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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 
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55 nci Birleşim 

21 .2 .1971 Pazar 

tÇSODEÜLEIt 

Sayfa 
I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 3 

II - GELEN KÂĞITLAR 4:5 
III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 5 
1. — 1971 yılı Butça kanunu tasarısı 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/386; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 5,111 

A) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi : 5:45, 
45:69 

B) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi : 111:149 

2. — Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/387; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1160) (Millet 

Sayfa 
Meclisi S. Sayısı : 265; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1482) 5,69:77 

3. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/392; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1159) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 266; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1487) 5,77:82 

4. — İstanbul Üniversitesi 1971 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/395; Cumhuriyet Senatosu 1/1157) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 267; Cumhuriyet 

Senatosu S. Sayısı : 1490) 5,82:88 
Ş. — istanbul Teknik üniversitesi 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec-
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Sayfa 
lisi 1/396; Cumhuriyet Senatosu 1/1158) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 262; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1491) 5,88:93 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/393; Cumhuriyet Senatosu 1/1161) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 263; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1488) 5,93:95 

7. — İktisadi ve Ticari ilimler Akade
mileri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/397; Cumhuriyet Senatosu 
1/1162) (Millet Meclisi S. Sayısı : 264; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1492) 5,95: 

100 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/420; Cumhuriyet Senatosu 1/1179) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 277) (Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1516) 100:101 

9. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/421; Cumhuriyet Senatosu 1/1178) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 278) (Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1515) 101:102 

10. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/422; Cumhu
riyet Senatosu 1/1177) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 279; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1514) 102:103 

Sayfa 
11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ 
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/423; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1176) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 280; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1513) 103:104 

12. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Emni
yet G-enel Müdürlüğü kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/424; Cumhuriyet Senatosu 
1/1184) (Millet Meclisi S. Sayısı 281; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1521) 104:' 

105 
13. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/425; Cumhu
riyet Senatosu 1/1183) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 282; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1520) 105:106 

14. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/426; Cumhu
riyet Senatosu 1/1175) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 283; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1511) 106:107 

15. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
ri. (Millet Meclisi 1/427; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1181) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 284; Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı : 
1518) 107:109 
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16. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2), (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1180) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 285; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1517) 109:110 

17. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/429; Cumhu
riyet Senatosu 1/1174) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 286; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1512) 110 

18. — Vakıflar Genel Müdürlüp 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı

sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/430; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1182) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
287; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :1519) 110: 

111 
1S|. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/390; Cumhuriyet Senatosu 
1/1166) (Millet Meclisi S. Sayısı : 268; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1485) 111, 

149:151 
20. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 

yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
İ/402; Cumhuriyet Senatosu 1/1167) 
(Millet Meclisi $. Sayısı : 269; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1497) 111,151:153 

Birinci Oturum 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü

ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 15,05 te ara verildi. 

İkinci Oturum 
içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü

ğü ve Jandarma Komutanlığı bütçeleri kabul 
olundu. 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçeleri görüşme günlerinin yer de
ğiştirmesine dair bir önerge okundu ve ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
21.2.1971 Pazar günü saat 9,00 da topla

nılmak üzere Birleşime saat 19,33 te son ve
rildi. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Hükümetinin zabıta kuvvetlerine Yüce 
Meclisin takdir duygularının ulaştırılmasına 
dair önergesi okundu ve Başkanlıkça gereğinin 
yapılacağı bildirildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Talât Köseoğlu 

M. 

Kâtip 
Manisa 

Kâtip 
Ordu 

31emduh Ekşi 

Orhan Daut 
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II - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/420; Cumhuriyet Senatosu 1/1179) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 277; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1516) (Dağıtma tarihi : 20.2.1971) 
(Gündeme) 

2. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/421; Cumhuriyet Se
natosu 1/1178) (Millet Meclisi S. Sayısı : 278; 

. Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1515) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 2 . 1971) (Gündeme) 

3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri,. (Millet Mec
lisi 1/422; Cumhuriyet Senatosu 1/1177) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 279; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1514) (Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1971) (Gündeme) 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/423; Cumhuriyet Senatosu 1/1176) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 280; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1513) (Dağıtma tarihi : 20.2.1971) 
(Gündeme) 

5. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/424; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1184) (Millet Meclisi S. Sayısı : 281; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1521) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 2 . 1971) (Gündeme) 

6. — 1970 yılı Bütçe kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/425; Cumhuriyet Senatosu 1/1183) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 282; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1520) (Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1971) (Gündeme) 

7. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları . tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/426; Cumhuriyet Senatosu 1/1175) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 283; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1511) (Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1971) (Gündeme) 

8. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri, (Millet Meclisi 1/427; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1181) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 284; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1518) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1971) (Günde
me) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2), (A/3) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1180) (Millet Meclisi S. Sayısı : 285; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1517) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 2 . 1971) (Gündeme) 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/429; Cumhuriyet Senatosu 1/1174) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 286; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1512) (Dağıtma tarihi : 20 .2 .1971) 
(Gündeme) 

- . 4 — 



M. Meclisi B : 55 21 . 2 . 1971 O : 1 

11. __ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasansı ve Bütçe i 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan- ; 

IH ^ O f c 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

- Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: 1481) 

A — MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

2. —- Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 1/1160) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 265; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 1482) 

S, — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 1/1159) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 266; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı: 1487) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 

lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/430; Cum
huriyet Senatosu 1/1182) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 287; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1519) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1971) (Günde
me) 

ıfc I I 

(Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 
1/1157) (Millet Meclisi S. Sayısı: 267; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 1490) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/396; Cumhuriyet Senato
su 1/1158) Millet Meclisi S. Sayısı: 262; Cum
huriyet Senatosu S Sayısı: 1491) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Mil
let Meclisi 1/393; Cumhuriyet Senatosu 1/1161) 
Millet Meclisi S. Sayısı: 263; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı: 1488) 

7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke 
releri (Millet Meclisi 1/397; Cumhuriyet Sena 
tosu 1/1162) (Millet Meclisi S. Sayısı: 264; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1492) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grupları adına söz almış 
bulunan sayın üyelerle, kişisel görüşlerini arz 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kemal. Ataman (Ankara) , Enver Akova (Sivas) 
» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 nci Birle jimini açıyorum. 
Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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etmek üzere söz alan sayın üyeleri arz ediyo
rum : 

Demokratik Parti Grupu adına Hasan Basri 
Albayrak, C. H. P. Grupu adına Sayın Meh
met Arslantürk, M. G. P. Grupu adına Sayın 
Nebil Oktay, A. P. Grupu adına Sayın Kemal 
Demirer. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere; Sayın 
Hüseyin Yenipınar, Kaftan, Dolun. Akova, Tos
yalı, Kangal, Meşhur, Yazıcıoğlu, Öztürk, Mut
lu, Cüceoğlu, Avşargil, Adıyaman, Tural, Sön
mez, Okyayuz, Artaç, Kürşad söz almış bulun
maktadır. 

İlk söz Demokratik Parti Grupu adına Ha
san Basri Albayrak'ta, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

1971 yılı bütçesi görüşülürken, Demokratik 
Partinin, Millî Eğitimimizin durumu hakkın
daki görüş ve kanaatlerini arz etmek üzere, hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Tarihimizin başlangıcından bugüne kadar 
her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da 
milletimize hizmet etmiş olanların ebediyete 
intikal edenlerini rahmet ve minnetle sağ 
olanlarını da saygı ve hürmetle anıyorum. 

Her türlü istismarcılığın ve inhisarcılığın 
karşısında olduğumuzu belirterek, Millî Eğiti
min politika dışı ve politika üstü çok önemli ha
yati bir millî dâva olduğunu kabul ediyoruz. Bu 
alandaki fikir, tutum ve davranışlarla hata ve 
cevapları ciddî bir tavır ve opjektif ölçülerle 
değerlendirmek, tarihî ve millîdir görevimizdir. 

Millî Eğitim Bütçesi görüşülürken, «A» sın-
dan «Z» sine kadar ilmî ve millî zihniyetin hâ
kim olması gerekli ve kaçınılmaz olan bu mü
esseseyi tamamen bilimsel açıdan ele almak, iyi
ye iyi, kötüye kötü, aka ak, karaya kara, doğ
ruya doğru, eğriye eğri demek suretiyle konuş
manın yararlı olacağı inancı içindeyiz. Hata in
sanlara mahsus olduğuna göre, hatada ısrar et
mek ve tenkide tahammül edememek, tekâ
mül etmemek demektir. Kimsenin, hiçbir mü
esseseyi yanında ve karşısında göstermeye hakkı 
olmadığı fikrinde ve inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarih boyunca, milletimizin kurduğu dev

letler eğitim ve öğretime değer ve önem verdik
leri devirlerde en güçlü, en şahsiyetli ve en ün
lü çağlarını yaşamışlardır. Bu, ihmal edildiği 
gün çöküntü, yıkıntı ve sefalet başlamıştır. Ne 
zamanki Millî Eğitimimiz asliyetini ve millî 
bünyeye, millî ruha uygunluğunu kaybetti; 
başta eğitim kurumları olmak üzere, bütün 
müesseseler ölçüsüz ve şuursuz bir taklitçiliğe 
yöneldi. Üzüntüyle belirtelim ki, bu tutum ve 
davranış günümüze kadar da geldi. Muasır me-
detniyet seviyesine ulaşmayı şiar ve amaç edin
diğimiz halde, hâlâ Batı'nm 19 ncu asırdaki 
pozitivist ve kendisinin terk ettiği eskimiş me
totlarını kullanmakta devam ediyoruz. Halbu
ki taklit etmek istediğimiz Batı, 20 nci yüz yı
lın başında, (bilhassa 1 nci Cihan Harbinden 
sonra) madde ile mânayı ahenkleştirdiği halde, 
biz bunu da görememiş, insanın, etrafındaki 
eşya ve olaylarla birlikte kendisini de tanıma
ya başladığını farketmemişiz. Düşünmemişiz ki, 
19 ncu asırda ki, pozitivist düşünce, bugün ye
rini komünist eyleme terk etmiştir. Biz, Batı'
nm ilmini, fennini ve metodunu alıp millî bün
yemizdeki kültürümüzü işleyip, aldıklarımızı 
millî bünyemize uyduracağımız yerde, benliği
mizi aldıklarımıza uydurmaya çalıştık. Çalış
mak, ceht, çaba, azim ve irade istiyenler yeri
ne, Batı'nm artıklarını ve kolay tatbik edilen
lerini almayı tercih ettik. Dünyada atom bom
bası yemiş olan, (hem de 2 nci Cihan Savaşında), 
büyük sanayide en ileri durumda bulunan ve her 
şehrinde üniversite barındıran Japonya'yı gö
remedik. Bunun üzerinde düşününce Batı'dan 
neyi almak, neyi almamak gerektiğini kolay
lıkla anlamak mümkün olur. Adetâ medeniyetle 
millî kültürü birbiriyle ayırt etmeden, yabancı 
kültürünü kendi kültürümüzün yerine ikame et
me yolunu tuttuk. 

Sözümüzün başında da belirttiğimiz gibi, 
ımaksajdımız, bugün bizi çok tedirgin eden ıstı
rap ve yaraların menşelerini ve nedenlerini 
(teşhis etmek, buna müşterek hal çaresi bulmak
tır. Memleketin ve milletin içinde bulunduğu 
bu çok kötü ve tehlikeli çalkantıları sadece 
ekonomik şarta bağlamak, millî kültüre, millî 
eğitime ve mânevi değerlere sırt çevirmek, ger
çeklere ve realiteye sırt çevirmektir. 
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Muhterem milletvekilleri, 
2 nci Dünya Savaşını büyük bir yenilgi ve 

felâketle bitiren (M, 1 noi Dünya Savaşını da 
öyle bitirmiştir.) Almanya'nın iMm adamları, 
pedagokları harbten sonra toplanmışlar ve şöy
le konuşmuşlar: «Savaşı kaybettik, istiklâlimiz, 
topraklarımız, hazinemiz, her şeyimiz elimiz
den gdtti. Ama, daha büyük bir hazinemiz var, 
çocuklar. Bunları, en iyi öğretmen, en iyi me
tot ve en iyi araçlarla yetiştirirsek yine kendi
mizi kurtarırız.» işte Almanya'nın bugünkü du
rumu... 

Türkiye'mizde ne kadar mesken varsa, o 
meskenlerde mevcudolan soba bacası ve ocak 
bacası kadar fabrika bacası tüttürün, o fabri
kanın içindeki bütün görevliler müşterek bir 
ülkü ve inanca sahip değillerse; bütün devlet 
binalarını, üniversite fakültelerini, okulları, 
hastaneleri en modern şekilde ve teknikte ya
pınız, içindeki görevlileri millî bir ülküye bağ
lı, inanç sahibi, milletine saygılı, vazife şuuru 
ve sorumluluk duygusu taşıyan yetişkin ve ça
lışkan insanlarla dolduramazsamz, o binalar 
çimento, kum, çakıl ve demir yığınından baş
ka bir şey midir? Geleceğin müreffeh Türki-
yeM, onu seven, daha müreffeh yapmak isti-
yen iyi eğitim görmüş münevver ve ehil ellere 
teslim edilmedikçe, müreffeh Türkiye iden söz 
etmek mümkün müdür? Bu, ancak milletin 
maddi ve mânevi değerlerini, varlıklarını bi
len, şartlarını gören ve onlara yenilerini ve 
daha mükemmellerini katmaya çalışacak gerçek 
münevverler yetiştirmekle mümkün olur. Dün
yadaki teknolojik gelişmeye ve her gün deği
şen ve gelişen bilüm ve fen yakınlaşmalarına 
rağmen terbiye ve mefkure millî olmalıdır. Mi
lî Eğitim politikasında millî kültüre çok önem 
vermek ve onu lâyıkiyle değerlendirmek gerek
tir. 

Çünkü millî kültür, tarihin her devrinde 
içimizden kopup gelen maddi ve mânevi değer
lerin tümüdür? 

Devletin temel kültür politikası ve insan 
gücü plânlaması buna dayanılmahıdır. Mîllî 
eğitimin anadayanağı bu olmalıdır. 

Türk tarihini, kesik kesik değil, başından 
bugüne kadar bütün olarak görmek, toplumu
muzun genel idrakiyle genel prensiplerine say

gılı olmak gerekir. Kültürümüzü, ecdadımızın 
yaşadığı Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları üze
rindeki şümulü ve Anadolu'daki derinliğiyle 
ele almak ve incelemektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu arada bir noktayı arz etmek istiyorum. 

Anadolu'nun Türkler tarafından yeniden ve 
kesin olarak fethinin 900 ncü yıl dönümünde, 
Millî Eğitim Bakanlığının bir programı, bir 
hazırlığı var mıdır? Bakanlık bu yıl için tari
himize, kültürümüze ve Anadolu'da meydana 
getirdiğimiz eserlerimize ait ne gibi eserler 
neşredecek ve neler yapacaktır? Bu noktada 
Atatürk tarafından kurulan Türk Tarih Ku
rumunun çalışmalarına dokunmak isterim. 

Bu kurum, elinde büyük maddi imkânları 
olan bir kurumdur. Türk tarihi üzerinde araş
tırma yapmak için ve çok isabetli kurulmuş
tur. Bu kurumun çalışmaları üzerinde bakanlı
ğın dikkatini çekmek isteriz. 

Bu kurum çizilen yol, Türk tarihiyle Türki
ye tarihini ve bunlarla ilgili konulan tesbit, 
neşir ve tamim etmek yoludur. Bu kurum bu 
yoldan çıkmıştır. 000 ncü yıl dönümünde bu 
kurumun kaç eserle hazırlandığını da öğren
mek isteriz. Eğer kendisinin kuruluş gayesine 
uygun bir hazırlığı varsa, 900 ncü yıl dönü
müne pek çok araştırma ve eserle gelmesi ge
reklidir. Gelemiyecek durumda ise, çalışmaları 
üzerinde Bakanlık ve Parlâmento olarak eğil
mek gerek. 

Tek taraflı düşünmemek ve yabancı etki
sinden uzak olarak, yanlış düşünce yörüngesi
ne girmeden sıhhatli bir kültür ve eğitim poli
tikası yürütmek icabeder. 

Kültürler insanî unsurlarla birbirlerine bağ
lı, millî unsurlarla ayrıdır. Fakat ayrılık, uçu
rumlarla değil, çizgilerledir. Kültürün yapı-
siyle millet topluluğunun mânevi yapısı birdir. 

Millet topluluğu, asla, boşlukta bir ekono
mik düzenden ibaret değildir, iktisadi düzenin 
tabanında toplumun hayat görüşü ve inancı 
vardır. İktisadi düzen gayesini, halkın meyda
na getirdiği hayat felsefesinden alır. 

Gelenek ve göreneklerine sahip her toplu
luk kültürlüdür. Devlet ve Millî Eğitim Teşki
lâtı milletin kültür cevherine göre vücut bul
malıdır. Kültür asıl kuvvettir ve nesilden ne-
sile geçer, onun için de önemlidir. 
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Kendi gücünden ve mânevi varlığının sağ
lamlığından etmin olan Türkler, daima duşa 
açık olmuşlardır ve dünya medeniyetine ayak 
uydurmaya çalışmışlardır. 

Çok muhterem milletvekilleri, 
Millî Eğitim Teşkilâtımızın, bugüne kajdar, 

yukarda arz edilen hususlara uygun pren
sipler dâhilinde çalışıp çalışmadığının tahli
lini yaparsak, durum hiç de iç açıcı ve se
vindirici değildir. 

Kolay ve işe yaramaz taraflarını şeklen 
taklidetmeye çalıştığımız Batı milletleri, 
eğitimi ilmi ve kendi bünyelerine uygun değiş
mez millî prensiplere bağlamışlardır. Her ge
len iktidar o çizgiden ayrılmaz ve taş üstüne 
taş koymaya çalışır. Bizde böyle midir? Ne 
yazık ve acıdır ki, hayır. Partiye göre, hat
tâ bir parti içindeki değişen bakana göre millî 
eğitimimiz sistem ve vön değiştirmiştir; 
âdeta yaz - ıboz tahtası haline gelmiştir. Daha 
acısı, bâzı bakanlar, teşkilâtın ve öğretmenin 
başanHı olması için ona yardım edeceği ve 
bu yolda çalışacağı yerde, kendisini başarılı 
yapmak için öğretmenin yardımını istemek 
ve merkez teşkilâtında bir kısım tutumlara 
girmek gibi akla aykırı tutum ve çalışma 
içine girmişlerdir. Bugün de aynı hava hisse
dilmekte ve görülmektedir. 

Bu şartlar ve zaaflar içerisindeki millî 
eğitimimiz nasıl çalışmış, okullarımız nasıl 
insan yetiştirmiştir? 

ÇÜok muhterem milletvekilleri, hiçbir devri, 
hiçbir şahsı itham etmeden slöyliyelim ki, bu 
manzaralar asla iç açısı değildir. Bugün top
lumumuzu rahatsız eden huzursuzluklar ve 
hastalıklar hep bunun sonucudur. 

Toplumumuzda sınıf ahl'â'kı yerine sınıf 
surunun yerleştirilmesine çalışılması bunun so
nucudur. 

Kardeş kavgası, banka soygunu, rüşvet, 
iltimas, bile, desise;, döviz ve vergi kaçakçılığı, 
adaletsizlik, mukallitlik, kadının erkekliğe, 
erkeğin kadınlığa özentisi gibi şahsiyetsiz
liklerin okumuşlarda görülmesi bunun sonu
cudur. 

Seçime hile katmak, hukuk ve ahlâk dışı 
oy kullanmak, Devlet Hazinesine el uzat
mak, inançsızlık, haksızlık, kanunlara saygı
sızlık, nizamı bozucu fiillerin faillerinin oku

muşlar arasında görülmesi bunun sonucudur. 
Makam, şöhret, şan, mevki ve para hır

sının okumuşlar arasında görülmesi bunun 
sonucudur. 

Halkın inançlarına saygısızlık, ona tepeden 
bakmak, onu yakışıksız sıfatlarla vasıflan
dırmak, millî ve mânevi müesseselere sataş
mak gibi fiil ve davranışları maalesef oku
muşlarda daha çok görmek, eğitimimiz ve 
okullarımız üzerinde bizi derin derin dü
şünmeye zorlayan nedenler mevcuttur. Bu ni
çin böyle olmaktadır? 

Sayın milletvekilleri, üzüntü ile tesbit ve 
kaydedelim ki, eğitim müesseselerimiz ilk
okulundan üniversiteye kadar kaliteden ~i-
yade kantite üzerinde durmuştur. Asl'olan eği
tim olduğu halde, bu, ikinci veya sonuncu 
plâna itilmiştir. Hiçbir olumlu tesir bırak
madan unutulmaya mahkûm bir kısım bil
giler verilmeye çalışılmıştır. Bu hal, halkın 
okul, eğitim ve okumuş kimseler hakkında 
birtakım hükümlere varmasına, haklı olarak 
sebebolmuştur. Meselâ halk ne der : «Oğ
lum paşa oldun, vali oldun ama aidam ola
madın» gibi.. İlmî ve medeni bir davranışa 
kavuşmıyan insanın, her" hangi bir okulda 
yıllarını tüketmesinin faydası nedir? 

Sayın milletvekilleri, millî eğitimimizin 
bugüne kadar devam edeıgelen yanlış uygu
lamaların ve o uygulamaların verimsiz sonuçla
rını bilmedikçe bundan sionra bünyemize ve gü
nün şartlarına, yeni gelişmeler uygun bir millî 
eğitim sistemi ve politikası takibetmemiız müm
kün olur mu? Eğitim kurumlarından geçtikten 
sonra memleketin çeşitli yerlerinde ve deği
şik hizmetlerde görev alacak olan aydın 
insan inançlı olmadıkça,, ayrıca hizmet et
tiği millete, halka inanmadıkça, kendisini de 
halka kabul ettirmedikçe, maalesef geri kal
mışlıkta devam etmemiz mukadder olur. 

Halka giden aydın, ona medeniyet götür
mek için gider, ondan harsi bilgiler almak 
için gider. Halka medeniyet götüren insan do
lu bir aydın olmalıdır. Aydın insan, mensu
bu bulunduğu milletin maddi ve mânevi var
lıklarını ve değerlerini bilen,, ona yenilerini ek
lemek için çalışma ve çaba gösteren insandır. 
Halbuki kantitenin kaliteye tercih edildiği bir 
eğitim sisteminde, halkı tatmin ve ikna ede-
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rek ona kendisini kabul ettirmiş gerçek mü
nevver, ancak kişisel kabiliyet ve gayretiyle 
olmuştur. Üzüntü ile kaydedelim ki, eğitim 
kurumlarımızda yeterli kültür ve eğitimi ala
mamış olan okumuşlarımızla halkımız devam
la çatışmıştır. Yeni yılı bir Batılı gibi geçir
diğini, evinde çoluk çocuğu ile içki içmenin, 
kumar oynamanın medeni bir davranış oldu
ğunu iddia eden sözde aydın ile halk çatış
mıştır. Kendi millî örf ve âdetlerini küçümse
yip, mukallit olan aydınla halk yine çatış
mıştı!'. 

Halbuki medeni insan gerçek bir münev
verdir, topluma saygılıdır, millî müesseseleri 
tanır ve yüceltir. Sorumluluk duygusu ve va
zife şuuruna sahiptir, ciddidir, Sözüne güve
nilir. Attığı imzanın şerefini, yaptığı yeminin 
mânâsını idrak eder, hizmet aşkı ile doludur, 
görevine bağlıdır, dürüsttür, çalışkandır, eksi
sini. hatasını kabul eder. Suçunu müesseseler* 
ve başkasına yüklemez, milletin ve devletin 
itibarını korumasını bilir. Tek kelimeyle me
deni insan faziletlidir, faziletli insan da me
denidir. 

Eğitim müesseselerimizden yetişen bir kısmın 
yan aydın kimseler,, halka hizmet götüreme-
dikleri için onunla çatışmışlardır. Dünyada 
binlerce, Anadoluda ise 900 yıldan beri yaşa
makta bulunan ve dünyayı hayran bırakan 
kültür ve medeniyete sahibolan bu asil mil
let, ne yazık ki kendi eğitim kurumlarından 
yetişen bâzı kendini bilmezler tarafından 
«Gericilikle» vasıflandırılmaya çalışılmış ve 
bu,, moda haline gelmiştir. Halbuki Türk halkı 
gerici değildir. Mihrabına, minberine mikro
fonu, minaresine de hoparlörü yerleştiren mil
let gerici olamaz. Okul mu yaptınız, yol mu 
yaptınız, fabrika mı yaptınız, hattâ köyüne uçak 
alanı mı yaptınız da kabul etmedi?.. Hayır, o 
gerici değil,, ona hizmet götürmiyen, onu an-
lamıyan ve tanımıyan gerici ve bozguncudur. 
Halk, gericinin de, yalancının da, bozguncu
nun da, istismarcının da kimler olduğunu çok 
iyi anlamıştır. Kendisine öncü olan, rehber olan 
aydını baştacı yapmasını da bilmiştir. (D. P. 
sıralarından alkışlar) 

Çok muhterem milletvekilleri, yukardan be
ri arz edilen hususlar, millî eğitimimizin bu
güne kadarki durumunu kısaca tesbit ve tescil 

etmek, bu duruma bugünkü iktidarın ve Hükü
metin bir hal çaresi bulup bulamıyacağmı kay
detmek içindir. Sözümüzün başında arz etti
ğimiz gibi, her şeyi olduğu gibi söyliyeceğiz. 
söylediklerimizden gocunacaklar çıkarsa, onla
rı Yüce Parlâmentonun ve aziz milletimizin hu
zurunda işlerin sorumlusu olarak ilân edece
ğiz. 

Millî eğitimimizde, bugüne kadarki tatbi
katta, kaliteden çok sayıya önem verildiğini 
arz etmiştik. Çok okul açmak, hangi menşe ve 
branştan olursa olsun öğretmen yapmak zih
niyeti ve tutumu öteden beri bu müessesenin 
başında bir gailedir. Her bina okul olabilece
ği, gibi, her okuma - yazma bilenin de öğret
men olabileceği düşüncesi uzun zaman hâkim 
olmuştur. Her okuma - yazma bilen doktor, mü
hendis, avukat,, ziraatçi oluyor mu? Öğretmen 
nasıl oluyor? Milletin millî bekasını ve neslin 
devamını sağlıyacak olan çocukların, gençlerin 
ve nesillerin yetiştirilmesinde en baş âmil olan 
öğretmen,, gelişi güzel olur mu? memlekette bu 
zihniyet öylesine yerleşmiş ki, halktan bâzı
ları bile «Çocuğum okuyamazsa öğretmen olur.» 
gibi yanlış ve yersiz bir fikre saplanmıştır. Bu 
düşünce ve davranışların sonundaki memleke
timizin hali işte ortada. 

Sayın milletvekilleri, bize kalırsa - ki ger
çekler de onu gösteriyor - en kabiliyetli, en ze
ki, en karakterli ve en soylu gençleri öğretmen 
yapmak gerekir. Herkes öğretmen olamamalı-
dır. Çünkü bir memleketin yükselmesinde de, 
batmasında da öğretmenin payı başta gelir. 
Öğretmen deyince, anaokulundan üniversitesi
ne kadar eğitim ve öğretimde görev alanların 
tümünü kasdediyoruz. 

Eğitim kurumlarımızın ve eğitimcilerimi
zin maalesef bir çoğu çocuklara ve gençlere 
düşünme alışkanlığı vereceği,, onun şahsiyeti
nin teşekkülüne yardım edeceği bunun 
tersini yapmıştır. Onlara kendi görüşlerini, 
siyasi ve ideolojik tutumlarını, fikirlerini em
poze etmişlerdir. Bu, öğreticiliği ve eğiticiliği 
lâyikı ile yapamamaktan ileri gelmiştir. İlim, 
irfan yönünden öğrencisini tatmin ve ikna ede-
miyenler bu yolu tutmuşlardır. Hakka, hakika
te ve fikirlerle prensiplere bağlı insan yerine, 
basma - kalıp fikre bağlı ve mukallit insan ye
tiştirmişlerdir. tlim, irfan ve görüş ufku ka-
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zandırarak hakka, hakikate ve demokratik fi
kirlere bağlı insan yetiştirmeye çaba sarfe-
den gerçek eğitimcileri de şükranla, saygı ile 
anıyorum. 

Modern ilimle birlikte, millî kültüre sahip 
ve meslekî formasyonu ile memleket ve millet-
severliği kuvvetli eğitimcilerin ve öğretmen
lerin bu memlekete getireceği huzur ve fayda 
her türlü tasavvurun üstündedir. Bunun aksi 
olanların getireceği zarar da her türlü tasav
vurun üstündedir. İşte bugünkü hazin ve va
him manzara. Milletin okumuşları ve okutma
ya çalıştıkları, kendisini tedirgin, huzursuz 
ve rahatsız etmektedir. Eğitim bu mudur? Eği
tim müessesesi soyguncu, gangster ve eşkiya 
mı yetiştirir? Vatanımı ve milletimi seviyorum 
diyenleri dikkate ve derin derin düşünme
ye çağırıyorum. Pedagogum, ilim adamıyım, 
dürüst politikacıyım diyenlerin tümünü ça
ğırıyorum. Milletin hürriyetine, rejimine ve 
istiklâline zarar getirenlerin eğitim müessese
lerinden çıkmasına bu millet artık tahammül 
gösteremez. Alnının terinden ve gözünün nu
rundan ayırdığı paralarla besliyor bu mües
sesleri millet, artık «yeter» diyecek zamanı 
gelmiştir. Her şeyinin tehlikeye girdiği bir 
zamanda en yetkili ve en sorumlu mevkide 
olanlar, masonik ve sadik bir tutumun içinde 
hâlâ güler, hâlâ kilo alır hâlâ «bunlar ola
ğandır» der geçerse, bu Parlâmento ve sorum
luluğu üzerinde taşıyanlar ne zaman uyana
caklar? Milletin uyanmasını mı bekliyorlar? 

Muhterem milletvekilleri, ilköğretim, özel
likle ilkokullar yoliyle yurdun en ücra köşe
lerine kadar sokulmuştur. Temennimiz, en ka
liteli öğretmenlerle mezralara, komlara ve yay
lalara kadar gitsin, ilköğretim, her gelen ikti
darın sözde ilköğretim seferberliği ilân etme
siyle ve lâfla olmaz. Çavuştan, ortaokul mezu
nuna kadar öğretmen yapmakla olmaz. Öğ
retmen menşelerini farklılaştırmayla hiç ol
maz. Eğitim ve sağlık bakımından zararlı ve 
hiçbir eğitsel değeri bulunmıyan, çocuğu eği
timden soğutan karanlık, geçici binalarda da 
olmaz. 

Kanaatimiz, öğretmen okullarına seçilecek 
öğrencileri çok iyi ve titizlikle seçmek, başka 
okullarda okuyamıyacaklan değil, en iyileri ve 
çalışkanları öğretmen okullarına almak, öğ-

ı retmen okullarını en tecrübeli, kaliteli ve eği
timcilik niteliklerine sahip öğrencilerle teç
hiz etmek, öğretmen okullarına öğretmen ye
tiştirecek müesseseleri yeniden ele almak ve 

I tanzim etmek gerekir. 

ilköğretmen okulları, yetiştirecekleri öğ
retmenleri halkla çatışacak düşünce ve zihni-

I yette değil, ona hizmet ve rehberlik yapabile
cek nitelik, düşünce ve zihniyette yetiştirme
lidir. Öğretmen şeklî değil, ciddî ve gerçek bir 
münevver olmalıdır, ilköğretmen okullarından 
yetişen öğretmenlerin stajiyerlik meselesi ya 
okullarında halledilmeli, ya da mesleke atıl
dıkları zamana bırakılmalıdır. Halen hem okul
da, hem de öğretmen olunca stajiyerlik işlemi 
yapılmaktadır. Stajiyer kimseye sorumluluk 
verilemez. Halbuki bir köy okuluna giden öğ
retmen, stajiyer olduğu halde yöneticilik gö
revini de yapmaktadır. 

ilkokullarda 1962 program taslağı önce ka
demeli olarak, sonradan da 1968 ilkokul prog
ram taslağı olarak da bütün okullarda uygulan
makta, hâlâ da taslak olma vasfını devam ettir
mektedir. 1969 yazında toplanacak olan Sekizin
ci Millî Eğitim Şûrası bu taslak programı ince-
liyecek ve kesin şeklini verecektir. Şûranın ha
zırlıkları tamamlanırken geri bırakılmasının ne
denlerini ve 1963 ten beri bu programa göre 
ilkokullar mezun verirken bunu bir tarafa itip, 
28 Eylül - 3 Ekim 1970 tarihlerinde toplanan 
ıSekizinci Millî Eğitim Şûrasında «orta öğretim 
sistemimizin kuruluşu ile, yüksek öğretime geçi
şin yeniden düzenlenmesi» gibi bir konuyu ele 
almanın da nedenlerini anlıyamryoruz. Sayın 
Bakana hatırlatmak isteriz ki, eğitim arada ke
sin hatlarla kesilmiş bir faaliyet değildir. Aksi
ne, eğitim birbirini tamamlıyan ve takviye eden 
faaliyetlerin bütünüdür. Binanın temelini yap
madan üst katlarını yapmanız mümkün müdür 
'Sayın Bakan? 

ilkokul öğretmenlerinin tecziye ve taltifle-
riyle meşgul olan ve valinin başlkanlığmda çalı
şan bir «İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu» vardır. 
1930 yılında çıkan 1702 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesine göre kurulan bu disiplin kurulların
da il daimi encümen üyelerinden biri de üye 
olur. Bakarsınız ki bu kişi çoğu defa işleri siya
si yönden değerlendirir ve öğretmenler de bun-

I dan huzursuzluk duyar. Bu durumun mutlaka 
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düzeltilmesi gereklidir. 222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanunu çok acele ve tatbiki mümkün 
olmıyan bâzı müeyyideleri kapsıyarak çıkmıştır, 
yeniden ele alınması gerekir. 

İlköğretimden söz etmişken ilköğretim mü
fettişlerinden de bahsetmek gerekir. Bu mües
sesede çalışanların da muhtelif menşelerden 
geldikleri bir vakıadır. Ancak, meslektaşlarına 
en yakın olan, rehberlik, tetkik ve tahkik işle
riyle ciddiyetle alâkadar olan bu meslek men
suplarımızın yolluk ve öteki problemleri kesin 
ve cidal bir hal yoluna girmelidir. Timsen adı 
ile adlandırılan sendikalarının politikanın dı
şında kalışı ve şahsiyetli bir sendikacılık yap
ması da takdire şayandır. 

ilkokullar ve ilkokul öğretmenleri genellikle 
eğitim ve öğretim fonksiyonunu en iyi ve ve
rimli şekilde yapmaktadırlar. Personel Kanunun
dan doğan aksaklıklar ve adaletsizlikler gide
rilince bu müesseselerden daiha büyük başarı 
beklenebilir, ilkokul öğretmenleri, eskisi gibi üç 
yılda terfi etmelidir. 

Ortaöğretimin durumu daha kötüdür. Bir 
kısım siyasi sebeblerle ve öğretmen temin edil
meden okullar açılmaktadır, öğretmensiz, hattâ 
modern okul binasız açılan yerlerde öğrenci ye
tişemediği için eğitim müesseseleri halk naza
rında itibarsız hale geliyor. Orta öğretim okul
ları, kalabalık sınıflarla eğitim ve öğretimi im
kânsız hale gelen kurumlar haline gelmiştir. 
Buna, kendisini mesleğe veremiyen ve sadece 
fonksiyonu öğrenciye sıfır vermek olan bâzı öğ
retmenleri de eklerseniz, durumun daha kötü 
olduğunu görürsünüz, ilkokulda şefkat ve sev
giyle yetişen çocuk, ortaokul ve lisede sıfırla 
karşılaşınca eğitim ve öğretimden soğur hale 
geliyor. 

Bütün bunlar öğretmenin ve müessesenin 
kabahati mi? Hayır Biz mağdurun değil, maz
nunların yakasına yapışmak, hiç olmazsa bun
dan sonra eğitim - öğretim alanında kimseye 
suç işletmemek zorundayız. Bunun üzerinde du
ruyoruz. 

öğretmen mesleki meslek olarak yeniden ele 
alınmalı, yamalı bohça olmaktan kurtarılmalıdır. 
Eğitim enstitüleri 4 - 5 yıla çıkarılıp, ortaokul 
ve lise öğretmenleri buralardan yetiştirilmeli
dir. önce ortaokullarda tecrübe edilen öğret
menler liyakatlerine göre liselere, hattâ doktora 

I yapıp daJha yüksek bölümlere yetiştirilmelidir
ler., ^ 'SSMİ 

Ortaöğretimdeki öğretmenlerin de Personel 
Kanunundaki mağduriyetleri giderilmeli, ek 
ders ücretleri, idarecilik ve eğitim tazminatları 
ödenmelidir. 

Yüksek öğretim müesseseleri, birbirleriyle 
irtibatsızlıktan ve kanunsuz çalıştırılmaktan, 
çeşitlilikten kurtarılmalıdır. Bilhassa eğitim 
enstitüleri Ibüyük bir ciddiyetle ele alınmalı, 
eğitim - öğretim kadroları yeniden gözden ge
çirilmelidir. öğretmenler gellişi güzel tâyin edil
memeli, ehliyet ve liyakati tesbit ve tescil edil
miş olanlar bu okullara tâyin edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, özel yüksek okullar 
meselesi ciddî bir mesele olarak karşımızdadır. 
Yukarda uzun uzun belirttiğimiz gibi, Türk 
Millî Eğitiminin esaslarına uygun olarak çalı
şan ve devletin ciddî denetimine tabi bütün eği
tim müesseselerini kabul ediyoruz. Millete ve 
memlekete yararlı münevver çokluğunda fayda 
vardır. 

Bugün memleketimizde 50 000 in üstünde 
özel yüksek okul öğrencisi, çeşitli branş ve okul
larda öğrenimlerini ikmal etmektedirler. Bunla
rın büyük bir çoğunluğu, gündüzleri maişetleri
ni temin eden, geceleri de öğrenimlerini geliş
tirmeye çalışan dar gelirli kimselerdir. Takibe-

J dilmekte olan eğitim politikamızın sonucu ola
rak her yıl 30 - 40 bin civarında lise mezunu ye
tişmektedir. Bunlardan bir kısmı resmî yüksek 
okul ve fakültelere gidememektedir. Bu yüz
den özel yüksek okullara gitmek zorunda kalı
yorlar. 

1985 yılında çıkarılan 625 sayılı özel Okullar 
Kanununun 6 yıllık uygulaması sırasında, bir 
çok eksik ve aksak tarafları olduğu halde dü
zeltilmemiş, nihayet Anayasa Mahkemesi karan 
ile 1971 Temmuzunda kapanma durumuna düş
müştür. 

50 bini aşkın öğrencinin, bugüne kadarki 
maddi ve mânevi çabasını heha etmemek için 
Millî Eğitim Bakanlığının ve Hükümetin uygun 
bir çözüm yolu bulması gerekiyor. Bu konuda 
bâzı meslek kuruluşlarının da fikirlerini almak
ta fayda olur. 

Bir kısım yüksek öğretim kuruluşlannm ve
ya Bakanlığa bağlı bâzı genel müdürlüklerin 

I hâlâ teşkilât kanunu çıkarılmadan çalıştırılması 
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akla ve rasyonel çalışma görüşüne uygun düşer 
mi? 

Millî Eğitim Bakanlığı hakkında konuşur
ken Talim - Terbiyeyi unutmak mümkün olur 
mu? Talim - Terbiye Kurulu Bakanlığın beyni 
muhasebesinde olmalıdır. Görevi, bir kısım ki
tapları beğenmek, bir kısımlarını da sonradan 
beğenmek gibi bir fonksiyonun yeri olmama
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Albayraik, Grupunuzun 
iki hakkını bir arada mı kullanacaksınız? 

(HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) 
— Evet Sayın Başkan, bir arada kullanacağız, 

BAŞKAN — Peki. Devam buyurun efen
dim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Hele Talim Terbiye Kuruluna, şu veya bu işten 
alınan yorgun veya sürgün insanlar tâyin edil
memelidir. Bu tutum, Talim Terbiyenin fonk
siyonuna ve ciddiyetine gölge düşürüyor. 

Eğitim ve öğretimde tek tip veya çok tip 
kitap konusu da bir problemdir. Resmî ders ki
taplarının tek tip, yardımcı ders kitaplarının da 
çok tip olması yararlı olur. 

Radyodaki eğitim saatinin, çocuğun diîi ile 
ve seviyesiyle ilgili olmadığı bir gerçektir. Mil
lî Eğitim Bakanlığı ile TRT'nin işbirliği halin
de hazırlanması böyle mi olmalıydı? 

Okul - aile ve toplum münasebetini ayarla-
madıkça iyi bir eğitim düzenini kurmak müm
kün değildir. 

Yurt dışına gönderilecek olan öğrencilerin 
seçiminde, yukardan beri belirttiğimiz millî 
kültür ve eğitim zihniyeti hâkim olmak kayıt ve 
şartı ile çok titiz davranılması şarttır. Devlet 
bütçesi heba edilmemelidir. 

Dinî eğitim ve öğretimdeki görüşümüz, kali
teli ve tam mânası ile din âlimi ile din görevli
sinin yetiştirilmesine ve görevlendirilmesine 
önem verilmesini istiyoruz. Ehliyete önem ve
rilmesi de şarttır. 

Sayın milletvekilleri, millî eğitimdeki başarı
nın veya başarısızlığın anaunsuru idareci kad
rodur. Bir okulun bulunduğu çevrede müesse
se olması da, kupkuru bir bina olarak kalması 
da idareci kadro ile, ikinci derecede eğitim kad
rosuna bağlıdır. Hangi işin başında olursa ol
sun, iyi niyetli, çalışkan ve dürüst kimse, en az 
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% 50 - 60 başarılı olur. Eğer bu kimse bir de 
ehil olursa % 100 başarılı olur. 

Ayrıca Türkiye'deki millî eğitimin başarısı 
veya başarısızlığının bir sebebi de millî eğitim 
müdürü meselesidir, işi; sadece Bakanlıktan 
gelen genelgeleri, valilikten alıp okullara ve öğ
retmenlere tebliğden ibaretse, millî eğitimin 
esasları ve prensipleri dâhilinde, eğitim görüşü
nü çevreye yayamaz ve kabul ettiremezse o ma
kamda oturan millî eğitim müdürleri niçin du
rur? 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan 1970 ya
zında Bakanlık Merkez Teşkilâtına tâyin ve na
killer yaptı. Elbette ki, bu, bir tasarruftur ve 
Sayın Bakanın da hakkıdır. Ancak bu tasar
rufu, teşkilâtın ve öğretmenlerin başarısı için 
yaptılarsa kendilerini kutlarım. Ama ne yazık 
ki, Sayın Bakan bunu, sırf kendilerinin ve ken
di zihniyetlerinin verimi ve başarısı için yap
mıştır. Aksini iddia ederlerse derim ki; eğer 
teşkilâtın ve öğretmenin başarısı için yaptıysa
nız, merkez teşkilâtında' koltuğunu doldurma
yan başka kimse yok mudur? Yerini doldur a-
mıyan ve üstelik öğretmenler arasında huzur
suzluk kaynağı olan millî eğitim müdürleri, 
her dereceli okul müdürü yok mudur? Bunları 
niçin görmüyor da gününüzü gün etmeye çalı
şıyorsunuz Sayın Bakan? 

Eğer benim bu söylediklerimden gocunacak
lar olursa, Parlâmento olarak, vatandaş olarak, 
meslek mensubu olarak yakalarına yapışmak zo
rundayız. Biz her ne pahasına olursa olsun, bu 
meslekin kurtuluşunu memleketin kurtuluşu 
olarak görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim bütçesi 
görüşülürken, öğretmen teşekküllerinden ve ge
çen yılki öğretmen boykotundan da söz etmek 
gerekir. Meslekte iken öğretmen teşekküllerin
de uzun yıllar çalışmış bir kimse olarak arz et
mek isterim ki, bir kısım öğretmen teşekkülle
rinin yöneticileri maalesef politik ve ideolojik 
davranış içine girmişlerdir. Bu durum ise teşek
küllerin ağırbaşlılığına gölge düşürmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bir zamanlar Ame
rika'da Rousewelt Başkan iken, bir eyaletin 
12 000 e yakın öğretmeni toplantı halinde iken 
oraya bir mesaj gönderiyor ve diyor ki; «Bu 
eyalette bir kısım şehirler vardır ki, fakirdir, 
onlara yardım etmek isterim.» O anda orada 
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toplantı halinde bulunan bütün öğretmenler 
ayağa kalkıyorlar ve Cumhurbaşkanının bu me-
sajmdaki yardım teklifini reddediyorlar. Di
yorlar ki, «Oumhurbaşkam bugün bize yardım 
eder, ama yarın kendi politikasını bizim üzeri
mizde tatbik etmeye çalışır.» öğretmen ve öğ
retmen teşekkülleri politikanın dışında tutulma
lıdır. öğretmeni politikanın içine itmeye, çekme
ye çalışan herkes bilsin ki, bu memlekete en bü
yük ihaneti işliyor. 

öğretmenlerin tümüne şu veya bu kötü sıfa
tı reva görenlerin şiddetle karşısında bulunu
yoruz. Ancak 200 000 e yakın bir kütlenin için
de normal olarak zaaflarının zebunu kabahatli 
ve suçlu birkaç kişinin olabileceğini de kabul 
etmek zorundayız. Öğretmenliğe yakışrnıyacak 
bir kısım süfli davranışlarda bulunan bir kısım 
öğretmeni korumaya çalışmak, bütün camiayı 
lekelemek olur. Haklıya haklı, haksıza haksız 
demek zorunda değil miyiz? 

Bir nebze de geçen yılki boykottan söz etmek 
isterim. Geçen yılki boykot bir saat veya azami 
bir gün olsaydı ve boykotu ilân ve idare eden
ler, bu bir saat veya günün, başka zamanlarda 
telâfi edilmesini meslektaşlarına duyursaiardı, 
çok daha müessir ve daha manalı olurdu. Ne ya
zık ki, meslekdaşlarını suça teşvik etmişlerdir. 

Bunun yanında, teşkilâta yardımcı ve fayda
lı olmayı düşünen Millî Eğitim Bakanı, görevi 
devir alır almaz öğretmen temsilcileriyle görüş
meliydi. Kaldı ki, o günlerde Erzurum'da bir 
kısım hareketler başlamıştı. Daha fenası, Sa
yın Bakan boykottan önceki akşam radyoda 
yaptıkları konuşmada, Türk Ceza Kanunu dâhil 
bütün cezai müeyyidelerle öğretmenin karşısı
na dikildiler. Sonuç ne oldu? Hiç. Halbuki Ba
kan, öğretmeni bir gönül adamı kabul ederek, 
bir eğitimciye yakışır şekilde konuşsalardı, da
ha olumlu ve daha verimli olabilirdi. Maalesef 
geçen yılki boykot Türk eğitiminde büyük bir 
yara açmıştır ve telâfisi çok zordur. 

Bâzı kimseler durmadan öğretmen kıyımın
dan bahsediyorlar. Kim; nasıl, kimi kıyabile
cek? Keşke müessir bir icra olsaydı da, haksızı, 
suçluyu, kötüyü kıyabilseydi; ben de yanında 
olurdum. O zaman adalet tecelli eder, suyu ge
tirenle testiyi kıran ayırt edilebilirdi. Çünkü, 
öteden beri öğretmen camiasında en büyük hu-
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zursuzluk kaynağı haklı ile haksızı ayırt etme
mekten doğmuştur. 

Herkesin hakkını sokakta aldığı bir taviz 
devrinde, öğretmenin susarak beklemesini tak
dir edip, Personel Kanunundaki aksaklıklar dü-
ziltilmelidir. Teşkilât mensuplarının meşru ve 
kanuni haklarını korumak, teşkilâtın başındaki 
şahsın asli görevi değil midir? 

Muhterem milletvekilleri, üniversiteler hak
kındaki görüşlerimizi de şöylece özetliyebiliriz : 

Üniversiteler, yaptıkları fonksiyon bakımın
dan, ilim yapıcılık ve ışık tutuculuk yönünden 
memleketin kalbi ve beyni mesabesinde olmak 
lâzımdır. Eğitim ve öğretimin nasıl olması ge
rektiğini yukarıdaki konuşmalarımızda arz et
miş bulunuyoruz. Şimdi de üniversitelerin du
rumuna göz atalım. Fikirlerimizi bâzı ananok-
talarda toplamak istiyoruz, üniversitelerin fonk
siyonunu üç bölümde mütalâa ediyoruz: öğre
tim, araştırma, yayın ve haberleşme. 

Öğretim : 
Görüşümüze göre, bizde üniversiteler öğre

tim fonksiyonunu iyi ifa edememektedirler. Za
man israfı vardır. Amerika Birleşik Devletle
rinde 4,5 aylık iki sömestr halinde 9 aylık eği
tim - öğretim olduğu halde, ayrıca yaz kursları 
da vardır. Bizde ise 3 er aylık iki sömestr ha
linde 6 ay eğitim - öğretim vardır. Bunun da 
iki ayı tatillerde geçtiği için ancak 4 ay eğitim 
yapılabilmektedir. Bu da ancak üniversitenin 
normal çalıştığı zamana inhisar etmektedir. 
Halbuki bugün, 500 yıllık maziye sahip bulunan 
istanbul üniversitesi anarşik olaylar sebebiyle 
kapalı bulunmaktadır. Ne hazin, ne korkunç. 

Üniversitelerimizde hoca ve araç noksandır. ; 
Dört fakülteli Karadeniz Teknik Üniversitesin
de sadece üç profesör vardır. Kitap, kitaplık ve 
lâboratuvar yönünden de üniversitelerimiz tat
min edici değildir. 

Üniversitelerimizde aktarmacılık yapılıyor, 
orijinal eser veriliyor. Plânlı istihdam imkânı 
olan yere öğrenci yerleştirilmelidir. Bâzı dallar
da insan gücü eksiği vardır, bâzı dallarda ise 
işsiz bekliyen diplomalılar mevcuttur. Üniversi
telerde lisan öğretimi bir faciadır, özel çaba
sı ve özel eğitim imkânı olmıyan hiçbir ehliyet 
sahibi olmıyan insanlar yetiştiriliyor. Bu ma-
kina doğru işlemiyor. 
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Üniversitelerimizde anarşi olayları vardır. I 
Bu yüzden eğitim ve öğretim de aksamaktadır. 
Bu durum, öğrencileri ve öğretim üyelerini te
dirgin ve huzursuz yapmaktadır. Anarşik olay
lar yalnız üniversite öğretim üyelerini ve öğ
rencileri tedirgin etmiyor; üniversitede çocuğu 
olan veya olmıyan bütün vatandaşları, bütün 
milleti tedirgin ve huzursuz etmektedir. Çünkü 
vatandaş, eğitim müesseselerine/ özellikle üni
versiteye gönderdiği çocuğundan çok şey bek
lemektedir. Bizim kanaatimize göre, memleketi 
başka türlü sarsamıyacaklarını anlıyan kökü 
dışarıdaki kuvvetler, kendisini ilme, çalışmaya 
veremiyen ve her türlü telkine müsait zayıf 
karekterli gençleri alet etmektedirler. Çünkü 
çalışmak, araştırma ve inceleme yapmak lâbora-
tuvarda deney yapmak, ciddî olmak irade ister, 
cehil ister, sabır ister asim ister, çaba ister. Hal
buki koykot, sokak hareketi, kötü olduğu için 
kolay olmaktadır. Devletin müessesesini tah-
ribeden hoca saygısının ne olduğunu bilemiyen 
genci Türk genci olarak kabul etmek ve ona ta
viz vermek, bugünkü durumda katile, soygun
cuya ve hırsıza taviz vermek değil midir? 

Üniversitelerin bir fonksiyonu da yayın ve 
haberleşmedir. Üniversitelerin görevleri, öğre
tim ve araştırma yapmakla bitmez. Problem- I 
lerin bulunan çözüm yollarının ilgili kütleye ile
tilmesi gerekir. Sanayi ile ilgili buluşlar sanayi 
erbabına, ziraatle ilgili buluşlar çiftçiye ulaştı
rılmalıdır. îşte yayın ve haberleşme budur. I 

Türk üniversitelerinde bu hareketler, bu 
faaliyetler maalesef görülmemektedir. Esiki çağ
ların dört duvar arasında bulunan bilim adamla
rı ve bağlı bulundukları kurumlar, bu duvarla
rın dışına çıkmak zorundadırlar. Bu, görevle
ri meyanındadır. Klâsik üniversite yerine halk 
tipi üniversitelerde zaruret vardır, üniversite
lerin, dünyadaki gelişmeleri takibetmek görev
leri olduğu gibi, bu gelişmeleri kolaylıkla takip 
imkânları da vardır. 

Üniversitelerarası birlik yoktur. Kanunları 
birbirinden farklı değişik yüksek öğretim ku
rumları vardır: Özerk üniversiteler, Hükümete 
bağlı üniversiteler, akademiler, yüksek okul
lar, özel yüksek okullar gibi. Bunların birleş
tirilmesi için, üniversitelerarası ortak ilkeler 
tasarısı hazırlıkları yapıldığı ifade edildi. Üni- J 
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versite yetkilileri bir araya geldi ama, tasarı 
ortaya çıkmadı. 

«Art niyetimiz yok, Anayasa dışına çıka
mayız» gibi bâzı klişe sözlerle Bakanlık bu mev
zuda hiçbir fikri ortaya koyamamıştır. Fikir 
olmadığına göre tabiî icrası da olamaz. 

Bir Hükümeti harekete geçiren birtakım bas
kılar değil, kendi program ve prensipleri ol
malıdır. Ama prensipli Hükümet nerede? Ko
lay taviz dururken zor prensipleri kim uygu
layacak? Üniversitelerle ilgili tasarı Yüce Mec
lise geldiği zaman hakkındaki görüşlerimizi 
zamanında arz edeceğiz. 

Öğrencilerin sosyal haklarına da bir nebze 
temas etmek, gerekir. Kredi ve burs ancak 
yüksek öğrenim gençliğinin % 4 üne verilebili
yor. Bu burs ve krediler 350 lira gibi bugü
nün şartlarında öğrencinin barınma ve beslen
me ihtiyacını karşılamaya kâfi değildir. Üni
versite öğrencilerinin ailelerinin % 40 inin 800 
liralık veya daha az aylık gelirli kimseler ol
duğu tesbit edilmiştir. Bu da gençlerin prob
lemlerine bir sebebolsa gerektir. 

Yurtlarda oda basına dört ilâ on kişi barın
maktadır. Ders kitapları pahalı, ders çalışma 
yerleri ve kütüphaneleri yetersizdir. Günde 
2 900 kaloriye ihtiyacı olan öğrencilerin beslen
me problemleri de onlar için bir meşaledir. 

Anarşi olayları : 
Muhterem milletvekilleri, anarşi olayları 

hakkındaki grup görüşümüzü çeşitli bütçeler 
vesilesiyle belirtmiş ve ans etmiş bulunuyoruz, 
Bu olaylardan her biri kendi şartları, arkaların
da yer alan gizli güçler, tahrikçi çevreler, Üni
versite dışındaki tertip yuvaları ayrı ayrı ele 
alınarak incelenmelidir. Toptancı bir çözüm 
yolu yoktur. «Aşırı uçlar çatışıyor» şeklindeki 
bir kesin ve genel yargı ile bu iş çözümlene
mez. Siyasi çıkarlara ve milletlerarası güçlere 
alet olan, dersi bir yana bırakıp birbirini öldü
ren gençler susturulmadıkça, komünist tahrik
ler önlenmedikçe, öğrencilerin enerjileri fay
dalı ve yurt kalkınmasına uygun alanlara kana-
liae edilmedikçe, üniversiteler çağın gerçek
lerine uygun hale getirilmedikçe, politik ve 
ideolojik davranışlar yerini ilmî davranışa terk 
etmedikçe, üniversitelerin anarşi kaynağı ol-

I makta devam edeceği kanaatindeyiz. 
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Çok muhterem milletvekilleri, konuşmaları
mızın sonuna geldiğimizde şunu arz etmek isti
yorum : Millî Eğitim alanında meselelerle ilgili 
bâzı sorular soracak, teklif ve temennilerde bu
lunacaktım. Fakat kimden neyi isteyeyim? 

Çabasını sadece kendi başarısı için kabul 
eden Bakandan mı? 

Teşkilatındaki öğretmenlerin haklarını ko
rumak ve kurtarmak için hiçbir sesini işitme
diğimiz Bakandan mı? 

Okulundan çıkıp evine giden masum orta
okul öğrencisinin hayatmı koruyamayan aciz 
ve aciz olduğu kadar da hareketsiz olan Hü
kümetten mi? 

Müessir icra yerine şikâyeti tercih eden, 
kendi kabahatini de başkalarında gören icradan 
mı? 

Geçen yılki boykotto öğretmenlerin karşı
sına bir sürü kanunla çıktığı ve hiçbir netice 
alamadığı halde hâlâ koltuğunda rahat rahat 
oturan zattan mı? 

'Cinayetleri olağan sayan, sokaktaki anar
şistlere teslim olan hükümetten ve onun vur
dum - duymaz mensuplarından mı bir şey iste
yeceğim? 

Varlığı ve hayatiyeti bulunan kimse veya 
icra organından bir şey istenir. Varlığı ve yok
luğu hissedilmeyen hükümetten ne istenir? Sa
dece «gölge etme başka ihsan istemez.» 

Yüce Meclisin sayın üyelerini saygılarımla 
selâmlıyorum. (DP) sıralarından şiddetli alkış
lar, AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Söz sırası CHP grupuna aittir. 
iki sözcü vardır. Birinci kez Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi üzerinde CHP Grupu adın Meh
met Aslantürk, buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA MEHMET ASLAN
TÜRK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

1971 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üze
rinde CHP Grupunun görüşlerini sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî Eğitimin, her geçen gün artan sorunla

rını, bize verilen zaman içerisinde, her yönüyle 
açıklamak mümkün değildir. Bu nedenle, önce 
Türk eğitim ve öğretiminin amacı ve dayandığı 
ilkeler üzerinde kisaca durmak, sonra da 1971 
yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine- hangi açı
dan baktığımızı belirtmek istiyorum. 

Gelişmekte olan ülkemizde eğitim sorunla
rının çok çeşitli, çözümlerinin de çok zor olaca
ğı tabiidir. Bu sorunların çözümlenmesinde ama
cımız çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak 
ve ileri ülkelerin yapıcı ve yaratıcı bir ortağı 
haline gelmektedir. Çağımızda dünya, Batı ve 
Batı dışı olmak üzere iki kesimde toplanabilecek 
bir manzara arz etmektedir. Batı dışında kalan 
ülkeler Batı'ya ayak uydurma çabası içinde olup 
yaşamaları Batı uygarlığına girme gayretlerinin 
(başarıya ulaşmasına bağlıdır. Bu milletler, bu
gün, tarihlerinin Batı uygarlığına geçiş dönemi
ni yaşamaktadırlar. Bilindiği üzere, Türkiye iş
te bu grupun içinde yer almakta ve yaygın bir 
deyimle az gelişmiş milletlere özgü. bulanımlar içe
risinde çalkalanmaktadır. Batılılaşma konusun
da 18 nci Yüzyıldan bugüne kadar yapabildiği
miz en köklü atılımın Atatürk Devrimleri oldu
ğu herkesçe bilinmektedir. Bu devrimlerin en 
temel unsuru olan lâikliğin yurdumuzda Batı 
örneğine göre kurulan ve işliyen bir düzenin ha
reket noktası olduğunu özellikle 'belirtmek iste
rim. Lâik, halkçı ve milliyetçi niteliği ile Atatürk 
devrimleri milletçe kurtuluşumuzun temel pren
siplerini vermiştir. Bu prensipler çerçevesinde 
ve 27 Mayıs Anayasamızın kapsamına girmek 
kaydiyle ileri akımlara da yer verilmesi de
mokratik hayatımızın tabiî gelişmelerindendir. 
Ama, bütün bu gelişmelerdin bize Atatürk'ten ka
lan ve yeni Anayasamızla belirtilen sınırları aş
maması, dikkat edilmesi gereken en önemli nok
tadır. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile Ata
türk devrimlerinin getirdiği devrimci ve mil
liyetçi ruh ve anlayışının, son yıllarda, önce 
durucu, zamanla tutucu ve bâzı eylemlerde de 
gericiliği okşayıcı bir anlama alındığı görül
mektedir. Bunun nedenlerini millî eğitim poli
tikamızın, bir yandan bütün vatandaşları kap
samına alamamış olmasında, bir yandan da 
her kademedeki kuşaklara devrimci ve ilerici 
bir kişilik sağlamada yetersiz kalınmasında 
aramak yerinde olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî hayatımızın iki temel prensip içerisin

de yürütülmesi gerektiğini dikkatinize sun
mak isterim. Birincisi Batı uygarlığıma müm
kün olan en kısa süre içinde ve tamlıkla geç
mek. İkincisi bu geçiş sırasında millî birlik ve 
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(bütünlüğün korunmasına en üstün bir dikkat 
ve çaba ile çalışmak. 

!Bu iki temel prensibin korunması ve yürü
mesi elbette ki, bu ilkeleri anlamış, benimse
miş, hattâ varlığını bunlara bağlamış idealist 
kuşaklara ihtiyaç gösterir. Söylemeye bile lü
zum yoktur M, bu niteliği ile mesele her şey
den çok bir eğitim ve öğretim meselesi olarak 
önümüze çıkmaktadır. Bu nedenle Millî Eğitim 
Bakanlığının bütün çalışmalarını bu ilkeler 
üzerinde toplaması gerekmektedir. Bugün yur
dumuz nüfus bakımından tarihinin hiçbir dö
neminde görülmemiş bir derecede homegendir. 
Buna rağmen memleket bütünlüğünü ciddî su
rette tehdideden gelişmeler olabilmektedir. Az 
gelişmiş memleketlerin üstün bir uygarlığa ge
çiş dönemlerinde görülen bu halin arızasız ola
rak atlatılması, memleket yönetiminde payı 
olan aydınlarin hem Batılılaşma, hem de millî 
bütünlüğün korunması konularında fikir, ruh 
ve işbirliği içinde bulunmaları ile mümkündür. 
Bu alanda «Tevhidi Tedrisat» eğitim birliği ka
nunu, medreseyi tasfiye ile Tanzimatın ilânın
dan beri eğitim hayatımızda sürüp gelen ikiliği 
ortadan kaldırmış ve eğitim hayatımız da, böy
lece, bütünüyle Batıya yönelmiş ve bu yönelme 
içinde birliğe kavuşmuş bulunuyordu. 

Açıkça söylemem gerekiyor M, bu birlik, 
bugün, ancak nazari olarak mevcuttur. A. P. 
iktidarının eğitim ve öğretim politikası, bir 
yönü ile, dinsel eğitim ve öğretimi geliştirmeye 
yönelmiş gözükmektedir, örneğin, bütün Cum
huriyet döneminde açılan 37 500 ilkokula kar
şı, mahalle mekteplerinin en dekadan şeklinde 
50 000 i aşkın olduğu sıöylenen Kur'an kursla
rında, özellikle, köy çocuklarımız çağ dışı bir 
eğitimle yetiştirilmektedirler. 

Çok partili düzene geçişimizden beri parti
ler yarışma fikre, prensibe ve uygulamaya da
yanmaktan ziyade toplumumuzun nisbeten ge
ri kalmışlığına ve kutsal inançlarına, istiyerek 
veya istemiyerek, tâviz vermek yarışına da
yanmıştır. A. P. nün 6 yıllık iktidarı bu taviz
ci tutum ve davranışı hızlandırmıştır. Anaya
samızın 153 ncü maddesi ile korunan «Tevhidi 
Tedrisat» eğitim birliği bu dönemde zedelen
miş ve âdeta Tanzimat dönemi gibi ikili bir 
eğitim düzeni haline getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
İlköğretimde, Türkiye'nin toplum yapısı

nın, hızla değişmesi sonucu doğan, gittikçe bü
yüyen problemler çözüm beklemektedir. Az 
gelişmiş memleketlerde eğitim hizmetinin te
mel amacı bütün vatandaşları okur - yazar ha
le getirmektir. A. P. iktidarının, dağınık bir 
yerleşme düzeni içerisinde yaşıyan toplumumu
zun okul yapma, öğretmen bulma ve okulları 
optimum işletmeler halinde toplama gibi, güç
lükleri ile yakından ilgilenmediğini görmekte
yiz. ilkokul yapımları konusunda programla
nan derslik sayısına ayrılan ödenek, her yıl 
olduğu gibi bu yıl "da plân diliminde saptanan 
ödeneğin gerisindedir, ikinci Beş Yıllık Plân
da 1973 yılında çözümleneceğine işaret edilen 
mecburi ilköğretimin ve okuma çağındaki ço
cuklarımızın tümünü okula ve öğretmene ka
vuşturmak dâvasının, tarihi kestirilemiyen, 
gelecek yıllara kaldığı açıkça görülmektedir. 
Bugün 599 bin ilkokul çağındaki çocuk ilko
kuldan yoksundur. 

Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 166 ncı 

sayfasında, «Liseler, üniversiteler ve yüksek 
okullara öğrenci hazırlıyan öğretim kademesi
dir» denilmektedir. Bakanlık 8 nci Millî Eği
tim Şûrasına plânın bu hedefi ile nispeten celi-

Öte yandan, 2 nci Beş Yıllık Plânın öngördü
ğü okul öncesi eğitiminde anaokulları ve ana-
smıfları konusunda yeterli ve ciddî bir gelişme 
sağlanamamıştır. Fakir ve az nüfuslu köylerin 
okul ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulan 
yatılı bölge okullarında öğrenci kapasitesi plân 
hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. Bu okul
larda, bugün, öğrenci kapasitesi 19 299 oldu
ğuna göre, 2 nci Beş Yıllık Plânın 1972 de ön
gördüğü 30 bin öğrenci kapasitesinin gerçek-
leşemiyeceği açıktır. Ayrıca, yatılı bölge okul
larının çevrelerinin kültürel ve yaygın eğitim 
merkezi şeklinde bir fonksiyon kazanmaları 
gerekliliğine inanıyoruz. 59 ildeki 87 yetiştir
me yurdunda, bugün, 12 286 korunmaya muh
taç çocuğumuz barınmaktadır. Ancak, 12 412 
muhtaç çocuğumuz da yersiz, yurtsuz, sıcak bir 
öğün yemekten yoksun ve mahkemeden ilâmla
rını almış beklemektedir. Geçen yıla oranla ko
ruma birliklerine yapılan yardım, bu yıl bütçe
de artırılmış ise de, yine de yetersizdir. 
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şen «Orta eğitimimizin kuruluşu ile yüksek öğ
retime geçişin yeniden düzenlenmesi» adı altın
da bir proje sunmuştur. Bu projede yer alan, 
tek basamaklı eğitim sistemi; öğrencilerinin 
aynı okul içinde bireysel kabiliyetlerine göre 
yüksek öğrenime ya da bir meslek eğitimi ve
rerek hayata hazırlıyan kurumlar içerisinde 
«Komprehansiv okul» larda, uygulanabilir. 

Bu sistem, bâzı memleketlerde örneğini gör
düğümüz iki amaçlı veya çok amaçlı okul sis
temidir. Bu tip okullar iki veya ikiden fazla 
akademik ve meslekî kolu, bir okul içinde top
larlar. Bu sistemin, her branştan bugünkü kad
roların üç - dört katı iyi yetişmiş öğretmen 
sağlanmadıkça, dersliklere devam eden öğrenci 
sayıları azaltılmadıkça, bugünkünün dört - beş 
katı öğretim bacımları, araç ve gereç hazırlan
madıkça ve her öğretim kurumunda beş - altı 
rehberlik elemanı bulunmadıkça uygulanması 
mümkün değildir. Ayrıca bu sistemde teknik 
eğitimin verimli olamıyacağı, seviyesinin düşe
ceği ve üvey muamelesi göreceği uygulayıcı 
memleket eğitimcilerinin çoğunluğunun yazı
larında okumak ve görmek mümkündür. 

Bu sistem, ancak maddi olanakları çok zen
gin ve eğitimi her yanı ile gelişmiş bir - iki ül
kede uygulanabilmektedir. Amerika Birleşik 
Devletlerinin bâzı eyaletlerinde uygulanmak
tadır. -Avrupa'da ise bu sistemi uygulayan yok 
denecek sayıda az ülke vardır. Örneğin; nüfu
su az, birey başına en yüksek geliri olan tsveç, 
böyle bir sisteme 1971 - 1972 yılı ba^nda geçe
bilmek hazırlıklarını 1965 ten beri sürdürmek
tedir. 

Vaktivle bu sisteme benzîyen ve sansasyo
nel şekilde ortaya atılan «Muhtelif gayeli okul
lar», «Deneme ortaokul ve liseleri» ile «Filimle 
fizik öğrenimi» denemelerinin akıbetlerini, ilgi
lilere ve kamu oyuna hatırlatmakta yarar gör
mekteyiz. Bütün bu nedenlerle, söz konusu orta 
öğretim reformu teoride kalmaya mahkûmdur. 
Bugünkü koşullar ve imkânlar karşısında bir 
hayaldir. Uygulandığı takdirde 3 - 5 vıl sonra 
bu hayalden uyandığımız zaman ortada, korka
rım M, heder olmuş yıllar ve emeklerle birlikte 
harcanmış öğrenci kütlesi kalacaktır. Yine, iki 
yıl önce, kamu oyuna «Büyük eğitim reformu» 
adı altında takdim edilen, ortaöğretim yönet

melik değişiminin kamu oyunun ve meslek men
suplarının baskısı ile, uygulamaya konulama-
dan kaldırıldığı, daha doğrusu nasıl bir hüs
ranla sonuçlandığı gerçeği de gözden uzak tu
tulmamalı ve unutulmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün bir yandan vatandaş isteğinin geniş 

ölçüde artması, bir yandan da sosyo - ekonomik 
hareketlilik nedeni ile eğitim sorunlarına nite
lik yönü ağır basan yeni bir açıdan bakmak za
manı gelmiştir. A. P. İktidarı eğitimin her ka
demesinde bir dereceye kadar nicelik hedefleri 
üzerinde durduğu halde nitelik unsurlarına ge
reken ağırlığı vermemektedir. Kabul etmek ge
rekir ki, yatırım programlarında yer almadığı 
halde politik düşünceler ve keyfî davranışlarla, 
bugünkü orta öğretim, sayısı her gün artan fa
kat bu artışla orantılı olarak niteliği her yıl 
hızla düşen bir duruma düşmüştür. 

Köy ve şehir okulları mezunlarına ayrı ayrı 
kriterler uygulanmak suretiyle, geniş bir burs 
ve yatılılık sisteminin mevcudolmayışından, bir
çok kabiliyetler maddi olanaksızlıklar yüzün
den eğitimin orta ve yüksek kademelerime 
eriışeımemıekltedM'er. Ortaokul ve lakelerde, kal
kmama programına göre, mevcut parasız yatih-
lıık kapasitesi 20 bin olduğu halde, her yıl 
programlarda belirtilen parasız yatılılık hedef
lerime ulaşılmamıştır. örneğin, 1969 progra
mımda, bu konuda, 15 fbim sayısına ulaşılması 
öngörüldüğü halde, 8 905 olarak gerçekleşfei-
rlebilmiştir. 

A. P. İktidarımın uygulandığı ortaöğretim 
politikası, seviyeyi gözetmeden üretici insan 
gücümden çok tüketici kuşaklar yetiştirici; 
yüksek öğrenime geçişte, imkân ve fırsat eşit
liğini büsbütün kısıcı olan sayı yarışmasının 
aldatıcılığı içinde, bugünkü eğitim bunalımını 
doğurmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Müllî Eğitiminin sorunlarının çözü

münde em etkili f aktör, hiç şüphesiz, iyi ye
tişmiş öğretmendir. Yatırımlar, araç ve ge
reçler söz konusu sorunların çözümümde, sa
dece, birer vasıtadırlar. 

Millî eğitim hizmetlerinin temel unsuru olan 
öğretmenim, bu hizmeti ehliyet ve liyakatle 
yapabilecek nitelik ve sayıda yetiştirmek üze^ 
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ne, öğretmen yetiştiren kurumlarımız, esıM ide-
neımelıeriimizden 'de yararlanarak, »millî olanak 
ve ihtiyaçlarımıza uygun hale getirilınelidiir. 
Öğreltımen lokullarında, plân lueidefleninlde ön
görüldüğü kadaıt iyeni kapasite yaratılaımaımiiş-
tır; hedeflerle gerçekleışimeler arasındaki fark 
açılmıştır. Eğitim enstitülerinde, plânın ön
gördüğü kapasite 19 100 olduğu ballde, çok ge
risinde kalınmış, öğrenci sayısı ancak 6 608 e 
çikarılalMlımiştir. Yalnız bu yıl 69 ülise açıldığı 
(hailde, yüksek öğretmıenl okulları öğrenci sayı
sının 2 418 olarak sabit tutulmasına bir anlam 
/veremediğimizi ifade etnuek korundayız. 

Yazılı bir sorulma verilen cevapta üniversi-
Ite asistanları ile teknik personelin yaptıkları 
boykotların özlük haklarına; öğretmenller bloy-
koltunun ise siyiaisli ve ideıoilojdk nedenlere da
yandığı illeri sürülmüştür. Biz ise, hareketin,, 
cısas itibariyle, meslek içi hakların elde eldillmıe-
isine, kıyıma ve bakanlığın öğretmenlere kar
ışı tutumuna yönelmiş olduğu görüşündıelyiz. 
'Bütün bu olaylar kamu oyunun gözleri önün
de cereyan etmiştir. Takdiri ve hükmü siialıere 
ve kamu oyuma bırakıyorum. Ayrıca boykota 
katılanların idarıeciliMıerıinin üzerinden alın
masını ve bu öğretmıenliere idari görev vedlîme-
ımesıini de insafsız ve olüimSuz karşılamaktayız. 

Çok sayın milletivekiillleri, dünya eğitimi 
yılı olarak kabul edilen 1970 yılı eğitim tarihi
mize «okul kapatma» yılı olanak geçecektir. 
Kapanıp açııllan bir ılıise ile ibir ökretmıen okulu 
bir yana, uzun .bir süre (kaıpalı bulunan 4 yük
sek öğreitmen okulu da, anlcak son günlerde 
öğrenilme açılabilmişltir. Çoğunluğu köylü, fa
kir ve dar gelirli hailk çocukları olan bu okul 
öğrencileri parasız yatılıdır. Bu öğrenciler ve 
velileri bakanlıkla karşılıklı mukavele yapmış
lardır. Bu mukavele ttek yanlı bozulmuştur. 
Veliler çocuklarının Deıvleitin himayesinıe güve
nerek bu okullara göndermişleırdir. Ortada bir 
suç söz konulsu ise, suçlularını bulmak ve ceza
landırmak gerekmez mi? Okulları kapatarak, 
öğrencileri ve velilerini toptan mahkûm et-
ımıek haksız, insafsız ve adaletsizdir. 

Değerli milletvekilleri; 
1949 öğretim yılında 18 257 öğrencili 59 

lise (ille, 7 360 öğrencili 69 sanat enstitüsü vs 
10 469 öğrencili 67 teknik okul ortaöğretim 
kadrosunu teşkil etmekte idi. Böylece çağdaş 

İbir eğitim anlayışına cevap veren, oldukça, 
dengeli (bir or!ta öğretim düzemi gıarçekleştiril-
mişti. A. P. iktidarı 1 nci ve 2 mai Beış Yıllık 
Plânların ısrarla üzerinde durdukları, öğren
cilerin meslekî ve teknik alanla yönısltiimiesi 
sahasında başarılı olamamıştır. 

Bu konuda vaktiyle alınmış tedbirleri beğen
memiş ve ortadan kaldırmış ve fakat yerine 6 
yıldır hiçbir tedlbir getirmemiştir. Türkiye'de 
meslekî ve teknik alana yönelen öğrenci oranı 
tüm ortaöğretim ikinci dönemi öğrencilerinin 
% 35 i civarındadır. Bunun içinde, ancak, % 4 ü 
teknik öğretimdedir. Ülkemizin ekonomik ve en
düstriyel kalkınması bilim adamları, mühendis
ler, teknisyenler ve becerili işçilerin takım ha
linde ça/lışmaları ile gerçekleşebilecektir. Bu 
kalkınmayı gerçekleştirebilmek için mühendise 
duyulan kadar, bellfci de daha şiddetli ihtiyacı
mız yeterli yardımcı teknik personel ve gerçek
ten becerili usta isçiler ve işçilerdir. Endüstrinin 
istediği nitelikte ve hızda iş yapabilecek, bece-
risiz ve becerili insanıgücü potansiyelini endüs
tri ve ekonominin ihtiyaçlarına göre eğitmeyi 
ve biçimlendirmeyi amaç edinen pratik sanat 
okullarının kuruluşunu yerinde buluyoruz. An
cak, gerek örgün ve gerek yaygın eğitim yönün
den önemini ortaya koyan ve fonksiyonel eği
tim yapan bu okulların, daha ziyade, endüstri
nin yoğun olduğu yerlerde, sanat enstitüleri 
bünyesi içinde açılmasını öngörüyoruz. Böylece 
sanat enstitülerinin akşamları, müsaidolan teç
hizat ve makina kapasitesi ve öğretim üyesi gü
cünden yararlanarak nitelikli bir eğitim imkânı 
sağlanmış olacağını düşünüyoruz. 

Ekonomik ve endüstriyel kalkınmamızın ge
rekli yardımcı teknik personelini yetiştirmeyi 
amaç edinen teknisyen okullarının kurulmasını 
olumlu karşılıyoruz. Ancak, bu okulların kapa
site gelişmeleri plân hedeflerinin çok gerisinde 
kalmış ve yeterli öğretim üyesi ve eğitim araç
ları sağlanamamıştır. Teknik öğretim kurum
ları, endüstrinin ihtiyacı olan becerili ve teknik 
insan gücünün eğitimini sağlıyan kurumlardır; 
endüstri kuruluşları değildirler. 

!Bu tür okullar, dünyanın her yerinde, en
düstriye öncülük yapmak için değil, ona yar
dımcı olmak için kurulmaktadırlar. Bu nedenle 
kuruluşları ve yürütülüşleri pahalı bu okulların, 
onlara gerçekten, ihtiyaç duyulan yerlerde ku-



M. Meclisi IB : 55 21 . 2- . 1971 O : 1 

rulması gerekir. Politik, kişisel ve gerçekçi ol-
mıyan toplumsal istekler bu okulların açılma
sında rol oynamamalndır. Bu okulların «yaparak 
ve izliyerek» öğretim ve eğitim veren kurum
lar olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle, öğrenci
lerine temrin imkânı geniş ölçüde sağlanmalı
dır. Bugün öğrenci basma verilen 100 lira ile 
öğrencilerin atelyelerinde bütün yıl nasıl torna
cılık, frezecilik, ya da kaynakçılık öğrendikleri
ni anlamak güçtür. Öte yandan yetenekli ve 
istekli olan fakat maddi gücü olmıyan fakir ve 
köylü çocuklarına potansiyellerinin en yüksek 
düzeylerine çıkabilmeleri imkânı, burs ve yatı
lılık vermek yolu ile sağlanabilir. îki yıldan be- | 
ri Teknik Öğretim okullarına verilen burs ve 
yatılılık sayısında ise hiçbir artış gözükmemek
tedir. I 

Kız Teknik Öğretimin ülkemizin bugünkü I 
sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyinin gerek
lerine, gerçeklerine ve değişen eğitim ve öğre
tim anlayışına uygun olarak yeniden gözden ge
çirilmesi ve düzenlenmesi gerektiği kanısında
yız. Ev mesleklerini öğrenmek ve geliştirmek is-
tiyen genç ve yetişkin hanımlarımız akşam kız 
sanat okullarını seçmektedirler. Fonksiyonel 
bir eğitim vermiyen kız enstitüleri, çözümlen
mesi gereken pahalı bir öğrenim sorunu olarak 
ortada durduğu görüşündeyiz. 

Ticaret liselerinde öğrencilerin piyasa ilişki
leri sınırlı kalmakta ve toplum ihtiyaçlarına ce
vap verememektedir. 

1063 öğrenim yılında lise dengi teknik ve 
meslek okullarının yüksek öğrenime geçişte, ge
nel liselere nazaran, imkânların sınırlı tutulma
sının her bakımdan haksız ve zararlı olduğu gö
rülerek «çeşitli olgunluk sınav sistemi» öngörül
müştü. Böylece, teknik ve meslekî öğrenim gö
renler kabiliyet ve istidatlarına göre üniversite
lere girme imkânına kavuşacak ve bu kademe 
öğreniminin cazibesi artırılmış olacaktı... A. P. 
iktidarı 6 yıldan beri bu çalışmalardan yarar
lanmadığı gibi yeni bir çözüm yolu da ortaya 
koyamamıştır. 

İSayın milletvekilleri; 
A. P. iktidarının bilinçli bir güzel sanatlar 

politikası izlemediği kanısını taşımaktayız. Sa- j 
nat hayatını yürütecek insangücünün seçimi ve j 
yetiştirilme işleri bir plâna bağlanamamıştır, j 

Kültür Müsteşarlığı, kuruluşu amacı tersine, 
turin işlerle uğraşan bir daire olarak gözük
mektedir. Küttür Sarayının isgorta ettirilip et
tirilmemesinde, Edebî Kuruldan geçmiş, uzun 
hazırlıklar ve masraflardan sonra sahneye kon
muş oyunun bir temsilden sonra kaldırılmasın
da ve paha biçilmez değerdeki tarihî eşyanın 
kişisel takdirlerle müzelerden çıkarılıp teşhir 
edilmesinde sakınca görmiyen Kültür Müsteşar
lığının kuruluş nedenini kavramakta güçlük 
çekmekteyiz. 

Bugüne kadar İstanbul'da sabit kadrolu bir 
Devlet Tiyatrosu kurulmamıştır. Ankara - İs
tanbul arası turne tertibi bir tiyatro yönetimini 
masraflı ve olumsuz bulmaktayız. Tiyatro hiz
metlerinin yurt yüzeyine dengeli bir şekilde da
ğılması konusunda en küçük bir çabanın har
canmamış olduğunu üzülerek belirtmek istiyo
ruz. Bölge tiyatrolarının kurulması ile ilgili 
umutlarımızı yitirmiş bulunuyoruz. Müzikal 
oyunlar Devlet tiyatrolarınca değil, Avrupa 
operalarında olduğu gibi Devlet Operasmca 
icra edilmelidir. Böylece, Devlet Tiyatrosunca 
müzikal oyunlar için ayrı bir orkestra, bale ve 
koroya lüzum kalmıyaoak ve bu nedenle yapılan 
fuzuli masraflar da önlenmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi de «Bin Temel Eser» üzerinde kısaca 

durmak isterim. 
Bir kez «temel» kelimesi kullanıldığına gö

re, seçilecek eserlerin bu kelimenin anlamına 
uygun olması zorunludur. Bir milletin veya in
sanlığın fikir ve kültür hazinesini teşkil edecek 
kitaplar temel kitap değerini ancak kazanır. 50 
aded bu seri mahsulünden kaçı böyledir? «Dede 
Korkut, Vatan Yahut Silistre, Kendi Gök Kub
bemiz, Türkçülüğünü Esasları, Oğuz Kaan Des
tanı» gibi birkaç eser bir yana bırakılırsa öte
kilerden hiçbirinin temel eser olduğu kolayca 
savunulamaz. «Han Duvarları, Zeytin Dağı» gi
bi eserler temel eser midir? Kim kalkıp da 
Orhan Seyfi'nin şiirlerine ya da «Erenlerin Ba
ğı» na temel eser niteliğini verebilir? 

Söz buraya gelmişken, belki bu eleştirimi 
yadırgayan arkadaşlarım olabilir. Bendeniz va
sat bir matematikçiyim. Yalnız, daha ileri gi
derek diyebilirim ki, Yahya Kemal'in «Kendi 
Gök Kubbemiz, Aziz İstanbul» diye zevkle oku
duğumuz eserlerinin dahi temel eserler arasına 
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girmemesini düşünürüm. Çünkü, bu eserler 
daha birkaç sene evel, 10 sene evvel Yahya 
Kemal Enstitüsü tarafından güzel bir şekilde 
basılmış ve bugün her yerde nüshaları buluna
bilmektedir. Ayrıca Fuzûli'nin «Hadikatüs 
Süeda» sı, Kâtip Çelebi'nin «Mizai-ül-Hak» ı, 
Nâbi'nin «Hayriye» si, hattâ Abdülhak Hâ-
mid'in yeni harflerle basılmamış olan «Mak-
ber» i; her halükârda bu eserler «Gülnihal» den, 
«Grurebahane-i Lâklâkan» dan, «Bilmeceler» den 
önce basılma mazhariyetine erişmesi icabeden 
eserlerdir. 

Hulâsa, Millî Eğitim Bakanlığının bu ka
dar plândan yoksun, bu kadar perişan ve bu 
derece «temel» le ilgisiz yayınlarda bulunması
nı tam bir başarısızlık saymaktayız. 

Bin Temel Eser müessesesi, bir çıkar ka
pısı ve şeref basamağı olmadan kurtulamadıkça 
bu iş yürüyemez. Yoksa, binlerce liranın iyi ni
yet fakat kötü uygulama yönünde harcanmasın
dan ibaret bir davranıştan öteye geçemez. Ay
rıca, bu Bin Temel Eserin repertuvarı hangi 
eserlerden kuruludur? Kamu oyu bunu bilme
mektedir. Bin Temel Esere girecek kitapları se
çen heyetin üyeleri nasıl ve Mm tarafından ve 
hangi kriteryuma dayanarak seçilmiştir? Bu da 
meçhuldür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kendine has sorulan bulunan çağımızda Mil

lî Eğitimimiz giderek artan bir bunalım içinde
dir. Devlet bütçesi gelirlerinin hızla artmasına 
karşılık 1966 yılından itibaren eğitim sektörüne 
ayrılan yatırımlar plânda öngörülen hedeflerin 
altında kalmıştır. 1963, 1964, 1965 yıllarında 
eğitim yatırımlarının bütçe genel gelirine ora
nı yüzde 16 nın üstünde iken, 1966 dan itiba
ren düşmeye başlamış ve bu oran 1970 de yüz
de 11,7 ye düşerek önemli bir eksilme kayde
dilmiştir ve açık, iki plân yılı sonunda, 1970 
te 530,4 milyon liraya ulaşmıştır. Yatırım öde
neklerinin her yıl azalan bir seyir izlemesini, 
eğitimde hem nitelik ve hem de kısmen de ol
sa sayısal hedeflerin altında kalınacağının açık 
bir delili olarak görmekteyiz. 

Hızını kaybetmiyen kıyım, idari baskılar ve 
türlü nedenlerle mutsuz ve güvensiz olan öğret
menlerimiz, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu
nun bir kısım maddeelrini değiştiren 1327 sayılı 
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Kanun uyarınca yapılan intibak uygulaması so
nuçlarından da huzursuzdur. Bu huzursuzlu
ğun adalet içimde ve hızla çözümlenmesini bek
liyoruz. Bu arada öğretmenlere karşı her geçen 
gün artan ve zaman zaman insanlık dışına va
ran türlü saldırılar karşısında Sayın Millî Eğitim 
Bakanının susmasını üzüntüyle karşılamaktan 
kendimizi alamadığımızı özellikle belirtmek zo
rundayız. Bu saldın olaylannda tüm kabahat 
öğretmenlerde midir? Olaylarım birinde olsun 
haklı öğretmen yok mudur? Bu konuda sadece, 
«Adalet el koymuştur.» şeklinde bir cevap ye
terli sayılmaz. Öğretmenler niçin sayın Bakan 
ve Bakanlığım, mânevi de olsa, desteğinden yok
sun bırakılmaktadırlar? Bu durumda yönetilen
ler yöneticilerine güven duymazlarsa 'haklı sayıl
mazlar mı? 

Öte yandan sağlık ve teknik personel için 
«Yan ödeme» düşünülürken, niçin her kademe
deki okul idarecileri ile ilkokul öğretmenlerimiz 
niçin düşünülmez? ilokul 'öğretmenleri sağlık 
memuru, ebe ve öteki kamu personeline nispetle 
yurdun en uzak ve ücra köşelerinde, çoğu kez, 
başıma feragatle kamu hizmeti görmekte değil 
midirler? Bu itibarla her kademedeki okul 
idarecileriyle ilkokul öğretmenlerine 1327 sayılı 
Kanunla kaldırılan «Makam ve eğitim ödeneği» 
yerine, makûl seviyede bir yan ödeme mutlaka 
verilmelidir. 

Aynca, yeni Personel Kamumu, öğretmen bu
lunmaması halinde öğretmenlere ders görevi ve
rilebileceğini ve ücret miktarının da her yıl 
Bütçe Kanunu ile saptamacağını öngörmektedir. 
Bütçede, ders saati başına verilecek ücret mik-
tan hakkında tam bir açıklık görmemekteyiz. 
Bu miktar, kaldırılan 439 sayılı Kanunun ön
gördüğü miktarın en az iki katı olmalıdır dü
şüncesindeyiz. 

iSayın milletvekilleri, sözlerimin başında da 
arz ettiğim üzere, millî eğitim dertleri çoktur. 
Millî eğitim konusu millî, hayati ve hassas bir 
konudur. Bu nedenle millî eğitimde bir iş veya 
reform yapılırken iyi düşünmek, uzun vâdede 
ciddî araştırmalar yapmak gerekir. 

1971 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze
rinde grupumuz görüş, eleştiri ve dileklerini özet
lemiş bulunuyorum. Bu bütçede işaret ettiği
miz eksikliklerin fedakâr ve feragatli eğitimci 
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arkadaşlarımın gayret ve çalışmaları sayesinde, 
•bir dereceye kadar da olsa, telâfi edüeibileceğine 
inanıyorum. Bu vesile ile de 32 yıl her kademe
sinde hizhetinde bulunduğum eğitim toplumu
muzu buradan içten saygı ve sevgi ile selâmla
rım. 

'Grapumuzuin üniversiteler (bütçeleri üzerin
deki görüşlerini Sayın Dr. İbrahim Ökstem açık-
lıyaeaktır. 

Sözlerime son verirken, Millî Eğitim Bütçesi
nin eğitim toplumumuza ve yüce milletimize 
uğurlu olmasını temenni eder. hepinize C. H. P. 
Grupu adına saygılar sunarım. (0. H. P. sırala
rımdan alkışlar). 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupunun üniversitler 
bütçeleri üzerindeki görüşünü arz etmek üzere 
Sayın İbrahim Öktem, buyurun. 

C. H. P. GRÜPU ADINA ÎB&AHJM ÖKTEM 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclisin müzakeresine sunulmuş olan 
üniversiteler ve yüksek okullar bütçeleri üze
rinde Grupumun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu kuruluşların eğitim kademelerindeki 
önemli yeri, sosyal ve kültürel plândaki değeri 
hepinizce bilinmektedir. 

Son yıllarda bütün dikatlerin üzerinde top
landığı üniversitelerimizde, yer alan endişe ve
rici olaylar arkası kesilmeden sürüp gitmekte 
ve yurdun en önemli konusu haline gelmiş bu
lunmaktadır. 

öyle görülüyor ki; sosyal ve ekonomik so
runlarımızın yurt isterlerine uygun sağlam çö
züme kavuşturulamaması ile her geçen gün da
ha belirgin hale gelen genel bunalımın öncü ve 
uyarıcı tepkileri, geçmişlerde olduğu gibi, bu 
defa da üniversite gençliğimizden gelmektedir. 

Genel yurt sorunları ile eğitim sorunlarının 
sıkı ilişkilerini, içinde yaşadığı koşulların ya
rattığı sıkıntıyı nefsinde duyan aydın gençlik; 
yetkililerin ve sorumluların kayıtsızlıkları kar
şısında ve çaresizlik içinde, fendine has heye
can ve dinamizmle üniversite ve yüksek okul 
topluluğu, bunalımın keskin biçimlerde yansıdı
ğı bir odak haline getirme zorunluluğuna itil
mişi bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, işte bu ortamda, alışı
lagelen bütçe eleştirisi yerine,, konuyu genel ve 
sosyo - politik bir eleştiri ile, üniversite ve öğ

renci sorunlarını aydınlığa kavuşturmayı daha 
yararlı buluyoruz. 

Benzeri sorunlar, dünya ölçüsünde, en den
geli ve ileri ülkelerde de günün konusu olmak
ta ve büyük olaylara yol açmış bulunmaktadır. 

İleri ve zengin ülkelerle, geri kalmış veya 
kalkınma yolunda olan fakir ülkelerin, kendi 
özelliklerinin bu olaylara ayrı renkler vermesi 
olağandır. 

Bununla beraber, genel hatları ile dünya 
gençliğini eyleme iten sorunların, sosyal nite
likten gelen değişikliklere rağmen benzer yan
ları da çoktur. 

Araştırıcı bilimin yarattığı ileri teknoloji
nin sağladığı yeni olanaklarla, özlemi duyulan 
daha mutlu bir dünyanın gerçekleşmesi yolu
nun açılmış olduğunu gören dünya gençliği, ge
leneksel ve tutucu saydığı bugünkü dünya dü
zeninin eşitsiz ve adaletsiz koşullarına bağlı tu
tulmak istememekte, her alanda reformlara ve 
devrimlere girişilmesini istemektedir. 

Kendisini, ulusunun yarınki yönetici kadro
su sayan bu gençlik, kendi deyimleri ile «Her 
söylenene baş eğen ve onaylıyan bir robot» ol
mayı reddederek daha insancıl, daha dengeli 
bir dünya için gerekli koşulların tezelden ger
çekleştirilmesini istemektedir. 

Yine bu gençlik; hangi rejimle yönetilirse 
yönetilsin, hangi sosyal ve ekonomik düzeyde 
olursa olsun, öğrendiklerini salt öğrenmekle ye-
tinmiyerek, bu öğrendiklerinin, içinde yaşadığı 
topluma, dolayısiyle kendine yararlı, refaha ve 
mutluluğa ulaştırıcı olmasını istiyor. Diğer yan
dan da kendisine öğretileni ve öğretim metot
larını tartışmaya, hayata uyarlılığını eleştirme
ye imkân veren söz hakkı istiyerek kendi irade
sinin de geçerli olması ile bu bilgileri kafasına 
sindirmek istiyor. 

Varlıklı aile çocukları ile, dar gelirli ve yok
sul aile çocuklarının bu özlemde sarmaş dolaş 
oldukları bugünkü gençliğe özgü bir içtenliği 
belirtmesi bakımından çok ilginçtir. İşte bu ne
denlerle bu gençlik, yalnız kendi eğitim sorun
larını değil, fakat toplum sorunlarının da yeni 
çağ anlayışı içinde çözümlenmesini ve dolayı
siyle dengeli gelişim ve değişimini amaç bilmek
tedir. 
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Eğitim plânında da, ilköğretimden itibaren 
üniversite öğretimine kadar tüm öğretim düze
ninin, çağın gereklerine uygun, imkân ve fırsat 
eşitliğini sağlıyan, fonksiyonel, halka dönük, 
demokratlaştırılmış yeni bir düzen haline geti
rilmesini istiyor. 

Dünün ve bugünün dünyasının koşullarım, 
alışkanlıklarını durağan ve hattâ gerici bulan 
gençlik, bunların dışına taşmayı ve onları aş
mayı zorunlu görüyor. 

İyinin - kötünün, güzelin - çirkinin, doğru
nun - yalanın, ahlâklının - ahlâksızın, haklının -
haksızın karmakarışık olduğu değer yargısı 
anarşisinin kapladığı bir dünyaya, düşman göz
lerle bakıyor gençlik. 

Dünya ölçüsünde gelişen ve ses getiren bu 
güçlü ve anlamlı görüşler ve eylemler; genç ku
şakların yetişme ortamına hâkim olan faktör
ler ; ülkelere, bunların tarihî gelişimine, sosyo -
kültürel yapısına, gelişmiş veya az gelişmiş ol
malarına göre, değişik ve çeşitli de olsalar, yi
ne de pek çok müşterek sosyo - politik temel
leri vardır. 

Ortaya serilen bu yalın gerçekler düşünür
leri, bilim adamlarını ve araştırıcıları olduğu 
gilbi, hangi rejimde olursa olsun, bütün kuruluş 
ve kurumları, iktidarları ve tüm yöneticileri 
derinden derine etkilemiş bulunmaktadır. 

Gençliğin ortaya koyduğu «Yeni bir dünya» 
felsefesi yepyeni bir edebiyat doğurmuştur. Ba
tılı yazarlar bu olaya «Yirminci yüzyıl devrimi» 
adını vermişlerdir. 

Bu felsefenin müşterek temel unsurlarından 
birisi; nereden gelirse gelsin, çeşidi ve biçimi 
ne olursa olsun, kapitalist olsun, ideolojik ol
sun, her türlü emperyalizme ve sömürüye, daha 
yalın bir deyimle, insanın insanı sömürmesine 
karşı olmaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Dünya gençlik olaylarını önyargısız ve ob

jektif olarak izliyen ve inceliyen bilim adam
ları, düşünürler bu olaylarm başlangıcında, 
tıpkı bizdeki gibi, her türlü ideolojik ve siyasal 
renk etkilerinden sıyrılmış somut bir öğrenci 
karakteri taşıdığını saptamışlardır. 

Kendine özgü heyecan ve dinamizm ile giri
şilen eylemler karşısında gençlerle ülkenin si
yasal ve sosyal iktidarları arasında anlayışlı ve 
yapıcı bir diyalog kurulup kurulmadığına, şid-
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det tedbirlerine başvurulmuş ve vurulmamış ol
masına göre çok değişik sonuçlar alınmıştır. 
Şiddet yoluna gidildiği hallerdedir ki, gençliğin 
etrafı; yine tıpkı bizde olduğu gibi, çaresizlik 
içinde, maksat aramadan kışkırtıcı yandaşlarla 
sarılmıştır. Bu kötü sonuçtan gençliği değil, 
onu anlamıyan veya anlamak istemiyen yetkili
leri, sorumluları ve yöneticileri suçlu bulmak 
gerekir. 

İleri teknoloji, ülkelerle ulusal toplumlar
arası ilişkileri öylesine yoğunlaştırmış ve derin
leştirmiştir ki, her hangi bir sosyal kaynaşmayı 
dünya çapında oluşturmakta, toplumların bey
ni ve yüreği sayılan gençleri birinci derecede 
etkiliyerek onları ortak düşünce ve duygular 
etrafında toplanmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki, dünya gençliğinin ara
dığı entelîektüel formasyon dünkünden çok 
farklıdır. Gençlik, değişen ve gelişen yeni dün
ya koşullarına uygun, imkân ve fırsat eşitliğine 
dayalı, sosyal ve ekonomik geçerliliği olan bir 
formasyon elde etmek istiyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün bu olup bitenlerden sonra çoğu kim

senin yadırgayacağı, fakat fiilî olduğu için ger
çeği yansıtan somut sonuç odur ki, ileri top
lumlarda gençlik «Hesaba katılması gereken bir 
iktidar» olduğunu, sırasında zor kullanarak, sı
rasında diğer iktidar güçlerinin bilinçli anla
yışı ila hakkını kabul ettirerek giriştiği reform 
savaşını, en çok münakaşa edilen oy hakkı ile 
yönetime katılma dâhil, kazanmıştır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Nasıl bir ik-
tidarmış, o?... 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Sizin ka
fanızda yalnız bir cins iktidar olduğu için bi
linçli olmadığınız için... İktidarların değişik yö
netimlere sahibolduğunu bilseydiniz, buna mü
dahale etmezdiniz. 

SALİH AYGÜN* (Amasya) ~ Yok canım... 
Maşallah, 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Siz bilmi
yorsunuz, siz anlamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, müdahale et
meyin,. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tasvibeder 
misiniz bu hareketleri?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, Sayın Ay-
gün. 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Söylesenize, 
bu hareketleri tasvibediyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, diyorum, 
hâlâ «Tasvibediyor musunuz?» diyorsunuz. 

Sayın hatip, devam buyurun, efendim. 
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Sayın ar

kadaşlarım, bu olayları ben eleştiriyorum, Tas-
vibedip etmediğim yanlariyle ortaya, gözünüzün 
önüne seriyorum. Takdir sizindir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tasvibediyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Şimdi an-

lıyacaksmız hangisinden olduğumu. Şimdi an-
lıyacaksmız hangi taraftan olduğumu.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Beğendiği
nizi dinleyin, beğenmediğinizi dinlemeyin. Ne 
müdahale edip duruyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Siz yetkinizi 

kullanmadığınız takdirde biz yetkimizi kulla
nırız. 

BAŞKAN — Sayın Şener, ben ihtar ettim, 
siz ihtara yetkili değilsiniz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sizin yetki
nizin bittiği yerde bizim yetkimiz başlar.. 

BAŞKAN — Ben yetkimi kullanıyorum, 
efendim. Başka yetkimiz yok. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, giriştiğimiz bu genel eleştirinin 
verileri içinde, Türkiye'mizde durum nedir? 
Onu inceliydim. 

Sayın milletvekilleri, 
Hızlı kalkınma özlem ve ihtiyacı içinde olan 

ülkemiz; A. P. iktidarlarının kötü meyvalarmı 
vermeye başladığı sakat politikaları sonucu iki 
yıldır adım adım büyük bir bunalıma sürüklen
mektedir. Türk gençliği önceden sezdiği ve bu
nalımın tepkilerini göstererek sorumluları vak
tinde uyarmak istemiş, fakat sonuç alamamış
tır. Aksine olarak iktidar bu bunalımın yankısı 
olan gençlik eylemlerini, dış ülkelerdeki öğren
ci hareketlerinin bir esintisi sayma gafletini 
göstermiştir. Olayları anlamaya çalışarak hak
im haksızdan ayırmak ve gerekli tedbirleri al
mak yerine gençliği suçlamakla yetinmiştir. 

Tarihî ve sosyolojik bilgiden yoksun bir po
litika ile geçmişteki hattâ kendi iktidarı zama

nında, 1964 - 1965 ders yılı başından bu yana 
cereyan eden olayları değerlendirme lüzuınunu 
hiç duymamıştır. Halbuki, yakın tarihimizde 
gençlik olayları ta 1876 dan bu yana sürüp 
gelmiştir. Yüzyıla yalan bir zaman evvel için
de bu olaylar incelenince görülecektir ki, Tan-
zimattan itibaren girişilen garplılaşma çabaları 
içinde gençlik olayları hürriyetçi ve milliyetçi 
bir muhtevaya sahibolmuş ve Türkiye'nin bu
günkü noktasına kadar gelen gelişmesine ve 
değişmesine katkıda bulunmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı bitiminde istanbul'
un işgaliyle başlıyan gençlik hareketleri ise, 
ulusun istiklâlini korutmak için halkımıza gü
ven, inanç ve heyecan vermiştir. 

1919 dan 1938 yılına kadar Türk gençliği 
feüyük Başbuğu Atatürk'ün emrinde kurtuluş 
ısavaşmın başarısına hizmet etmiştir. Bu savaş 
kazanıldıktan sıonra da ulusun egemenliğini 
pekiştirmek, çağdaş uygarlık seviyesine onu 
Ulaştırmak amacıyla Kemalizm ülküsü etrafın
da sımsıkı toplanmıştır. Atatürk devrimleri
nin aman bilmiyen savaşçıları olarak her çe
şit emperyalizme ve iç sömürüye son veren 
ıhallkçı bir düzenin gerçekleşmesine kendilerini 
adamışlardır. 

Bu dönem Türkiye Cumhuriyetinin inşaası 
dönemidir ve gençlik de bu kutsal inşaanın 
amelesi olmuştur. Türk gençliği kendi kaderi
ni Atatürk'ün devrimci ilkelerinin harç olarak 
kullanıldığını bu yapıya bağlamış ve Atasını 
tarihî görevinde sadaktle desteklemiştir. 

1988 yılında büyük önder, kurduğu Cum
huriyetle birlikte Türk devrimlerinin bekçili
ğini işte bu Türk gençliğine emanet ederek 
fâni dünyadan iç rahatlığı ile ayrılmıştır. 

O gün bulgun, Türk gençliği büyük Atasının 
bu mukadçLes emanetinin tarM bekçiliğini ti
tizlikle ve şerefle yürütmektedir. 

Atatürk ideolojisi ile beslenen Türk genç
liği uzun süre desteksiz kalmıştır. Çok par
tili demokratik düzene geçildikten sonra, çe
şitli ideolojilerin, politik, tutuim ve davranışla
rını çalkantıları içinde kendi kaderiyle başbaşa 
bırakılmıştır. ' 

Bu terkediliş; politik, sosyal ve ekonomik 
çıkar amaçlarına uygun düşecek bir yetişme 
'ortamı içinde onu itmiştir. 

— 88 — 
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Eğitim birliği yozlaştırılarak ikili eğitim 
bilhassa son altı yılda örgün ve yaygın bir sis
tem halinde alabildiğine geliştirilmiştir. Biri ye
ni çağı, ikincisi ise Ortaçağı amaç bilen bu ikili 
eğitim düzeninde, birbirini anlıyamaz, birbiri
ne karşı olmaya mahkûm nitelikte yetiştirilen 
Türk gençliği böylece kurucusu Atatürk olan 
yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti eliyle ikiye 
bölünmüş ve iki aşın gençlik kanadı yaratıla
rak millet bütünlüğü tehlikeye atılmıştır. 

Bütün bu bölücü gayretlere rağmen, aydın 
gençliğin büyük kesimi kendini toparlamayı, 
(bulmayı ve devrimci niteliğini korumayı bil
miştir. Dünyanın ister kapitalist, ister sosya
list, fakat demokratik ülkeleriyle totaliter re
jimlerle yöneltilen ülkelerde olsun 1968 yılı ba
şında ortaya çıkan öğrenci gençlik olayları ül
kemizde aynı çizgide bundan 23 yıl önce baş
lamıştır. örneğin; 1947 yılında Ankara Üni
versitesi Senatosunun öğrenci derneklerini fa
kültelerin dışına çıkarma karan üzerine öğ
renciler şiddetli tepki göstermişler, ilk defa 
dünyada, fakültelerle üniversitenin yönetimine 
katılma istek ve teklifiyle yetkili makamlara 
başvurmuşlardır. Bundan sonra uzun veya kı
sa aralarla öğrenci hareketleri yapılmıştır. 
1956 - 1957 ders yılı töreninde istanbul Üni
versitesi yetkililerinin öğrenciye konuşma hak
kını kaldırması üzerine olaylar yeniden ve ge
niş ölçüde ortaya çıkmıştır. Bu olaylardan son
ra öğrenci hareketleri yeni bir nitelik kaza
nıyor. O da, eğitim sorunları ile birlikte yurt 
sorunlarını bir arada benimsemek olmaktadır. 
Bu anlayış içinde gelişen gençlik, 27 Mayıs 
1960 öncesindeki bilinen olayların içine girmiş
tir. 

1961 Anayasasının getirdiği özgürlük için
de ve sosyal devlet ilkelerinin ışığında gençlik, 
eğitim ile birlikte tüm yurt sorunlarını en ge
niş ve en gerçekçi ölçüler içinde benimsiyerek 
kendini olgunlaştırmış ve bu sorunların çözüm 
yollarını aramaya başlamıştır. Bu anlayışa da
yanan öğrenci olayları üç grupta toplanmıştır : 

1. Üniversite reformu ile ilgili olanlar, 
2. Ülke sorunları ile ilgili olanlar, 
3. ideolojik sorunlarla ilgili olanlar. 
1964 - 1965 ders yılında tekrar başlıyarak 

günümüze kadar sürdürülen olaylar ve eylem
ler birinci ve ikinci gruptaki sorunlarla ilgili 

olup, öğrencilerin çoğunluğunu ise daha ziya
de reformla ilgili olan sorunlar sarmaktadır. 
Bu ders yılı başında harçların % 400 artırıl
ması ile istanbul'da patlak veren olaylar sıra
sında zamanın Hükümeti bir taraftan öğrenci
ler, diğer taraftan üniversite yöneticileri ile 
sıkı bir diyalog ve işbirliği kurmak suretiyle, 
sonradan genişliyen olay konuları üzerine eğil
miş, reform gereğini kabul ve ilân etmiştir. 
Hükümet reform kanunu hazırlanması için üni
versitelerarası kurula başvurmuştur. Bir ta
raftan hükümet, diğer taraftan üniversiteler 
hazırlığa girişmişlerdir. 

Bilim adamları konu üzerine yayınlarıyla 
ışık tutmuşlar ve Ankara Üniversitesi de kur
duğu özel komisyona bir rapor hazırlatmıştır. 
Birisi İstanbul'da öğrenciler tarafından, ikinci
si Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğ
retim üyeleri tarafından hazırlanan iki formda 
Hükümet yetkilisi reformu benimsemiş ve sa
vunmuştur. 

22 Aralık 1964 tarihinde Elâzığ Senatörü 
Sayın Prof. Celâl Ertuğ'un önergesi üzerine Hü
kümetin de katılmasıyla Senato Meclisimiz bir 
Araştırma Komisyonu kurarak konu üzerine 
eğilmiştir. Bu komisyonun 5 Kasım 1965 de Se
natoya sunduğu rapor bu Mecliste müzakere ve 
kabul edilmiştir. Çoğunluğu A. P. ne mensubo-
lan komisyon ciddi bir çalışma ile yaptığı araş
tırma sonunda öğrenci isteklerine hak veren 
sonuçlara varmıştır. Bunları kısaca şöyle özet-
liyebiliriz : 

Üniversite ile plânlama arasında bağlantı 
olmadığı, sınıfların birer öğrenci deposu hali
ne geldiği, diplomalı işsizlere yol açıldığı, kal
kınma plânı ilkelerine göre öğrenci ayarlaması 
yapılmadığı, üniversiteler içi sorunlar ve şikâ
yetlerin çoğunlukla bizzat üniversiteler tarafın
dan çözülebileceği, sonuç olarak da üniversi
telerdeki hastalığın tek ve kaçınılmaz çaresi
nin «köklü ıslahat» yani, feroan olduğunu sap
tamıştır. 

Diğer taraftan Eğitini Bakanlığı ff Şubat 
1965 tarih ve 257 sayılı kararıyla «Yüksek öğ
retim Araştırma ve Plânlama Konseyi» adı al
tında bir kuruluş meydana getiriyor. Yine 1966 
Haziran'mda Ankara üniversitesi, Bakanlığın 
ve üniversitelerarası kurulun hazırladıkları iki 
reform tasarısını günün ışığı altında incelemek 
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ve yeni bir tasarı hazırlamak üzere ikinci bir 
komisyon kuruyor. Komisyon, reform konusunu 
yeni baştan ele alıyor. Ülkenin koşullarına uy
gun- düşecek üniversite reformunun esaslarını 
saptıyor. Şöyle ki : 

Tam zaman çalışma, iç denetim, yönetime 
öğretim üyeleriyle yardımcılarının ve öğrenci
lerin oy hakkı ile katılması, Devletle özerkliği 
koruyan ilişkilerin sağlanması, planlanacak 
insangücü ihtiyacına göre örgütlenme ve öğ
renci alma, plân ilkelerine uygun şekilde orta 
'öğretimin ayarlanması ve seviyelendirilmesi, 
imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması, yeni açı
lacak üniversite, fakülte ve yüksek okullar için 
öğretim üyesi yetiştirilmesi ve nihayet tüm 
yüksek ve üniversite öğretim sorunlarını de
vamlı surette «Araştırma ve plânlama kurulu
nun» yürütmesi teşkil etmiştir. 

Görüldüğü gibi 1965 başında A.P. iktidara gel
diği zaman reform hazırlıkları büyük ölçüde ya
pılmış bulunuyordu. 1965 Ekim ayında yeniden 
seçimle A. P. büyük bir çoğunlukla iktidarı ko
rudu, fakat reform konusunda ilgisiz kaldı. 
'Girişilen hazırlıkların sonucunu sabırla ve 
ümitle bekliyen öğrenci topluluğu nihayet 
1986 Haziran'inda sert tepkiler göstererek boy
kot ve işgal olaylarına girişti. Bunları kanlı 
olaylar izledi. Hükümetin polisiyle, yetiştirme
sine göz yumarak, çeşitli yollardan malî des
tek sağlanarak hazırlanan komandolarla öğren
ci olaylarını bastırma gayreti bu olayların de
jenere olmasına ve şekil değiştirmesine yol açtı. 

Sayın milletvekilleri, 
Üniversite ve yüksek okullarda, üç seneden 

fazla bir zamandan beri doğru dürüst eğitim 
ve öğretim yapılamamaktadır. Milyonlarca li
ralık tahribata yol açılmıştır. Onlarca genç öl
dürülmüş fakat katilleri yakalanarak cezalan
dırılamamıştır. Faili meçjhul olaylar yüzünden 
üniversite içinde ve dışında can ve mal güven
sizliği sürüp gitmektedir. Başlangıçta haklı, ya
pıcı ve masum isteklere dayanan bu olayları 
ibugnin anarşiye dönüşmüştür. Devlet zabıtası
nın seyirci kılındığı, yurtların silâh zoru ile 
işgalleri ve savunmaları günün âdi olayları ha
line geldi, öğrencilikle ilgisi olmıyan, nerede 
yetdftirâddği, kimin emir ve kotmütasıyla hare
ket ettiği bilinmiyen insan grupları, gerçek üni-
Yersitee gemliğinin yerini ve adını alarak, hak

lılığı ve geçerliliği ile meşru ve masum bir dâ
vayı kalkan yaparak Hükümete, Devlete, top
luma adeta meydan okuyor ve rejimi nereye 
sürükliyeceği bilinmez bir anarşi sürdürüyor. 

Bütün bu olup bitenlerin bu noktaya var
masının ve önlenememesinin sorumlularınm ar
tık yakasına sarılmak zamanı çoktan gelmiş ve 
geçmektedir. 

Bu görev Meclsimizindir. 
Sayın milletvekilleri, 
içine sürüklendiğimiz §u karanlık ortam, 

benzeri nedenlerle 1968 Mayıs ve Haziran ayla
rımda Fransa'da da yer bulduğunu hatırlıya-
caksınız. Orada da, bir Fransız düşünürün de
diği gibi «itiraza, tartışmaya, diyaloga yer ver-
miyen bir rejim, tabandan yükselen seslere ku
lak tıkamış bir rejim, ancak şiddetin patlama
sına yol açar. Kişinin öz kaderinin tâyininde 
bir role sabJbolma isteğinin küçümsenmesi, onu, 
kendisine yükletilen zillete karşı öfke ile isya
na sürükler.» 

Bir aralık Fransız iktidar sorumluları da 
bu sosyo - psikolojik vetireyi değerlendireme
mişler. Olaylar yaygın, şiddetli ve kanlı bir 
şekil almış, öğrenci topluluğu yandaş gruplar
la çevrilmeye başlanmış. Bu bunalımın tehli
kesini sezen De Gaulle, iktidarı parlâmentoyu 
feshederek yeni seçimlere gitmiş, bir evvelkin
den daha fazla oyla seçmenden güven alma
sını, kendi öğrenci politikasının tasvübedildiği 
anlamını yorumlamadan basiretli bir yola git
miştir. Mayıs 1968 de başlıyan öğrenci olayla
rından tam beş ay sonra Meclislerden, öğrenci
lerin haklı görülen isteklerine uygun, yöneti
me öğretim üyeleri gibi öğretim yardımcıları
nın, öğrencilerin ve hattâ bizim hiç aklımıza 
gelmiyen sivil personelin oyla katılma hakkının 
sağlanması gibi birçok noktalan içine alan re
form kanunu çıkarılmış ve huzur sağlanmış
tır. 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— öyle bir reform kanununa taraftar iseniz biz 
hazırız. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, müdahale 
etmemenizi rica edeceğim. 

» 
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — A be kar

deşim Uğrasızoğlu, sen de bu söylediklerine pek 
inanmıyorsun. 
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BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
İBRAHİM ÖKTBM (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri ; 
Fransız Hükümet ve Parlâmentosunun beş 

ayda sağladığı bir sonucu biz altı senenin so
munda sağlamaktan çok uzak bulunuyoruz. Biz
deki son durum ise şöyledir : 

Reformun üç ilgili kanadından biri olan 
öğrenci topluluğu, rektörlerin beyanı ile 
% 90 - 95 i teşkil eden çoğunluk, nasıl bir 
oyun oynadıkları, amaçlarının ne olduğu kesin
likle bilinmiyen, aşırı uçlarda buluşan, büyük 
kısmı öğrenci olmıyan sözde gençlik toplumla
rına şimdilik sahneyi ter kederek küskün bir 
bekleyiş içine girmişlerdir. 

ikinci taraf olan üniversite kurulları yöne
tici ve öğretici kadrosuna gelince, çoğunluğu 
araştırıcı dolayısiyle değişici ve ilerici niteli
ğimden çok nakilci ve dolayısiyle tutucu niteli
ği hâkim olan bu sorumlu grup, ne yazık M, 
edebiyatına katıldıkları gerçekçi reformun ön
cülüğünü yapamamışlardır. Bu tutum ve dav
ranış üniversitelerin öğretim kademelerinde 
büyük bir anlaşmazlık ve tedirginlik yaratmış
tır. Üniversitelerimiz kendilerini ilgilendiren 
reform dâvasına tam mânasiyle sahip çıkma
mışlardır. Her üniversite ayrı bir görüşle çık
mış ve savunulabilecek bir esasta birieşileme-
miştir. 

Bu ayrıcalık bilimsel olmaktan öte duygu
sal ve geleneksel düşüncelere dayanmaktadır. 
Hazırlığı kendilerinden istenen reform kanunu 
tasarısı üzerinde birleşemiyen, böylece de tari
hî bir ödevi yerine getiremiyen üniversiteleri-
miz, kendilerine tanınan Anayasal hakların 
karşılığını verememişlerdir. Bu yetersizlik iti
barlarını sarstığı gibi, öğrencilerinin de güve
nini sarsmıştır. 

Reformun üçüncü ve siyasal yetkiye sahip 
tarafı olan Hükümete gelince, o da olayları 
değerlendirecek ve kıymetlendirecek görüş ve 
anlayıştan yoksun kalmıştır. Politikasının da
yandığı kendi tutucu felsefesi açısından pasif 
bir tutum içine girmiştir. Başta üniversitelerin 
za'fından faydalanmış, öğrenci olaylarını ya
pıcı yönden saptırarak sağ - sol çatışması gö
rüntüsü vermeye çalışmıştır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Prof. Oğuz'un, 
kendinden evvelki üç A. P. li bakanın bu ko

nudaki bilgili pasifliklerine karşılık başlangıç
ta" ümit verici bir tutumu olmuştur. Büyük 
ümitlerle beklenen hazırlığı ortaya çıkınca bu 
ümitleri ne yazıJk ki, yerini büyük bir hayal 
kırıklığına bırakmıştır.. 

ikinci olarak da, üniversitelerle mutabık 
kaldığı iddiası, bütün bu kurulların rektör ve 
yetkilileri tarafından protestolarla reddedil
miştir. öyle anlaşılıyor ki, Sayın Bakan bu ha
zırlığını yaparken asıl ilgililerin, yani öğrenci, 
öğretim üyesi yardımcıları ve öğretim üyeleri 
sendikalariyle görüşmek ihtiyacını hiç duyma
mıştır. Diğer taraftan bu kanatların dâvaları
nı anlatmak için yaptıkları yayınları, serbest 
uzman ve düşünürlerin yıllardır gazetelerde çı
kan araştırma ve eleştirilerini, asıl önemlisi 
bizzat üniversitelerin yıllarca evvel yaptıkları 
hazırlıkları ya okumamıştır ya da dikkate al
mamışlardır. 

Sonuç : Bu üç taraftan ilk ikisi, yani, öğ
renci ve üniversite yöneticileri Hükümeti, Hü
kümet de onları suçlar duruma girmişlerdir. 

Sayın arkadaşlar, 
A. P. Hükümetinin asıl düşünce ve niyeti, 

hazırladığı üniversitelerarası temel ilkeleri ka
nunu tasarısı ile birlikte, öğretim ve politika 
piyasasına sürdüğü üniversite içi polis tedbir
leri kanunu tasarısı ile ayan beyan ortaya çık
maktadır. 

Bu sonucu tasarı ile siyasal iktidar yöneti
mini polis karakolu yolundan üniversiteye hâ
kim kılmayı düşündüğü görülmektedir. Veyl 
üniversite özerkliğine... 

Ne yazık ki; bir bilim adamı olarak saygı 
toplamış bulunan Sayın Bakanın, düne kadar 
içinde bulunduğu, özerkliğinin nimetlerinden 
faydalandığı, formasyonu itibariyle reformun 
bilimsel unsurlarını pek çoğumuzdan daha iyi 
değerlendirebilecek nitelikte ve kişilikte olma
sı gereğini hiç kaale almamış ve kendi kendini 
inkâr eder bir duruma sürüklenmiştir. 

Üniversitelerde bir zamanların medresele-
rindeki falaka devrinin geri gelmesine onun 
vasıta olması cidden hazindir. 

Tecrübelerin bana öğrettiklerini şimdi daha 
iyi anlıyorum, içinde bulunduğunuz siyasal or
tam kafa yapınıza ve kişiliğinize karşı olduğu 
zaman pirensiplerinizle ya o ortama hâkim 
olursunuz veya olamazsınız. Bu takdirde yapı-
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lacak İM şey kalır : Birisi çekilmek, diğeri de 
bu ortama yenilmektir. Sayın Prof. Oğuz, siz 
de yenik düştünüz. Gelecek kuşaklar bunu böy
le değerlendirecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Üniversitelerin dolayısiyle tüm eğitim dü

zeninin beklediği reformların A. P. iktidarının 
askıda bıraktığı ve anarşik bir ortamın hüküm 
sürdüğü bir bütçe döneminde üniversite ve 
yüksek okullar bütçeleri üzerinde teknik eleş
tirilere girmenin ne anlamı, ne de yararı kal
mıştır. Tüm yurt sorunlarının çözüm beklediği, 
Anayasanın emri olan yeni bir sosyal ve ekono
mik devlet düzeninin kurulması engellendiği, 
tutucu çevrelerle ilerici çevrelerin kıyasıya ka-
pıştırıldığı, dolayısiyle de anarşinin kol gezdiği 
bir ortamda tüm sorunlar siyasal bir nitelik 
kazanır. 

Getirilecek sadece polis tedbirleri ve ceza
ların ağırlaştırılması ile bunalımın önleneceği
ni beklemek gafilliktir. Aksine bunalımın do
ğurduğu anarşi zaptedilmez olacaktır. Meğer 
ki, A. P. iktidarı demokrasiyi gözden çıkarmış 
ola. 

Belli sebeplerin belli bir sonucu doğurduğu 
evrensel gerçeğini aziz arkadaşlarım gözden 
uzak tutamayız. 

Tek çare; Meclisin ve A. P. gruplarının, 
mutlak acze düştüğünü her geçen gün daha 
belirgin halde gördükleri bu Hükümeti değiş-
tirmesiıdir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) -— Bu size ait 
değildir. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Söylüyo
rum efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bunu siz tak
dir edemezsiniz. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Hakkı ve 
takdiri size bırakıyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.. 
Hatip fikrini söylüyor efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sise ait de
ğil. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Size bı
rakıyorum aziz kardeşim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün.. Müdahale et
meyiniz efendim. 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Ne söylüyor 
baksanıza.. 

BAŞKAN — Gruplara diyor efendim.. Ada
let Partisi gruplarını kasdediyor. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım; benzeri düşünceleri Adalet Par
tili sözcüler, yetkililer, zamanında diğer ikti
darlara da yöneltmişlerdir. Bundan daha tabiî 
bir şey yok. Meclisin bir bütünlüğü vardır, bu 
bütünlük içindeki sorumluluk da bir bütünlük 
taşır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — O bize ait. 
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Size ait.. 

Ben de onu teslim ediyorum. Dinleyin efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Öktem, lütfen konuş
manızı bitiriniz efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri; tarihî sorumluluğun büyük ağırlı
ğı.. 

. SALİH AYGÜN (Amasya )— Size ait de
ğil. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Burada Par
lâmento var. 

BAŞKAN — Sayın Aygün. 
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Dinle ca

nım.. Dinle arkadaşım dinle. 
BAŞKAN — Devam buyurun, bitirin efen

dim. 
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Tarihî so

rumluluğun büyük ağırlığı şimdi Adalet Partisi 
gruplarına düşmektedir. Vereceğiniz yeni hü
kümet kurma veya genel seçimlere başvurma 
kararları.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz sayın üye- , 
ler. Müdahaleleriniz yakışıksız oluyor. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Yurdun 
ve demokrasinin kaderiyle sıkı sıkıya bağlı 
olduğuna hepimiz inanmalıyız. 

Yerli yersiz, inançlı veya inançsız, çoğu de
fa siyasal anlamda yapılan çağrılarla, bil
hassa son yıllarda yardımını sizden esirgiyen 
Ulu Tanrının bu tarihî görevinizde size yar
dımcı olmasını bizler de niyaz ediyoruz. Say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
A. P. sıralarından gürültüler ) ) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Güven Partisi 
i adına Sayın Nebil Oktay'da. 
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Buyurun efendim. (M, G. P. sıralarından al
kışlar.) 

M. G. P. GRUPU ADINA M. NEBİL OKTAY 
(Siirt) — Millî Güven Partisi Grupunun, Millî 
Eğitim ve üniversiteler bütçesi üzerindeki gö
rüşlerini açıklamak için söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Millî Güven Partisinin eğitim politikasın

daki temel amacı, Türk Milletinin bütün fert
lerini kaderde, kıvançta, tasada ortak ve bö
lünmez bir bütün halinde millî şuur etrafında 
toplamak, eğitimin her kademesinde millî, ah
lâki ve mânevi değerlere bağlı demokratik 
anlayışı benimsemiş nesiller yetiştirmektir. 

Eğitim politikasının hedeflerini tesbit ve 
tâyin edememiş milletlerin bu politika ile be
raber yürümesi gereken iktisadi kalkınmala
rını halledebilmelerine imkân yoktur. Çağımı
zın hızla gelişen eğitim, araştırma ve tekno
loji alanlarındaki gidişine ayak uydurabilmek 
için, yetişmiş insangücüne büyük ihtiyaç var
dır. 

Sayın milletvekilleri; eğitim politikamızın, 
Türkiye'nin bugün muhtacolduğu ve yarın muh-
tacolacağı insangücü dikkate alınmadan yü
rütülmesi ve bu durumun çok eski yıllardan 
beri devam edegelmesi, bu politikamızın ak-
sıyan en önemli yönlerinden biridir, ilk ve 
orta öğretimi bitiren öğrencilerin meslekî ve 
teknik öğretime kaydırılamaması, kalkınma ça
baları içinde olan Türkiye'mize teknik elemana 
olan ihtiyacı daha da artırmış ve ileride tek
rar temas edeceğimiz diğer önemli bir sorunu, 
üniversite kapıları önündeki yığılmalar soru
nunu doğurmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından ha
zırlanan, Hükümetçe onaylanan 1971 yılı Prog
ramına göre Türkiye'mizdeki mühendis ve mi
mar açığı 14 bin, fen memuru ve teknisyen 
açığı 26 bin, sanatkâr açığı ise 400 bin civa
rındadır. Bu rakamlar başlı başına,, meslekî 
ve teknik öğretime olan ihtiyacın büyük önemi
ni ifadeye kâfi bulunmaktadır. 

1970 yılında orta tarım okulları hariç, mes-
leM ve teknik öğretim dalında plân hedefle
rinin çok gerisinde kalınmıştır. Teknisyen okul
larında bu hedef 10 bin olarak tesbit edilme
sine rağmen 1 700 olarak gerçekleşmesi, bu su-
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retle plân hedefinin çok gerisinde kalınmış 
olmasa dikkat çekicidir. 

Sayın milletvekilleri; ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânınnı temel hedeflerinden biri ve baş-
hcası; 1972 yılı sonunda Türkiye'de okulsuz 
köy kalmamasıdır; Gözle görülen gerçekler ve 
istatistikler bu hedefe varabilmenin imkânsız 
olduğunu açıkça göstermektedir. 

Köy okullaşması oranı bâzı bölge ve vilâ
yetlerde yüzde yüze ulaşmış olmasına rağ
men, bâzı bölge ve vilâyetlerde ise yüzde 50 
nin bile altında kalmıştır. Şüphe yok ki, duru
mun bu hâle gelmesinde geçmiş yıllardaki bü
yük ihmallerin hissesini de inkâr etmek müm
kün değildir. Bir misal vermek istiyorum: Okul
laşma oranı Urfa'da % 41, Diyarbakır ve Van'
da % 42, Mardin ve Muş'ta % 40, Siirt'te % 39, 
Hakkâri'de % 30 civarındadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından ha
zırlanıp Hükümetçe de onaylanan 1971 yılı 
Programında da bu vakıa kabul edilmekte ve 
aynen şöyle denilmektedir: «ilkokul yapımla
rı konusunda, her yıl programlan^ derslik sa
yıları; derslik maliyetinin plân standartlarını 
aşmış olması, sosyal hikmet giderlerinin yatı
rım ödeneğinden karşılanması, özel idareden 
ayrılan eğitim ödeneklerinin yetersizliği, uy
gulanmakta olan okul yapım sisteminin halk 
katkısını değerlendirici olmaması gibi neden
lerle gerçekleştirilememektedir.» 

1971 yılı Programının da kabul ettiği bu du
rum karşısında 1972 yılı sonunda okulusuz köy 
kalmamasını öngören plân hedefinin daha uzun 
yıllar gerçekleşemiyeceği kesin olarak anlaşıl
makta, âcil ve köklü tedbirler almak ihtiyacı 
kendisini bütün ağırlığiyle hissettirmektedir. 

Plânın 1972 yılı sonunda hedefine ulaşama
masının önemli sebeplerinden biri de, eğitim 
sektörüne tahsis edilen yatırımların plânın ön
gördüğü hedeflerin altında kalması ve her yıl 
azalan bir seyir takip etmesidir. Nitekim 1968 
yılında 1 237 800 000 lira olarak tesbit edil
miş bulunan eğitim yatırımları hedefi 
1 150 600 000 lira olarak, 1969 yılında 
1 310 800 000 lira olarak tesbit edilmiş bulunan 
hedef 1 129 600 000 lira olarak, 1970 yılında ise 
1 457 100 000 lira olarak tesbit edilen hedef 
1 083 000 000 lira olarak gerçekleşebilmiştir. 
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Denıin de arz ettiğim gibi plân hedefinin al
tında ve yıllara göre azalan yatırım miktarı bu 
rakamlarla kendisini açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Plânlama Teş
kilâtı tarafından hazırlanıp Hükümetçe onay
lanan 1971 yılı Programının tetkikinde kayıt 
durumu bakımından ortaokul ve liselerimizde 
plân hedefinin aşıldığı, liselerimizde 65 000 ola
rak tesbti edilen hedefin 80 900 olarak, orta
okullarımızda ise 275 000 olarak tesbit olunan 
hedefin 268 400 olarak gerçekleştiği görülmek
tedir. 

1971 yılında açılan lise adedi 64, ortaokul 
adedi ise 214 tür. Hiç şüphesiz ki, memleketin 
her yerinde çocuklarımızın okuma imkânlarını 
sağlıyacak lise ve ortaokulların açılmasından 
memnuniyet duyarız. Ancak, eğitimdeki tek he
def, okuma çağındaki her çocuğu okula ka
vuşturmak, daha üst okullardan istifadesini 
sağlamak değildir. Onu memlekete yararlı, 
müsbet ve sağlam bilgilerle mücehhez kılmak 
lâzımdır. Fikir gücünü yükseltici yönde ve 
nitelikte olmıyan, memleket gerçeklerini ve 
memleket ihtiyaçlarını dikkate almıyan, yalnız 
ve yalnız sayıyı önplânda tutan bir eğitim fay
dalı olmaktan, memleket kalkınmasına etkili 
olmaktan uzak bir eğitimdir. 

Bu sebepledir ki, Türkiye'mizde okula olan 
ihtiyaç kadar, eğitilmiş insana olan ihtiyaç ka
dar, modern bir eğitime, faydalı bir eğitime ih
tiyaç vardır. 

Çoğu yerde ve özellikle geri kalmış bölge
lerimizde çok eski yıllardan beri «bir mühür, 
bir müdür» le idare edilmekte olan, her türlü 
araç ve gereçten mahrum ortaokul ve lisele
rimizin faydalı bir eğitim yapabilmesine, mem
leket için yararlı insangücünü yetiştirebilmesi-
nc imkân yoktur. 

Türkiye'de üniversite kapılarındaki büyük 
yığılmaların başta gelen sebeplerinden biri, 
liselerin üniversite öğrenimine gerçekten el
verişli öğrencileri yetiştiren güçlü kuruluş
lar olma niteliğinden uzak bulunmalarıdır, tik 
ve ortaokulları bitiren öğrencilerin meslekî ve 
tektfik öğretim dallarına lüzumu kadar akta
rılamaması, üniversiteye yönelen öğrenci akı
mının gün geçtikçe daha yoğun bir hâle gel
mesine sebebiyet vermekte ve küçümsenmi-
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yecek bir yarı aydın kütlesinin teşekkülüne 
yardımcı olmaktadır. 

1966 yılında yapılan üniversite giriş sı
navlarında Artvin Lisesinden imtihana giren 
200 kişiden 10 kişinin, Bitlis Lisesinden imti
hana giren 75 kişiden 5 kişinin, Gümüşane Lise
sinden imtihana giren 96 kişiden 8 kişinin, İçel 
Lisesinden imtihana giren 714 kişiden 189 kişinin 
sınavları kazanabilmesi liselerimizin gerekli ye
tiştirici güce sahibolmadıklarının ve eğitimde 
niteliğe büyük önem verilmesi gerektiğinin açık 
delilidir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki okul du
rumu, modern ve faydalı eğitimi sağlayıcı, bi
limsel araştırmaları uygulayıcı ve tatbiki bil
giler verici olmaktan uzaktır. Bilhassa köy 
okullarının durumu bir çok yerlerde içler acı
sıdır. İnşaat sırasında yeterli kontrolün yapı
lamaması ve inşaattan sonraki muvakkat ve ka
tı kabullerde gereken ciddiyetin gösterilmemesi, 
çeşitli suiistimaller bu okulları kısa zamanda 
istifade edilemez hale sokmakta,, milletin mil
yonlarca lirası heder olup gitmektedir. 

Islahı gerkli okul binalarının bu durumu 
yanında çoğunun gerekli öğretim araçlarından 
mahrum bulunması, ayrıca üzerine eğilinmesi 
gereken bir husustur. Özellikle geri kalmış 
bölgelerimizin okula kavuşmak mazhariyetine 
erişmiş köylerinde modern eğitim araçları bir 
yana, sıra sıkıntısının dahi çekilmekte olduğu
nu üzülerek ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda ilkokul
larda tatbik edilmeye başlanan öğretici ve 
dersleri talebeye sevidrici programları mem
nuniyetle karşıladığımızı belirtirken, yüksek 
öğrenime geçiş ve basamak teşkil eden ortaöğ
retimde aynı şeyi ifade etmek mümkün değil
dir. 

Bu öğretim kademesinde ders programlan 
öğretici olmaktan, belirli bir gaye ve sistem 
içerisinde bulunmaktan uzaktır. Okutulacak 
kitapların, dersi okutan öğretmenin şahsi ter
cihine bırakılmış olması piyasaya yeterli ye
tersiz bir çok kitapların çıkmasına sebebiyet 
vermiş, ticaret ve kazanç mevzuu olmaya baş
lamıştır. ötedenberi siyasi yatırım ve tâviz
lere konu olan, Bakan değiştikçe,, seçim yaklaş
tıkça değişen sınav ve sınıf geçme sistemleri 
talebeye faydadan çok zarar getiren bir hüvi
yete bürünmüştür. 
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Değerli arkadaşlarım, vasıflı bir öğretimin 
sağlanmasında en önemli unsur şüphesiz ki öğ
retmendir. Türkiye'deki öğretmen sayısı, üze
rinde hassasiyetle durulması ve düşünülmesi 
gereken bir meseledir. 70 - 80 kişilik bir smıfaa 
ders vermek mecburiyetinde olan bir öğretmen
den özellikle köy okullarında beş sınıfa bir
den ders vermek durumu ile karşı karşıya olan 
bir öğretmenden elbette ki büyük faydalar bek
lenemez. Yıllardan beri devam etmekte olan bu 
öğretmen sıkıntısına ferahlatıcı bir çare bul
mak mümkün olamamıştır. 

1970 yılında öğretmen okullarına talebe ka
yıt hedefi 18 000 olarak tesbit edilmiş olması
na rağmen, gerçekleşme 17 000 olmuş, hedefin 
altında kalınmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından ha
zırlanan ve Hükümetçe onaylanan 1971 yılı 
Programında da bu husus kabul edilmiş, öğ
retmen. okullarında - mevcut okulların yenilen
meleri devam ettiğinden - hedeflerle gerçek
leşmeler arasındaki açığın devam ettiği belir-
tilmişitr. 

Plân hedefi ile gerçekleşme oranı arasın
daki açığın biran önce giderilmesi suretiyle 
öğretmen ihtiyacının asgariye indirilmesi eği
tim politikamıza yapılacak hizmetlerin en bü
yüklerinden biri olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yarının Türkiye'sin
de söz sahibi olacak insanları mânevi ve ah
lâki değerlere sahip, cemiyete yararlı unsur
lar olarak yetiştirmek gibi bir büyük görevi, 
bir millî görevi yüklenmiş bulunan öğretme
nin huzur içerisinde olması,, siyasi baskıların, 
partizanca hareketlerin dışında tutulması, ya
rınından emin ve maddi sıkıntıların ötesinde 
bulunması, onun eğitime olan faydasını artıran 
önemli faktörlerdir. Türkiye'nin muhtacolduğu 
insangücünün yetişmesinde millî duyguları, fik
rî seviyeleri ve ahlâki vasıfları yüksek öğret
menlerin ifâ etmekte oldukları vazifelerin öne
mini kabul ediyor, öğretmenlerin siyasi iktidar
ların baskısından da, solcu kuruluşların siyasi 
amaç güden tasallutundan da uzak tutulması
nın şart olduğuna inandığımızı belirtmek is
tiyorum. 

Bu arada, öğretmen yetiştiren bâzı kuru
luşlarımızla ilgili bir teknik konuya temas et
mek istiyorum. Eğitim enstitülerinin ve Ba-
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kanlığa bağlı diğer yüksek okulların akade
mik statülerini açıklığa kavuşturacak kanun 
ile meslekî ve teknik öğretmen kurumları için 
öğretmen yetiştiren ve maalesef büyük tesis
leri hâlâ âtıl duran Yüksek Teknik öğretmen 
Okulunun yeni kuruluş Kanununun da biran 
önce çıkarılmasını diliyoruz. Meslekin cazibe
sini artırmak bakımından Yüksek Teknik Öğ
retmen Okulunda yeterli eğitimi görüp, ge
rekli sınavları veren mezunlara, «mühendis» 
unvanının verilebilmesi imkânı aranmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; millî eğitimimizin te
mel sorunlarından biri de, eğitimde fırsat eşit
liğidir, Bu büyük problem, yıllardan beri hal
ledilememiş bir problem olarak, dün olduğu 
gibi bugün ds bütün ağırlığı ile kendisini his
settirmekte; eğitim kabiliyeti olanın değil 
imkânı olanın imtiyazı olarak devam etmek. 
tedir. Okuma bir imtiyaz değil; çalışan ve ye
teneği olan her gencin hakkıdır. Köyde yaşı-
yan her yurtdaşm şehirde yaşıyan yurtdaş gi
bi, maddi olanaklardan yoksun her vatanda
şın imkân sahibi her vatandaş gibi kabiliyet 
ve çalışkanlığına uygun olarak eğitimin her 
dalındaki imkânlardan faydalanabilmesi, sos
yal adaletin en tabiî gereğidir. 

Fırsat eşitliğinin sağlanması için, ortaokuJl, 
lise ve meslekî okullara bağlı köy çocuklarının 
barınabileceği yurtlar açılması, parasız yatılı 
sayısının artırılması, burs ve krediden yararla
nacak talebe sayısının artırılması ilk plânda dü
şünülmesi gereken tedbirlerdir. Bu mevzuda 
Millî Eğitim Bakanlığınca hiçbir faaliyette bu
lunulmadığını iddia etmek mümkün değildir. 
Bir kısım müspet faaliyetler, alınmış tedbirler 
vardır. Ancak bu tedbirler yeterHi değildir. Ni
tekim, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunca işletilen yurtların sayısı ve yatak ka
pasiteleri, plânın öngörmüş olduğu hedefe ulaş
mış olmasına rağmen, fırsat eşitliğinin temel un
surlarından biri olan ortaokul ve [liselerdeki pa
rasız yatılı sayısı, plân hedefine ulaşamamış, 
1970 yılında 15 000 olması gereken rakam, 8 905 
te kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; köylü çocuklarımızın 
eğitiminde, yetiştirilmesinde çok büyülk fayda
lar sağladığı, geçmiş tecrübelerle sabit olan ya
tılı bölge okullarının 1968 de 31 iken 1969 da 
42 ye ve 1970 de 7 okul daha ilâvesiyle 40 a ç> 
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karılmasını artışta bir yavaşlama olmakla be- I 
raJber, müspet bir adım olarak karşılıyoruz. Bu 
okularm plânın tavsiyesine uygun olarak kül
türel ve yaygın eğitim merkezleri şeklinde 
önemli bir fonksiyonu da ifa etmeleri için gere
ken imkânlarla teçhiz edilmeleri, faydalı olma 
vasıflarını daha da artıracaktır. 

Sayın milletvekilleri; Millî Eğitimimizin I 
halledilmemiş çok önemli bir diğer sorunu da, 
geri kalmış bölgelerimizin durumudur. Konuş- | 
mamın başında da arz ettiğim giibi, bu bölgele
rimizdeki okullaşma oranı, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının son yıllarına gelinmiş olma
sına rağmen yüzde 50 nin altındadır. Mevcut 
okullar gerekli araç ve gereçten mahrumdur. 
Yaşama şartları iyi olan bölge ve vilâyetlere 
tâyin edilmek için sıra bekliyen öğretmen ade
di küçümsenmiyecek miktara ulaiştığı halde, bu 
bölge ve vilâyetlerimize öğretmen göndermek 
imkânı bulunamamaktadır. Batıda, meselâ Mar
mara Bölgesinde okul başına 5 öğretmen düşer
ken; Güney - Doğu'da bu oran 2 dir. Bu bölge
mizde görev yapan öğretmenlerin yüzde 40 tan 
fazlasının vekil olduğunu düşündüğümüzde, 2 
rakamının daha da aşağılara düşeceği ayrıca 
Ibir gerçektir. Bu bölgelerimizle diğer bölgeleri
miz arasında, okulların niteliği bakımından da 
büyük farklılıklar ve dengesizlikler vardır. 
1965 - 1966 ders yılında yapılan üniversite sı
navlarında alınmış bulunan sonuçlar, bu gerçe
ği açıkça göstermesi bakımından ilgi çekicidir. 
Bu sınavlarda başarı gösteren ilk on lisenin ara
sında, bu bölgelerimiz vilâyetlerinden hiçbirisi 
yoktur. Buna karşılık, en as başarılı ve en son 
sırayı işgal eden 10 lise - sırasiyle - Hakkâri, 
Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Van, Artvin, Tun
celi, Kars ve Muş illeridir. Mütaakıp yıllarda 
yapılan sınavların sonucu da, pek az değişiklik
lerle aynı seyri takibetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Devlet Plânlama Teş
kilâtı tarafından hazırlanıp Hüküm'etçe de 
onaylanan 1971 yılı programına göre; bölgeler 
ve iller arası dengesizlik devam etmektedir. Bu 
vakıayı, Hükümet tarafından da onaylanan ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırla
nan 1971 yılı programı da kalbul etmiştir. Kal
kınmadaki fırsat eşitliğini her yönü ile bozan 
ve memleket bütünlüğünü ihlâl eden bu duruma | 
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köklü vev âcil tedbirlerle çare bulunmasını yü
rekten temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; Millî Eğitimin bir di
ğer dalı olan üniversitelerimiz bütçesine geçiyo
rum : 

Üniversiteler, milletin geleceğine şekil veren 
ve millet hayatında çok önemli vazifeleri olan 
millî müesseselerdir. Bu müesseselerimizin ilmî 
araştırma, eğitim ve öğretim görevlerini yapa
bilmek için her şeyden evvel huzura ve sükûna 
ihtiyaçları vardır. Bugünkü ortamda bu huzur 
ve sükûnun mevcudolduğunu iddia etmeye im
kân yoktur. Anayasanın 120 nci maddesiyle tan
zim edilmiş bulunan üniversite özerkliği, ilmî 
özerklik ve idari özerklik olarak ifade edilmiş, 
bu mefhumlarla kayıtlanmıştır. Üniversiteler, 
her Anayasa kuruluşu gibi, Devletin karşısında 
değil, Devletin içerisinde olan kuruluşlardır. 

Anayasanın başlangıcında yer almış ve Ana
yasamızın 2 nci maddesinde ifadesini bulmuş; 
milliyetçi temel esaslara karşı değil, yanında 
olması gereken kuruluşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, Grupunuzun ikin
ci hakkım da kullanıyorsunuz değil mi efen
dim? 

M. G. P. GRUPU ADINA NEBÎL OKTAY 
(Devamla) — Efendim, kullanabildiğim kada
rını kullanacağım. 

BAŞKAN •— Peki, ona göre tesbit edeyim. 
M. G. P. GRUPU ADINA NEBÎL OKTAY 

(Devamla) — Üniversitelerimiz ve üniversite 
idarecilerimiz ilmî ve idari özerkliklerini sami
mî olarak korumak istiyorlarsa; her şeyden ev
vel, ilim hürriyetini yok eden, idari özerkliği 
zorbaların özerkliği haline sokan anarşik hare
ketlerin ve öncülerinin karşısına cesaretle çıka-
bilmelidirler. 

Yüksek öğretim kurumlarının her türlü ka
nun dışı faaliyete açık halde bulundurulmaları, 
yurtları ve resmî okulları silâh deposu, millet 
parası ile kurulmuş lâboratuvarları molotof 
bombası imalâthanesi, devlet binalarının duvar
larını aşırı akımların ilân tahtası haline getiren, 
millî birlik ve bütünlüğümüze yönelen anarşik 
hareketleri üniversite özerkliği ile telif etmek, 
üniversite özerkliği ile örtmek mümkün değil
dir. (A. P. ve M. G. P. sıralarından «bravo» ses
leri) 
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Değerli arkadaşlarım; mesele bir üniversite 
mevzuu olmaktan, eğitim hürriyeti ile ilgili bir 
mevzu olmaktan çıkmış, rejimi yıkmaya, millî 
varlığımızı tahribetmeye yönelmiştir. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından «bravo» sesleri) böyle 
önemli bir mecraya girmiş bulunan şiddet ve 
tahrip hareketlerinin ardında, hâlâ masumane 
emeller aramanın, siyasi istismar mevzuu yap
manın, milliyetperverlikle, memleketseverlikle 
ilgisi yoktur. (A. P. ve M. G. P. sıralarından al
kışlar, «bravo» sesleri) 

Olayların bu hale gelmesinde elbetteki çe
şitli hatalar olmuştur. Olayların bu hale gelme
sinde, siyasi hataların yanında, önemli siyasi 
tahrikler de olmuştur. Bu hata ve tahkriklerin 
münakaşasında kişilerin ve teşekküllerin suç
lamasında artık bir fayda yoktur. Münakaşa 
ve suçlamaların dışına çıkılarak; huzur bozucu, 
millî birlik ve beraberliğimizi bozucu bu tahrip 
hareketlerinin karşısına iktidarı ile, muhalefeti 
ile ve tüm parlâmentosu ile karşı çıkmak; gere
ken âcil tedbirleri - küçük hesaplardan sıyrıla
rak - bulmak ve almak lâzımdır. (A. P. ve M. 
G. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; üniversitelerimizin bu 
durumları yanında halledilmemiş birçok prob
lemleri vardır : 

Üniversite reformu, yıllardan beri gerçek-
leştirilemiyen bir dâva olarak ortada durmak
tadır. 

Üniversiteler Kanununun, haklı çeşitli şikâ
yetleri önliyecek şekilde biran önce çıkarılması 
lâzımdır. 

Eğitim politikamızın Türkiye'nin bugünkü 
ve yarınki insan gücü ihtiyaçlarını hesaba kat
maksızın yürütülmesi, işsizliğin bir başka çeşi
dine, aydın işsizliğine yol açmaktadır. Bâzı alan
larda ise kayıtlar plân hedeflerinin, memleketin 
gelecek yıllarına ait ihtiyaçlarının gerisindedir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırla
nan ve Hükümetçe onaylanan 1971 yılı progra
mına göre; 1970 yılı ders yılında kayıt durumu 
şöyledir : 

Yüksek tarımda; hedef 400, gerçekleşme 200, 
Veteriner bölümünde; hedef 400, kayıt sayı

sı 100, 
Tıp bölümünde; hedef 2 200, gerçekleşme 

1 300, 

21 . 2 . 1971 0 : 1 

Bu rakamlar, yüksek öğretimdeki fiilî du
rumla plân hedefleri arasındaki mesafeyi gös
termektedir. 

Üniversitelerin yurt, burs, kredi, ucuz kitap 
dâvası biran önce halledilmelidir. 

Personel Kanununun dışına çıkarılmış bu
lunan üniversite mensupları ile ilgili ücret reji
mi üniversitelerimiz arasında yeknesaklığı ve 
eşitliği sağlıyacak şekilde biran önce düzenlen
melidir. 

Plân hedeflerine uygun olarak yaygın bir şe
kilde yurt sathında kurulan üniversitelerimizin 
yaşıyabilmelerini ve faydalı bir eğitime yönele
bilmelerini temin edecek tedbirler alınmalı, bü
yük aksaklıklara sebebiyet veren öğretici kad
rosunun eksikliği sorununa çare bulunmalıdır. 

Aslında öğretim sisteminin tümünü ilgilen
diren üniversiteye giriş sınavları ve üniversite 
kapılan önündeki yığılmalara yön verecek kök
lü tedbirlere tevessül olunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek öğretimle ilgili 
bir temel görüşümüzü ifade etmek isterim : 
Millî Güven Partisi Grupu olarak Türkiye'ye 
şâmil iktisadi ve sosyal konularda da, doğrudan 
doğruya üniversiteye ait konularda da ciddî 
reformlara, ilme ve akla dayanan ıslahata evet, 
fakat her türlü anarşiye, zorbalığa, silâh ve ka
ba kuvvetle hür düzeni yıkma çabalarına hayır 
diyoruz. (M. G. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarını, gerekçesi henüz ele 
geçmiyen Anayasa Mahkemesinin son kararı 

, karşısında özel yüksek okulların durumu dikkat 
çekici bir hal almıştır. Bu müesseselerde okuyan 
60 000 kadar öğrencinin huzursuz bir halde ol-
dulu gerçektir. Bu öğrencilerin müktesep hak
larını ihlâl etmiyeoek bir çözüm bulmanın zaru
reti ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi
nin bu mevzudaki gerekçesinin ele geçmemiş 
bulunması da Parlâmentonun ve Hükümetin bu 
mevzua biran önce eğilebilmesi imkânını seib et
mektedir. 

Güven Partisi Grupu olarak Anayasa Mah
kemesi yerekçesinin biran önce verilmesini, Hü
kümetçe ve Parlâmentoca bu müesseselerde 
okuva,n öğrencilerin durumunun, müktesep hak
ları ihlâl edilmemek suretiyle, ele alınmasını te
menni etmekteyiz. 

14 
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Değerli arkadaşlarını, öte yandan Senato araş- j 
tornası ile çeşitli yetersizlikleri sabit olan bu 
kuruluşları ciddî bir denetimle, kazanç gayesi 
ile hareket eden ticari müesseseler olmak duru
mundan kurtarmak lâzımdır. 

Çok değerdi arkadaşlarım; Milli Eğitim Büt
çesi ve üniversiteler bütçeleri ile ilgili görüşle
rimizi burada bitirmiş bulunuyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin eğitimde
ki eksiklikleri giderici ve bozulan huzuru iade 
edici bir ortamı getirmesini diler, Yüce Meclise 
derin saygılarımı sunarım. (M. G. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Kemal Demirer'de. Buyurun Sa
yın Demirer. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİRER 
(Çorum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer milletvekilleri; 

Adalet Partisi Meclis Grupunun 1971 malî 
yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 
görüşlerini arz etmek için yüksek huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. Grupum adına hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, sayın muhalefet sözcü
lerini büyük bir dikkat ve titizlikle dinledim. | 
Üzüntülerimi ifade etmeden geçemiyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü Türk millî 
eğitiminin ve Bakanlık Teşkilâtı içerisinde ça
lışan vefakâr idarecilerin hiç başarılı olan bir 
icraatı, Türk eğitiminin başarılı olan bir bölü
mü yok mudur? Niçin hiç olmazsa muayyen 
noktalarda gerçekleri ifade etmenin bir kadir
şinaslık olacağında birleşemiyoruz? 

Sayın muhalefet sözcülerinin görüş ve ka
naatlerine hürmetkarız. Şikâyetçi de değiliz. 
Tenkidlerine Sayın Bakanın gereken cevaplan 
vereceğini umuyoruz. Ama, Adalet Partisi Gru-
pu olarak bizim de söyliyeceklerimiz var. Bu 
kürsüden her sayın üye kanaatini söyler. Aris
to'dan Berkson'a kadar gelen bütün filozofların 
kanaatine göre, münakaşa sanatında esas, kar
şısındakini iknadan ziyade kendi noktai na
zarını en iyi şekilde izah edebilmektir.. Filozof
ların bu fikirlerini benimsemek tarafların bir
birlerinin görüşlerini iyi anlamalarına hizmet ̂  
eder, fikir münakaşaları hiçbir zaman mücade
le şeklini almaz. Ben bu açıdan hareket ederek | 

— 33 

sayın muhalefeti ikna yerine, 1971 malî yılı 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi hakkındaki nok
tayı nazarımızı ifade etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'mizde rejime 
vadeli olarak en büyük hizmeti yapacak mües
sese Millî Eğitim Bakanlığıdır. İnsan şahsiye
tinin inşâsı Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş
tir. Büyük Türk Milletine has insan şahsiye
tini inşa edebilmek için Türk Milleti içindeki 
«millet» tarifinin her unsuruna ayrı ayrı bağlı 
olmak, gayret göstermek, ona kendimizi ada
mak mecburiyeti vardır. Türk Milletinin mil
lî varlığının temeli burada başlar, burada olgun
laşır, burada alacağı bilginin ışığı altında 
yükselen kişiler kişiliğini kazanırlar. Milletler 
kültürle, bilgi ile mücehhez bu kişilerin omuzla
rında yükseleceğine göre, kişiliğin varlığı mil
letlerin temelini teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, milletler millî dâva
larını ellerinde bulunan kaynakları en iyi şekil
de değerlendirmedikçe gerçekleştiremezler. Tür
kiye'nin en büyük kaynağı, tabiî serveti insan
dır. Bu serveti işliyecek müessese de Millî 
Eğitim Bakanlığıdır. Bugün Holanda, İsviçre, 
İsrail zenginse, bu serveti iyi değerlendirmiştir. 
Bugün Japonya'yı sanayi devleti yapan, müref
feh yapan kuvvet insan unsurunun fikrî ve mâ
nevi gücüdür. İngiltere, Fransa, Amerika in
san denilen tabiî serveti iyi işliyebildiği, yetişti-
rebildiği için büyüktür. 1880 yılında Japon 
Anayasasının hazırlık çalışmaları ile ilgili bir 
heyet ingiltere'ye tetkikat yapmaya gider. Bu 
arada büyük Filozof Herbert Spencer'i de ziya
ret ederek, Japonya'nın ilerlemesi için kullanı
lacak sistemin tavsiyesini Filozoftan talebeder. 
Aldıkları cevap aynen şu : 

«ihtiyaç duyduğumuz metodu ve sistemi Ja
pon toprakları üzerinde arayıp bularak tatbik 
edin, başka diyarlarda aramayın..» 

işte görülüyor ki, bu gerçeği bilen Adalet 
Partisi iktidarı bizde de her sahada bünyenin 
üzerine dikkatle ve titizlikle eğilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, herkes için eğitim Ada
let Partisi iktidarının millî eğitim politikasının 
anahedefi olmuştur. Adalet Partisi iktidarı 
gerek seçim beyannamesinde, gerek Hükümet 
programında zikrettiği eğitimde fırsat ve imkân 
eşitliğine önem vermiş, bu cümleden olarak köy* 
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lerde açılan ilkokullar, ortaokullar, ilçelerde 
açılan liseler, sanat enstitüleri, öğretmen okul
ları, Anadolu il merkezlerinde açılan fakülte 
ve yüksek okullar, mimarlık, mühendislik aka
demileri bu fırsat ve imkân eşitliğini, kim ne 
derse desin, vatandaşın ayağına götürmüştür 
ve götürecektir. Köylü, işçi, dar gelirli vatan
daşların çocuklarını parasız yatılı ve burslu 
okutabilmek içm yatılı öğrenci sayısını 8 900 e, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdrülüğüne 
bağlı yurtlardski yatak sayısını 15 642 nin üze
rine çıkarmıştır. Her tip okulun dengeli bir 
şekilde yurt sathına yayılması, Garb kültürü
nün fikir hayatımızı, siyasi hayatımızı, vatan 
sathında etkiliyerek modern metotlarla, mo
dern insan yetiştirme imkânlarına kavuşturmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi iktida
rının takibetmis olduğu millî eğitim politikası 
toplumsal ilerleme âmillerini harekete getirmiş
tir. Yıllarca biz Türk millî eğitiminde «Elif Ba» 
sizliği yenebilmek için mücadele vermiş bir mil
letin çocuklarıyız. Bugün artık mesele, yalnız 
«Elif Ba» sizliği yenmek meselesi olmaktan çık
mıştır. İkinci Cihan Harbinden sonra baş-
lıyan atom çağma cehaleti giderici olan ilk 
tahsil kâfi gelmiyeeektir. Daima yurdun her 
köşesinde daha yeni, daha yüksek eğitim ku
ruluşlarına ihtiyaç vardır. Okullarımızın en 
küçük köylere, liselerin, sanat okullarının, Öğ
retmen okullarının ilçelere, mimarlık ve mühen
dislik akademileri ile yüksek okulların illere 
dağıtılmasının modern çağın icaplarından oldu
ğunun Adalet Partisi iktidarınca bilinmesinden
dir. 

Sayın milletvekilleri, ilmin ifade ettiği ger
çeklere göre, içtimai bünyeyi harekete getiren 
âmillerin birisi harekete geldiği zaman diğerle
rini de harekete getirir. Bunlann"karşılıklı te
sirleri vardır. Yalnız bütçenin tetkiki Türki
ye'nin hareket halinde, hamle halinde bir cemi
yet olduğunu iyice göstermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı sadece okul bakımın
dan çocukların fikrî gelişmesiyle değil, hâttâ 
bütün vatandaşların fikrî kabiliyetleri ve kül
türel sahadaki gelişmeleri ile alâkalıdır. Türk 
vatandaşını her yaşta ve her meslekte okul içi 
ve okul dışı devamlı bir eğitim ve öğretimden 
faydalandırmak, bilgi ile mücehhez kılarak va-
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zife ve mesuliyet hissinin güçlenmesine yardım
cı olmak için halk eğitimi konusundaki çalış
malarına büyük bir hız vermiş durumdadır. Bil
hassa Sayın Millî Eğitim Bakanının gönüllü ku
ruluşları harekete geçirmek, Devletin elindeki 
imkânları seferber etmek suretiyle, Cumhuri
yetin 50 nci yılını daha çok okur yazarla idrak 
etme fikrini takdir ve şükranla karşılıyor, ger
çekleşmesini bekliyoruz. Koruma kararı alın
mış, gelişmeleri tehlikede bulunan kimsesiz ço
cukların yetiştirme yurtlarına alınmaları, okul 
öncesi eğitime gereken önemin verilmesi, tarih 
ve kültür hazinelerinin değerlendirilmesi, 1000 
temel eserlik yayın programının, tenkid edil
se de, hızla ikmali, örf, âdet ve geleneklerimi
zin, müzik ve folklar eserlerimizin ilmî incele
me konusu yapılması, bununla ilgili enstitünün 
kurulması, Devlet Opera ve Balesine, Devlet 
Tiyatrosuna gereken önemin verilmesi, bölge 
tiyatroları kurulması gayretleri Millî Eğitim 
Bakanlığının Türk Millî Eğitimini kavrayış şek
lidir. Bu şekle yüzde yüz iştirak ediyoruz. Sa
yın Bakanlık mensuplarının mesailerini takdirle 
karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın her yerinde 
eğitim, sistem ve metotlar manzumesidir. Üze
rinde yaşadığımız yer yuvarlağında, atom çağın
da hızla değişen, gelişen hayat şartlarına 
ayak uydurmaya da Türkiye'de eğitim yardım 
eder. Memleketimizde okumaya karşı talep hız
la artmaktadır. Bu artış nedeni ile birçok ço
cuklarımız maalesef okul dışında kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, birçok dedikodulara, 
yanlış bir ıstırabın ifadesi olarak yaptığınız a 
tenkidlere rağmen, Millî Eğitim Bakanlığının 
en iyi işliyen müesseselerinden birisi de ilköğ
retim müessesesidir. Bm bu müessesenin il
mî ve metodik çalışması sayesinde artık ceha
letin duvarını yıkmış durumdayız, insaflı bir 
görüşle, bu müeseseyi tenkid yerine tebrik et
memiz gerekir. Gurur iyi şey değildir, fazilet 
de değildir, fakat fazilet değildir diye gurur
suz olmak realiteyi daima inkâr anlamını taşır. 

Sayın milletvekilleri, içerisinde bulunduğu
muz insanlık camiasını ele alırsak, ilköğretimde 
bizden ileri olan milletlerin adedi çok azdır. 
Dünya haritasından Kuzey - Amerika ile Tuna 
Nehrine kadar Batı - Avrupa ülkelerini çıkarır
sak, ilköğretimde bizden daha iyi muvaffak ol-
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muş milletler yok gibidir, ilköğretim mesele
sinde Maarifi Umumiye denilen, bütün vatan
daşların okutulması mecburiyeti ve mükellefi
yetinin devlete yükletilmesi dünyada Fransa İh
tilâli ile, inkılâbı ile başlar. Bunun üzerinden 
aşağı - yukarı 170 yıl geçmiştir. Bu mükelle
fiyet Batı - Avrupa ülkelerinde yürürlüğe gir
diğinde Avrupa'daki okuma - yazma oranı yüz
de 26 idi. Bu mükellefiyetin bizim ülkemizde 
daha çok geç yürürlüğe girdiğini ve o zaman 
ülkemizde okuma - yazma oranının Batı - Avru
pa ülkelerindeki orana nisbetle çok düşük ol
duğunun da hesaba katılmasiyle başarımızın 
büyüklüğü anlaşılır. 

Adalet Partisi iktidarı bu bilinçli çabanın ilk 
işaretini büyük Atatürk'ün bu yüce kürsüden 
buyurduğu; «... Bu memleketin sahibi ve heye-< 
ti içtimaiyemizin unsuru esasisi köylüdür, işte 
bu köylüdür ki, bugüne kadar nuru maariiten 
mahrum kalmıştır. Binaenaleyh bizim takibe-
deceğimiz maarif siyasetinin temeli evvelâ mev
cut cehli izale etmektir.» demekle işaret buyur
muştur. iktidarımız da Büyük Atatürk'ün isa
betli görüşüne gereken değeri vererek, okul içi, 
okul dışı herkes için eğitimi, millî eğitim poli
tikamızın anahedefi yapmakla cehlin izalesine 
karar vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, eğitimde süreklilik me
todu vardır. Çocuk dünyaya gözünü açtığında 
başlıyan eğitim ölünceye kadar devam eder. Bu 
süreklilik insanı içerisinde yaşadığı topluma 
faydalı yapar. Eğitimdeki süreklilikten sonra 
bütünlük meydana gelir. Eğitimdeki bu bütün
lük de kişiliği yaratır. Kişiliğin teşekkülünde 
çağdaş medeniyetin niteliklerine uygun eğitim
de, cehlin izalesinde en büyük sorumluluk öğ
retmene düşmektedir. Millî Eğitim Teşkilâtı 
içerisinde vazife ve mesuliyet yönünden en bü
yük yük, şüphesiz öğretmenindir, öğretmen bir 
mürebbidir. Onun şahsını zedelememek, müreb-
bilik karekterinin gelişmesine hizmet etmek ge
rekir. Meslekin icabında, meslekin içinde bulu
nan fedakârlık, feragat ve fazilet her zaman 
öğretmeni örnek almıştır. Yeni yetişen ve ye
tişkin nesle şehadet parmaklarını kaldırtanlar-
la, sol yumruklarını kaldırtanlar Cumhuriyetin 
kuruluşundaki modern eğitimin temel ilkeleri
ne ihanet edenlerdir. A. P. sıralarından, «bra
vo» sesleri, alkışlar.) Bu örğetmenlerin yerine, 

vatansever insan gücünün yetişmesinde, millî 
duygulan, fikrî seviyeleri, ahlâki vasıfları esas 
alan, kanun ve nizam saygısını öğreten, memle
ketin bütünlüğünde, Devletin bütünlüğünde, 
milletin bölünmezliğinde birleşen Hükümetin 
emrinde olan öğretmen Örnek alınmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Eğitim Teş
kilâtının hangi tahsil kademesinde olursa olsun, 
bu anameselenin mebdei öğretmendir, öğretmen 
kısa zamanda yetişmez. Büyük Atatürk'ün gös
terdiği Cumhuriyet esaslarına uygun millî ter
biye hedefinin tahakkuku için Atatürk milliyet
çiliğine uygun yeni nesilleri birlik ve bütünlük 
içerisinde, millî mefkure etrafında birleştirmek 
gerekir. Bu konuda birleştirici unsur olan öğ
retmenlerin tam bir tesanüt içinde olmaları ica-
beder. 

Atatürk, Devleti kurarken iç içe giren din 
ile Devleti biribirinden ayırarak, Devleti mo
dern eğitime dayalı olarak yüceltmiş, dini şahıs
ların inanç ve anlayışına bırakmış, eğitime me
deni ölçüler içerisinde yön vermiş, bunun gele
ceğini de münevver Türk öğretmenlerine ema
net etmiştir. 

Son yıllarda teessürle görüyoruz ki, sendi
kal faaliyetlere kendisini kaptırmış bir kısım 
öğretmenler, etrafındaki öğretmen arkadaşları
mızı tahrik ederek, öğretmenlik meslekinin ulvi-
liği ile kabilitelif olmıyan tutumlara girmiş, 
kanun ve nizamlara karşı çıkmış, öğretmenlik 
meslekini güç durumlara sokmakla kalmamış, 
meslek mensuplarını ayrı ayrı kamplara ayır
mıştır. Kendilerine büyük ümitler bağladığı
mız bâzı Türk öğretmenlerinin bu tutumlarında 
Atatürk ilkelerinden uzaklaşmanın meydana ge
tirdiği bir bunalım vardır. Sendikal faaliyette 
bulunanlar, dernekleri idare edenler bu mesle
kin, öğretmenlik meslekinin kudsiyetini göz 
önünde bulundurarak, her zaman insan yetişti
ren müesseselerin mensupları olarak, bulunan 
iktidarların, bulunan idarecilerin noksanlarını 
gördükleri zaman, onları kendi yetiştirecekleri 
nesiller üzerinde giderici, daha etkin bir eğitim 
politikasını takibe ve mesleke de daha fazla sa
rılmaya gayret göstermeleri gerekir. Saygı ve 
sevgi ölçüleri içerisinde her kademedeki öğret
menler hak talebinde bulunabilirler. Bu istek
ler kanunun çerçevelediği yetki sınırlarını aş-
mamalı, hele kaba kuvvet gösterileri haline gel-
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memelidir. Hattâ bugünkü Anayasanın ruhu ve 
metni içerisinde bile bu tutuma kimsenin hakkı 
olmadığı bilinmelidir. 

Sayın milletvekilleri, «Ben bu memlekette 
istikbalin Başvekiliyim.» diyen bir öğretmenler 
Sendikası Başkanı vardır. Bu sözleri, memuri
yet vazifesini ifa ettiği günlerde çekinmeden, 
kanunları hiçe sayarak defalarca söylemiştir. 

EŞREF DERİNÇAY istanbul) — Başvekil 
çobandan olur da öğretmenden olmaz mı? 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Komü
nistten olmaz, komünistten... 

A. P. GRÜPU ADINA KEMAL DEMİRER 
(Devamla) — Bugün bu sendika Başkanı Tür
kiye'de her olayın içerisindedir. Büyük lâf 
eder, öğretmeni tahrik öder, daha da ileri gide
rek masum halk kitlelerini Devlet ve Hükümet 
aleyhine tahrik eder, fikir ve fiillerinin öğret
menlikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu Sendika Baş
kanı temsil ettiğini zannettiği münevver kitle
ye daima kötü örnek olmuştur. Ben şimdi siz
lere vesikalar arz edeceğim. 

5 Ocak Sah 1971, Cumhuriyet Gazetesi : 
«Türk- Ulusu daha fazla aldatılmamalıdır. İçin
de kıvrandığımız bunahmdan kurtulmanın ge
çerli gerçek çareleri şunlardır, bir defa daha 
öneriyoruz : 

1. Bizi yan bağımlı hale getiren bütün dış 
politika ilişkilerine son verilmeli, Atatürk'ün 
«istiklâli tam» ilkesine içtenlikle yeniden sahip 
çıkılmalıdır. 

2. Tam 25 yıldır... (Bilhassa bu rakama 
dikkat buyursun sayın üyeler, en az üç iktidarı 
içine alıyor itham.). Tam 25 yıldır savsaklanan 
modern anlamda bir toprak reformu daha faz
la vakit geçirilmeden derhal yapılmak, bey, ağa, 
tefeci gibi ortaçağ kalıntıları yok edilmeli, köy
lü toprağın sahibi kılınmalı, büyük üretim koo
peratifleri kurularak tarım yenileştirilmeli ve 
genişletilmelidir. 

3. Yeraltı ve yerüstü servetlerimiz yabancı
ların egemenliğinden kurtarılmalı, büyük ma
den ve enerji kaynakları Devlet eliyle işletil
meli, değerlendirilmelidir. 

4. Büyük endüstri Devlet eliyle kurulmalı, 
Devletin elinde kalmah, büyük özel endüstri 
ulusal kalkınma plânı içerisine alınmalıdır. 

5. Sigorta şirketleri, bankalar, dış ticaret 
Devletleştirilmen, iç ticaret ve üretici ve tiike-

ı ticiyi mahveden aracılık kaldırılmalı, koopera
tifçiliğin statüleri işler hale getirilmelidir. 

\ 6. Eğitim ve sağlık ticaret konusu olmak-
j tan çıkarılmalı, halkın beslenmesi ile, sağlığa 
! uygun birer meskene kavuşturulması gerçekleş-
; tirilmeli, özel hastanelere, ilâç isletmelerine, ar-
; sa spekülâsyonuna, apartman ağalığına, kıyılar 
I yağmalanmasına son verilmelidir. 

7. Din ilişkilerine ve inanç özgürlüğüne ik
tidar da saygı göstermeli, Anayasaya ve çağdaş 

: bilime aykırı din okulları, irtica yuvaları ka-
• patılmalıdır. 

8. Ordu, tüketici olmıaktan kurtarılmalı, 
; (bağımsızlığın bekçisi olarak lehimize olanıyan 

pakt hükümlerimden arıtılarak ulusal ikanla! ol'a-
maMan ile desteklenmelidir. 

9. Devlet yönetimi, halkın gerçekten ege
men olduğu bir hale karvuşlturulmalı, halkın 
örgütlenmesine, seçmesine, • seçilmesine emgel 
olan (bütün maddi ve ısosyal engeller kaldırıl-
malıldır. 

Bunlar yapılmadıkça Türk toplumunun 
bunalım içimden kurtulaımlyacağı iyi bilinmeli, 
Türk Ulusu daha fazla aldatılmıamıalıdir.» 

26 Ocak Salı 1971, Cumhuriyet Gazetesi, 
Tös'ün suçlaması : 

«Faşist güçler gizli eüerti ile Türkiye'de 
kanlı bdır (tablo çizmektedir. Şaibeli kişiler 
ıdıevrimcilerin kellesi üzerinde saltanatlarını 
sürdürmek istiyorlar. Hukuk artık belli silâh
ların namlularıma teslim olmuştur.» 

11 Şuhat 1971 Sumhuriyet Gazetesi, Fakir 
Bayfcuırt : 

«Bugünkü düzen, öğretmen ve öğrenciler
den 'öoaîa.caJk kadar lalçalmışitır. Aklı başımda 
(bdır inisıan, hiçbir öğretmen bu düzemin yamanda 
olamaz, bu düzen için çalışamaz. Bugüne ka
dar şerefle yaşadık, bundan sonra yaşamadan 
çok, şerefle ölmeyi düşünmeliyiz. Bunun için 
ide ıtüm dıeıvrimci güçlerle birlikte sonuna ka
dar direneceğiz.» 

Sayım milletvekillileri, vesikalarldan arz et
tiğim fikirlerim, öğretmen ve öğretmenlikle ne 
ilgtisd vardır? Bu meşreldilem bildirilerde hangi 
madde öğretmemin huzuru, hangi madde öğ
retmenin daha iyi yetişmesi, hangi mafdde öğ-
nencileıriTi... 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Sen med
resede okudun, ne anlarsın bundan? 
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BAŞKAN — Sayın Dolun, müdahale ©tane- ı 
yindız. I 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMJ&ER i 
(Devamla) — Hangi madde öğrencilerin, yani 1 
[bizim ©vlıâ'tlarımiizın daha iyi yetiştirilmesi için 
ışık tutucu mahiyettedir? Bu bildiride öğret
menlik meslekini itibarlı (Mıaoak tefükin ve tav- t 
ısiyeler nerededir? j 

Sayın milletvekilleri; I 
Böyle öğretmenlik anlayışı olmaz. Biz dk- i 

tidar partisi olarak bu anlayışım yanında ola- I 
mayız. Bu tarz davranışlar öğTetmemdeotı, o ı 
kütlenin temisikilerinden gelmemelidir. I 

Asırlarca çok şeyler kaybetmiş bir milletiz, j 
Yetklerimizi iyi kullanmaya, topladığımız I 
paralan kütlenin yaranma sarf etmeye meclbu- t 
ruz. ı 

Biz bir gün adlî ıkurıuluşffların, meşıgulâyet I 
ve yetki sınırlarım aşmış olan Türkiye öğnejt- ı 
menler Sendikası Genel Yönetim Kuruluna | 
«Dur» diyeceğini, hattâ faaliyetini menedeıee- J 
ğimi umuyoruz, bekliyoruz. \ 

l 
(Sayın milletvekilleri; j 
Meslekin şeref ve haysiyetimi biflinçli olarak j 

omuzlarında taşıyan öğretmene göre demofc- \ 
rasi; kanun ve ahlakın ıelele verip tâyin ettik-' 
leıii vazifelerden ve mesuliyetlerden yoğrulup 
yapılmış bir fazilet rejimidir. Demokrasi son
suz hüsnünilyelbe, mertliğe, fikre hürmete, sağ
lam bilgiye, medeni cesarete, enerjiye daya
nan, fedakârlık, alenilik, samimîlik sayesinde 
yaşıyan, demagoji ile ölen bir rejimdir. De* 
mokrasiye llâyık olmak için, ona kavuşabilmek 
için onu candan sevmek, bilfiil yaşamak azim 
ve iradesini taşımak gerekir. Memleketimiz
de başladığını, geliştiğini memnuniyetle ve gü
venle müşahede ettiğimiz demokratik inkişa
fın yürümesi ve demokrasinıiın kökleşmesi • için 
halkıımıizın, çocuklanlmızın hepsine birden de
mokratik terbiyenin, demokrasi inancının ka
zandırılması lâzımdır, işte bunun içindir ki, biz 
Adalet Partisi Grupu olarak; «Her dereceli okul
larda demokrasi terbiyesi üzerinde daha çok du
rulmalı dır. Millî kıymetlere bağlı hür insanlar 
yetiştirilmesine daha çok önem verilmelidir.» 
görüşündeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketimizin en bârız hususiyeti; nüfu

sunun dağınık oluşudur. Bu nedenle bu dağınık 

itopiuma ıfcigmet götürmek için didinmek, oaİja 
sarf etmek Jktidanmjeın alın yazısıdır. Bu alp. 
yazısının icaplarından olarak -Türkiye'4e eğiti
me öncelik tanımak içim bâzı yatırımlardan fe-
d&kârlık etmenin zaruri olduğu kanısındayız. 
Türkiye'de ojkuma ye yazma oranının <Iaha ^çk 
artırılması için özel tedbirlere devam edilmek 
üzere maddi .fedakârlıktan çekinilmemelidir. 

OkuHaa?da tek tip kitaba hemen dönülmelidir. 
tîillî eğnime ait binalarda lüksten> israftan ka
çınılmalı, idare köylerde prefabrik ucuz okul 
binalarına yönelmelidir. Doğumdaki bölge okul
larına verilen önemi memnuniyetle karşılıyoruz. 
l&lnızbu okullara başka bir yön verilerek yatı
lılık -yerine çocukta aile bağlarının kopmaması 
içki bölgeden okula Devlete ait vasıtalarla öğ
renci taşınması usulü denenmelidir. 

Türkiye'de en pahalı okullar; sanat enstitü
leridir ye , bu f okullar en çok ihtiyacımız pîan 
okullardır. Bu okullara karşı öğrencide alaka
nın .artırılmışı, rbüyiik yatırımların değerlendi
rilmişi için ;bu okul mensuplarına iş sakaları 
.açılmalı, ryiiksfk.tahsile devam imkânları kesin 
olarak sağlanmalıdır. 

Sayın miüetvekiJieri, 
,Adedi ̂ ve: mıstarı güncen güne azalan yok

luğu, jpaiüdafaa,yerine, «Çok şüldir bu memleket
te JKLkadar «ıtentı, ve ba^eterden sonra şu ka
dar o j ra la^şpj jag^^ kadar araca 
kavusjtuk. Ofenr. - ,j?azar oranınız şuradan şura
ya çıktı» .şeklinde bir zihniyet değişikliğine 
kenemizi mutlaka alışUrmalıyız. Aksi takdirde 
^BQzuk,dözeneğitim sistemi» sloganı̂ bo^uk, dü-

«TürkiyeMetmu^ mes-
;lek oî ıllaarram ̂ ç^lmasıaa önem verilmelidir. 

Millî Folklar Enstitüsünün kuruluş kanunu 
biran önce'¥«06 -̂ Jeolise getirilmeli, özel teşek
küllerin raJbâsanîal^^ g-eçim kaynağı yapılan 
Türk millî oyunları bu enstitüye bağlanarak di
siplin altına alınmalı, başıbozukluğa son veril
medir. 

Faaliyetlerinden her zaman büyük gurur 
.duydnğumuz, millî kültürümüzün, çağdaş mede
niyetin ileri kültjir,çabalarının hamleci ve yara
tıcı gücüne sahip Devlet opera, bale, tiyatro sa-

..natkârlarınjytt mad$ sıkıntıjaruıa gereken alâka 
^ögterjJmeli, seviyeleri hizmetleriyle mütenasip 
maddi imkânlar Personel Kanunu içerisinde sağ

lanmalıdır. 
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zenden şikâyet teraneleri uzayıp gider. Bu da 
neticeyi değiştirmek yerine Yüce Meclise ve he
pimize vakit kaybettirir. 

Sayın milletvekilleri, 
1971 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesini 

Adalet Partisi olarak olumlu karşılıyoruz. Sa
yın Bakanın, sayın Bakanlık yetkililerinin başa
rılı çalışmalarına yüksek huzurlarınızda grupum 
adına teşekkür ediyorum. 1971 malî yılı Büt
çesinin Büyük Türk Milletine, Bakanlık mensup
larına hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz 
ediyor hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. 
sıralarımdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
üniversiteler bütçeleri üzerinde görüşlerini ifade 
etmek üzere Sayın Sezai Ergun, buyurun. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA SEZAİ ERGUN (Kon
ya) — Saym Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; 

1971 yılı üniversiteler ve yüksek okullar büt
çeleri üzerindeki Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel kalkınmamıza 
üstün insangücü hazırlama yolu ile yardımcı 
olan üniversitelerimizin değerli mensuplarını, 
Millî Eğitim Bakanlığının sayın mensuplarını ve 
tüm öğretmenlerimizi sayigı ile selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, 
Bilim adamı ve ilmî araştırıcı yetiştiren, 

ilmî çalışma ve araştırmalar yapan, bu alanlarda 
kalkınma hamlelerimiz için üst seviyede insan
gücü yetiştiren özerk üniversitelerimize toplu
mumuz her an muhtaçtır. Memleketimizde yük
sek öğrenime duyulan ihtiyacın, plânlı ve den
geli kalkınmanın taibiî seyri içerisinde, karşıla-
namamasından dolayı çeşitli huzursuzlukların 
meydana geldiği hepimizin malûmudur. Bu ra
hatsızlıkları anarşiye dönüştürmek değil, kal
kınmamızda itici güç haline getirmek elbette 
parlömanterlerimizin ve bütün ilgililerin göre
vidir. Kalkınmamız toplumumuzun bulunduğu 
seviye ile varmak istediğimiz hedefler arasında 
gücümüz oranında mesafeler katetmekle müm
kün olacak ve katedilen mesafeler arttıkça he
deflerimizde değişme ve gelişme olacaktır. 

Büyük kurtarıcı Atatürk'ün işaret ettiği çağ
daş uygarlık düzeyine uylaşma bu espiri içinde 
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mümkün olabilecektir. Anayasamızın başlangıç 
(bölümünde ifade edildiği gibi, millî birlik ve 
bütünlük ruhu içinde daima yücelmeyi amaç 
bilen dinamik bir toplum halinde bulunmamız 
gerekmektedir. Dinamik ve hareketli toplumlar
da ataletten veya durigunluktan kurtulmanın ve 
kalkınma halinde olmanın muayyen derecedeki 
rahatsızlıklarını hissetmek bizi ümitsizliğe dü
şürmemelidir. 

Toplumsal temayüllerimiz yönünde kalkın
ma plânlarımıza tercihler getirebilmeliyiz ve bu 
sebeple mevcut ortamın ilgilerinden kalkınmada 
itici ğüc olarak faydalanmalıyız. 

iSaym milletvekilleri, 
• Her türlü idare tarzının olduğu gibi demok

ratik yaşama düzeninin de kendisine özgü prob
lemleri vardır. Demokratik yaşama düzeni için 
yeteri kadar sosyal hassasiyet, mesuliyet duy
gusu ve demokratik kişilik özelliklerini geliştir
memiş fertleri bulunan genç demokrasilerde hür
riyetleri doğru olarak kullanamamanın rahatsız
lıklarını olağan saymak gerekir. 

Ancak, hürriyetlerden faydalanarak açık ve 
kapalı yollarla demokrasiyi rayından saptırmak 
istiyen ve günümüzde görülen aşırı uçlar mace
raperestlerinin tutum ve davranışlarını olağan 
saymadan gereken tedbirleri zamanında almayı 
ise demokrasiyi daha başarılı kılmanın şartları 
sayıyoruz. . 

Hızlı toplumsal gelişmelerimizin meydana ge
tirdiği bâzı hoşnutsukluklar kalkınmamızın itici 
gücü olarak görülmelidir; fakat hürriyet için
de kalkınmanın verdiği serbestlikle hoşnutsuz
lukları anarşiye dönüştürmek için faydalanmak 
niyeti ile hareket eden aşırı uçları farklı müta
lâa ediyoruz Bununla yüksek öğrenimin prob
lemlerinden hareket ederek onların çözümlerinin 
neler olabileceği üzerinde görüşlerimizi arz ede
ceğim. 

Açıklamalarım, aşırı uçların niyetlerinin bu 
memleketin gerçekleri açısından birer hayal ol
duğunu ortaya koymuş olacaktır. Genç dinamik 
demokrasimiz ne yerinde saymak istiyen daimî-
cilerin, ne geride kalmış yüzyılların formülle
riyle memleketi idare edebileceğini zannedenle
rin ve ne de insanın doğal, sosyal ve kültürel 
tabiatına değer vermiyen, ferdi devlete köle 
etmek istiyen dogmatiklerin uydurma ve hayali 
formüllerinin akımlarına terk edümiyeoektir. 
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Toplumumuz Atatürk'ün hedef olarak verdiği 
çağdaş uygarlık düzeyinde ulaşmaya azmetmiş 
ve bu düzeye ulaşmak için de ilmî en başta ge
len yol gösterici saymıştır. Aşırı uçların «izm» 
terine itibar etmiyen Atatürkçülüğümüzün bu 
solider görüşü; kalkınma hamlelerimizin esası
dır ve böyle devam edecektir. Gelişmeyi ve de
ğişmeyi kaçınılmaz sayan, memleketin mevcut 
gerçeklerinden hareket ederek hürriyet içinde 
plânlı ve dengeli kalkınma yaparak terakkici 
ve tesanüt içindeki bir görüşle gelişen bir mem
leket olarak kalkınmanın hukukî, sosyal, kültü
rel kaynakları sağlamdır. Bu sağlam temelleri 
sarsacak bir kuvvet mevcut değildir ve olamıya-
caktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yüksek öğretimdeki mevcut problemlerin 

çözümlerini bu görüşe bağlı olarak aşağıdaki 
sıraya göre arza çalışacağım. 

Yüksek öğrenime duyulan ihtiyacın artma
sı ve nedenleri. Mevcut yüksek öğrenim kuru
luşlarının kapasiteleri ve daha verimli olarak 
kullanılması. Gençlerimizin okuma, barınma, 
beslenme, rehberlik, dinlenme ve boş zamanları
nı değerlendirmeleri. Yüksek öğrenimin kendi 
kendini ıslah eden özerk işleyişlerinin gelişti
rilmesi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek öğrenime olan ihtiyacımızın bir çığ 

gibi artmasını toplumumuzun mekanik bir ya
pıdan organik bir yapıya veya tarımsal karak
terdeki sosyo - ekonomik yapıdan endüstriyel 
bir toplumsal yapıya geçişin en büyük itici gü
cü olarak toplumsal sıhhatliliğe ve toplumsal 
dinamizmin varlığına işaret sayıyoruz. 

Plân ve kalkınma hedeflerinin başında sos
yal adaletin hâkim olduğu toplum yapısına 
ulaşma hedefi vardır. Sosyal adaletin temel il
kelerinin başında herkese biopsikolojik gücü 
oranında ve gelişebileceği kadar fırsat eşitliği 
içinde eğitim imkânları sağlamak, herkese sos
yal akıcılık halinde ulaştığı sosyo - ekonomik 
düzeye uygun refah sağlamak, ihtisasa önem 
vermek, herkese iş bulmak anlayışı gelir. Bu ba
kımdan yüksek öğrenime olan ihtiyacın gvaa. geç
tikçe artmasına toplumsal bir ileri doğru geçiş 
olarak teşhis koymak yerinde olur. Bu tema
yülü iyi kanalize etmek, diğer bir ifade ile ge
lişmeleri iyi plânlıyarak ihtiyaçları karşılıya-

bilmek toplumsal birliğimize hayat kazandırır 
ve kalkınmamızı anlamlı kılar. 

thıiversitelerimizdeki Öğrenci sayısı 1964 -
1905 öğretim yılında 79 bin iken 1970 -1071 öğ
retim yılında 123 bine ulaşmıştır. Bu duruma 
göre, yüksek öğrenim gören gençlerimizin 19 -
22 yaş arasındaki çağ nüfusuna oranı, % 4 ten 
% 6,4 e yükselmiştir. Yüksek öğrenime müra
caat eden öğrencilerin sayısı son üç yılda 30 bin, 
50 bin, 70 bin civarındadır. Bu rakamdan anla
şıldığına göre, son üç yılda yüksek öğrenime 
olan talebin yarısı veya 1/3 ü karşılanabilmiş-
tir. 

öğretim üyesi sayısı 1904 - 1905 öğretim yı
lında 4 086 iken, bu yıl 7 147 ye yükselmiştir. 
% 65 artış mevcuttur. Aynı yıllar arasında 7 
üniversite, 46 fakülte, ve yüksek okul varken, 
bu yıl üniversite sayısı 8, fakülte 65 e yüksel
miştir, 

Üniversiteler, akademiler ve diğer yüksek 
öğrenim kurumlarının son yıllarda Konya, Ada
na, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır gibi memleke
timizin yeni kültür merkezleri yaratma istidadı 
gösteren bölge merkezlerine kaydırılmasını, 
yüksek öğretimin halkımıza yaklaşjtırılması ve 
talebin karşılanması bakımından memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Yüksek öğrenime olan talebin artmasına pa
ralel olarak yüksek öğrenim kuruluşlarının 
kalkınma ihtiyaçlarımıza, öğrenci ilgi ve istidat
larına cevap verecek şekilde kuruluşları, kapa
siteleri, işleyiş ve öğretim programlariyle göz
den geçirilmesini Sorunlu kılmaktadır. 

ISayım milletvekilleri, yüksek öğrenim ku
rumlarımızın kuruluşlarını, kapasitelerini kul
lanmada verimlilik yönünden işleyişlerini ve 
öğrenim programlarını mutlaka geliştirmek ge
rekmektedir. Üniversitelerimizin, Devlet Plân
lama Teşkilâtının ve Millî Eğitim Bakanlığının 
bölge üniversitelerine ve yüksek öğrenim ku
rumlarına önem verdiğini görmek, bizim için 
çok memnuniyet vericidir. Takdir ile karşılarız. 
Ancak bu hamleleri yaparken, aşağıdaki husus
ların da gelişmelerde .dikkate alınmasını faydalı 
görmekteyiz : 

Mevcut üniversite ve yüksek öğrenim.kurum
larının araç, gereç ve tesisleri genellikle kısal
tılmış gün esasına göre kullanılmaktadır. Hal
buki, bu kurumlarımızdan bâzı üniversitelerimi-
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zin, fizikî imkân ve şartlarını kullanarak, nor
mal gün ve mesaisi uygulamakta ve verimsizli
ği giderdikleri görülmektedir. Geçmiş yıllardan 
beri kullanılagelmekte olan kısaltılmış gvaı iş
leyişi ile, hiçbir zaman gerçek kapasiteyi kul
lanma mümkün olamamıştır. Bu konuda yapı
lan araştırmalara göre, gerçek kapasitenin an
cak % 50 ilâ % 55 ini kullanabildiği ve yarısı
nın pasif-yatırım olarak bulunduğu tesbit edil
miştir. Gerçek kapasiteyi kullanabilecek şekil
de işleyişe kavuşturmak muhakkak ki verimli
liği artıracaktır. 

Araştırmayı, bilimsel neticeyi, işleyişleri 
dikkate alan ve gelişmesi için bilimsel çalışma
lar yapmayı görev edinmiş bulunan bütün üni
versitelerimizin ve değerli mensuplarımızın bu 
konuya parmak basacaklarından emin bulun
maktayız. 

Merkezî büyük illerimizde, Türkiye'mizin 
ekolojik bölgelerini temsil edici malhiyette böl
ge üniversitelerinin anılmasına' taraftarız. An
cak, yüksek öğrenim kurumlarının sadece büyük 
şehirlerde her türlü kuruluşlarını bulundurma
sını uygun mütalâa etmiyoruz. Yurdumuzun en 
az 20 veya 30 büyük ilinde yüksek öğrenimin 
ilk iki yılını içine alan ve teşkilâtlı liselerle 
işbirliği içinde çalışan temel bilimsel öğretimi 
yapılabilir. Yüksek öğrenimin yükünün ilk iki 
yılının teşkilâtlı liseleri takviye etmek sure
tiyle yürütülmesini sağlamak, sosyal istikrarlı
lık, ekonomik gelişme, emniyet ve bu bölgelere 
daha çok ilim yuvalan ulaştırma, çeşitli sosyo 
ekonomik seviyedeki halkım yüksek öğrenimden 
faydalanmasına imkân hazırlama, dolayısıyla 
eğitimde fırsat eşitliğini daha yagm hale ge
tirerek bu bölgelerin sosyal ve ekonomik geliş
melerine yardımcı olacak programlar ihdas et
mek yönlerinden gerekli görüyoruz. 

Yüksek öğretimizin öğretim programlarını 
fonksiyonel hale getirme ve fırsat eşitliği içinde 
halka ulaştırma işlinin gelişmekte olan birçok 
memleketlerde geniş ilçe merkezlerine kadar 
bile götürüldüğünü germekteyiz. 

Üniversite öncesi ve ilk yıllan yaşlan, genç
likle yetişkinlik arasındaki geçiş devridir. Di
ğer bir deyim ile bu yaşlar, gençlerin değer yar
gılan, mesuliyet duygulan ve sosyal hassasiyet 
nitelikleri yönünden genellikle rehberliğe ihtiyaç 
duyduklan yıllardır/Çevrelenme yakın yerlerde 
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yüksek öğrenimlin ilk yılarını alama durumunda 
olan gençlerin aile ve toplumum değerleri or
tamında olmalarından dolayı dama başanlı ola
rak yetişkinlik davranışlarına geçebildikleri, bu 
devrin fırtınalı davranışlarına kendileri, aile
leri ve toplumları yaranma daha verimli olarak 
geliştirebildikleri bilimsel araştırmalarla tesbit 
edilmiştir. 

Hal böyle iken, merkezî birkaç üniversiteye) 
yığınak yapmak yurt imkân ve gerçekleri bakı
mından tutarlı değildir. Bölge üniversiteleri ve 
onlara bağlı illerdeki yükek öğrenim kurulüşîa-
nnm ilk yıllatomım açılışıma gitmek, ne fizik: 
şartlarımız, ne de öğretim üyesi bulma yemlerim
den zorluk çıkarmayacaktır. Üniversitenin ilk 
yılları öğrenimi için teşkilâtlı lise seviyeli okul
ların lâboratuvarlan kuUanilajbilir. Bu kuru
luşlarda çalıştınlacak öğretim görevlileri de 
başanlı üniversite mezunları ile master ve yük
sek lisans derecesi alam ihtisas • elemanlarımdan 
alınabilir. Esasen halen bâzı üniversitelerimiz
de ilk sınıfların dersleri genellikle yukarda 
işaret ettiğimiz nitelikteki Öğretim görevlileri 
tarafından doldurulmaktadır. 

Yüksek öğrenimim öğretim programları mak
bul iş ve meslek dallarıma yöneltici anlamda ge
liştirilmeli ve kalkınma hamlelerimiz üstün in
san gücü yönünden, desteklemjmelidir. 

Üniversitelerimizde öğretim personeli yetiş
tiren fakültelere geçilmeye başlanmış olması, 
eğitim alanlanndaki işlerim makbul bir iş ve 
meslek dalı olduğunu kabullendirdiğine iyi bir 
işarettir. Diğer hizmet alanlarımın bu açıdan ele 
alınacağmıa eminiz, tmiversiteierimüzin sade
ce ilim için çalışarak gençlerimizi hayat boşlu
ğunda bıralkmıyam, onlann büyük bir kısmının 
mevcut toplumda iş almalarınım gerektiğini göz, 
önünle tutarak öğretim programlan geliştiril
melidir. 

İlim adamı içim gerekli olan üstün insan gü
cünün üniversite içindeki istihdam şartiannr. 
da dikkate alarak yetiştirmek elbette üniversi
telerimizin başta gelem önemli bir görevidir. Ku
rulacak rehberlik servisleri ve geliştliırilecek 
fanksiyonel öğretim pragraımlariyle öğretimin 
niteliği bu anlamda artınlabilir ve gençlerimiz 
boşlukta kalmadan makbul iş dallarında hayat
larını kazanabilirler. 
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İ964 yılı bütçesinden yatırım harcamaları 
için 55 milyon ve toplam olarak 287 milyon lira 
ayrılmıştır. 1970 yılı bütçesinde 7 kat artışla 
yatırım harcamaları 405 milyon, cari, yatırım, 
sermaye teşkili ve transfer toplam harcamaları 
için % 330 artış ile 970 milyon lira ayrılmıştır. 
Bu kurumlardaki çalışmalarım gelsen bütçe im
kânlarına göre daha çok desteklenmesini, gru-
pumuz önemli görmektedir. 

Sayım milletvekilleri, öğrenci sorunları günü
müzün başlıca konularındandır. Yetişmekte olan 
gençlerin iyi beslenmesi, normal yatma imkâ
nına kavuşmaları, tedavileri, yeterli bir öğren
me ortamıma kavuşmaları, boş zamanlarını de
ğerlendirmeleri onların başarılı olmalarını etki-
liyeoeği gibi, bu sahadaki yatırımlardan zama
nında faydalanmayı da mümkün kılacaktır, öğ
rencilerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi her yıl 
biraz daha önem kazanmaktadır. 

1964 -1965 yılımda 1 509 öğrenciye kredi ve-
alümişken, 1970 - 1971 yılında % 98 artışla 3 bin 
öğrenciye kredi verilmesi sağlanacaktır. Yatak 
adedi 8 123 den, 15 642 ye çıkarılarak % 92 ar
tış elde edilmiştir. 

Devlet bütçesinden 1964 yılında verilen kre
di miktarı 17 milyon lira iken, 1971 yılı bütçe
sinden % 176 artışla 47 milyon ayrılmıştır. Son 
iki yıldır beslenme için de 2 milyon lira ayrıl
maktadır. 

Üniversitelerimizdeki kütle doyum metotları 
ve yaşama imkânları geliştirilerek beslenme ve 
barınmalarında demokratik kişilik özellikleri
nin gelişmesine imkân veren, onların fert ola
rak gelişmesini mümkün kılan çeşitli tesislerin 
yapım ve örğütleşmeye gidilmesi konusundaki 
çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Yüksek öğrenim öğrencisi, kendine özgü. bir 
fert olarak yetişmeldir. Böylece, demokratik 
kişilik özeliklerini geliştiren yüksek öğrenim or
tamını her yönü ile yaratmayı ve bu konuda il
gili bakanlıklar ile ilgili kurumlar arasında iş
birliği yapılmasını özellikle uygun mütalâa 
ediyoruz. Ancak, Anayasa hükümleri çerçevesin
de öğrencilerin yönetime iştliraMerini demokra
tik eğitimin gerekli bir yönü sayıyoruz. 

Yüksek okulların kuruluş ve organlarına ka
nuni bir hüviyet kazandırmak, ilmî seviyelerini 
yükseltmek, amaçlarının gerçekleşmesinde her 

yönden daha güçlü ve daiha Verliımli - kılmak 
mıaksadiyle Devlet Yüksek öğretim Kurumları 
kanun tasarısının biran evvel kanunlaşmasını 
önemli görüyoruz. Bu kanun ile bu kurumlar 
akademik ve ilmî özerklik kazanacaklar ve ken
dilerinden beklenen görevleri daha etkili olarak 
yapabileceklerdir. 

Üniversiteler ile ilgili üniversite özerkliği 
çerçevesinde kurumların gelişmesini kapsıyan 
kanun taganlarmın alacağı şekil üzerimde Millî 
Eğtitim Bakanı Sayım Profesör Orhan Oğuz'un 
üniversitelerimizin sayın yetkilileriyle yaptığı 
yakın işbirliğini takdir ile karşılarız. Beraber 
çözüm arama çabalarınım olumlu sonuca bağlan-
nıasını dileriz. 

özel yüksek okullar kotnusunda öğrenim ya
pan öğrencilerin; ve velilerinizin huzura kavuş
ması yönünden ilgililerce bir tedbir alınacağına 
inanıyoruz. 

ıSaym milletvekilleri, üniversitelerimize öğ
retim üyeleri temin etmek sorunu üniversiteleri
mizin diğer önemli bir meselesidir, üniversitele
rimizin öğretim üyesi ihtiyacı için kurumların 
asistanlık imkânları ve mezuniyet sonrası fa
kültesi, derece yapma çalışmaları desteklenmeli, 
üniversitelerimizden ve yabancı üniversitelerden 
faydalanarak araştırma yapmaları sağlanmalı
dır. Asistanlık mraessesesime ilâveten hizmet 
içindeki başarılı kimselerin akademik derece 
yapmalarına imkân veren yurt dışı ve özellikle 
yurt içi izinli burs sistemi ile geliştirilmelidir. 

Öğretim üyesi temini maksadiyle, öğretim 
üyesi adayı yetiştirilmek üzere Birinci Beş Yıl
lık Plân ile ayrılan kontenjandan 674 ve îkinci 
Beş Yıllık Plân ile ayrılan kontenjandan 280 ki
şi yurt dışına gönderebilmiştir. Bu konuya ait 
gelişmeler plân hedeflerine ulaşamamıştır. Bu 
duraklamanın önü açılmalıdır. Avrupa'ya gide
cek öğrencilerin seçimi/Millî Eğitim Bakanlığın
ca yapılıyor, imtihan işleri süratle yürütuleme-
ıdiğinllen plân hedeflerime ulaşılamıyor idi. Ak-
sıyam bu uygulamanın, öğretim üyesi yetiştirme 
görevini kontenjanlar tanıyarak yüksek öğretim 
kurumlarına vermek suretiyle yapılacağını Sa
yın Bakan çeşitli konuşmalarında açıklamışlar
dı. Temenaıimliz, bunun gerçekleşmesidir. 

Ayrıca, üniversite öğretim üyelerinim aka
demik derece yapanlarının araştırma yapmaları-
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na yardımcı olunmalı ve bilimsel araştırma yö
nünden değerli bulunan eserler bu konuya ayrı
lan fonlardan bastınlmalidır. 

Salyım milletvekilleri, Türk gençliği memle
ketimizin millî ümitlerinin merkezidir. Gençli
ğimiz milletçe iftihar edebileceğimiz bir seviye
ye gellmliş ve büyük Atatürk'ün emainetine sahib-
olmanın sağlam, karakterli şuurunu daima mu-
Ihafaza etmiştlir. Yüksek öğrenlim görmekte olan 
gendlerimiân bâzılarının üniversite özerkliği ile 
izahı mümkün olmayan mal ve can emniyetini 
mütemadiyen tehdideden olaylara sebeboldukla-
rını, öldürücü silâhlar kullanarak birbirlerine 
baskınlar yaptıklarını duıymıalkta ve görmekte
yiz. öğrenime hürriyetimi ve can emniyetini teh
dideden bu tip üzücü olaylar yüksek öğrenim 
kurumlarını, Yüce Meclislerimizi ve Türk kamu 
oyunm düşündürücü bir nitelik arz etmekte ve 
gerekli, tedbirlerim alınmasını zorunlu kılmak
tadır. 

ISöz konusu olaylar 1968 yıllarında eğitim ve 
öğretim ile ilgili bâzı. istekler ile başlamışsa da, 
1970 - 1971 yıllarında aşırı uçların kamu oyu
nu ıdıa aşın derecede rahatsız eden taarruzi 
tavır ve davranışı haline dönüşmüştür ve re
jime yönelmiştir. 

tik yıllarda daha iyi eğitim ve öğretim ola
nakları sağlamak için istenilen yönetmelik, tü
zük, öğrenim programlan, yeterli öğretim üyesi 
sağlama, yazılı ve basılı öğretim aracı elle etme 
ve öğrenmenin bilimsel olarak değerlendirilme
sinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde durul
duğu malumlarınızdır. Son yıllarda bu tip is
teklerde bulunmamın geri plâna itildiğini ve ye
rine demokratik yaşama düzenlimin tahribine yö
neltilen ideolojik isteklerin ve eylemlerin yer 
aldığını görüyoruz. Bu çeşit eylemler sebebiyle 
yülkselk öğretiim kuruımlarıimızdaki ilimî çalışana 
ve araştırmaların zaman zaman tatil edildiği ve 
bu kurumlarda çalışma huzur ve güvenliğinin 
sarsıldığı malumlarınızdır. Alınacak tedbirlerin 
demokratik yaşama düzeni anlalyışı ile tutarlı 
olması, 1968 yılında başlıyan sağduyulu öğrenci 
isteklerini daha da yapıcı plâna çıkarması şek
linde ölmaisı elbete dikkate alımmalidır. 

Son yıllarda yüksek öğrenim sorunu olarak 
beliren öğnencıilea:|in yurt, burs, kitap, okuma 
olanakları, sağlık, spor, boş zamanlarımı değer-

lendirime ve yeteri gıda alma, eltkili ve araştıncir 
eğitim imkânları gibi konuların alınacak tedbir
lerin içerisinde mütalâa edilmesi yerinde ola
caktır. 

Bu tedbirlerin alınmasınla yüksek öğrenim 
kuruluşlarımızın Hükümetimizle ve ~ Devletin 
diğer kuruluşlariyle işbirliği içinde çalışmaları
nın daha etkili, kısa zam!an|da neticeler alma 
(bakımından yerinde (olacağını ifade etmeyi fay
dalı. bulmaktayız. 

Bu olayların önü alnnınıladığı takdirde ileri
de daha üzücü olaylara dönüşülıebileıceğü ihtima
limde kaimu oyu ve partilerimiz birleşmiştir. 

Bu arada siyasi kuruluşların yüksek öğrenim 
kurumları ve öğremci kuruluşlariyl© ilişkileri 
Anayasamız sınırı içinde olnraMur. öğrenme, ilmî 
çalışma ve araştırmalar yapma, kalkınmaımızın 
yülksek insan gücü ihtiyacımı yetiştirimle sınırlan 
içinde kalan yardımlaşmamın olması yüksek öğ
renlim kurumlarımızı görevlerimde daha güçlü 
kılar. 

Padtıilerîlımiizin üniversitelerle olan ilişkileri
nin bu anlamda olmasını herkes arzu eder. 

Fantilerimizin kalkınma görüşlerini tutun-
durma bakımımdan faaliyetler'ini yürütmeleri 
ddmiokraıtiik yaşama düzenimizin aynlmaz bir 
yömülür. Partilerimizin tarihî anlarda bir güç 
olabilmeleri demokratlık istikbalimizin de bir ga-
ranltislidir. 

Atatürkçülüğün gerçek ifadesi olan, Anaya
samızda belirtildiği gibi, millî birlik ruhu içlinde 
daima yücelmesini amaç bilem kimseler ve kuru
luşlar olma özelliğimliz geleceğimizin teminatıdır. 

iSayın milletvekilleri, 
özerk üniversitelerin çoğaltılması konusun

daki. çalışmalar hızlamdınllmalıllır. Esasen ilim 
kendi kendini tamir etme gücünde olan bir bi
lim manzumesidir. Bunlann öğretildiği, kullanıl
dığı, yayıldığı ve geliştirildiği merkez de üni-
versülteletr olduğuna göre, toplumun beyni ve 
inlisyaltifd durumunda olan özerk kurumjanmı-
zın gelişmelerine Devlet olarak yardımcı olmak
la, yükümlüyüz. 

Üniversitelerimizin bilimsel tavrı çerçevesin
de, aşırı uçlara prim vermeden, yukardan beri 
saydığımız gelişmelere eğileceğime emimiz. 

Millî Eğitim Bakamlığının bu konularda üni
versitelerimizle işbirliği içinde olmasını meınnu-
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»âyetle karşıbyor ve bu işbirliğinin artırıimıasmı 
da faydalı buluyoruz. 

1971 yılı bütçesinin memleketimize, üniver-
siitelıeriımiizim ve millî eğitimin sayın mensupla
rınla hayırlı olmasını diler, slaygılar sunarım. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na ek süreyi kullanmak üzere Sayın ihsan Ka
badayı, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın. Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Elbette takdir edersiniz ki, bu 10 dakika 
içinde doyumluk bir konuşma yapmaya imkân 
yok. Ancak Ramazanda müminin iftarlığı tar
zında küçük küçük bâzı özetler vermeye çalışa
cağım, partim adına. 

Türkiye gelişen, süratle çoğalan bir memleket
tir. Bununla orantlılı olarak da maalesef mevcut 
iktidarın ve mevcut Bakanın değil, gelmiş, geçmiş 
tüm iktidarların hatası olarak bu çoğalma ve 
gelişmeyle orantılı olarak millî eğitim progra
mının tatbik edilmemesinden bugün Türkiye'de 
tedrisat hazin, anarşik bir hale gelmiştir. Halen 
orta tedrisattaki t eğitim kadrosunun kifayetsiz 
oluşu gençliğin yüksek okullara gidebilmesin-
deM sıkıntıyı yaratmış, çoğalmayla orantılı 
olarak da yüksek okul açılışının ihmallere uğ-
rayışı bugün üniversitelerdeki patlamalara ma
alesef sebebolmuştur. Bu hal Türkiye'de her yö
nüyle bir emniyetsizlik ve huzursuzluk doğur
muştur. Meseleyi kökünden alıp kabul etmez 
isek ciddî tedbirler almakta Yüce Meclis ola
rak geç kalırız. Esasen biz Millî Güven Partisi 
Grupu olarak da bu mevzularda geç kalındığı 
kanısındayız. 

Hürriyet ve emniyet olmıyan yerde değil 
eğitim, hiçbir şey olmaz. Hattâ ibadet dahi ol
maz. Bu hatalar ve kusurlarda biz mevcut ik
tidarı ve Sayın Bakanı değil, derinliğine mazi
ye kadar giden hatayı yükliyecek suçlu ara
mıyoruz. Tedbirin biran evvel alınarak dertli 
ve ıstırap dolu memleketi selâmete götürmenin 
çarelerini arıyor, bu dertlerle yanıyoruz. Bu 
huzursuzluk ve emniyetsizlik meselesi sadece 
eğitim camiasına inhisar etmiyor. Hepimiz hep 
beraber Parlömanterler olarak köyün, halkın 
içindeyiz. Muhterem üniversitelerin eğitim 
mensupları da halkın, esnafın, tüccarın içine 

girerse, bu anarşiyi önliyememek yüzünden hâ
diselerin başında olanlardan yakınmakta, bed
dua etmekte olduğunu görürler. Bu bedduadan 
kurtulup halkı Heyeti Umumiyesi ile huzura 
kavuşturmak için tedbirlerin biran evvel alın
ması gerektiği kanısındayım. 

Türkiye'de sadece bir eğitim camiasına in
hisar eden huzursuzluktan ve emniyetsizlikten 
değil, ekonomik ve çalışma hayatını felâkete gö
türen bir havanın mevcudiyeti tüm milleti muz-
darip kılmıştır. Bu hal Türkiye'de sosyal barı
şı, sınıflar arasındaki güvenliği kaldırarak he
pimizi ve fakir fukarayı gece yataklarımıza va
rıncaya kadar, «Paspasın altında mı, yolda mı, 
caddede mi, arabada mı patlıyacak» gibi endi
şeler üzmüş, köyünden dün gelen masum Ana
dolu evlâtlarının kol ve bacaklarını uçurur ha
le gelmiştir. Tarihten ve Allah'tan cemicümle 
korkmalı; bunu tedbirlerinin bir önce alınması
nın zaruretini kabul etmeli diyoruz. 

Evet, Türkiye'de artık vatandaşlar yarı
nına güven ve emniyetle bakamıyor. Halkın ya
rınına güven ve emniyetle bakıcı tedbir almalı
dır. iktidarın da, Parlömanterin de vazifesi bu. 
Dertlerin büyüğü üniversite olduğuna göre, 
muhtariyetinin yanında «öğretim özerkliğim 
var da malî özerkliğim yoktur» diye yanan 
üniversite mensuplarına açıkça söylüyorum ki; 
siz oraya gönderdiğimiz evlâtlarımızın sadece 
öğreticisi değil, babası, millî terbiye ve millî 
varlığın aşılayıcısı, yarınki Türk Milletini bü
tün felâketlerden beri, millî duygulariyle kavi, 
Türk Milletinin kendine has terbiyesiyle yetiş
mesinin vasıtası da olduğunuza göre, bu mev
zularda bütün partilerin, Parlömanterlerin, ba
sının, TRT nin, mesul organların ve üniversite 
mensuplarının bir millî seferberliğe girmesi, hâ
diselerden çekinmek, ürkmek değil cüret ve 
cesaretle hâdiselere yürüyerek bu masum di
mağları, vatanperver evlâtları iyiye," selâmete 
götürücü tedbirlerin alınması zaruretine biz 
inanıyoruz. Artık memleketi bu anarşik tavır
dan kurtarmada bütün müesseselerle beraber 
bir millî seferberliğin doğuşunun, alarm çanı
nın çalınmasının Millî Güven Partisi olarak öz
lemini çekmekte olduğumuzu şurada ilân etme
ye mecburuz. 

Bu hukukî tedbirler alınmalı, bu dertleri sil
mek için kanunda boşluklar varsa iktidar yap-
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malıdır. Ama, yıllar yılı söylenegelen sosyal 
ve ekonomik tedbirlerin ve reformların yapıl
mamış olmasından mütevellit Millî Güven Par
tisi Grupu olarak dertliyiz. Kanun boşluklarını 
doldurucu tedbirlerin yanında sosyal ve eko
nomik tedbirleri de beraber getirirlerse faydalı 
olacağını; iktidarın kendine uygun gelen taraf
larda kanun getirip, gelmiyen taraflarda kanun 
getirmiyor gibi lâflar ve tertiplerin önlenmiş 
olacağını ve kanunun çıkışiyle güç alacağını 
burada söylemeye mecburuz. 

Evet, bugün Türkiye'de maalesef kötüler el-
ele vermiştir, ister faşist olsun, ister komünist 
olsun yanyanadır; üç adım ileri, bir adım geri 
gelerek kendi tâbirlerine göre bilinçli, örgütlü 
mesafe almaktadırlar. Faşist zihniyetliler de 
öyledirler. Türkiye'de meseleyi halletmek için 
bugün faşist olanlar komünizm tehlikesinden, 
komünist olanlar da faşist tehlikesinden bahse- : 
diyorlar. 

Tek yönlü meseleyi ele lalırsak haledemeyiz, 
Türkiyeide bugün maalesef o ida varıdır, o da 
vardır. Ortada durup hem aşın .sağdaki faşist 
hareketi, Ihem de aşırı soldaki felâketi görür, 
ona göre hâdisenin hal yollu reçetesini yazar
sak muvaffak olacağımız kanısındayız, 

Tarihi okumaya mecburuz. Cemiyeti idare 
âdecek elemanların belki birçok dallarda bil
gili olmaya ihtiyaç var; ama evvelâ tartühi 
bilmek, milletlerin kaderinde gelmiş geçmiş 
olayları görerek kendi memleketi içinde bu
lunduğu şartlara göre tedbiri almak, polütika-
oınm ve idarecinin vazifesidir. Kısa vâdefli bir 
tarihi tetkik edersek, tek başına faşizm, tek ba
şıma komünizm gelmemiştir. Bunlar birbirine 
bağlı, birbirinin lâzıma gayrimıufarıkırır. 

İtalya'da Birinci Dünya Harbinden sonra 
Ikomunistlietf her yeri basıyor, halkı tedirgin -
-ediyor, parişamlık ve huzursuzluk veriyordu. 
Mussoılinli'nin huzur ve emniyet vâdeden vaat
lerine kandı, faşizm öytle gelldi de sonu felâ-

--Soerb oldu. 
Almanya^da Weimar Anayasası tarafındam> 

sonsuz ihmallerden dolayı, sonsuz hürriyetler
den mütevellit aşırı sol sopasıijyle, silâhiyle sok 
ıdırııyor, halikı, iş hayaltını tedirgin ediyordu. 
Bunun karşısında Hitler'in SS'leri de mukabil 
hareketlere geçip Almanya 1da parişanthğı ve 
huzursuzluğu hazırlıyordu. Halk Hitler'in em

niyet ve asayiş va'dine kapıldı, Alman Mille
tine ikinci Dünya Harbi bu yüzden geldi. 

Türkiye'de faşizm ve komünizm tehlikesi 
vardır. Birine bel bağlayıp da ötekini kınayan
lar -bilsinler ki, bfofoiırinıe bağlı olarak felâket
ler gelir. Almanya 'da da, itaflyalda da faşizan, 
komünizmin arkasından gelmiştir. Allah koru
sun, Türkiye'de de bu hal devam ederse han
gisinin arkasından hangisinin geleceğini hiç 
kimse biletmez ve kestiremeız. Düne kadar bu 
harekerleri teşvik edenler şükredelim ki, felâ
keti görmüşler, en şiddeti dille kınar hale gel
mişlerdir. Artık kınama zamanı değil, tedbir 
zamanı, uyarma zamanı gelmiştir. Bu iki aşı
rı uçtan birine bel bağlayıp teşvik edenler bil
sinler ki, hangi sınıftan, hangi mertebeden 
meslek sahibi olurlarsa olsunlar, bunu teşvik 
edenler tarih boyunca huzur ve selâmet bul
madı. Faşizm veya komünizmden hangisi işba
şına gelrse gelsin, evvelâ kendi kendini, kendi 
dayandığı kuvvetini yemiş, arkasından esir 
kalemlerini, köle hakimlerini, zalim oeMlâtİan-
ni bulmuştur. 

Millî Güven Partisi olarak biz ne ondan ya
nayız, ne ondan yanayız; ikisini de kınıyoruz. 
Mevcut Anayasa nizamına, hür düzene, ka
nun hâkimiyetine inanıyoruz. Bunun yamamda 
olup, doğduğumuz günden beri bunu müda
faa ettik, bumdan böyle de bunu müdafaa ede
ceğiz. Tavizci, ivazcı olmıjyacağıiz. Her ikisi
nin de memlekete felaket getireceğini biliyo
ruz. Lâboratuvarı tahriilbeden, ilmî deneylerle' 
tecrübe değil Mo'lotof kokteyli yapmanın yo
llunu öğrenen, kütüpanedeki kitapları altaıp ye
rine ceplhane, silâh yığan, hocasını döven, 
muşta üe saldıran, rektörlük odasını tahribe-
den, rektörü kanunlara, nizamlara rağmen 
hapseden gençliğin bu hale gelişinde geçmişin 
günahı ille beraber mevcut hocaları da suçlu 
ve günahkâr görmeliyiz. 

Bir müesseseye muhtariyet verilir. Muh
tariyet ve hürriyet daima tarih boyunca onu 
iyi kullananların olmuştur. Bugün muhterem 
Terzioğlfu gibi hâdiselerin üzerine cüretle varan 
hocaları, Erzurum Üniversitesi Rektörü gibi 
hâdiselerin üzerine cüretle varıp gerçeği çıınl-
çııplak söylyenller Güven Partisi olarak takdir
le karşılanırken, hâdisenin üzerine varamıyanlan, 
çekingen kalan, idarei maslahatcı olan hoca-
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lan da üzüntü ille karşılıyoruz, timdin yanında 
Allah vardır. Allah'a etmenin yolu eesur ol
maktır. Tarih boyunca cesur olmayan hiç Mm-
se huzur ve selâmete varmadı, timin yanımda 
olan sayım hocalarıımıızın, (bir kssmı bu yollara 
sapan ımâsuim gençliğin, mükltarı bir avuç da 
olsa, bunHarın kurtarılması yolunda (sarf 
edilecek gayret, hayır ve sevap onların olaoa-
ğıma göre) biraz ıdaihıa gayret etmelerini, sikün-
melerjıni; iaşırı uçları, nereden gelirse gelsin, 
tanlar* üniversitenin ilmî muhtariyetinin sı
nırlarına yanaşjtmmayıp, (biraz evvel dert ve 
Mırafbımı yanımıış lolduğulm ilim emniyetinde 
bu temanatlan sağlamasımı gelecek semeki büt
çede hasretle beklemekte olduğumuzu muhte
rem huızurunuızda duyurmak isterim. 

Şunu bilesiniz ki, Türkiyelde bir kasım mü
esseseler, bir kısım varlıklar, bir küsüm ka
lemler iaşırı uçtan selâmet ummaktadır. Biç se
lâmet ulmmıasım.. Parlâmienitoyu tahribe kaük-
cmaisıın.. Anayasayı kemirmeye kalkmasın.. 
Halk ve birtakım müesseselerin nazarında bu
nu tezyif etmeye kalkmasın.. 

Anayasa güderse, mevcut Parlâmento gider* 
se, :bu düzen giderse; (bilesiniz ki, ne hür TRT 
kalır, ne hür basın kalır, ne hür hâkim ka
lır. Bu çöken enkazın altında hepsi, hep be
raber kahır. 

öyleyse geliniz asgari müştereklerde birle
şelim; memleketin, milletin selâmetinde yam-
yana beraber Olalım. Kulaklarımızı sokağa, 
meydanlara tıkayup; gözümüzü memleketin 
selâmet ve yükselme hedeflerine, gönlümüzü 
de memleket ve milletin dertlerine vererek bu 
dertleri kısa zamanda hallederiz. 

Türk Müeti bu!.. Tarihi ıhoyunca kanında, 
rupunıda vardır; Türk Milleti hür, müşkülü 
halledecek güçtedir. Eğer cümlemiz hep be
raber azmedersek bu dertleri silecek güçteyiz. 

Tarih boyunca bizim en büyük düşmanımız 
düşman orduları olmamıştır; ihmalimiz olmuş
tur. Şu mevzudaki ihmalimizi silersek, Türk 
Milletinin, tarihi boyunca olduğu gibi, bu 
dertleri de sileceğine ben mutlak inanıyor; 
hiçbir politik kayda bağh kalmaksızın Millî 
Güven Partisi suduna cemi cümlenizi bu mevzu
da millî seferberliğe davet ediyorum. 

Oünâenizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(«Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 
Aleyhinde.. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Aleyhin
de.. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU Konya) — Aley
hinde.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Aley
hinde.. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz verildi efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Çanta ) — 

önerge gelmeden, nasıl aleyhinde söz verildiği
ni söylüyorsunuz? özür ıdilerim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. VerMi di
yoruz. Oturun efendim. Güvenlin artık Başka
nımıza efendim. Yani bu kadar küçük mesele
lerde başka şekilde hareket etmemize imkân 
yok. Çok ritea ederim. 

ika. hulsusu Genel Kurula arz etmek istiyo
rum: : 

Millî. Eğitim Bakanlığı Bütçesi bittiğinde, 
iarada 11 tane aktarma kanunu vardır, gelen 
kâğıtlardadır. Müstaceliyetine binaen günde
me alınması ve görüşülmesine mütedair takrir
ler vardır. O bakımdan, bu 11 aktarma kanu
nunun Millî Eğitini Bütçesi bittikten sonra gö
rüşüleceği hususunu Genel Kurula ve gruplar 
yetkililerime duyurmak için arz ediyorum. 

ikinci konu; Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesiyle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (büt
çelerinin yer değiştirme teklifi olmuş ve Baş
kanlıkça da bu huisuis kabul edilmiştir. Prog
ramda ona göre tashihat yapılması için sayım 
Genel Kurulun bilgilerine arz edilmiştir. 

Normal mesaimizin bitmesine 10 dakikalık 
Ibir süre vardır. Sayın Bakana söz verip, siözü-
nü kısa bir müddet sonra kesmemek imkânım 
isağlamak ve bir inkıtaa mahal vermemek için 
14.30 da toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 12,49 
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iKlNCl OTURUM 

Açılma saati : 14,30 
BAŞKAN — B'aşkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — 55 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Orhan Oğuz, 
grup ve şahısları adına konuşan hatiplerin ten-
kid ve görüşlerine cevap vermek üzere, buyurun 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem 
arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler büt
çeleri üzerinde değerli grup sözcülerinin ve ar
kadaşlarımızın tenkidlerini büyük bir dikkatle 
izlemiş ve tesbit etmiş bulunuyorum. Bunlara 
sırasiyle cevap arz etmejk istiyorum. 

Evvelâ Demokratik Parti sözcüsünün tenkid
lerini cevaplamak istiyorum: 

Eğitimi politika dışı, politika üstü kabul et
meyi sayın sözcü salık vermesine rağmen, he
men konuşmasının biraz ilerlemesi halinde poli
tikanın kucağına düşüvermiş, hattâ.işi daha da 
ileriye götürerek şahsileştirme yoluna dahi git
mekten çekinmemiştir. 

Demokratik Parti sözcüsünün tenkidleri için
de yuvarlak sözlerin; yanlış genelleştirmenin 
ötesinde, sadece cevaba değer hususları arayıp 
bulduktan sonra, bu konulan açıklığa kavuş
turmak istiyorum. 

Sayın sözcü, «Eğitimde sayıdan çok kalite
ye önem verilmelidir» şeklinde bir tenkid yö
neltmiş bulunuyor. Öğretmen yetiştiren okulla
rın gelişmesi için geniş ölçüde gayret sarf edil
mektedir. Bu sorunun çözüme kavuşjfcurülmıası, 
ancak kaliteli ve yeter miktarda öğretmenlerin 
yetişmesine bağlıdır. Şu halde, öğretmen ye
tiştiren okulların gelişmesi için sarf edilen 
gayretler, bunun göstergesi olacaktır. 

Öğretmen okullarından mezun olanlarla bu 
ilköğretim [konusunda öğrenmenlik görevi ver
miş bulunduğumuz öğretmenlerimizin sayısı her 
geçen gün artmaktadır. Bugün Millî Eğitim 

Bakanlığı olarak almış olduğumuz kararlar ne
ticesinde, ilköğretmen okullarının dışında mü
racaat eden lise mezunlarına dahi, öğretmenlik 
fark derişlerini verdirerek bu mesleke intisap 
yolları kapatılmıştır. Öğretmenliği yüceltilmesi 
gerekli bir meslek olarak, öğretmenlerin gerek
li formasyonu ancak bu sıralarda almasının 
mümkün olduğuna inanarak, bu kararı yürüt
müş bulunuyoruz. 

Bugün 137 416 ilkokul öğretmeni içinde 
öğretmenlik formasyonu almamış, geçici ve ve
kil öğretmenlerin sayısı sadece 9 000 civarında
dır. 

Şu halde bu rakamlar göstermektedir İki, 
Türkiye'de her zaman ve her yerde, herkesin 
(dilinden düşürmediği fırsat ve imkân eşitliği 
müessesesini devamlı olarak öne koymuş olma
ları nedeniyle şunu belirtmek istiyorum !ki, bir 
taraftan Türkiye'de hem niceliğe, hem kantiteye 
ve hem de kaliteye önem verme durumundayız. 
Eğer bugüne kadar Millî Eğitim hizmetleri 
gereği şekilde yürütülmüş olsaydı, bize bir
çok sorunlar aktarılmamış olsaydı, elbette bu
gün yönetimde, yönetim sorunluluğunu üzerin
de taşıyanlar, nicelik üzerinde değil, daha zi
yade nitelik üzerinde duracaklardı. 

Ama biz bugün, hem dağdaki, köydeki, kasa
badaki, şehirdeki bütün o'kur - yazar çağa gel
miş yavrularımıza öğretim imkânı, öğretim fır
satı götürmek için çalışıyoruz ve hem de aç
mış olduğumuz okullarda daha kaliteli, daha 
seviyeli bir öğretimi gerçekleştirmenin heyecanı 
içinde bulunuyoruz. 

Bugün, bu konu üzerinde biraz daha dura
rak şunu belitmek istiyorum ki, Türkiye'de her 
alanda öğretim yapan aşağı - yukarı 40 800 ku
ruluş vardır. Bu kuruluşlarda öğrenimlerini 
devam ettiren 6,5 milyon öğrenci bulunmakta
dır. Sayın sözcünün bir sözüne temas ederek 
aynı görüşte olmadığımızı kesin olarak belirt
mek istiyorum. 40 800 kuruluşu, 6,5 milyon 
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öğrenciyi toptan suçlamak sureti katiyede doğ
ru değildir. Bu okullar gangster yetiştiriyor, 
eşkiya yetiştiriyor, demek büyük baksızlıîk 
olur. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Öyle 
değil, «gangasterler de yetiştiriyor» şeklinde 
Sayın Bakan!.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(.Devamla) — Öğrencilerimizin büyük mikyası, 
öğrencilerimizin büyüjk miktarı ve öğretim ku
ramlarımızın büyük çoğunluğu, gayet verimli, 
gayet disiplinli bir öğrenim düzeni içinde çalış
maktadır. Bu şekilde kınamalar. 

H. BASRİ ALRAYRAK (Rize) — Yanlış 
tefsir ediyorsunuz Sayın Bakan, Ikendi kafanı
za göre tefsir ediyorsunuz!. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, müdahale et
meyiniz, bilahara soru müessesesi şeklinde tav
zih ettirirsiniz o hususu. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Bu şekilde ki kınamalar, kendimi
zi inkâr olacaktır. Öğrencilerimizin büyük bir 
çoğunluğu, ciddi, çalışkan, karakter sahibi
dirler. 

Diğer taraftan sözcünün değinmiş olduğu 
öğretmen okulları üzerinde durmak istiyorum. 

Sözcü, öğretmen okullarının, öğretmen ye
tiştiren kuruluşların daha iyi çalışır hale geti
rilmesini istemektedir. Esesen Hükümetimiz 
bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş, bundan 
bir süre önce, tatilden önce tüm Devlet yük
sek öğretim kuruluşlarını içine alan kanun ta
sarısını hazırlamış ve Yüce Meclise sevketmiş 
bulunmaktadır. Bu kanun tasarısı Yüce Mec
listedir. Bu kanun tasarısı içerisine yüksek öğ
retmen okulları, eğitim enstitüleri girmiştir. 
Yüksek öğretmen okullarında ve eğitim enstitü
lerinde kariyer akademik sistemi getirilmekte
dir. Bu müesseselerde gelişi güzel öğretmen 
istihdam yolları, bu kanun çıktıktan sonra ka
panacak ve daha kaliteli öğretmen yetiştirecek 
olan kuruluşlar haline geleceklerdir. 

Ayrıca, yüksek öğretmen okullarım, lisans 
üstü öğretim yapan, öğretmenlik mesleğini se
çen ve fakat öğretmenlik mesleğinde ilerlemek 
istiyen öğretmenlerimize lisans üstü öğrenim 
veren kuruluşlar haline getirmek kararındayız. 

Buralarda öğretmenlik formasyonuyla teçhiz 
edilmiş eğitim enstitüsü mezunlarına mastır, li
sans üstü ve doktora gibi çalışmaları vermek im
kânı araştırılmakta ve bu suretle bu kuruluşlar 
üniversiteler bir statüye kavuşturulmak için 
bâzı çalışmalarda esas alınmış bulunmakta
dırlar. 

Diğer taraftan sayın sözcü, Sekizinci Eği
tim Şûrası ile Dokuzuncu Eğitim Şûrasını birbi
rine karıştırdı galiba. Sekizinci Millî Eğitim 
Şûrasının toplanmış olduğunu belirtmek iste
rim. Sekizinci Millî Eğitim Şûrası Eylül ayının 
sonunda toplanmıştır. Millî Eğitim teşkilâ
tına dair kanunun tadil edilen hükümlerine 
göre, 9 ncu Millî Eğitim Şûrası 1971 senesiL 
nin Haziran ilâ Eylül ayları arasında top
lanması gerekir. Ama Millî Eğitim Bakan
lığı öyle cidldî bir çalışmanın içerisine girmiş
tir ki; orta öğretimin yeniden düzenlenmesi, 
yüksek öğretim sorunlarını çözüme kavuş
turabilmek ilgin fevkalâde bir şûra yapmak 
zaruretini hissetmiştir. Ancak,, çalınmaları 
plânlamadan, çalışmaları bitirmeden, araştır
maları ikmal etmeden sadece toplamak için 
şûra toplamak, hem büyük masrafları ihti
yar etmek ve hem de enerji israfına sebebol-
mak mânasına gelecektir. 

9 ncu Millî Eğitim Şûrasının kanunda ya
zılan süreden önce toplanacağını bilhassa be
lirtmek istiyorum. Plânlama çalışmalarımız 
ikmal e'diîir edilmöz, orta öğretimin yeniden 
düzenlenmesi konusundaki kesin karar, uy
gulamanın başlama tarihi 9 ncu Millî Eğitim 
Şûrasında verilecektir. 

Diğer taraftan, sayın sözcü şûraların ko
nuları üzerinde de durmaktadır. Sadece 8 nci 
Millî Eğitim Şûrasının orta öğretim sistemini 
ele aldığını, halbuki altyapının ıslâh edilme
den bunun üzerine orta öğretim .kuruluş
larının inşa edilemiyeceğini beyan eti. Geçen 
sene Yüce Mecliste bulunanlar gayet iyi bi
lirler ki, burada uzun uzun müzakere edi
len, 7 nci Millî Eğitim Şûrasının aldığı esas-
dar dâhilinde, şûra kanunu tadil edilmiş ve 
(bütün konuları bir şûrada ve uzun süreler 
geçtikten sonra konuşma yerine, sık sık top
lanarak, rh.elli konuları işlemek suretiyle daha 
verimli bir çainşma düzeninin getirilmesi ön
görülmüştü. Bir de 27 nci Şûra'nın kararına 
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uygun olarak geçen sene Yüce Meclislerden 
Ura kanunu çıkarmış ve bu suretle 8 nci Millî* 
Eğitim Şûrasını yeni kanunun gereği ve ica
bına göre toplamış bulunuyoruz. Bu hususta 
söylenecek söz, seçilen konunun şûrada ko-
nuşulmasıdır. 

Kaldı ki, 1953 yılında 5 nci Millî Eğitim 
Şûrasında ilk öğretim sorunları incelenmiş
tir. 1961 yılında ilköğretim ve Eğitim Kanu
nu kalbul edilmiştir. 1962 yılında millî eğiti
mimizin uzun süreli bir gelişme plânına bağ-
üanmasiyle ilgili 7 nci Millî Eğitim Şûra
sında teslbit edilmiştir. 8 nci Millî Eğitim Şû
rası da bu esaslar üzerine inşa edilmiştir. 

Türk millî eğitimini bir bütün olarak ele 
alıyoruz, bir bütün olarak kabul ediyoruz. 
Yapılan çalışmaları derkenar etmiyerek, kıy
metlendirerek, enerji israfının önüne geçerek 
değerlendiriyoruz. Şûraları onun üzerine inşa 
ediyoruz.. Sadece bununla da iktifa etmiyoruz; 
birbuçuk yıllık sorumluluğumuz devresinde 
tüm millî eğitim sorunlarına el atarak on
ları belli bir ıslâhat düzeyine kavuşturmak 
istiyoruz. 

Bir tarafta ilköğretimde uygulama devanı 
ederken, diğer taraftan orta öğretim siste
mi yeniden düzenleniyor. Diğer taraftan yük
sek öğrenim sorunları ele almıybr, Devlet 
Yüksek Öğretim Kurumları kanun tasarıları 
getiriliyor. Bugüne kadar ihmal edilmiş bir
çok yüksek okullar kanuni statüye kavuşturu
luyor. Bunun yanında, üniversitelerle oe-
raber çalışılıyor, üniversite reform tasarıları 
hasırlanıyor. Bunun* vanmda akademilerin 
gelişme programları yürütülüyor. Bunlar, gös
teriyor ki, Türk millî eğitiminin bütünü Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından ele alınmış ve 
devamlı ıslah ameliyesine tabi tutulmuş bulu
nuyor. 

Sözcü, diğer taraftan, Malaızgirt Zaferinin 
900 ncü yıldönümü konusunda Bakanlığın .«a-
lışma yapıp yapmadığı sualini tevcih etmiş 
bulunmaktadır. 

Anadolu'nun Türkler tarafından fethinin 
ve Malazgirt Zaferinin 900 ncü yıldönümü 
hususunda bakanlığımızda bir kutlama komis
yonu devamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu 
konuda Devlet Plânlama Teşkilâtı da kendi-
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sine düşen görevi yerine getirmekte, Selçuklu 
Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü ile işbirliği ya
parak fetih âbidesinin dikilmesi üzerine fikir 
projeleri hazırlanmış bulunmakta ve bu âbide
nin inşası için Bakanlığımız bütçesinden 4 mil
yon lira ayrılmış bulunmaktadır. 21 - 27 Ağus
tos 1971 günleri fetih haftası olarak yurdun en 
ücra köşelerinde kutlanabilmesi için illere pro
gramlı tamimler yapılmıştır. Teşkilâtımız, bu 
konuda geniş sınırlar içerisinde görev vermek
tedir. 

Ayrıca, Malazgirt Zaferinin 900 ncü yıldönü
münün yaz tatiline tesadüf etmesi nedeniyle -
15 - 21 Nisan 1971 günleri arasında bütün okul
larda kutlama haftası programlanmış ve hazır
lıklar yapılmıştır. 

Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Arslantürk'ün, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki eleştirilerine cevap vermek istiyo
rum. 

Bugüne kadar yapılan eğitimin beğenmedi
ği taraflarını Adalet Partisi iktidarına yüklet
me gayretine sayın arkadaşım düşmemiş olsay
dı, bu konuya hiç değinmiyecektim. Saym Ars-
lantürk, bâzı iddialar ortaya koydular, Anaya
sanın 153 ncü maddesinden bahsettiler, Tevhidi 
Tedrisat Kanunundan bahsettiler ve mademki 
bizi suçladılar; biz de aynı ölçüler içerisinde bu 
suallere gerekli cevapları vermeye çalışacağız. 

Sayın arkadaşım Arslantürk'ün sözleriyle 
zamanında verdiği icraatı maalesef çelişiyor. 
öğretimi «Çağdaş ve ortaçağ» diye ikiye ayı
ran arkadaşlara, sual sormak suretiyle cevap 
arz etmenin daha uygun olacağı kanaatinde
yim. 

Peki, madem bu iş böyleydi de 1948 senesin
de, bu şekilde nitelemiş olduğunuz kuruluşları 
niye açtınız? Son iktidar devresinde, 1962 - 1963 
devresinde Bolu, Düzce, Gaziantep, Mardin, 
Samsun, Sivas, Urfa ve Bursa'da imam - hatip 
okullarını niye açtınız? Madem öyle idi de, es
ki Millî Eğitim bakanlarından sayın arkadaşı
mız ibrahim öktem, - O da, bu hususlara de
ğindiği için burada cevap arz etmek istiyo
rum - neden, bu işi ıslah etme yerine, 14 yatılı 
bölge imam - hatip okulunun projesini yaptırıpv 
bunlardan Ankara, Trabzon, Bursa, Erzurum 
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yatılı bölge imam - hatip okullarının temellerini I 
atmış bulunuyor? 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — (Yedi) Sayın 
Bakanım, diğerleri kaldırılmak suretiyle, yedi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Afedersiniz. yedi, evet. 

Niçin, sayın arkadaşım Bakanlığı devrinde 
bu ortaçağ eğitimi yahut ortaçağ şekliyle öğre
tim veren müesseselerin geliştirilmesi yolunda, 
ıslah edilmesi yolunda tedbir alarak hizmet ver
me yoluna girmemiştir? 

Ben, sayın arkadaşlarıma şunu ifade etmek 
isterim ki, biz, bu şekildeki çağdışı, «Ortaçağ -
Yeniçağ» diye Türk eğitim sisteminin içerisin
de bir ayırımın yapılmasına sureti katiyede ta
raftar değiliz. Böyle bir ayırım yoktur. Eğer, 
Türk eğitim sistemi içerisinde bâzı kuruluşları
mız arzu etmiş olduğumuz seviyede öğretim ve 
eğitim görevlerini yerine getiremiyorlarsa biz 
bu kuruluşlarımızı ele almak suretiyle bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir kuru
luş haline getirmeyi tercih ederiz. 

Nitekim Bakanlığımız bu gayet hassas ko
nu üzerinde de durmuştur. Bundan bir süre 
önce Türkiye'de bulunan bütün imam - hatip 
okullarının yönetici ve öğretici temsilcilerini 
toplıyarak, 160 meslekdasımızı toplıyarak bura
da kendi sorunlarını tartışma ve kendi sorunla
rına çözüm yollarını arama konusunda çalışma
lar yapmıştır. Gündüzlü ve geceli iki gün de
vam eden bu toplantı içerisinde benim müşahede 
ettiğim hususlar, gayet memnuniyet vericidir. 
Arkadaşlarımızın hepsi heyecanlıdır. Müessese
lerinde aiksıyan tarafları büyük bir rahatlıkla 
geniş bir anlayışla ortaya koyabilmektedirler 
ve koyaibümişlerdir. Bu müesseselerin yeni re
form hareketleri muvacehesinde alacakları 
yerlerini, yapacakları ıslahat hareketlerini biz
zat kendi kurmuş oldukları komisyonları mari
fetiyle tesbit etmişlerdir ve bu konu öyle tah
min ediyorum M, yakın gelecekte gerçekleştiği 
zaman, hem bu müesseselerde okuyan, hem bu 
müesseselerde çocuklarını okutan ve hem de 
bu müesseseler üzerine ümit bağlıyanlar çok 
verimli, çok müspet neticeleri istihsal edecek
lerdir. 

Diğer taraftan, ilköğretim konusunda Sayın 
Aslantürk arkadaşım bu konunun zamanında i 
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gerçekleşmiyerek belirsiz bir zamana kalmış 
olduğunu, öngörülen ödeneklerin verilmeyişini 
şikâyet konusu yapmaktadır. İlköğretim için 
verilen yatırımlar, eğitim yatırımları arasında 
yüzde 33 teşkil etmektedir. Bu yıl, yani 1971 
yılında ilköğretim yatırımı geçen yıla göre 
% 87 fazladır, ilköğretimde okullaşma oranı 
% 92 ye ulaşmıştır. Bu ise, plânda bu yıllar 
için öngörülen hedeftir. 

Yatılı bölge okullarının açılışı plânda ön
görülen istikamette ilerlemektedir. Yatılı böl
ge okulları, açılan çeşitli kurslarla çevresine 
kültürel kalkınma açısından hizmet etmektedir, 
sosyal gelişme yönünde hizmetini de küçümse-
memek gerekir. 

Ayrıca, fırsat ve imkân eşitliğini lâfta bı-
rakmıyarak icraata koymak amacıyla, bu okul
larda okuyan yavrularımızın daha üst öğrenim 
imkânlarını tesis etmek amaciyle, yatılı bölge 
okullarının yanında, ortaokulları da açma ka
rarı ve bu suretle, yolsuz, okulsuz, öğretmen^ 
siz, küçük yerleşme mahallermdeki vatandaş
larımızın çocuklarına daha üst öğretim fırsat 
ve imkânı tesis edilmiş olacaktır. 

Sayım Arslantürk arkadaşım; «Eğitim yatı
rımları 1966 dan itibaren devamlı azalmıştır.» 
şeklinde bir ifade kullanmış bulunmaktadır
lar. Plânı bir bütün kabul etmek mecburiyetin
deyiz. Bâzı yıllarda azalma ve bâzı yıllarda 
da artma olabilir. Birinci Beş Yıllık Plânda 
eğitim için verilen toplam eğitim yatırımı; 
3,5 milyar Tl. sidir. İkinci Beş Yıllık Plânda 
ise bu miktar; 7,5 milyar Tl. sidir. Bu, Birinci 
Beş Yıllık Plânın iki katıdır. 1966 dan itibaren 
Millî Eğitim yatırımları 662 000 000 liradan 
1971 yılında bir milyar liranın üstüne çıkmış 
bulunmaktadır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
Arslantürk de 8 nci Millî Eğitim Şûrası hak
kında, bir eğitimci olarak, karamsar bir tablo
yu burada çizmiş bulunmaktadır. Sayın arka
daşıma sormak isterim; bugün uyguladığımız 
öğretim sisteminden memnunlar mı? Ezberci, 
dikey kuruluşlar halinde, sadece üniversitenin 
önüne öğrenci yığan bir mekanizmanın, daha 
uzun yıllar bu memleket eğitim hayatı içerisin
de çalışmasına müsamaha etmek mi gerekir, 
yoksa yavrularımızın ilgilerine, istidatlarına ve 
kabiliyetlerine göre, onları mümkün olan im-
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kanlarla teçhiz ederek ayırmak ve o yollarda 
lonlan yetiştirmenin gayretine düşmek mi iyi
dir? Aynı zamanda, müesseseler arasında dikey 
kuruluşlar yerine; «Sen falanca şehirde otu
ruyorsun veyahut falanca mahallede oturuyor
sun, şu halde hu okula gideceksin. Hayatının 
sonuna kadar senin çizebileceğin, gidebilece
ğin yol tesbit edilmiştir. Senin kabiliyetin, se
nin iliğin, senin istidatın ne olursa olsun bu ta
rafa geçme olanağın yok» demek mi daha uygun 
olur? Biz, her türlü şartlar altında çocukları-
mızm ilgi, kabiliyet ve istidatları istikametin
de yetiştirmeyi uygun bulduk. O yönde onları 
yetiştirerek belli bir seviyeye getirmek, onları 
hem üniversiteye ve hem de hayata hazırlayıcı 
yollan tesis etmeyi uygun bulduk. Sadece üni
versitenin önüne öğrenci yığan bir mekanizma 
yerine, hayata da hazırlıyan, belli sektörlerin 
ihtiyaçlarına cevap veren elemanlar yetiştirme
yi uygun bulduk. Biz, ezbercilik yerine, ansik-
lopedizm yerine, çocuklarımıza düşünme yete
neğini, araştırana alışkanlığını vermeyi uygun 
bulduk. Biz, daha ileriye giderek çocuğun ilgi
si, istidatı, kabiliyeti olmadığı bir derste, sene
lerce kalması, sıraları işgal etmesi, % 50 ye ka
dar düşen verimi, biraz daha sistemi ıslah ede
rek, yükseltmeyi uygun bulduk. Elbette M, 
bir sistem değişiyor, öyle bir sistem geliştiri
yoruz ki, bu sistem, birçok arkadaşların temas 
etmiş olduğu gibi, sadece (A) memleketinden, 
(B) memleketinden kopya edilmiş, alınmış, ge
tirilmiş, uygulanmaya hazır bir sistem değildir, 
hazır bir elbise değildir, hazır bir ayakkabı 
değildir. Bu sistem, Türk yapısına, Türk bün
yesine, Türk karakterine, Türk milliyetçiliğine, 
Türk medeniyetçiliğine uygun bir sistemdir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri» ve alkış
lar.) 

Ama, bu sistemin uygulanması safhasında 
(güçlükler olacaktır, sıkıntılarımız olacaktır. 
Ama olanaklarımız belki bâzı nokta
larda noksan olacaktır. Bunların önemi 
yok. Bunları var gücümüzle giderme
nin yollarım aramak zorundayız. Bu su
retle ancak bir sistemi oturtmak, geliştirmek 
imkânıma kavuşabiliriz. Yoksa okullar yapılsın, 
binalar yapılsın, lâboratuvarlar kurulsun, araç
lar gelsin, öğretmenler yetişsin; ondan sonra 

sistem değiştirmeyi uygun görürsek, daha 
uzun yıllar, hattâ yüz yıllar beklemek zorunda 
kalırız. 

Türkiye'nin, teknolojinin bu kadar süratle 
geliştiği, mesafelerin, uçurumların bu kadar 
derin olduğu bir devre içerisinde daha çok bek
lemeye sabrı kalmamıştır. Onun için, biz cesa
retle orta öğretim, yüksek öğretim, ilköğretim 
konularındaki reform çalışmalarına giriştik ve 
onu yürütme kararındayız. 

Sayın Arslantürk'ün «Bin temel eser» i hak
kındaki görüşlerini açıkladılar. Tabiatiyle gö
rüşlerine iştirak etmemeye imkân yok, bu ko
nuda birleşmemiz maalesef mümkün olamıya-
cak, çok ayrı düşünüyoruz. Bin temel eser üze
rinde dünya milletlerinin çeşitli kültürleri ara
sında Türk Milletinin kendine özgü, köklü ve 
zengin millî kültürü büyük önem taşımaktadır. 
Bu kültür, Türk Milletinin doğuşu ile başlar. 
Zaman içinde gelişerek binlerce yıl Türk top
lumlarını, millet olarak ayakta tutar, onlara 
Türklük damgasını vurur. Türk kültürünü mey
dana getiren bütün değerleri araştırmak, tanıt
mak, bunları daha verimli ve yaratıcı unsurlar 
olarak geliştirmek millî vazifelerimizden biri
dir. Bin temel eser, gelişigüzel takdire bağlı bir 
seçim sistemine tabi tutulmamıştır. Bin temel 
eseri bir bilim komisyonu seçmektedir, hazır
lamaktadır, tesbit etmektedir ve ondan sonra 
ilgili bilim ve sanat adamlarına verilmekte, 
bunlar hazırlanır hazırlanmaz baskıya geçil
mektedir. Sayın arkadaşımın ayırdığı bâzı ki
tapların dışında ilâve edilecek bugün sayısı 
55 e ulaşan Bin temel eser içerisinde kitap yok 
mudur? Dede Korkut, Köroğlu, Karagöz, Na
mık Kemal, Yahya Kemal, Ziya Gökalp, Âşık 
Paşazade, Atatürk... İki tane Atatürk eseri neş
redilmiştir arkadaşlar. 

Mesudum, çünkü muvaffak oldum. Atatürk'ü 
anlatacak kitap, 55 nci kitap. Bu kitapta Türk 
milliyetçiliğinin esasını göreceksiniz. Bu kitap
ta Türk medeniyetçiliğinin esasını göre
ceksiniz. Bu kitapta; «İktisadi düşüncesi yok, 
doktrini yok» diyenler, Atatürk'ün iktisadi dü
şüncesinin, doktrininin var olduğuna, karma 
ekonomik sistemine göre kalkınmanın zaruri 
olduğuna, hür demokratik sistem içerisinde, 
memleketi geliştirmenin zaruretine işaret edil
mektedir. Sadece yazı ile değil, büyük kurucu 
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Atatürk'ün kendi el yazılariyle bu hususlar 
açıkça belirtilmektedir. Burada Türk toplu
munun, sureti katiyede komünizme uygun bir 
sistemi kabul edemiyeceği açıkça yazılmakta
dır. Burada Türk Milletinin demokrat ruhlu 
olduğu, Türk Milletinin hür olduğu, hür doğ
duğu, hür yaşıyacağı açıkça yazılmaktadır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşte, Bin temel eser içerisinde böyle eserler 
neşredilmektedir. Bunun dışında, Sayın Arslan-
türk arkadaşıma, yakın gelecekte neşredilecek 
eserlerin de isimlerini vermek isterim. Belki 
raJhatlıyacaklardır : Evliya Çelebi Seyahatna
mesi, Naima Tarihi, Selçuklu Tarihi, Malazgirt 
Destanı, Battal G-azi Destanı, Kâtip Çelebi'nin 
eserleri, Türk Medeniyet Tarihi, Hun Sanatı, 
Türk Sanat Tarihi, Yunus Emre, Mimar Sinan, 
Fatih Sultan Mehmet. Bunlar neşredilecektir ar
kadaşlarım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

Sayın Arslantürk arkadaşımıza son olarak 
şunu belirtmek istiyorum ki; Millî Eğitimde 
köklü değişiklikler yapmak için çok uzun uzun 
düşünmek, durmak görüşüne maalesef katıla
mıyoruz. Demin de belirtmiş olduğum gibi, feza 
çağında süratli, daha kararlı, daha cesur hare
ket zaruretine inanıyoruz. Bugüne kadarki de
nemeler, araştırmalar elbette değerlendirilecek
tir. Reform, bunlar da dikkate alınarak yürü
tülecektir. 

Şimdi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi ikin
ci grup Sözcüsü değerli arkadaşımız İbrahim 
öktem'in konuşmalarına temas etmek istiyo
rum. 

Eskiden beraber çalışmış, beraber bulun-
mun insanların hasbelkader böyle karşı karşıya 
gelerek bir mesele üzerinde birbirlerini eleşti
rirlerken elbette ki, bâzı güçlükler ortaya çık
maktadır. Bunu, takdirlerinize sunarak, ben de 
Sayın Öktem'in kullanmış olduğu kelimeleri, 
mümkün olduğu kadar seçerek, kullanarak, bu 
eleştirilere cevap arz etmek istiyorum. Şayet bu 
eleştirilerde ölçüde bâzı tutarsızlık olursa, o, 
bizim büyüğümüzdür, elbetteki affedecektir 
kanaatindeyim. 

Sayın Öktem konuşmalarını daha ziyade 
yüksek öğretim alanında topladı. Bir husus bil
hassa dikkatimi çekti : Sanki Sayın Öktem'den 
gayri kimse sorumluluğunu üzerine aldığı ku

ruluşlarla diyalog kurmaz, sanki kimse bu so
rumluluğunu üzerine aldığı alanda, sektörde 
çıkan neşriyatı takibetmez, dünyadaki eğitim 
ve gençlik sorunlarını takibetmez. Sanki kimse 
prensip sahibi değildir, kimse hâdiselerin derin
liğine ve sosyo - ekonomik derinliğine inmez. 
Sayın İbrahim Öktem le düşünce farkımız elbet 
olacaktır, bu normaldir. Ancak bunları hiçbir 
zaman peşin hükme dayamadan dile getirmek 
zoru vardır. Sayın Öktem le anlaşamadığımız ta
raflar gerçekten vardır; çünkü Sayın Öktem, 
Millî Eğitim Bakanı iken, ben de Millî Eğitim 
camiasında üniversitel seviyede öğretim veren 
bir kuruluşun başında yönetici bulunuyordum 
ve o zaman sık münasebetlerimiz oluyordu. 

Sayın Öktem'le anlaşamadığımız taraflar 
şunlardı : 

Bir kere bölge üniversiteleri konusu; 
Sayın Öktem mevcut üniversitelerin daha 

genişletilerek, daha takviye edilerek kapasite
lerini artırma, öğrenci sayısını artırma fik
rini savunurdu. Biz, daha ziyade yüksek öğre
timde (üniversitelerde bilhassa), bu kuruluş
ları bölgelere yaymanın bir çok faydalarına 
inanır ve o tezi savunur idik ve bölge üniversi
telerinin kurulmasında birçok tartışmalarımız 
olduğunu gayet iyi hatırlıyorum. 

Diğer taraftan, Sayın Öktem'le anlaşamadı
ğımız bir ikinci husus, yeni kurulacak üniversi
telerin öğretim üyelerinin yetiştirilmesi konu
sunda olmuştur. Sayın Öktem'in aldığı karar dü
ne kadar uygulanmıştır. Bu karar, geleceğin 
öğretim üyelerini yetiştirmek amaciyle plânla
rın öngördüğü insan gücünü, yüksek öğretim 
alanında görev alacak öğretim üyelerini yetiş
tirmek amaciyle, doktora yapmak üzere, dış ül
kelere gönderilecek elemanların seçimi konu
sunda idi. O isterdi ki, bu seleksiyonu merkez 
yapsın. Biz isterdik ki, bunu merkez yapmasın, 
yeni açılacak yüksek öğrenim kuruluşlarının 
patronajını üzerine alacak müesseseler yapsın, 
onları takip etsin, onlar geldikten sonra, öğre
nimlerini, doktoralarını bitirip yurda döndük
ten sonra belli bölgelere gitsinler ve oralarda 
istihdam edilsinler. Ama o zaman sayın Ök
tem'in tezi galip geldi; bugüne kadar ki uygu
lamalar, maalesef plân hedeflerine ulaşılama
dığını gösterdi. Şimdi biz o tatbikatı değiştirdik. 
Bizim şimdi ifade etmiş olduğumuz, yeni kuru-
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lan, kurulmakta olan müesseselere kontenjan
lar vermek suretiyle bu konuyu yürütmenin uy
gun olacağı kanaatiyle çalışmalarımızı bu yola 
sevketmiş oluyoruz. Tabiatiyle Sayın Öktem'-
le anlaşamadığımız taraflar olacaktır. Bunlar 
normal. 

Diğer taraftan, biz yüksek öğretim kuruluş
ları konusunda, ötedenberi merkeziyetçi bir an
layışın karşısında bulunuyoruz. Daha ziyade 
savunduğumuz prensip, ademimerkeziyetçi ol
maktadır ve bütün devlet yüksek öğretim ku
ruluşlarına belli bir otonomi vermek veyahut 
bunları üniversitelerin içerisine sokmak suretiy
le, Millî Eğitim Bakanlığını sadece ilk, orta, 
meslekî, teknik öğretimle görevlendirme görüşü
ne iltifat etmekti. Bu, aynı zamanda Hükü
metimizin asli görüşünü temsil etmektedir. Ana
yasanın bizi bağlamadığı ahvalde, Bakanlığın 
ne kadar ilerici ve hamleci bir tutuma örnek 
verdiğini, şu Yüce Meclise sevk etmiş olduğu
muz Devlet Yüksek Öğretim Kurumları kanun 
tasarısı ortaya koymaktadır. Yani açıkça şunu 
ifade etmek istiyorum ki, kendi bakanlık inisi
yatifi içerisinde olduğumuz takdirde, biz yük
sek öğrenim alanında yetkilerimizi, o yüksek öğ
renim kuruluşlarının organlarına devretmeye, 
onlarda belli bir akademik hüviyet tesis etme
ye ve aynı zamanda bu kuruluşların her türlü 
yönetim organına hem öğretim üyesi yardımcı
larını ve hem de öğrencilerini iştirak ettir
meye taraftar olan insanlar olarak, tasarımızı 
lütfen tetkik ediniz. Göreceksiniz ki, Hükümet 
bu konularda çok hamleci, çok ileri bir tutum 
ve davranışın içindedir. 

Diğer taraftan, 1968 öğrenci hareketlerine 
temas etmektedir Sayın Öktem. Temas etmiş ol
duğu bir hususu dile getirmek istiyorum ar
kadaşlar. 

19Ö8 öğrenci hareketlerinde ben politika
nın içerisinde değildıım; ben, yüksek bir öğre
tim kuruluşunun yöneticisi bulunuyordum. Za
manın hükümetinin ve zamanın bakanının, su
reti katiyede, bu öğrenci hareketlerini istismar 
etmek amaoiyle her hangi bir öğrenci teşekkü
lünün leihine hiçbir işaretine şaJhidolmadım. Bu
nu namus borcu olarak burada ifade etmek is
terim. (LA.. P. sıralarından alkışlar) 

Hazırladığımız üniversiteler reform çalış
maları konusunda ve bunların niteliği konusun

da Sayın öktem, bunların reform niteliğinden 
mahrum olduğunu, yoksun olduğunu belirtmek
tedir. Bilmiyorum Sayın öktem hangi tasarı 
veyahut taslak üzerinde tetkiklerini yürüttü, 
Acaba son hazırlanan üniversite reform tasa
rısını tetkik etme imkân ve fırsatını bulabildi 
mi? Şayet o kanun tasarısını tetkik etme imkâ
nım bulabilmiş olsaydı, tahmin ediyorum, bu 
neticeye, bu sonuca ulaşamıyacaktı. 

ıSayın öktem, benim yetkililerle konuşma
dığımı (konuştuğumu ifade etmeme rağmen), 
sayın rektörlerin üniversite reform tasarısını 
açıkladıktan sonra, her birinin ayrı ayrı pro
testo bildirileri neşrettiklerini dile getirdiler. 

Bir kere hanlgi konuda hanlgi organlarla te
mas etme zorunda olduğumuzu iyi teslbit et
mekte fayda var. Sayın Öktem konuşmasında, 
«ışayet öğrenci, asistan, doçent ve diğer profe
sörlerle konuşmuş olsalardı buigünkü netice 
ortaya çikmıyacaktı.» gibi bir ifadede bulu
nuyorlar. 

Bir kere Bakanlık olarak biz, üniversitenin 
kanuni, resmî organlariyle temas zorunda de
ğil miyiz? Benim muhatabım, bir üniversiteyi 
temsil eden rektör müdür, onun senatosu mu
dur, bir fakültenin dekanı mıdır, bir fakülte
nin profesörler kurulu mudur; yoksa her han
gi bir fakültede her hangi bir öğretim üyesi 
midir? Elbette benim muJhataJbım, kanunun tes-
Ibit etmiş olduğu organlar olacaktır. Ben bar 
üniversiteyi çağırdığım zaman, bir üniversite 
ile onun sorunlarını tartışmak istediğim za
man, elbette o üniversitenin rektörünü çağıra
cağım. Rektörü gelirken, kendi senatosuyla o 
konuda konuşacak, kendi senatosunun görüşü
nü alacak, görüşünü getirecek; kendi senato
sundan birçok hususları tesbit ederek getire
cek ve biz onlar üzerinde tartışma yapmak du
rumunda olacağız. Yoksa, Türkiye'de dört 
Ibinin üzerinde bulunan yüksek öğretimdeki öğ
retim üyelerinin her biriyle ayrı ayrı temas za
ruretini ortaya koyduğunuz takdirde, bu, ça
lışmaları bir çıkmaza götürecektir. Onun için 
ben rahatlıkla söylüyorum, huzurunuzda söy
lüyorum, Yüce Meclisin, Yüce Milletin huzu
runda tekrar ediyorum; üniversite reform ça
lışmaları üzerinde, üniversitelerimizle çok ya
kın işbirliği tesis edilmiştir, ayrı ayrı top-
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lantılar yapılmıştır ve bu suretle üniversiteler 
üzerinde kanun ön tasarıları ortaya çıkarılmış
tır. 

'Bu tasarılara sırasiyle temas etmek istiyo
rum. 

iBir kere, Sayın öktem, bizim, üniversite
lere polis karakolu yolundan girime, üniversi-, 
teye hâkim olma fikrinde bulunduğumuzu ifa
de ettiler. Bu, çok yanlış aziz arkadaşlarım. 
Sureti katiyede böyle bir fikrin sahibi değiliz. 
ıSayın öfetem'in bakanlığı zamanında düşün
mediği meseleleri diyemiyeceğim (ne düşü
nüp ne düşünmediğini bilmiyorum) ama ya
pamadığı kadar geniş ve ilerici bir anlayışın 
sahibiyiz. Sadece anlayışın sahibi olmakla ye
tinmiyoruz, bunun uygulanmasının da çalış
ması içindeyiz. Biz, üniversiteye, onun çalış
masına müdahale etmek şöyle dursun, biz, bize 
bağlı olan yüksek okulları dahi, Sayın Öktem'
in yapmadığı şeyleri gerçekleştirerek, onları 
üniversitelere bırakma ve daha iyi yetişme 
olanağına kavuşturma anlayışı içerisindeyiz. 
Bu gerçekleşmediği takdirde, üniversitel sta
tüye kavuşturma, öğrenciyi, asistanı yönetime 
katma düşüncesindeyiz. Niye Sayın öktem 
bunları dile getirmiyor? Sayın öktem ya po
litika yapıyor veya çalışmaları takibetmiyor. 

Biz üniversitelerimizde ilim yapılsın isti
yoruz, biz üniversitelerimizde öğretim yapılsın 
istiyoruz, biz üniversitelerimizde araştırma 
yapılsın istiyoruz. Biz üniversiteleriımi^de şid
det istemiyoruz, biz üniversitelerimizde anar
şi istemiyoruz, biz üniversitelerimizde küçük 
politik ve ideolojk oyunlar oynansın istemi
yoruz. Biz, üniversitede politik taraf olan öğ
retim üyelerinin, körpe dimağların kendi te
mayülleri istikâmetinde işliyerek, kürsü hay
siyetine yaraşmıyan davranışlardan korunma
sını istiyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Onun için üniversitelerde çalış
ma güvenliği ve özgürlüğü sağlıyacak tedbir
leri getiriyoruz. Belki Sayın ökteim bunu kendi 
hayalindeki şekilde anlamak istiyebilir. Hem 
Üniversitelerden şikâyet edelim, hem de geti
rilen tedbirleri kınayalım; bu mümkün değil
dir. Bu suretle kemdi kendimizi tekzibetıniş 
oluruz, çelişmeye düşmüş oluruz. 

Bakın bu konuda hazırladığımız tasarı 
hakkında, kamu oyuna sunmuş olduğumuz ta

sarı hakkında ilim adamlarımız, hukukçuları
mız ne demektedirler? Aynen okuyorum. 

«MMî Eğitim Bakanlığının hazırladığı, YuTc-
sek öğretim kurumlarında çalışma güveni ve 
özgürlüğü hakkında kanun tasanlsı üzerindeki 
mütalâalarını bildirmekle görevlendirilen ko
misyonumuz, gerekli incelemeleri yapmış ve gö
rüşlerini. aşağıdaki şekilde arza karar vermiş
tir...» 

ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa) — Bu komis
yon kimlerden kuruflmuşjtur Sayın Bakan? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Sayın Öktem, eğer biraz bana 
müsaade ederseniz, dikkatinizi toplamak için, 
komisyonun kimlerden müteşekkil olduğunu 
sona bırakayım ve o zaman çok daha iyi bir so
nuca ulaşmış olacağız. 

ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa) — Özür dile
rim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Okumaya devam ediyorum efen
dim : 

«Kanun projesi hakkındaki teknik çizgi, hu
kukî görüşlerimizi belirtmeden, önce projenin 
occasio legisi, yani kanun projesini vücuda ge
tirmeye sevk eden sebepler ve olayflar üzerinde 
durmak gerekir...» 

Yani burada tetkik ediyorlar ki, Hükümet 
bir tasarı hazırlamıştır, bunun ocoasio legisi var 
mı, yok mu? Bunu etüdediyorlar. 

«Tasarının occasio legisi genel gerekçede 
özetle : (Bir süredir üniversitelerimizde, akade
milerimizde ve yüksek dereceli diğer Öğretim 
kurumlarımızda yöneticileri, öğretim elemanla
rını karşı sayan öğrenci gruplarını hedef alan, 
süratle silâhlı çatışmalar şekline dönüşen, Dev
let binalarının merhametsizce tahribine kadar 
varan davranışların çoğaldığı, memleket ve mil
let bütünlüğünü bile, pervasızca tehdide cesaret 
eden akımların filizlenmek istidadını gösterdi
ği, suç teşkil eden bu fiillerin yetişmek için çır
pman binlerce öğrencinin hukukuna açıkça te
cavüz şeklini aldığı, bu durumun her şeyden ön
ce bülimsel ve idari özerkliği bütün anlam ve 
fonksiyonları ile ortadan kaldırdığı) şeklinde 
belirtilmiştir. 

«Tasarıida, yüksek öğrenim müesseseleri için
de sözü geçen olayları bertaraf etmek için, yeni 
tedbirler almak zorunluğu böylece ifade edil-
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inekte ve tasarının bu maksatla hazırlandığı 
açıklanmaktadır. Tasarının bu maksadı karşılı-
yarak, olayları önliy ©bilecek nitelikte olup ol
madığına aşağıda işaret edilecektir. Ancak, bu 
gerekçenin doğru olduğunu söylemek ve üni
versite ve bâzı yüksek okulların içinde bulun
duğu halin teşriî ve idari nitelikte tedbirleri ge
rektirdiğini kabul etmek lâzımdır ̂  

«Bunun için, 1908 yılı Haziranında başlıyan 
ve her gün şiddetini artırarak üniversiteleri, 
içinde ciddî bir öğretim yapılmıyan, araştırma 
ise hemen hiç yapılamıyan müesseseler haline 
getiren olaylara kısaca göz atmak kâfidir. 

«Gerçekten, bugün üniversitelerin muhtelif 
fakültelerinde rektör ve dekanların müsaade 
etmedikleri forumlar birbirini izlemekte, bu fo
rumları düzenliyenler, genellikle dışardan gelen 
başka müesseselerin öğrencilerinden veya öğren
cilikle hiçbir ilgisi bulunmıyan kişilerden te-
rekkübetmekte, dersler yapılamamaktadır. 

«Bu fiil ve hareketler öğretimi durdurmak
ta, ciddî bir tedrisat imkânı her gün biraz daha 
azalmaktadır. 

«Asli sebep, dışardan gelen bu kişileri dur
durup, hareketlerine ve sınıflan işgal ederek 
forum yapmalarına mâni olacak bir gücün üni
versitede mevcut bulunmamasıdır. Bu nevi iş
galler o hale gelmiştir ki; Hukuk Fakültesinin 
bir sınıfında dışardan gelen 45 yaşlarında, hü
viyeti meçhul bir şâhıs bir sınıfı işgal ederek, 
100 kadar dışardan gelen kişiye, marksizm üze
rinde ders vermeye teşebbüs etmiş ve dekanın 
her türlü tehlikeyi göze alarak, bizzat gidip ih
tar eylemesine rağmen, daha bir saat süre ile 
'ders vermekte devam edebilmiştir. 

tarafından arkasından kurşun sıkılarak kova-
lanmıştır. 

«Bir diğer olay da, iki grup silâhlı öğrenci 
üniversite bahçesi ve merkez binası damından 
kurşunlarla çarpışmışlardır. Oradan geçen kü
çük bir çocuk kulağı arkasından yaralanmış, 
hayatı tesadüfen kurtulmuştur. Sınıflarda dina
mit lokumları atılmış, Devlet malı dekan ve 
profesör odaları tahrip olunmuştur. 

«Hukuk Fakültesindeki işgallerde, Krimino
loji Enstitüsünün suç aletlerini ihtiva eden mü
zesi defalarca soyulmuş; 17 aded ateşli silâh 
ve diğer aletler ortadan yok olmuş, faillerden 
hiçbirisinin tesbiti mümkün olamamıştır.» 

«Akademik hürriyetin ve Anayasanın 120 
nci maddesinin teyidettiği üniversite özgürlü
ğünün gayesi; düzenli bir hürriyeti sağlamak, 
böylece fikir alanında rekabeti, araştırmada iş
birliğini temin etmek ve üniversitenin belirli 
bir inanç, parti ve ideolojinin propagandacısı 
olmamasını ve bir müessese sıfatiyle, belirli bir 
siyasi tutum almamasını sağlamaktır.» 

«Ayrıca, tartışılmıyacak bir gerçek de şudur 
ki; üniversitenin özerk olması bu müessese için
de ne öğrenci ve ne de öğretim Jiyeleri tarafın
dan siyasi veya ideolojik propaganda yeri ve 
vasıtası haline getirilmemesini gerektirir. Göz 
onunda cereyan eden olaylar ise, bunun tam ak
sidir.» 

«Açıkça söylemek gerekir ki, bugün iktida
ra karşı idari ve ilmî bir özerkliğe sahibolan 
kimse, gayrimesul güçler ve kuvvetler karşısın
da kendi içinden özerkliğini hemen ve tamamen 
kaybetmek üzeredir. 1960 dan önceki yıllarda 
çeşitli baskıların üstesinden gelinerek elde edi
len üniversite özerkliği millet nazarında disip
linsizlik ve aylaklığın, Anayasanın 120 nci mad
desi ise, disiplini tesis etmek için girişilecek 
gayretlerin baş engeli haline getirilmiştir.» 

«Halbuki, 120 nci madde, üniversitelerde ilim 
ve araştırmaları yaymanın teminatı olarak Ana
yasaya konulmuştur. Bu madde, asayişsizlik, di
siplinsizlik ve aylaklığın yayılması, üniversite
lerin gayrimesul kütlelerin elinde perişan ol
ması için konulmuş değildir.» 

«Açıkça belirtilmelidir ki, yukarda işaret 
edilen olaylar sürüp gitmekte devam edecek 
olursa, üniversiteler, eğitim, öğretim, araştır
ma, tefekkür, serbest ve müstakil tenMd mer-

«Hukuk Fakültesinde, bir kısmı yine dışar
dan gelen gençler, fakülte içinde öğrenci olan 
bâzı gençleri zorla yakalayıp götürerek, öğren
ci temsilciliği odasında öldüresiye dövmüşler, 
işkence etmişler, bu olaylar mütaaddit kereler 
tekerrür etmiş, Dekanlığın zabıta gücü olmadı-

#ğından, ciddî bir müdahalede bulunulamamıştır. 
«Bir öğretim üyesi, mülhim bir kısmı dışar

dan gelen kişiler tarafından bir odaya sıkıştı
rılmış, bir süre hürriyeti tahdidedilmiş ve ölüm
le tehdideidilmiştir. 

«Diğer bir öğretim üyesi, Hukuk Fakültesi 
enstitüler blokunda kendisini takibeden kişiler 
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kezleri olmaktan tamamen çıkacaklardır. TaM-
bolunan hiçjbir sosyal mülâhaza veya maksat, 
yukarda belirtilen üniversitelerin niteliğini ve 
özerkliğini tahribetmeyi asla haklı kılamaz.» 

«Netice olarak, tasarının genel gerekçesinde 
belirtilen tedbir veya hareket ihtiyacının bü
tün açıklığı ile varit bulunduğunu söylemek ge
rekir.» 

Aşağı - yukarı bu! Biraz daha okuyayım: 
Kaldı ki, sözü geçen, ihtiyacı belirten bu du

rum, meselâ, İstanbul Hukuk Fakültesi Profe
sörler Kurulunun 11 Nisan 1969 tarihli toplan
tısında açıkça belirtilmiş ve aşağıdaki karar ih
das olunarak, bir beyanname halinde kamu oyu
na açıklanmıştır: 

<<sSon olaylar öğrenci ve üniversite problem
leri olmaktan çıkmıştır. Her vesile ile girişilen 
boykotlar ve işgaller üniversitenin fonksiyonu
nu açık bir şekilde ihlâl etmek durumuna gir
miştir. Bunların yarattığı mahzurlar, üniversite 
özerkliğini ve demokratik düzeni sarsacak nite
liği bulmuştur.» 

Rapor bu. Rapor, istanbul Üniversitesi Se
natosuna sunulmak üzere İstanbul IHukuk Fa
kültesindeki değerli hukukçular tarafından ha
zırlanmıştır. Raporu hazırlıyan hukukçular : 

Prof. Dr. Hüseyin Nail Kübalı, Ord. Prof. Dr. 
'Suphi Üönmezer, Prof. Dr. Nurullah Kunter, 
Prof Dr. Orhan Aldıkaçtıtâır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, işte üniversitelerin 
içinde çalışan ve içleri yanarak arkadaşlarımı
zın dile getirdiği hususlar bunlar. Üniversitede 
öğretme ve öğrenme hürriyetini Ikısıtlıyaın ha
reketleri, kısıtlıyan davranışları nihayete erdir
mek, üniversite özerkliğini yeniden ihya etmek 
amaciyle bu güvenlik ve özgürlük kanun tasarı
sını getiriyoruz. (A. P. ve M. IG. P. sıralarından 
alkışlar) 

Diğer taraftan ISayın öktem, üniversite re
form çalışmaları üzerinde durdu; benim, sayın 
hocalarımızla, rektörlerimizle üniversitelerimi
zin değerli temsilcileriyle âdeta diyalogu kura
madığımı imâ etti ve «Bunun içindir ki, onlar
dan habersiz hazırlanan bir reform tasarısına 
geniş bir tepki hâsıl oldu.» dedi. 

Şimdi ben, Yüce Meclisin huzurunda, değerli 
üniversitelerimizin temsilcileriyle, İBakanlığa 
geldiğim günden itibaren yapmış olduğum te
masları, tarihlerini zikrederek verimek istiyo
rum. 
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17 Kasım 1909 da, - Bir yıldan daha fazla -
Üniversitelerin reform çalışmalarını toparlamak 
ve bunları bir metin halinde birleştirmek ama
ciyle üniversitelere resmen müracaat edilmiş, 
senatolarından seçilmiş birer temsilci istenmiş
tir. 

7 Ocak 1970 tarihinde üniversite senatola
rının seçmiş olduğu resmî temsilciler Ankara'ya 
gelmiş, üniversite reform çalışmaları üzerinde 
toplantılar başlamıştır, tik toplantıya ben baş
kanlık etmişimdir ve ikinci, üçüncü toplantı
larda ve daha sonraki toplantılarda arkadaş
larımı, yani üniversite rektörlerini, üniversite 
temsilcilerini daha rahat çalışır hale getirmek 
için onları kemdi hallerine bırakmışım, başkan
lık görevini üniversite mensubu bir arkadaşıma 
devre tmişimdir. 

05 Ocak 1970 - 13 ıŞubat 1970 toplantı tarih
leridir. Müteaddit toplantılar yapılmış, Anka
ra'da temsilciler bir haftayı mütecaviz bir süre 
içinde toplanmışlar ve ayrı ayrı üniversiteler
den gelen taslakları tevhiıdetme işlemini yap
mışlardır. 

ö Mart 1970 tarihinde üniversiteler ortak 
tasarısı hazırlanmış ve bir defa daha senatola
rının görüşünü almak ve altındaki muhalefet 
şeıMerini ortadan kaldırmak amaciyle üniver
sitelere geri gönderilmiştir. 

Nisan 1970 ten, Ağustos 1970 e kadar üni
versiteler buna cevap vermişlerdir. Üniversite
lerle yapmış olduğumuz bu temaslarda bir kaç 
görüş ortaya çıkmıştır. 

İBir görüş; Türkiye^de mevcut bütün üniver
siteleri içine alan anailkeleri tesbit eden, ortak 
ilkeleri tesbit eden bir kanun tasarısı hazırlan
mıştır. Buna Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniver
sitesi ve diğer klâsik üniversitelerin hepsi girsin 
ve sadece bu kanun bir çerçeve kanunu olsun, 
ana ilkeleri tesbit etsin ve hiç olmazsa Türk 
yüksek öğretiminde mevcut seviye farkını gider
mek için müesseseleri gruplaşjtırahm. Çünkü, 
bütün Türk yüksek öğretimine hitabeden bir 
kanun ortaya getiremiyoruz. Gönül ister ki, yük
sek okulundan üniversitesine kadar bütün yük
sek öğretim kuruluşlarında bâzı anaesasları 
tesfoit ©delim. Bütün dünyada olduğu gibi, yük
sek öğretimi bir esasa, bir düzeye getirelim. 
Ama, bâzı nedenler yüzünden bunu gerçekleş-
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tirmek bir aşamada mümkün olmıyacaktır. Şu 
halde hedefe iki, üç kademeli bir şekilde aşama 
aşama yaklaşalım. Ne yapalım? Üniversiteleri 
birleştirelim, ortak ilkeleri tesbit ©delim. Üni
versiteler arasında kanalları tesis edelim. Üni
versitelere birbirlerine öğretim üyesi yardımı 
yapsınlar, birbirlerijyle işbirliği yapsınlar, biri
nin atmosferi diğerine intikal etsin, yeni kuru
luşlara yardım etsinler ve bütün üniversiteler 
belli bir seviyeye gelsin. Öğretim üyelerinin ye
tişmesi, formasyonun verilmesi, doçentlik pro
sedürü, profesörlük prosedürü aynı seviyeye 
gelsin. Bunun dışında, Devlet yüksek öğretim 
kuruluşlarını bunun dışında akademileri aynı 
seviye ve aynı düzeye yaklaştıralım. Sonunda 
biz muvaffak olamazsak bizden sonra gelenler 
mutlaka günün birinde bu anlayışa gelecekler
dir. Yaptığımız bu. Onun için üniversitelerde 
iki, üç ayrı görüş olmuştur; bir çerçeve kanunu 
çıksın, bütün üniversiteler girsin. 

Bir ayrı görüş; bir tek anakanun yapılsın, 
bütün üniversiteler bunun içerisinde mütalâa 
edilsin, özelliklerini muhafaza etmesin. 

Bir ayrı görüş; üniversitelere kendi özellik
lerini muhafaza ederek gelişsin. 

Bütün bu görüşleri tevhidetmek güç. Nite
kim, göndermiş olduğumuz tevhit tasarısı üni
versitelerimize intikal ettikten sonra, bize yeni
den döndüğünde, ortaya iki, üç taslak çıktı. 

Bunun (neticesinde, ben gene üniversitelerin 
Özerkliğine saygılı bir insan olarak, onların 
içinden gelmiş bir insan olarak bu konuda her 
'hangi bir istühfama, her hangi bir anlaşmazlığa 
fırsat vermemek, bırakmamak için yeniden ko
nunun bir kere de üniversitelerarası kurulda 
görüşülmesini arzu ettik ve resmen 5 Ağustos 
1970 tarihinde Üniversitelerarası Kurula müra
caat ettim. Dedim ki, ayrı kanunlar geliyor, 
tevhit işlemini yapmıştık, yeniden çeşitli taslak
lar ortaya çıktı, bunları Üniversitelerarası Ku
rulda birleştirelin ve bizim elimizde tek metin 
olsun, üniversitelerarası Kurul durumu müzake
re ederek, 4936 sayılı üniversiteler Kanununda, 
Üniversitelerarası Kurulun böyle bir görevi ol
madığını belirtti ve durumun da çok müstacel 
olduğunu bildirerek sevk edilmesi temennisinde 
bulundu. 

Arkadaşlar, Sayın Öktem'in ifade etmiş ol
duğu hususu bütün açıklığı ile ortaya koyuyo

rum. işte bizim münasebetimiz bu. üniversiteli 
arkadaşlarımızla en küçük bir anlaşmazlığımız 
yok. Fikir ihtilâfımız olabilir, ama münasebetle
rimiz normal ve hattâ normalin üstündedir. 

Şimdi ne oldu? üniversite reform çalışmaları 
bunun üzerine Bakanlıkta toplantı. Bakan ola
rak bir taslak hazırladım. Tamamen iyi niyetin 
mahsulü olarak hazırlamış olduğumuz tasarıyı, 
daha Bakanlar Kurulunda görüşmeden, daha 
Hükümetin malı olmadan üniversitelerimize ver
dim ve kamu oyuna açıkladım. Amacımız; bu
nun kamu oyunda iyice tartışılması, görüşül
mesi, iyi ve kötü taraflarının ortaya konması 
ve bu suretle bundan yararlanılarak daha iyi 
bir üniversite reform tasarısının vücuda gelme
si idi. 

Nitekim, düşündüğümüz gibi oldu, tasarı 
geniş ölçüde tartışıldı; televizyonda tartışıldı, 
radyoda tartışıldı, üniversitelerde tartışıldı, dı
şında tartışıldı, basında tartışıldı, çeşitli eleşti
riler yapıldı ve biz bundan ziyadesiyle memnun 
olduk. Maksat hâsıl oldu. Çünkü bütün kritikler 
ortaya masanın üzerine döküldü. 

Yapılacak iş; yeniden bu kritikleri değerlen
direrek bir reform tasarısının imkâl etmek idi. 
Nitekim, biz de onu yaptık, hattâ onu yapmadan 
önce tekrar sayın rektörlerimizi son defa - kamu 
oyuna açıkladıktan sonra - bir toplantıya çağir-
dık, Bakanlıkta oturduk, konuştuk, müzakere et
tik. Onlar kendi organlarında müzakere etmiş
lerdi, kendi organlarında itiraz edilen noktaları 
ayrı ayrı dile getirdiler, iştirak ettikleri nokta
ları dile getirdiler, iştirak etmedikleri noktala
rı dile getirdiler, biz de onları tesbit ettik. 

Şimdi gördük ki, neticede hâsıl olan sonuç 
şu:.. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan Başkanlığın 
bir istirhamı olacak efendim . 

Başkanlık Divanının grup yetkilileriyle yap
mış olduğu toplantıda, bakanların da bir saat 
süle ile görüşmeleri hususu karar altına alınmış 
idi, fakat Millî Eğitim Bakanlığı özel bir süreye 
tabi bulunduğu cihetle, - zatıâliniz şu ana kadar 
1,5 saat konuşmuş bulunuyorsunuz - imkân dâ
hilinde bize süre vermenizi, çalışmamız bakımın
dan rica edeceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamala) —• Sayın Başkan, derhal emrinize 
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uyarak, üniversiteler f erom çalışmaları konusun
daki izahatımı tamamladıktan sonra sözlerimi 
hemen toparlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞÎMOYE BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Şimdi biz bu görüşleri değerlen-
ıdirdik ve arkadaşlarımızın iştirak ettikleri ve 
etmedikleri noktaları tesbit ettik ve hazırlan
mış olduğumuz öntasarıya bunları monte et
tik. 

Üniversitelerden gelen görüş şu : Üniversi
teler 4936 sayılı Kanundan, onun kurmuş oldu
ğu sistemden ayrılmak istemiyorlar. Bu kanu
nun iyi taraflarının bulunduğunu ve fakat bâ
zı hususlarının düzeltilmesinin gerekli oldu
ğunu, aşağı - yukarı dört üniversitemiz ittifak 
halinde ortaya koydular. Biz de bu görüşlere 
iltifat ederek, hazırlamış olduğumuz tasarıda 
şu müesseseleri getirdik. 

ıSayın öktem'den soruyorum; bu müessese
ler bu kanuna reform niteliğini getiriyor mu, 
getirmiyor mu? 

Bir kere Full - Time'd tam çalışına esasını 
getiriyoruz üniversitelere, ikincisi, üniversite 
organlarında bâzı değişiklikler yapıyoruz, ye
ni organlar kuruyoruz; Genel Kurul, profesör
ler kurulu yerine fakülte kurulu. Ayrıca bâzı 
üniversitelerimizin, ileri Batı ülkelerindeki ör
nekleri zikrederek istedikleri yeni bölüm esa
sının getirilmesi, bölümlerin kurulması ve bir 
düzene kavuşturulması hususunu gerçekleştiri
yoruz. 

Üniversiteler içerisinde çalışan yüksek okul
ların yönetim organlarını tesbit ediyoruz. Üni
versitelerimizin bugün zor şartlar altında yöne
timini üzerine almış değerli rektör arkadaşla
rımıza. rektör yardımcılıkları vermek suretiyle 
onların hizmetlerini daha kolay ve daha fay
dalı hale getiriyoruz. Dekan yardımcılıkları 
ihdas ediyoruz. Asistan ve öğrencinin yöneti
me katılışını temin ediyoruz. Ancak, bu yöne
time katılış, seçime katılış, elbette M, Anaya
saya saygılı bir iktidarın yapacağı ölçüler içe
risinde, Anayasa sınırları içerisinde olacaktır. 
Anayasanın dışında bir yönetime katılışı getir
diğimiz takdirde, burada kanunlaşsa dahi Ana
yasa Mahkemesinde derhal bozulacaktır. 

Diğer taraftan büyük şehirlerde öğrenci yı
ğınaklarını azaltmak amaciyle yüksek öğreti

mi yurt sathına yayma imkânlarını tesis ediyo
ruz. öğretim üyelerinin, yeni açılan her sevi
yedeki yüksek öğretim kuruluşlarında İM yıl 
vazife vermeden, aynı üniversitede bir üst aka
demik unvanı almaması hususunu getiriyoruz. 
Yani, bu suretle istanbul, izmir ve Ankara ^aki 
genç ilim adamlarından, Anadolu'nun her kö
şesinde istifade etmeye hazır dimağlara hizmet 
götürmek istiyoruz. Genç elemanların öğretim 
görevi ile derslere sokulması imkânını tesis edi
yoruz. 

Bugün geniş ölçüde şikâyet edilen husus, 
genç dimağlardan yararlanmayışımız, doktor 
asistanların sınıflara, derslere giremeyişi, ders
lerin büyük sınıflarda yapılması. Halbuki bun
lardan yararlanmak suretiyle dersaneleri böl
mek, daha küçük üniteler meydana getirmek 
ve bu suretle daha etkili bir öğretimi, daha ve
rimli bir öğretimi tesis etmek mümkün olacak
tır. Bu imkânı tesis ediyoruz. 

Emeritüs profesörlük unvanını getiriyoruz. 
65 yaşından sonra değerli ilim adamlarını araş
tırma işlerinde, doktora seminerlerinde istih
dam etmek suretiyle, hem onlardan yararlanma 
ve hem de onların emeklilik işlemi nedeniyle 
boşalan kadrolara genç elemanların gelme ola
nağını hazırlıyoruz. 

Diğer taraftan, yardımcı profesörlük mües
sesesini getiriyoruz. Diğer taraftan çeşitli malî 
kolaylıklar getiriyoruz, üniversitelerimizde 
plânlama işlerini bir düzene bağlama esasını 
getiriyoruz. Üniversitelerin şikâyetçi olduğu, 
bizzat kendilerinin şikâyetçi olduğu iç denetim
deki noksanlığı giderici hükümler getiriyoruz. 

Tahmin ederim Sayın arkadaşım öktem, 
bunlarda da «reform niteliği yoktur» demiye-
cektir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; üni
versitelerimizin yüksek öğretim kuruluşlarımı-
zm ve her kademede öğretim ve eğitim veren 
bütün kuruluşlarımızın durumu bu. Bu durum 
ve bu manzara karşısında yapılacak iş; millî 
eğitimi, herkesin ifade ettiği ve fakat sözüne 
sadakat göstermediği bir hususta kararlı olmak 
zaruretine işaret etmek istiyorum. 

Madem M, millî eğitimi politikanın üstünde 
tutmak istiyoruz, madem M, millî eğitim kuru
luşlarını küçük politika oyunlarından ayıkla
mak istiyoruz, Parlâmento olarak bize düşen 
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görevler vardır. Bugünlerdeki sorumluluğu
muz yüksektir. Dışarda olan olayları nihayete 
erdirmek, şu Parlâmentoda bir anlayış havası 
içerisinde yapılacak araştırma, çalışma ve yasa
ma gücü ile giderilebilecektir. Eğer biz bu an
layışta birleşir ve sözümüze sâdık hareket ©der
sek, ben tahmin ediyorum ki, bizden çok şeyler 
bekliyen üniversitelerlimiz, kısa zaman içerisin
de gelişme olanaklarına kavuşacaklardır ve bu
gün toplumu mutazarrır eden şiddet hareketle
rinin geniş ölçüde azalması mümkün olacaktır. 
Hiç olmazsa şiddet hareketleri üniversiteleri
mizle tamamen alâkasını kesmiş olacaktır. 

Son olarak, Sayın Nebil Oktay arkadaşıma 
ve Sayın Kabadayı'ya, yapmış oldukları olum
lu konuşmadan ötürü teşekkür etmek istiyorum. 
İfade etmiş oldukları hususlar daima dikkate 
alınmaktadır ve alınacaktır. Bu suretle bize 
güç kazandırmış bulunmaktadırlar. 

Aynı şekilde Adalet Partisi Grupu adına 
söz alan sayın arkadaşlarıma da, olumlu konuş
malarından, yol gösterici konuşmalarından, ya
pıcı konuşmalarından ötürü teşekkürlerimi su
nar, hepinizi saygı ile selâmlarım,. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. 
Genel Kurula bir hususu arz edeceğim. Ki

fayeti müzakere takriri soru müessesesi ile de 
ilgili bulunduğu cihetle, Saym Bakana sorul
mak üzere 32 yazılı soru takriri gelmiş bulun
maktadır. Bunların soru miktarı ise, 129 aded-
tir. Genel Kurulca tensibedildiği takdirde, tak
rirlerin hangi sayın milletvekili tarafından ve
rildiğini ve soru adedini zapta geçirmek ve sa
yın bakana bu soruları tevdi etmek ve alına
cak yazılı cevabı da, bütçe müzakeresi bitme
den evvel Bakanlıktan temin etmek suretiyle 
zapta geçirmeyi sağlamak suretiyle, hem sorul
muş bulunan soruların kimler tarafından sorul
duğunun ve cevaplarının zapta geçirilmesi sağ
lanmış olacak, hem de tahminime göre 2 - 3 sa
at Genel Kurulu işgal edecek bu işlem suhulet
le halledilmiş bulunacaktır. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bu söyledikle
riniz yazılı sualler için. Meselâ bendeniz şifahi 
olarak soracağım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Tabiî M, şi
fahi sorular müstesna. Onlar tek soru oluyor. 
Halbuki burada öyle soru var M, bir arkadaşı

mız 27 veya 29 soru sormuştur. Sayın Meşjhur'-
un 29 sorusu vardır ve hepsi; «kaç öğretmen 
vardır, kaç bin lira sarf edilmiştir» şeklinde
dir. Bunlar etüdü icabettiren, teknik bilgiyi 
icabettiren ve ceffel kalem burada cevabının 
da verilmesi biraz zor olan sorulardır. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Sayın Baş
kanım, vazıh soru önergesi verip de bugüne ka
dar cevap alamadığım çok mühim konular, so
rular var orada. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, demin izah et
tiğim veçhile, beyanım zapta da geçiyor, şimdi 
okuyacağım bu. takrirleri tensip buyurduğunuz 
takdirde. Bir itiraz vâki olmadığına göre Ge
nel Kurulun, Başkanlığın bu sunuşunu yerinde 
karşıladığı kanaatindeyim. Bu suretle evvelâ 
şifahi sorulmasına geçiyoruz. 

Buyurun Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Baklan, 

Anayasaya tam mânasiyle zıd düşen bir davra
nışın içinde bulunan ve bunu fiilen bütün be
yanları ile teyideden, basında, hakkında «Ata
türk düşmanı» olarak neşriyat yapılan ve Ata
türk Üniversitesi senatosunca kara listeye alı
nan Atatürk Üniversitesi rektörü Kemal Bı-
yıkoğlunu bu müessesenin başından uzaklaş
tırmayı düşünüyor musunuz? (A. P. sıraların
dan gürültüler, «yuh» sesleri) Bizim cephemiz
den size yuh gelmiyecek. Sadece size has bir 
tâbirdir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; 1961 Anayasasının temeli söz ve fikir 
hürriyetine dayanmaktadır. Herkes düşündü
ğünü bu ülkede ifade etmektedir. Benim değer
li rektörlerimin her biri de kendi kişisel görüş
lerini zaman zaman, bizim davranışlarımıza 
uygun olsun veyahut ters düşsün, ifade ede
bilmektedirler. ifade etmeleri gayet tabiîdir. 
O bakımdan her hangi bir arkadaşımızın kişi
sel görüşlerini rahatlıkla ortaya koyması, ken
di düşüncelerimize ters düşse dahi, Mr işlem 
yapmayı gerektirmez kanaatindeyim. 

iSaygılaranla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
iSayın Hayrettin Uysal, buyurun soru halin

de sorun lütfen. 

— 58 — 



M. Meclisi B : 55 21 . 2 . 1971 O : 2 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, Sayın Millî Eğitim Bakanından öğren
mek istediğim şudur: Milî Eğitim idarecileri 
müşkül durumdadır. Personel Kanunu çıktık
tan sonra ilk, orta, teknik okulların merkez ve 
taşra örgütlerinde yönetici görev yapan eğitim
ciler makam maaşları almamaktadırlar, ek gö
rev ücreti almamaktadırlar. Bütçe Plân Ko
misyonunda 657 sayılı Kanunun değişikliği gö
rüşülürken sorduğum bir suale Hükümet yet
kilisi «ödenecek, verilecek» diye cevap vermiş
ti, fakat o günden bugüne her hangi bir netice 
alınmadı. Acaba alınmazsa idareci bulmakta 
büyük güçlük çekilmiyecek midir? Millî Eği
tim Bakanlığı, yüzlerce, binlerce, on binlerce... 

BAŞKAN — Soru cevap şeklinde olmasın 
da soru olsun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Aca
ba bu mesele, bu sorun çözülecek midir? Yani, 
yöneticilere ek ücret, makam maa§ları verile
cek midir, ne zaman verilecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşımın ifade etmiş olduğu hususu, Personel 
Kanununda yapılan değişiklik ânından itiba
ren ele almış ve üzerinde önemle durmuş bu
lunuyoruz. Gerçekten yöneticilerin durumları 
belli bir açıklığa kavuşturulmamıştır. Ancak, 
Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temas
lar o safhaya gelmiştir ki, bugünlerde bu so
run halledilmiş olacaktır kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, buyurun soru
nuzu sorunuz, yalnız verdiğiniz sorularla ilgili 
olmasın. Çünkü o zaman mükerrer olur. 

MUSTAFA KAPTAN (Malatya) — 10 Ocak
ta Sayın Başbakan, kamu personelinin direnme 
hakkı kullanamıyaoağını Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunun bir kararına istinaden beyan etmiş
lerdi. Aynı genelgede; Türkiye radyolarından 
yayınlanan genelgesinde Anayasanın 31 ve 62 
nci maddelerine göre kamu personelinin ancak 
yetkili mahkemelere başvurmak, dilekçe ver
mek hakkım haiz olduğunu belirtmişlerdi. Böy
le bir direnme hakkı söz konusu olduğu için 
İlk - Sen Genel Başkanı Kenan Keleş görevin
den alınmış, Danıştay kararına göre tekrar gö
revine iadesi kesinleştiği halde, bugüne kadar 

Sayın Başbakanın bahsettiği Anayasanın 31 ve 
62 nci maddelerine rağmen görevine iade edil
memesi sebebi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, bu olaylarla ilgili yapmış olduğumuz 
aşağı - yukarı beşyüz kadar bir tasarrufumuz 
olmuştur. Hafızam beni yanıltmıyorsa, bu ka
dar tasarrufumuz olmuştur. Bunların 495 i Da
nıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı 
almıştır ve bunun % 99 u belki de % 100 ü 
yerine getirilmiştir. Şu anda bir rakam vere-
miyeceğim. 

MUSTAFA KAPTAN (Malatya) — Kenan 
Keleş vazifesine iade edilmiş midir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Ona da bakarım efendim. 

BAŞKAN — İsmen sorulduğu için ismen 
hatırlamalarına imkân yok, bakacaklar, cevap 
verecekler efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(DeVamla) -— Yani, Kenan Keleş hakkında ne 
işlem yapıldığını, tetkik ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güceoğlu buyurun efen
dim. 

İBRAHİM OÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Bakandan bir hususu öğrenmek istiyorum, ye
ni şartlar içinde öğretmenlere verilmekte olan 
ek ders ücretleri artırılacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Bu, tamamen malî bir konudur. 
Müktesep haklarını, önceden vermiş oldukları 
ders ücretlerini ödiyeceğiz. Bunu ödemek için 
Yüce Meclislere ek ödenek kanun tasarısını 
sunmuş bulunuyoruz. Bu, Cumhuriyet Senato
sundan Yüce Meclise intikal etti ve tahmin edi
yorum bugünlerde de ödenme yapılacaktır. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Bu 
ücretlerin miktarı artırılacak mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — O konuda Malye Bakanlığı ile 
müzakereler devam etmektedir. 

BAŞKAN — Başka soru yok. 
HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Benim 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Yazılı vermiştiniz, onun dışın

da mı soracaksınız? 
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HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Evet, 
onun dışmda soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dolun. («İki 
türlü soru sorulamaz M» sesleri) 

Pek tabii, zannederim Sayın Dolun'un bu
rada beş, altı sorusu var. Buyurun efendini. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, 1970 mali yılı Bütçesinde Milli Eğitim 
Bakanlığı mensupları - ki, bunların genel ola
rak toplamı ikiyüz bini bulur - için dokuz mil
yon lira sağlık bölümüne para ayrılmış bulunu
yor. 657 sayılı Yasa, devlet memurunun aile ve 
çocuklarının sağMdarını da üzerine aldığına 
göre, 1971 yılında yine Millî Eğitim bütçesinde 
dokuz milyon olarak görünmektedir. Sayın 
Millî Eğitim Bakanlığının geçmişte, yani aile 
efradımızın sağlığı ile ilgilenmek söz konusu ol
madığı halde dokuz milyon lira yetmiyorken, 
halen Millî Eğitim Bakanlığının sekiz milyon li
ra Devlet hastanelerine borçlu olduğu söylen
tileri de vardır... 

BAŞKAN — Sayın Dolun siz de takdir 
ödersiniz bu, soru olmuyor. Soru kısa olur. 
«Geçen yılM tahsisat yetmediği halde bu yılki 
tahsisatla bakmakla mükellef bulunduğu insan
ların tedavileri nasıl sağlanacaktır?» sorunuz 
bu mudur efendim? 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Budur, 
lama ayrıca aile efradı dâhil oluyor mu? 

BAŞKAN — İşte «Bakmakla mükellef» o 
demek, «aile efradı» demek. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Tamam. 
Şimdi bu dokuz milyon lira ile bu nasıl yapıla
cak? Sayın Bakandan bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, ben Sayın Dolun'un 
sorusunu telhis ettim. Lütfen cevaplayın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, eğer yanılmıyorsam, Maliye Bakanlı
ğı bütçesi içerisinde bir fon bu konuda ayrıl
mış bulunmaktadır. Onunla irtibatlandırılacak-
tır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Aybar. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Mem

leketimizde genellikle köy öğretmenlerine ve 
bilhassa TÖS mensubu öğretmenlere sık sık 
saldırılar oluyor. Bakanlık, bu saldırılan kma-

yıcı ve saldırıya uğramış olan öğretmenleri ko
ruyucu hangi işlemleri yapmış, hangi beyanla
rı vermiştir? Ve bu saldırıları soruşturmakla 
görevi olan makamlar, özellikle içişleri Bakan
lığı nezdinde her hangi bir teşebbüste bulun
muş mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, bir kere şunu açık söylemek isterim ki, 
ben öğretmenim, öğretmenin sahibi de benim, 
Millî Eğitim Bakanıdır. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk halkı, Türk Milleti kendisine bir şey 
öğreten öğrenciyi devamlı olarak bütün tarihi 
boyunca başının üstünde taşımıştır ve taşımak
tadır. 

Bugün ikiyüz bini mütecaviz öğretmenimiz 
köyde, kazada, şehirde görev vermektedir. On-
yedi yaşında, onsekiz yaşında taptaze benim bir 
öğretmen kızım, dağın başındaki bir köydfr gö
rev veriyor ve o köylünün teminatı, onun hi
mayesi altında görev veriyor. (A. P. sıraların
dan alkışlar), O, vatandaşın, kendi çocuğunu 
öğreten öğretmenine karşı devamlı olarak say
gısını ve sevgisini muhafaza ediyor. Şayet şahsi 
meseleler üzerinden, şayet olumsuz, burada di
le getirilmesi dahi bizim için küçültücü olan 
meseleler üzerinden bâzı problemler çıkıyorsa 
bunları suiistimal etmek, bu müessesenin yara
rına olmıyaoaktır. Ben Millî Eğitim Bakanı 
olarak öğretmenimin sahibiyim. Haklı dâvasın
da onunla sonuna kadar beraberim. 

Saygılarımla. (A. P, sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim, 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan, siz buyurun 
efendim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

Efendim yazılı olarak verilmiş bulunan so
ruları okutuyorum: 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil 
tarafından verilmiş yazılı soru ile altı konuda 
bilgi istenmektedir. Bilginin zapta geçirilmek 
üzere bütçe müzakeresi bitmeden evvel Baş
kanlığa, Bakanlıkça tevdii, rica olunur. 

— 60 — 
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TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Soruların metinlerinin zapta geçirilmesi lâ
zım. 

BAŞKAN — Metni okudum mu mesele kal
mıyor ki. Zapta geçecek efendim. Ben anetni 
nasıl okuyayım? On - oniki - yirmi sayfalık so
rular var. 

Sayın Kemal Ataman tarafından verilmiş 
önerge ile beş konu hakkında bilgi istenmekte-
<dir. Sayın Bakanlığa tevdi edilmiştir. 

Sayın istanbul Milletvekili Bahir Ersoy ta
rafından verilen yazılı önerge ile iki konu hak
kında bilgi istenmektedir. Yazılı önerge Ba
kanlığa verilmiştir. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Müsaade Trayurunuz, iki şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili... 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, müsaade edin. 
BAŞKAN — Niye müsaade edeceğim efen

dim? Bir işleme geçtiğimiz zaman araya giri
lir mi? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Baha evvel isteseydiniz efen
dim. Arz ettiğim zaman gelip isteseydiniz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Dün buna benzer bir meselede Başkan, bu so
ruları okumak suretiyle zapta geçirdi. Bir gün 
sonra tamamen aksine bir karar alamazsınız. 

BAŞKAN — Aldık efendim. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Bu 

Mecliste yirmidört saat içerisinde iki kaide 
vazedilemez. 

BAŞKAN — Bağırmayınız efendim, bağır
mayınız! Ben size gayet nazikâne hitabediyo-
rum, oturduğum yere rağmen, siz oradan bu
raya hakaret eder şekilde konuşuyorsunuz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Yirmidört saat içinde İM kaide vazedilemez. 
Ya birisi doğrudur ya birisi yanlıştır. 

BAŞKAN — Hangisi doğru, hangisi yan
lış Genel Kurula arz ettim efendim. Uzun iza
hat verdim, «zapta geçirttireceğim» dedim. 
Gelecekleri de zapta geçireceğiz dedim. 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur tarafın
dan verilen yazılı soru ile 27 konunun öğrenil
mesi istenilmektedir. Bakana tevdi edilmiştir. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu tarafından verilen yazılı takrirle üç konunun 
cevaplantırılması istenmiştir. 

Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan tara
fından verilen yazılı önerge ile dört konu hak
kında bilgi istenmiştir, Bakana tevdi edilmiştir. 

Mardin Milletvekili Şevki Altındağ tarafın
dan verilen yazılı önerge ile beş soru hakkında 
bilgi istenmiştir, Bakana tevdi edilmiştir. 

Cevat Küçük, Mehmet Aslantürk, Ali Rıza 
Uzuner, Ahmet Şener tarafından verilen yazılı 
önerge Bakana tevdi edilmiştir. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tara
fından verilen önerge Bakana tevdi edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun tarafın
dan verilen, altı soruyu kapsıyan önerge Baka
na tevdi edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad tarafın-' 
dan verilen üç hususun cevaplandırılmasına mü
tedair önerge Bakana tevdi edilmiştir. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Zeki Adıyaman 
tarafından verilen soru önergesi Bakana tevdi 
edilmiştir. 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Baser ta
rafından verilen dört hususu muhtevi önerge 
Bakana tevdi edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Memduh Ek§i tarafından 
verilen yazılı önerge, cevaplandırılmak üzere, 
Bakana verilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç tara
fından verilen ve iki konunun cevaplandırıl
masını kapsıyan yazılı önerge Bakana verilmiş
tir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir şey soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu tevdi 

edilen önergelerin cevabında, zabıtlara geçme
den Bakan tarafından veya soru soran tarafın
dan bir hata olursa biz bunu, hagi zabıtla taki-
bedeceğiz? 

BAŞKAN — Başkanlığa tevdi edecek efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazifenizin 
kolaylaşması için soruyorum, Tüzüğün 111 nci 
maddesine ve dip not 63 e müsteniden yapılan 
usulü müzakerede, dün Başkanlık makamını 
işgal eden Başkanvekili arkadaşınızın tatbikatı 
ile sizinkinin arasında büyük fark olmuştur. So
ruların zabıtlara geçirilmesinde zaruret olduğu-
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na dair, usul hakkında söz aldım ve Grupıımıı-
zun görüşü ile A. P. Grupundaki arkadagımısla 
"birleştik. Hatalı bir tatbikatınız vardır. Hatır
latırım. 

BAŞKAN — Arz ettim efendim. Şimdi Ba
kana verilecek, bütçe müzakeratı ne'jicsya var
madan Bakanlık cevabını verecek ve verile sek 
zabıtlara geçecek. Tamam mı efendim? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) - - Bir sora so
racağım. 

BAŞKAN — Müzakere açmadım efendim. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Bayın Ba

kana verilen sorulardan birisi kaybolursa ne 
olacak? 

BAŞKAN — Efendim, zapta geçiriyorum. 
Kimin sorusu olduğunu, mahiyetini, sorunun 
adedini zapta geçiriyorum, rica ederim efendim, 

Zonguldak Milletvekili Saym Ahmet Cîüner 
tarafından beş konu ile ilgili soru takriri Baka
na tevdi edildi. 

Sinop Milletvekili ıSayın Hilmi İşgüzar ta
rafından verilen, 3 !konu ile iljgili, soru öner
gesi IBakana verildi. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan Değer 
tarafından verilen, 3 konu ile ilgili, yazılı so
ru Bakana tevdi edildi. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydifbey-
oğlu tarafımdan verilen, 4 konu ile illgili, ya
zılı sıorul Balkana vıerilldi. 

Çankırı Millelbvekü Nuri Çeılk Yazıooğlu 
(taraflından verilen, 4 konu ilıe ilgili, yazılı sonu 
Baklanla verildi. 

İçel Milleltivekili Çetin Yılmaz tarafından 
verilen, 5 konu ile ilgili, yazılı ıSoru Bakana ve
rildi. 

is'tamlbul Mlleltviekil 'Sayın Haydar özde-
mir tarafından verilen yazıda soru Balkana ve
rildi. 

iHasan Çetinkaya tarafımdan verilen yazılı 
$oru, oevaplanidıırılımak üzere Balkana, verildi. 

Benizli Milletvekili Sami Anslan tarafımdan 
'verilen, 5 konuyu ihtiva ©den yazılı soru, ce
vaplandırılmak üzene Baikana verildi. 

ıÇıoruım Milletvekili Sayın Gaihit An/gın ta
rafından verilen, 2 konu ile ilgili yazılı som, 
cevaplandırılmak üzere Balkana verildi. 

Uşjak Milletvekili Sayın Adil Turan' tara
fımidan verilen, 8 konuyu ihtiva eden yazılı so
ru, oevapianidınıllmak üzere Bakana verildi. 
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jAhkara Milletvekili Sayın Suna Tural ta
rafımdan verilen, 8 konujyu ihtiva eden yazılı 
sioru, cevaplandımlmaik üzere Bıalkana verildi. 

Çorulm Milleltıvelkili ISayın Cahit Angın ta
rafından verilen, 4 konu ile illgili yazılı sioru, 
cevaplamdırilmlak üzere Bıalkana verildi. 

Niğde Milleltıvelkili ISayın Nuri Kodamıan-
oğlü tarafından verilen yazılı ısoru, eevaplan-
idıırılmalk üzere Bakana verildi. 

Koraya IMileltıvekili (Sayın Mustafa Üs'tün-
Idağ (tarafından verilen, 2 konujyu lihtiva eden 
yazılı sioru, csvaplamdırılmıak üzere sayın Ba
ikana verildi. 

Muğla! Milleltivekili Sayın Adnan Akarca 
tarafından verilen, 2 konuyu muhtevi yazıilı 
soru, cevaplandırılmak üzere sayın Bakana ve
rildi. 

ıSayın' Fahri Uğrasıiziolğu tarafından verilen 
yazılı soru, cevaplamdırılmıak üzere sayın Baka
na verildi. 

istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali 
Ayfbar tarafından verilen, 2 konuyu muhtevi 
yazılı soru, cevaplandırılmak üzere sayın Ba
kana verildi. 

Kifayeti müzakereden evvel Cumhuriyet 
Halk Partisi Gruipu adına Sayın İbrahim ökteım 
söz isltemiiişitir y fculyuırun ©fendim. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, Mehmet Ali Aybar'ın sorusundan sonra sıöz 
istem'işıtimı. 

BAŞKAN — Grupum öncelik hakkı var lef en
dim. 

NUR3 EROĞAN (İstanbul) — Bendenizin 
sesi duyulmuyor ımıu eıf endim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURİ EROĞAN (isitanbul) — Sayın Ay

bar'ın konuşmasından sonra bir soru soranakl 
istemiştim, o imteâni bahşetmediniz. 'Acaba1 

şimdi bir soru isonmlalm ımümkün mü? 
BAŞKAN — Kimden soracaksınız efendim? 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Ba

kandan. 
BAŞKAN — Buyurun, (bulunduğunuz yer

den sorun ©fendini. 
NURİ EROĞAN (isitanbul) — Bugünkü 

gazetelerde de mevcut, özel Yükseliş Kolejin
de bir yalban'cı dil fcurisu varıdır. Malûm oldu
ğu üzene kurs, muayyen devirlerde, muayyen 
kimselere ve mulayyen şeyleri öğretmek ımafc-
sadiyle... 
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BAŞKAN — îzahsız Sayın Eroğan. Soru. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sioruımıun sekilini ofise beğendirmeye mec
bur değilim. 

BAŞKAN — Içjtüızük, «soru, kılsa, veciz bir 
şekilde izah edilir» der, ben de onu hatırlatı
yorum. Buyurun. 

NURÎ EROĞAN (istanbul) — Cevabın kısa 
olması içlin ben sorumu biraz tafsil «diyorum. 

Bu okuldaki kuris, ımuayyen devreli değil. 
ilkokul mezunlarını almakta, bir senesini ta
mamen okul talebesinden aldığı taksitler. kar
şılığı sadece yabancı dil değil, diğer dersleri 
de okutmakta, aynı 6 ncı sınıf muamelesi yap
makta ve fakat sonumda kendisi de bir «nazur-
(hk sınıfı» muamelesi göstermemekte ve çocuk-
lamn bir yılını yakmaktadır. 

Burada, kurs devresi bittikten sonra biz ta-
leb© velilerine ilk isen© verilen vesikalarda 
«nazırlık sınıfı» mevcuttur. Başka bir okula 
naJkil sırasında diğer mektepler bunu «hazır
lık sınıfı» olarak kabul leltmemeıkteıdir. 

Millî Eğitimi Bakanlığında bu hususta tan
zim ©dilmiş, 4 santimi bulan bir dosya mev
cuttur. Bu dosyanın akibeti ne olmuştur? Bu 
okul, çocukların bir senesini yakmakta devam 
edecek midir? Bu hususta Sayın Millî Eğitim 
Bakanlığından bilgi almak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, 

Millî Eğitimin orta kademesinde öğretim ve
ren veya yabancı dilden öğretim veren müesse
seler bellidir. Bu müesseselerin hazırlık sınıf
ları vardır ve oralarda yabancı dil öğretilmek
tedir. Onun dışındaki müesseselerde hazırlık 
sınıflan yoktur, bunlar tamamen kurs niteli
ğindedir. Arz ederim. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Dosyanın aki-
betini sordum. Soru cevaplandırılmadı, soru 
ile alâkası yok. 

BAŞKAN — Soıu cevaplandırıldı efendim. 
Sayın Öktem, yalnız 10 dakika ile sürelidir 

takdir edersiniz. Gruplar hakkını kullanmış
tır, buyurun efendim. 

ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı arkadaşımızı hep beraber dinledik. 

Kendisi konuşmasına başlarken, evvelâ ik
tidara yöneltilen eleştirileri, tenkidleri yadır
gadıklarını gördüm. Bu, demokrasinin kuralı
dır. îcrada olan bir organ eleştirilir yolu ile 
denetlenir. Bu arada muhalefet partileri, ken
di icra devrilerinde eksik bıraktıkları konulan, 
«Ben filân zaman bunlan eksik yaptım» demez. 
Dünyanın hiçbir Parlâmentosunda bu cins bir 
muhalefet partisi yoktur. Onun için elbette 
icra denetlenecektir. Bu arada sizin zamanı
nızda şöyle olmadı da bizim zamanımızda., yine 
demokrasinin kuralı gereği, iktidardan düşen
ler kendi icralannın hesabını o düşüşle, o ay-
nlışla vermiş olurlar ve bu böylece kapanır. 
Yoksa, bizde alışılageldiği gibi, «ille sizin za
manınızda şöyle idi, ille bizim zamanımızda 
böyle olmadı» tarzında bir münakaşaya girer
sek bu, yapıcı bir denetim sağlamaz. 

Sayın Bakan, kendisinin daha politikacı ola
madığını söyledi. Benim eleştirilerimde bir 
politik kurnazlık gördü. Temin ederim, Sayın 
Bakan benim 16 senelik politiakcılık hüviyetim
den çok daha süratli günün bir politikacısı ha
line geldiğini, burada yaptığı beyanlarla da 
ortaya koydu. 

Şimdi, aziz arkadaşım Sayın Profesör Orhan 
Oğuz, Millî Eğitim Bakanı olarak, din eğitimi 
konusunda yapılan eleştirilere cevap verirken 
«canım, 1948 senesinde sizin devrinizde yapıldı» 
dedi. «Bu, Tevhidi Tedrisat Kanununa aykın ol
muyor da şimdi neden oluyor?» 

Üzüldüm bu cevabınıza. Çünkü, Tevhidi 
Tedrisat Kanunu, din eğitimini büsbütün orta
dan kaldırmıyor; ama sınırlamış bunu. İhti
yaç ölçüsünde meslek adamları yetiştirici; yok
sa, genel eğitime paralel bir din eğitimi kur
ma amacının kesin olarak karşısında. 

Kabul edelim, ,Halk Partisi 1948 de dört 
tane imam hatip okulu, bir îslâm enstitüsü 
açtı ise, Tevhidi Tedrisat Kanununun bu 
hükmüne uygun olarak açtı. 

Ondan sonraki gelişmeler? Doğru, haklısı
nız yerden göğe kadar. Benim iktidarımın 
1962 den 1963 e kadar sekiz tane daha imam 
hatip okulu açması doğru bir davranış olmamış
tır, itiraf edeyim olmamıştır; hele bugünkü şek
line dönüşeceğini hiç hesaplamamıştır.. O giri
şim, âdeta kendisinden sonra gelecek olan 
iktidarlara bir teşvik unsuru haline gelmiştir. 

— 63 — 
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Sayın Bakan, bugün 72 tane imam - hatip 
okulunuz vıar. Aslında biz, din eğitiminin kar
gısında değiliz ama sabahleyin anlatmaya çalış-. 
tığım temel ilkeler dolayısiyle ikili bir eğitim 
düzeninin, genç kuşakları birbirinin [karşısında 
olan anlayışa getirdiğini görmezlikten g-slısbilir 
misiniz? Bugün yönettiğiniz ve denettiğiniz 72 
imam - hatip okulunu, orta öğretimdeki deneti
mi sağlar cinsten bir denetiminiz var mı? Buna 
kesin olarak inanamam. Bunların çoğu hâlâ 
sizin yönetiminizde değil, derneklerin yöneti
mindedir. Böyle olunca bu, elbette sizin bek
lediğiniz sonucu veremez. 

Bir anlaşmaya varalım buyuruyorsunuz, 
hay hay varalım. Bütün bu çabalar, aslında 
Türk gençliğini çağdaş bir anlayış içinde, çağ
daş koşular içinde eğitime kavuşturmaktır. 
Bunun gerekleri için elimizden geldiği kadar 
sizleri destekliyelim; ama lütfen bugüne kadar 
giriştiğiniz politikanın sakat ve hatalı olduğu
nu kabul buyurun. Bunun tashihi için elimiz
den gelen bütün yardımı size vereceğiz, sizi des-
tekliyeoeğiz. 

Diğer taraftan Sayın Bakan, üniversiteler 
konusunu ele aldığında, benimle yakın ilişkisi 
olan bir öğretim üyesi sıfatiyle, hiçbir zaman 
benim sahibolmadığım bâzı şeyleri bana atfet
ti. Bunlardan bir tanesi; benim güya merkezi
yetçi bir düzene yakın olduğum. 

Burada bulunan arkadaşlardan mühim bir 
kısmı benim zamanımda da görev ve sorumlu
luk taşıyan arkadaşlardır, öyle bir şeyi, sizi 
teyidedebileceklerini sanmıyorum. O günün ko
şulları, yani sene 1903 ten 1965 başına kadar 
24 aylık zaman içinde, karma hükümetler dev
rinde, ortaklarınızla bir ölçüde karşılıklı tâviz
lerde bulunursunuz, müşterek bir politikanız 
olur, bunu da hesaba katarak, onların da gö
rüşlerini bir ölçüde hesaba katarak bir politi
ka izliyeceksiniz, bu, doğrudan doğruya o poli
tikayı izliyen kişiye, sorumluya düpedüz sorum
luluğun hepsini yüklemez. 

Kaldı ki, o zamanların koşulları ile bugünün 
koşulları arasında, insaflı olursanız, çok büyük 
farklar göreceksiniz. Biz, o zaman bugünkü 
görüşlere sahip değildik. Türkiye'nin hiçbir yö
netim kademesinde bugün yepyeni doğan ihti
yaçlar karşısında yeni yeni kararlar, olmak ye
ni yeni kuruluşlara gitmek durumunda kalıyo-

I ruz, o gün ile bugünü mukayese ederken hiç de
ğilse belli prensipler üzerinde kalmak gerekir
di. Siz âdemi merkeziyetçi, ben santralizatör 

I iken, bende santralizatör siz merkeziyetçi bir 
politika izlemişiz gibi bir şeye geldik. Bunun, 
tashihe değer tarafı olduğu kanısındayım, öyle 
zannediyorum ki, benimle sorumluluk taşımış 
olan arkadaşlar yakından bunu böyle bilecek
lerdir. 

Üniversiteler konusunda elbette bâzı görüş
lerimiz olacaktır, olması lâzım. Bu, gayet tabiî 
bir şey. Ben bunu yadırgamam; ama siz ilk de
fa Temel İlkeler Kanununu lanse ettiğiniz za
man bunun üzerinde üniversiteler yetkililerinin 
mutabık olduğunu söylemiştiniz, beyanınız da 
var. Bunun üzerine tepkiler arttı, bilhassa ted
birler kanunu daha büyük tepkiler doğurdu. 
Bütçe Karma Komisyonu çalışmaları sırasın
dadır ki, zatıâlinizden sorduğum zaman bana 
bunu böyle söylemiştiniz. Merak ederek rektör
lere de sordum. Kesin olarak bana, «son hazır
lanan tasarılarda kendilerinin muvafakatleri ol
madığını» söylediler ve bunu size de söyledim. 
Bugün dahi burada bulunan temsilcilerle biraz 
evvel, öğle tatili sırasında temas ettim. Grene bu 
görüşlerini teyidettiler, kesin olarak ortak te
mel ilkeler Kanununun sizin tarafınızdan ilân 
edilen şekline katılmadıklarını, söylediler. 

Tedbirler Kanunu ise büsbütün büyük reak
siyon doğurdu. Siz, bir komisyon kurulduğu
nu, bu komisyonun hazırladığı gerekçeyi uzun 
uzun orada okudunuz, ama, süratle okuduğu
nuz şeylerden anlryabildiğim, söylediğiniz şekil
de Tedbirler Kanununu bu komisyonun tasvi-
bettiği anlamı çıkmıyor. Eleştiriyor, teşhise var
maya çalışıyor, üniversitedeki huzursuzluğu, 
dengesizliği tahlil ediyor. Elbette bunun bir 
tedbir olması lâzım, ama nasıl bir tedbir? Geç-

j miste medreselerdeki falaka cinsinden tedbirler 
mi, yoksa bugünkü çağdaş eğitim düzeyine uy
gun birtakım tedbirler mi? 

iSiz, son tasarıyı ilân etikten sonra itirazlar, 
protestolar üzerine rektörleri tekrar çağırdığı-

I nız zaman, Sayın Bakana yazılı olarak cevap 
verilmesi için bir soru önergesi yöneltmiştim, 
öyle zannediyorum ki, Sayın Meclis Başkanlığı 
bunu kendilerinle ilettiler. Bunda, kendilerinden 

| üniversite reformu ile ilgili bütün kanaatlerin 
l bu toplantıda hazır bulundurulmasını veyahut 
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hiç değilse, bunların temsilcilerinin, dinlenme
sini faydalı görüp görmediklerini soruyordum. 

Simidi, aziz arkadaşlarım, Sayın Bakan de
vamlı surette üniversitenin yüksek kurullariy-
le temasta olduğunu, diyalogunu onlarla sür
dürdüğünü söylüyor. Bunu biliyorum, bunu tah
min ediyorum, ama reform ihtiyacı üniversite
nin üst kademesinden gelmedi ki... Bu ihtiyaç, 
öğrencilerinden geldi, bu ihtiyaç öğretim üyesi 
yardımcılarından geldi, asistanlarından geldi. 
genç öğretim üyelerinden geldi, bir kısım ku
rullarda, Senatoda temsil edilmiyen öğretim 
üyelerinden geldi. Sizin eksik olan diyalogunuz 
bu noktada toplandığı için buna işaret etmek 
istedim. 

BAŞKAN — Sayın öktem, görüşlerinizi 
bağlayın, efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Elbette, 
siz bu açıdan diyalog kurdunuz, ama bu yeter
li olmadı ve sizi neticeye ulaştırmadı. Şu da
kikada görüyorum ki, siz de bunların «Meclis
lere sevk edilebilecek bir olgunlukta olmadığı
nı» söyliyerek, bir olgunluk gösterdiniz, buna 
da Meclisin huzurunda teşekkür ederim, ilk 
lanse ettiğiniz zaman böyle değildi, tamamdı, 
mükemmeldi, fakat protestolar,, şunlar, bunlar 
üzerine bu kanunların ciddî bir eleştiriden geç
mesi, yeni yeni unsurlar eklenmesi ihtiyacını 
siz de duyuyorsunuz. Elbette hazırlanmış bulu
nan bu temel ilkeler Kanununda benim yıllar
dan beri savunduğum, gerçekleşmesini hayal 
©dindiğim birtakım unsurlar var, îbirtakım 
prensipler var, ama bu prensiplerin sadece ifa
de edilmesi bir anlam taşımaz. Bunların yürü
yüp yürüyemiyeceği kurulacak olan mekaniz
maya bağlı. Bu mekanizma, sizin hazırladığınız 
tasarıda görülmüyor. Hele tedbirler kanunu, 
sizi temin ederim, umduğunuz, sonucu kesin ola
rak vermiyecektir, bilâkis bunun aksi bir so
nuç doğuracaktır. 

Benim bütün konuşmalarımda sizi uyarmak
tan öteye giden bir şey yoktu. Hizmetinde bu
lunduğum o sahada, benden çok başarılı oldu
ğunuz zaman sizi can ve yürekten tebrik ede
ceklerden birisiyim. Elbette genç kuşaklar, 
yaşlı kuşakları aşacaktır, aşmaları lâzımdır. Bu
nu böyle düşünmemek imkânsızdır. Hangi par
tiye mensubolursa olsun, o makamı işgal ede
cek insanların kendilerinden evvel gelmiş, geç

miş olan icra adamlarını, yurt hizmeti açısın
dan gölgede bırakmış olmaları hepimizin özle
midir. 

Bu inançla tekrar tekrar teşekkür eder, say
gılar sunarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, aleyhinde... 

BAŞKAN — Daha evvelden verdim, efen
dim. Enver Akova istediler. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

görüşmelerin kifayetini teklif ederim. 
Samsun 

Bahattin Uzunoğlu 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyurun. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, kifayeti müzakere takriri okun
madan evvel nasıl söz verirsiniz? Takrir daha 
yeni okunuyor, siz daha evvel söz veriyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Olur mu? 
BAŞKAN — Olur, olmaz; Meclisi yönetiyo

ruz, efendim. Size verseydik olurdu, diğerine 
verdiysek olurdu... Pek tabiî olarak istekleri sı
ralıyoruz. Size söz verildiği zaman yönetim mü
kemmeldir, diğer bir arkadaşa verildiği zaman 
yönetim mükemmel değildir. Daha evvelden kâ
ğıt geliyor efendim, onu da öğreteyim de, bilin. 
«Kifayeti müzakere takriri aleyhinde görüşmek 
istiyorum» diyor, kâğıt yazıyor. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — * 
Öyle şey olur mu? 

BAŞKAN — Olur, olmaz... Orası, Başkanın 
bileceği iş, sizin değil, (O. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Demek sen bilirsin kuralları... 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız 
Millî Eğitim camiasına ve üniversitelere ait 
bütçe, 38 milyar liralık bütçe içinde Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinden sonra miktar ola
rak ikinci büyük bütçedir. Burada enine, boyu
na fikirlerin tartışılması ve serdedilmesi gerelr-
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mektedir. Bu münasebetle verilen yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Kifayet önergesini kabul etmeyiniz ki, öğret
men boykot yapar mı, yapmaz mı hususumTmü-
nakaşa edelim. 

öğretmen boykot yapamaz. «Yapar» diyen
ler, Anayasayı nasıl anlıyorlar bilemiyorum. Da
nıştay, Yargıtay, «memur ve öğretmenler boy
kot yapamaz» diye karar vermiştir. Bu kararı 
inkâr mı edeceğiz? Bunu, bu milletin kürsü
sünden ilân edelim. (0. H. P. sıralarından «Grru-
puna söyle» sesleri) 

ÇETİN YILMAZ (içel) — Yeterlik hakkın
da grupunuz oy verirken şimdi görürüz. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Biraz önce 
çok değerli bir arkadaşım, mukaddesat yönün
de, milliyet yönünde adımlarını atan değerli bir 
öğretim üyesinin istifasına kadar gidecek bir 
soru tevcih ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Akova, kifayet... 
ENVER AKOVA (Devamla) — Sayın Baş

kan, müsaade edin, onu konuşacağım. 
Kuran'ı Kerime, Kur'an kurslarına dil uza

tanlar, ilâhi emirleri ve yasakları çağ dışı ta
nımlarken, kendilerine «çağ dışı insan denildi
ğinin söyliyenler istifayı acaba düşünüyorlar 
mı? Müsaade ediniz de bunlar hakkında konu
şalım. 

Kifayeti kabul etmeyiniz. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Ar

kadaşlarına söyle, arkadaşlarına,... 
ENVER AKOVA (Devamla) — öğrencile

rin bir kısmı hocalarına saygısızlık yapmakta
dırlar. Yol kesmeler, saygısızlıklar, boykotlar, 
işgaller, hocaları çıkarmalar, döğmeler, vurma
lar, kırmalar... Neyi kırıyorlar? Babalarının, 
annelerinin dar bütçelerinden ayırdıkları vergi
leri imlha ediyorlar? 50 - 100 - 250 bin liralık 
hasarları burada dile getirelim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Hodri mey
dan... 

ENVER AKOVA (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, değerli öğretmenler üzerinde biraz 
durmak gerekiyor, öğretmenler devletleri ve 
medeniyetleri hem yaparlar, hem yıkarlar, ar
kadaşlarım. işte Çin dünyasında, Mezopotam
ya dünyasında, Fransız İhtilâlinde öğretmenle
rin başarılı adımlarını, tarihlerden takdirle 
okuyoruz. Pazarlarda konuşan öğretmenlerdi. 

ilk çağlardaki öğretmenleri filozof, Ortaçağdaki 
öğretmenleri kiliselerde birer papaz, bugün ise, 
öğretmenleri müstakil bir sınıf olarak görüyo
ruz. işte bunlar hakkında, kifayeti kabul etme
yiniz de konuşalım, arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, yeterlik önergesini 
lütfen kabul etmeyiniz. Solcu militanların baş
lıca hedefi, tedhiş ve güvensizlik havası meyda
na getirmektir. Bu hedefe kendi güçleri ile gi-
demiyeceklerinden en büyük koz olan tahrike 
başvururlar. Medeni yaşayışın unsurları olan 
kuruluşları sokaklara dökmek, öfkelendirmek, 
yanlış hedeflere saptırmak isterler. Zamanımız
da üniversitelerin bir kısmı kendi fakültesini 
dinamitliyecek kadar hainleşmişse suçlu sade
ce kendisi değil, onu, Mao'ya hayran bırakan 
bir kısım öğretim üyelerinde de aranmalıdır... 

BAŞKAN — Kifayet, Sayın Akovar. 
ENVER AKOVA (Devamla) — Millî ruh 

kurtarıldıktan sonra, peşlerine taktıkları mem
leket çocuklarını Devletin temelinden patlıya-
cak birer silâh olarak kullanan bâzı öğretim 
üyelerine gerekli ikaz ve ihtar yapılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Akova, kifayet... 
ENVER AKOVA (Devamla) —Aksi halde 

sabotaj hareketleri durmıyacaktır. Kifayeti ka
bul etmeyiniz de bunların müzakeresini yapa
lım, muhterem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Tamam... 
ENVER AKOVA (Devamla) — Sayın Baş

kan, sözlerimi bitireceğim... 

BAŞKAN — Bağlayın.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — De

mokratik rejim böyle kafalarla gider.., 
ENVER AKOVA (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, yeterliği kabul etmeyiniz ki, Ana
yasada boşluk varsa, Anayasada engel bir hu-
isus varsa, Anayasada noksanlık varsa madde 
ilâve edelim. Engelliyorsa, gereğini yapalım, 
yani değiştirelim. Anayasa, ilâhi kanun değil 
ya... Milletimizin, cemiyetimizin ihtiyaçlarına 
cevap vermek için Anayasanın ruhunu konuşa
lım ve gereğini yapmaya çalışalım. 

Sözlerimi bitireceğim. Maalesef çok değerli 
bir sözcümüz, bu memlekette hakiki öğretmen
lere, bu memlekette hakiki idarecilere, bu mem
lekette avukatlara, bu memlekette hâkimlere ne 
kadar, istediğimiz derecede lüzum varsa, bu 
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memleketin din adamlarına da ihtiyacı vardır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Kendi iktidarları zamanında sekiz imam - ha
tip okulu açtıklarından dolayı... 

BAŞKAN — Kifayet, Sayın Akova, kifa
yet.» 

ENVER AKOVA (Devamla) — Ben şahsım 
adına huzurunuzda üzüntümü belirtiyorum. 

Kifayeti kabul etmeyiniz M, imam - hatip 
okullarının hüviyetini burada gerçek olarak 
dökelim, konuşalım, efkârı umumiye tam mâ-
nasiyle bu yönden aydınlansın. 

Takdir yüce heyetinizindir. Saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

ORHAN BİR&İT (Ankara) — Kifayeti şim
di kim kabul etmiyecek, göreceğiz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (O, H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Bölümlere geçilme hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A) MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 116 705 013 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığının 1971 yılı Bütçe 

tekliflerinde 12.000 nci bölüm, 12.821 nci (Mü
fettişler geçici görev yolluğu) maddesi Bakan
lık ve ilköğretim müfettişlerini kapsamaktadır. 

Bütçe tekniği ve hizmetlerinin aksamaması 
bakımından Bakanlık müfettişleri geçici görev 
yolluğu ile ilköğretim müfettiş geçici görev yol
luklarının ayrı ayrı maddelerde yer alması uy
gun mütalâa edildiğinden, 12.821 nci madde un
vanının (Bakanlık müfettişleri geçici görev yol
luğu) olarak düzeltilmesine, 12.823 ncü (ilköğ

retim müfettişleri geçici görev yolluğu) adı al
tında yeni bir madde açılarak 12.821 nci mad
deden mevcut 9 000 000 liradan 6 900 000 lira
sını yeni açılan 12.823 ncü «İlköğretim müfet
tişleri geçici görev yolluğu» maddesine aktarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Sezai Ergün 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE KAR3YEA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buradaki 9 milyondan yeni bir 
madde açılacak değil mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, gerek ilköğretim müfettişleri, ge
rek Bakanlık müfettişleri aynı maddeden yol
luk almaktadırlar. Bu ilköğretim müfettişleriy
le Bakanlık müfettişleri yollukları, iki madde 
halinde tasrih edilmek istenmektedir. Bölümde 
bir değişiklik yoktur, aynı bölüm yekûnudur. 
Bu bakımdan mahzur yoktur, komisyon olarak 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani, 12.823 ncü ilköğretim 
müfettişlerine mi ayırıyorsunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

12.000 nci bölümü, kabul şekliyle, oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 16 808 375 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 114 224 865 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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15.000 Kurum giderleri 293 426 638 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 83 972 507 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 68 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve •onarımları 137 675 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 4 840 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 43 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 19 603 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 28 596 533 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 400 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Millî Eğitim mensuplarına ve 
Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni ederim. 

Millî eğitimle ilgili bir takrir var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk'ün, Türk genç kuşaklarını yetiştir

mek tarihî görevini verdiği aziz öğretmen top
luluğunu anmayı ve ona borçlu olduğumuz şük
ran duygularını iletmeyi Millet Meclisimizin gö
rev saydığının duyurulmasını arz ve rica ede
rim. 

Bursa 
İbrahim öktem 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Ankara 
Kemal Ataman 

îçel 
Çetin Yılmaz 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili 

İstanbul 
Necdet Uğur 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Uşak 
Âdil Turan 

İzmir 
Kemal önder 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Efendim, takrir okunmuştur, 
bir karar istihsal edilmiyecektir, Başkanlıkça 
gereği yapılacaktır. 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Benim takririm de var Sayın Başkan. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi mevzuda efendim? 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bu mevzuda 

efendim. 
BAŞKAN — Bu iş bitti efendim. Okuttum, 

«Başkanlıkça gereği yapılacaktır.» dedim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Gereğinin ya

pılması konusunda söz rica ediyorum, çok rica 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, genellikle büt
çelerimiz dolayısiyle bugüne değin tek bir büt
çe dolayısiyle gerek Cumhuriyet Senatosunda, 
gerek Millet Meclisinde teamül halini almış bir 
kaide vardı. Bu, biraz teşmil edilmeye başlandı... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bendeniz de o 
nokta üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim, müsaade 
buyurunuz. 

Bunu Başkanlık Divanı, grup yetkililerini 
bir araya getirerek meseleyi tezekkür edecek
tir tabiî. «Başkanlıkça gereği yapılacaktır.» ifa
desi bunu da ihtiva etmektedir. 
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Çünkü, yarın bir arkadaşımız kalkacak, şu 
şekilde bir takrir verecektir. Başkanlık da bu
nu Genel Kurulun bilgilerine sunacak, pek ta
biî. «Gereği yapılacaktır» diyecektir. Ama, ge
reği nedir, onu Başkanlık Divanı düşünecek
tir. 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Benim başka mealde bir önergem var Sayın 
Başkan. Okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tetkik edi
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaa
de eder misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
o mesele bitti, kapandı. 

Sayın Uğrasızoğlu, bu takririnizi muamele
ye eklememizi mi istiyorsun, okumamızı mı? 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Okunsun ve zapta geçsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okutunca bir şey yapacak de
ğilim. 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla

rımız tarafından verilen ve Yüksek Meclisin 
öğretmenlerimize selâm ve sevgilerinin ulaştırıl
masına matuf olan önergedeki, «Atatürk öğret
menleri, Devrimci öğretmenler» gibi tâbirlerin 
tümü; milletimizin hizmetinde olan ve feragatla 
çalışan öğretmenlerimiz arasında sanki ayrı ay
rı zihniyetlerde devrimci olanlar, milliyetçi 
olanlar veya olmıyanlar varmış gibi, öğretmen
ler arasında ve kamu oyunda üzüntüyü mucibo-
lacak nitelikte olduğu müşahede edildiğinden, 
bu şekildeki bölücü önergenin işleme konulma-
masını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Okunan bu önerge de diğer 
önergenin işlemi esnasında nazarı itibara alına
caktır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi 
efendim, önergemiz Millet Meclisine sunuldu. 
Orada, «Atatürk'ün Türk öğretmenine verdiği 
tarihî görevi yapan öğretmenler» ifadesi bulun
maktadır. Evvelemirde şunu ifade edeyim, ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, bir bölücülük yok-

tur. Atatürk; «Yeni nesli, fedekâr Türk öğret
meni ve mürebbiyeleri yetiştirecektir.» der. Bu
na işaret edilmiştir. Arkadaşımız bunu nereden 
almış bilmiyorum. Esasen Millet Meclisine, oku
tarak sunduğunuz önerge üzerinde işlem yapıp 
yapmama kararı Başkanlık Divanına ait değil
dir. Milletvekillerinin verdiği önergelerin ka
rar yeri Millet Meclisidir. 

Şimdi bizim sunduğumuz önergeyi bilgilere 
arz ettiniz... 

BAŞKAN — Dikkat ettinizse, karar alma
dım. «Gereği yaplacaktır» dedim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Karar 
almadınız, kabul ediyorum, «Gereği yapılacak
tır, dediniz, fakat sonra bu gereği yapılma un
suruna, yapılıp yapılmama konusuna bağladı
nız, olur veya olmaz konusuna bağladınız. 

BAŞKAN — «Gereği yapılacaktır» demekte 
hepsi vardır değil mi efendim. 

HAYRETTİN UYSİAL (Saikarya) — Atoi!a oli-
maz. Bu, Başkanlılk Divanı olarak »izin ödev
lerinizin dışımda bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bunu ayn bir bonu halinde 
görüşmıek lâzumgeldyor. Bir uısul meselesidir. 
Müsaade ederseniz ayrıca bumu görüşelim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Ne zaman? 

BAŞKAN — Genel Kurul huzurunda değil 
efendim. 

Üniversiteler bütçesine geıçjiyoruz. 

2. — Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 1/1160) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 265; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1482) (1) 

BAŞKAN — Anfcara Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. KaJbul 
edenler.. Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Bininci maddeyi okutuyorum. 

(1) 265 S. Sayılı basmayazı bu tutamağın 
sonundadır. 
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Ankara tftıiversitıesii 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda 

gıös'teaiMiği üzene, (A/l) cari harcamalar için 
(109 229 256) lira, (A/2) yatırım harcamala

rı için (73 655 000) lira ve (A/3) sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (25 084 487) 
lira ki, toplam olarak (207 968 743) lira, ödenek 
vienilmişltir. 

Bölüm 

1 

Rektörlük 
D İ ve Ta. -
Ooğ. F. 
Fen Fakültesi 
Hukuk F. 
Tıp Fakültesi 
Veteriner F. 
Ziraat F. 
İlahiyat F. 
Siyasal B. F. 
Eczacılık F. 
Eğitim F. 
Diyartbakır 
Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat 
Fakültesi 
Elâzığ Veteri
ner Fakültesi 

Toplam 

(A/l) cari 
harcamaları 

Tl. 

732 650 

10 377 183 
7 085 435 
3 035 946 

42 297 171 
6 640 318 
8 724 925 
1 794 337 
6 747 584 
2 884 541 
2 009 380 

11 419 986 

2 102 323 

2 477 477 

109 229 256 

(A/2) yatırını 
harcamaları 

Tl. 

60 280 000 

— • 

2 100 000 
— 

4 480 000 
1 000 000 
2 010 000 

— 
— 

100 000 
— 

2 135 000 

1 250 000 

300 000 

73 655 000 

Sermaye teşkili 
ve transfer 
harcamaları 

Tl. 

1 701 207 

401 001 
182 801 
397 001 

1 185 000 
69 666 

148 002 
185 001 
194 487 
36 002 

466 117 

5 063 500 

15 014 701 

40 001 

25 084 487 

Toplam 
Tl. 

62 713 857 

10 778 184 
9 368 236 
4 332 947 

47 962 171 
7 709 984 

10 882 927 
1 979 338 
6 942 071 
3 020 543 
2 475 497 

18 618 486 

18 367 024 

2 817 478 

207 968 743 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

REKTÖRLÜK 

(A/l) Cari harcamalar 
Lira 

12.000 Personel ^derleri 125 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 214 695 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 338 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

53 748 16.000 Çeşitli giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 8 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

22,000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 51 090 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

240 000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

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

35.000 Sosyal transferler 794 127 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, bölüm 35 bin ile ilgili önergemiz 
var. 

BAŞKAN — Bölüm 35 bin ile ilgili iki tane 
takrir vardır. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1971 yılı Ankara Üniversitesi bütçesinde : 

Rektörlük (35.730 A/3) bölüm ve maddesinden 
Elâzığ Veteriner Fakültesi (35.681 A/3) bölü
müne 25.000 TL. aktarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Eğer Hükümet ve Komisyon 
takririnize katılmazsa izah edersiniz, katılırlar
sa izaha lüzum yok. 

Sayın Başkanlığa 
A/3 35.730 dan, A/3 bölüm 35.681 e Vehbi 

Koç Öğrenci Yurduna ayrılan 225 liranın tama
mının, Elâzığ Veteriner Fakültesine aktarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Rektörlük 35.730 A/3 bölüm 
maddesinden, Elâzığ Veteriner Fakültesi 35.681 
A/3 bölümüne 25.000 TL. sı aktarılması isteni
yor. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Mutlu, buyurun eefndim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, muhte
rem arkadaşlarım; 

Aynı fasıldan A/3 cetvelinden aynı talebe
lere, kimsesizlere, gücü yetmiyen öğrencilere 
yardım faslından Vehbi Koç Yurduna 225 000 
lira yârdım yapılmaktadır. Milyarları kazanan 
bir kişinin adını, Devletin yardım parasiyle ya
şatıyoruz. Buna rağmen, Elâzığ Veteriner Fa
kültesi yeni açılmıştır. Doğu - Anadolu'nun hay
vancılığını, tarımım, her şeyini umdesinde ve 
uhdesinde tutacak olan, yarının sigortası olan 
bu fakülteye gelen çocuklarımız daha fakir, 
daha geçimleri zor, daha yokluk içinden çık
maktadırlar. Buna da yüzüm kızarmadan" söy-
liyeyim; 5 000 lira ayrılmıştır... Düşünün arka
daşlarım. 

Arkadaşlarım, her fakültenin, her yüksek 
okulun kendine has bir zorluğu vardır. Ama, 
Türkiye'de bütün fakültelerin içinde en güç 
veteriner fakültesi olduğunu istatistikler orta
ya koyacağım. Müsaade edin, izah edeceğim . 

Tıp Fakültesine 200 kişi girer... 
BAŞKAN — Sayın Mutlu, izahınız kısa ol

sun. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın 

Başkanım, çok kısa efendim. Tıp Fakültesine 
her yıl burslu olarak 200 kişi alınır, 146 kişi 
mezun olur. Veteriner Fakültesine 100 kişi alı
nır, ancak 51 kişi mezun verebilir, diğerleri 
fire olarak yarı yolda kalır veya başka fakülte
lere giderler. Fakülte hem zordur, hem de bu 
fakülteye kaydolmuş talebelere yardımı kısıyo
ruz. 

Vehbi Koç Yurduna 225 000 lira yardım ya
pılmaktadır ve orada yatan talebenin sayısı 
bellidir. Ama, Elâzığ Veteriner Fakültesine bu 
sene 65 öğrenci alındı, 100 öğrenci de önümüz
deki yıl giriyor. Bunlara 5 000 lira... İnsaf ede
lim. 10 ar lira düşmez muhterem arkadaşlarım. 

Biz, çok değil, 25 000 lirasını buradan alıp, 
aynı fasılda oraya aktaralım, diyoruz. Bu hu
susta sizin oylarınızı, müspet oylarınızı istirham 
edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hüsamettin Başer tarafından 

verilen takrirde, Rektörlük emrindeki talebe 
yardim fonunun tamamen kaldırılarak, Veteri
ner Fakültesi yardımına 225 000 liranın eklen
mesi istenmektedir. 
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Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, katılmaya imkân yok. Vehbi 
Koç Yurdu Hükümetin emrindedir. Onun mu
ayyen bir geliri vardır, üstünü Hükümet yardım 
olarak yapar. Yani, orada yatan talebelere ve
rilen bir tahsisattır. Onların yiyip - içip, yat
masına mahsus bir tahsisattır, idare bakımın
dan Koç'la ilgisi yoktur. Bu bakımdan bu tah
sisatın kaldırılması imkânsızdır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?' 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Efendim, bu ödenek, Ankara 
Üniversitesinde öğrenim yapan çocuklara tahsis 
edilmiştir ve bir hesaba müstenittir. Şimdi bu
radan alırsak, bu hesabı da bozmuş oluruz, 

Elâzığ'daki zarureti her zaman kabul ede
riz. Esasen bu fakültenin açılmasında geniş 
ölçüde çalışmalarımız oldu. Şayet bir sıkıntı 
olursa, yıl içinde talebedilen ödenek önemli de
ğildir, malî yönden bir formül bulunabilecek
tir. 

BAŞKAN — Her iki takrire de Komisyon 
ve Hükümet katılmıyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu aktarmalarda izah 
imkânını Anayasa vermiyor, «Müzakeresiz oya 
vaz'edilir» diyar. Müzakeresiz oya vaz'edece
ğiz ve işi öyle yürüteceğiz. 

Sayın Başer, bu fasıldaki paranın tamamiy-
le kaldırılmasını istemektedir. Hükümet ve Ko
misyon katılmıyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Mutlu 35.730 ncu maddesindeki 
225 000 liradan, 25 000 liranın alınarak Elâzığ 
Fakültesi 35.681 nci maddesine aktarılmasını 
talebetmektedir. 

Komisyon ve Hükümet izah ettiler ve katıl
mamaktadırlar. Sayın Süleyman Mutlu tara
fından verilen takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen takrir veçhile bu bölümden 

25 000 lira düşülmüş ve Elâzığ Veteriner Fakül
tesinin 35.681 nci maddesine aktarılmıştır. Bu 
sebeple bölümü yeniden okutuyorum. 

Bölüm Lira 

769 127 35.000 Sosyal taransferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 899 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜL
TESİ : 

( A l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 8 591 478 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 441 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

15.000 Kurum giderleri 152 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 127 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 401 001 

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

FEN FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 285 259 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 108 175 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 655 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 36 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları * 2 100 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 182 801 

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

HUKUK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 2 624 945 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 187 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 14 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 82 901 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 397 001 

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

TIP FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 15 168 997 

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

13.000 Yönetim giderleri 6 532 587 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 687 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 15 555 085 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 353 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 4 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 185 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 150 341 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 130 975 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 735 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 19 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 605 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23,000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 69 666 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiytnler... Kabul edilmiştir. 
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ZİRAAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 5 487 211 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 906 825 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 023 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

16.000 Çeşitli giderler 297 983 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 2 010 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

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

35.000 Sosyal transferler 148 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 383 344 

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

13.000 Yönetim giderleri 377 991 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 15 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 10 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar * 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 100 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 155 754 

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

13.000 Yönetim giderleri 2 288 344 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 45 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 250 561 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 523 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 194 487 

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

ECZACİLİK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 445 974 

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

13.000 Yönetim giderleri 516 051 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 501 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

5 511 15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 416 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 36 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EĞİT 131 FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 699 175 

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

13.000 Yönetim giderleri 284 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 11 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 415 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 51 117 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DİYARBAKIR TIP FAKÜLTESİ 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 5 838 806 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 385 676 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 317 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 444 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 434 002 
BAŞKâN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lan ve onarımları 2 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 63 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ADANA ZİRAAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri ' 1 022 822 

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

13.000 Yönetim giderleri 437 492 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 405 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 237 005. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 15 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 14 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELÂZIĞ VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 636 704 

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

13.000 Yönetim giderleri 344 762 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 302 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 194 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 40 001 

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

1 nci maddeyi okuduğumuz cetvelleriy-
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(207 968 743) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B - Cetveli 
Bölüm Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 2 250 000 
BAŞKAN — Kabul edeler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar Hasılatı 60 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

63.000 Çeşitli gelirler 540 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 204 818 742 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka»buıl edlmiştir. 

2 nci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1971 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Ankara Üniversitesi ve Döner Sermaye 
için tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî yı
lında da kullanılır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. • 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 .1946 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352, 107, 
156, 14, 43, 44, 779, 897, 908, 1030, 1054, 1063 
ve 1099 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1971 bütçe yılında kullanılamaz. 
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BAŞKAN — 5 nci maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul 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 Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin rektörlük, 
fakülte ve okullar kısımlarına dâhil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ak
tarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, 
Mühasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıklarla ilgili tertipler hariç), (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi (R) işaretli cet
velle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
3. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanu

nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/892; Cumhuriyet Senatomu 1/1159) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 266; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1487) (1) 

BAŞKAN — Ege tMvetfsliltesi 1971 .malî yıüı 
Bütçe kanun ftaisanlsıınnn mıalddeleırinıe geçilmesi 
(hususumu oylarımıza iaaız «diyorum'. Kabul 
edenler... Kalbul lettoıiyıenler... Kabul ediitonigtıir. 

Ege Üniversitesi 1971 yilı Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Ege ttaölversitesine, aşağıda 

gösterildiği üzere (A/l) cari harcamalar içdu 
(47 642 759) lira, (A/2) yatıntaı harcamaları 
için (81 130 005) İra, (A-3) sermaye toegkfli 
ve transıfıer harcamaları iıçam de (2 451 024) li
ra ki, .toplam olarak (1311 223 788) lira ödenek 
(verilinıişltdr. 

(1) 226 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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(A/3) 
Sermaye teşkil 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat F. 
Fen Fakültesi 
MühenjdiBUik 
Bilimleri F. 
Dilşhekimliği 
Fakültesi 
ik. ve Ti. 
Bilimler F. 

Toplam 

(A/l) cari 
harcamaları 

TL 

4 626 847 
17 755 664 
7 967 917 
7 884 176 

2 572 620 

2 343 804 

4 491 731 

47 642 759 

(A/2) yatırım 
harcamaları 

TL 

58 130 002 
16 000 001 
1 000 000 
1 500 001 

1 000 000 

3 500 000 

1 

öl 130 005 

ve transfer 
harcamaları 

TL 

2 291 006 
50 003 
15 003 
25 003 

5 003 

40 003 

25 003 

2 451 024 

Toplam 
TL 

65 047 855 
33 805 668 
8 982 920 
9 409 180 

3 577 623 

5 883 807 

4 516 735 

131 223 788 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi Bütçesinin 
cetvellerine geçiyoruz. 

•REKTÖRLÜK : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 'Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — İKabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

737 467 

692 850 

•503 001 

1 957 028 

736 501 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm 

21.000 

Lira 

Etüt ve proje giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve (büyük ona-
. rım giderleri 53 315 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 915 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) iSermayo teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 15 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 2 19ö 004 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

86.000 Borç ödemeleri 81 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TIP FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 6 832 730 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 028 950 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

14.000 Hizmet giderleri 2 8Ö0 602 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 486 030 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 647 352 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 16 000 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) ISermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 5 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

35.000 Sosyal transferler 45 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ : 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

4 179 835 

1 048 850 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 037 401 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 622 826 
[BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 079 005 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 1 000 000 
İBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) ISermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 İSosyal transferler 15 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

FEN FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 634 944 

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

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

797 352 
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14.000 Hizmet giderleri 1 055 501 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 250 175 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 146 204 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 1 500 001 
'BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

(A/3) iSermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 ISosyal transferler 25 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FAKÜLTE
Sİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 159 636 

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

13.000 'Yönetim giderleri 386 075 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 'Hizmet giderleri 478 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... (Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 31 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 .Çeşitli giderler 517 007 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) İSermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 ISosyal transferler 5 003 

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

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 146 766 

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

13.000 Yönetim giderleri 433 247 

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

14.000 Hizmet giderleri 1526 540 

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

15.000 Kurum (giderleri 100 850 

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

16.000 Çeşitli giderler 136 401 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 500 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(A/3) iSermaye tevdii ve transfer 
harcamaları 

Bölüm Lira 

31.000 dorumlara katılma pahları 
BAŞKAN — Kubul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 

&5.000 &ÖS$QL1 transferler 
&&ŞKAİN — Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 000 

15 003 

İKTİSADİ VE TİCARİ 
KÜLTESİ : 

BİLİMLER FA-

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 341 924 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 705 001 
[BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 iHizmet giderleri 249 '502 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 İKurum giderleri 64 702 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MOOfr Çeşitli giderler 130 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/12) Yatırım harcamaları 
23.000 Malana, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onananları 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3). 'Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

3&000 ISosyal transferler 25 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
erimiştir, 

1 nci maddeyi okunan cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(131 223 788) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B - Cetveli 
Bölüm Lira 

1 I5Ö0 000 53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 1 O00 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 439 090 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli giderler i590 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

72.000 lözel gelirler 127 643 787 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege üniversitesince 1971 yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum : İKabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı löenel Kadro Kanu
nu. ile Ege Üniversitesi ve döner sermaye için 
tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında 
da kullanılır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 5 nci maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
baklandaki (26 . 4 . 1057 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek 7353, 354, 1096, 1097, 
1098 ve 1170 sayılı Kanunlara bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardımcıları-
ma ait kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1971 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN .— 6 nci maddeyi cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
1ar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin rektörlük 
ve fakülteler kısmına dâhil tertipler arasında, 
bölümle bağlı kalınmak ıkaydiyle aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Yabancı devletler veya uluslar
arası kurumlardan yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, 
yatırım veya projeler için 1971 malî yılında el
de edilecek bağış, kredi ve imkânların Türk Li
rası karşılıkları ile malzeme ve hikmet bedelleri
nin bir taraftan Eıge Üniversitesi (bütçesine ge
lir, diğer taraftan yeniden açılacak özel tertip
lere ödenek kaydetmeye ve Iharcanımyan gelir 
ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Ba
lkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter-
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tiplerinden bu maddelere, 
ib) 1908 - 1969 bütçe yıllanma aidolup da 

Muihasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçlan) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi cetvelleri ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi (R) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum;. Kafbul edenler... Etmiyenler.., Kaibuî ed'l-
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul eidenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylarınıza ayrıca Başkanlıkça görüle
cek lüzum anında arz edilecektir. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 1/1157) 
(Millet; Meclisi S. Sayısı : 267; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1490) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Ündjveırfsiitesi 1971 yuh 
Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilme
si hususunu oylarınıza arz eldiyorum. Kabul 
©demler... Etmıiyenler... Kabul ledilmişitir. 
Istoamlbul Ünitverlsıiitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — İsltanbul Üniversitesine aşağıda 
gösterildiği üzere (A/l) cari harcamalıan için 
(110 638 226) lira, (A/2) yatınım harcamaları 

(1) 267 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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için (81 905 000) lira, (A/3) sermaye teşkili 
Vıe transfer harcamaları için. ide (34 306 587) 

lira ki, toplam olarak (226 849 813) lira öde
nek verilmiştir. 

(A/3) 
Sermaye teştaiM 

•'Rektörlük 
•Tıp Fakültesi 
Hukuk P. 
•Edelbryat F. 
Fen Fakültesi 
İktisat F. 
Orman F. 
Eczacılık F. 
DişheMmliği 
Fakültesi 
Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi 
Kimya F. 
İşletme F. 
Vıetteriner F. 

(A/1) cari 
harcamaları 

Tl. 

9 564 034 
25 912 033 
4 823 081 

10 371 317 
11 765 385 
5 294 695 
4 058 915 
3 206 691 

2 544 784 

24 105 242 
5 785 398 
3 206 594 

57 

(A/2) yatınım 
harcamaları 

Tl. 

76 005 000 
4 000 000 

— 
'-— 

1 900 000 
— 
— 
— 

—• 

— 
— 
— 
— • 

ive transfer 
harcamaları: 

Tl. 

29 446 984 
253 669 
86 782 
89 443 

179 918 
114 303 

50 802 
33 936 

39 675 

3 886 176 
55 236 
69 660 

3 

Toplam 
Tl. 

115 016 018 
30 166 702 
4 909 863 

10 460 760 
13 845 303 
5 408 996 
4 109 717 
3 240 627 

2 584 459 

27 991 418 
5 840 634 
3 276 254 

60 

Toplam 110 638 226 81 905 000 34 306 587 226 849 813 

REKTÖRLÜK : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Petfsonel giderleri 1 384 166 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 637 9*26 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... KaJbul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 108 872 
BAŞKAN —Kalbul edenler... 
Etmiy enler... KaJbul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 243 066 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiy enler... KaJbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 190 004 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
E'toiy enler,,, Kabul edilmiştir, 

(A/2) Yatırımı harcamaları 
Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 56 270 000 
BAŞKAN —KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 19 735 000 
BAŞKAN —KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 24 500 000 
BAŞKAN —Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 17 000 
BAŞKAN —Kalbul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
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Lira 

05.000 Sosyal transferler 4 818 981 
BAŞKAN — Kabul edenler.*. 
Etmiyenler... Kabul edîlmiş&r. 

36.000 Borç ödemeleri 111 00$ 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir, 

TIP FAKÜLTESİ' : 

(A/l) Gfari harcaştuckla^ 
12.000 Personel- giderleri 11 07ö 67-7 

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

13.000 Yönetim güderleri 650 &05 
BAŞKAN-^ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hiızanet giderleri 801 501 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ed^miştir. 

15.000 Kurum gderleri 9 772 757 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 611 503 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul eddilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüd ve proje giderleri 1 250 000 

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

Î̂.OOO Yapı, tesis ve müvük onarım 
giderleri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmjyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçHüBat ve <taşit 
aimılan ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 250 000 

1 500 000 

(A/3) 

34.000 

(Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Malî tranıserler 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul eddilmiştir. 

35,000 «Sosyal transtferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 000 

247 669 
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HUKUK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Gari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 417 239 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 845 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Ktzmet giderleri 31 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Efcmjyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuşum gderleri 428 300 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 100 942 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) ıSermaye teşkili ve transfer harcamaları 
81.000 IKurumlara katılma payları 

m sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

94.000 Malî transferler • 3 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 83 781 
BAŞKAN—Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 8 421 748 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 119 940 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14r00O Hizmet giderleri 89 035 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri v 437 040 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 303; 354 
BAŞKAN —Kabul edenler., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) İSermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 89 443 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etttiiyenler... Kabul edilmiştir. 

FEN FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 8 086 789 

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

13.000 Yönetim giderleri 760 634 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

114.000 IHüzmet giderleri 419 250 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 446 708 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 052 004 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamalan 
21.000 Etüd ve proje giderleri 100 000 

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

22.000 Yapı;, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 300 000 
BAŞKAN —Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımlara 500 000 
BAŞKAN —Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) iSermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 6 000 

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

35.003 ©osyal transferler 173 918 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKTİSAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 2 677 886 

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

Bölüm Lira 

518 152 13.090 Yönetim giderleri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edibniştir. 

14.000 Hazmet giderleri 84 550 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.O0Û Kurum giderleri 1 956 403 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etjniyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 57 745 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmisyenler... Kabul ödilmüştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Ku^mlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 111 302 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

ORMAN FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 2 878 932 

BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmdıyenler... Kalbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 535 750 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kalbul edilmiştir. 

14,000 Hizmet giderleri 170 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 131 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et^y^nler... Kafbul ediljmiştir. 

16,000 Çeşitli giderler; 342 982 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul ediltmiştir. 

(A/3) iSermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... > 
Etmeyenler... Kabul edütmiştir. 
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Bölüm Lira 

49 802 35.000 ıSosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnııiyenler... Kaibul «diimiiştdr. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 1 608 483 

BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kaibul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 143 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmöıyenler... KaJbul edilmiştir. 

14J000 Hizmet giderleri 529 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmöıyenler... Kaibul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 155 604 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etauiry enler... KaJbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 770 504 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(A/3) iSermaye teşkili ve transfer harcamaları 
05.000 Sosyal transferler 33 '936 

BAŞKAN—Kabul edenler... 
lEtmoyıenler... Kaibul edoJlımiiştiir. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 1 933 875 

BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmıiıyenler... Kaibul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 288 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmay>enler... KaJbul edîlmaıştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 402 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etnıdıyenler... IKalbul e 

15.000 Kurum giderleri 26 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Elimoyıenler.. .Kaibul <edütaı%tlir. 

16.000 Çeşitli giderler 307 504, 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiıy enler... Kajbul edilmiştir. 

(A/3) İSermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 ISösyal transferler 39' 675 

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

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ : 
(A/l) Cari harcamaları 

'Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 7 578 740 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Eitmıiyenler... Kaibul ediillmlştir. 

13.000 Yönetim giderleri 499 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14,000 Hizmet giderleri ' 664 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etlmıiyenler... Kaibul edültmiiştlir. 

15.000 Kurum giderleri 11 465 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kaibul ediiimilştlir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 897 892 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmal-

malau 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btlmıiıyenlier... ıKalbul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiıyenler... IKalbul edüimüiştiir. 

35.000 Sosyal transferler 137 733 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Eıtmıiyenler... Kaibul ecHm%tir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 747 942 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etlmıiyenler... Kaibul etdüüimd̂ lar. 

KİMYA FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 3 323 623 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmütyenler... Kaibul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 415 577 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 270 002 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kaibul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 154 100 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmöıyenler... Kaibul ecMmdştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 1 622 096 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmıiıyenler... Kalbul erimiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri . 4 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kalbul ddülfcndştir. 

34.000 Malî transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
İEtmıiyeııler... Kabul edMlmAştir. 

35.000 Sloısyal transferler 51 235 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul eldilmiştir. 

İŞLETME FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 2 365 S37 
BAŞKAN —Kabul edenleır... 
Etmayıenler... Kalbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 347 101 
BAŞKAN — Kabul edenleır... 
Etmıiyenler... Kalbul edilmiştir. 

14.000 Hiamet güderleri 66 250 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 329 103 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Eltmıiyeniler... Kalbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 98 603 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve srmayıe teşkilleri 25 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 3 300 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 4ıl 360 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Eabuljedilmiştir. 

Bölüm Lira 

VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel gidierleri 30 

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

13.000 Yönetim giderleri 13 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

14.000 Hiızmet giderleri! 3 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN —KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 8 
iBAŞKAN —Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

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

1 nci maddeyi okunan cetvelleri ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversiteteiniıı gelir
leri, bağlı (B) işaretfli cetvelde gösterildiği1 

ülzere £226 849 ı813) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B - CETVELİ 

9 000 000 53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hasılatı 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

02.000 Taşınır mallar gelirleri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

03.000 Çeşitli gelirler . 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 216 124 812 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 OCO 

500 000 

1 200 001 
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BAŞKAN — 2 nci maddeyi okunan (B) cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — istanbul Üniversitesince 1971 
yılında elde edilecek gelir Reşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile istanbul Üniversitesi ve döner sermaye 
için tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî yı
lında da kuDanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler..* Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler ..Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — istanbul Üniversitesinin' kuru
luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve bu kanuna ek 9517, 7161, 7259, 
43, 44, 85, 582, 907, 993, 1032, 1082, 1083 ve 1084 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolar
dan (L) işareti cetvelde gösterilenler 1971 yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
'oylarınıza arz ediyorum: Kabuıl edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin rektörlük, 
fakülteler ve okullar kısımlarıma dâJhil tertipler 

arasında, bölüme bağlı kalınmak kaydiyle %fcfâîr-
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

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

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulundu borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 53 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış, karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık
larla ilgili tertipler hariç) (A/1), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ©beneklerden (geçen 
yılları borçları) maddelerine, Maliye Bakanlığın
ca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. "Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1971 tariMa-
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kanun ayrıca Başkanlıkça açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/396; Cumhuriyet Senatosu 1/1158) 
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(Millet Meclisi S. Sayısı : 262; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 1491) (1) 

BA3ŞKAN — istanbul Teknik üniversitesi 
1971 yılı Bütçe kanun tasarısının müzakeresine 
geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 262 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

îstanfeul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Sütçe 
Kanunu 

Kanun No : 1349 Kabul tarihi : 22.2.1971 

Madde 1. — İJtenfoul Tekaik Üniversitesine 
aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcama
lar için 37 877 667 lira, (A/2) yatırım harcama
ları iğin 21 302 000 lira, (A/3) sermaye teşkili 
ve transfer hâseamalan için de 11 034 668 Üra 
ki, toplam alarak 70 214 335 (lira ödenek veril
miştir. 

Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Teknik Okulu 
Nükleer Enerjisi ;EnıstitÜsü 

(A/l) 
Cari 

harcamalar 
TL. 

5 804 743 
5 858 477 
4 677 283 
6 241 394 
3 776 646 
3 122 691 
3 304 834 
4 388 233 

703 366 

(4/3) 
(A/2)' Bermaye teşkil" 

Yatırını ve transder 
harcamaları harcamaları 

TL. 

14 097 000 
925 000 

-130 000 
1 000 000 
2 800 000 
1^000 000 

500 000 
500 060 
260 000 

TL. 

9315 802 
122 883 
87 642 

131 813 
İ88 851 
00 781 
155 603 

1170 000 
5 203 

İ! 

Toplam 
TL. 

29 217 635 
6906 360 
4 994 925 
7 373 2OT 
6 665 497 
4 173 472 
3 360 437 
6 064 233 

958 569 

Toplam 37 877 667 21 302 000 11 034 668 70 214 335 

REKTÖRLÜK : 
(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm 

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... Kahul edilmiştir. 

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

16;000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
Bölüm 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Lira 

1 183 853 

2 563 000 

1 188 886 

756 001 

113 001 

500 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 13. £17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. /Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ive taşıt 
alımları ve onarımları 380.000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamnulaştırma ve satmama

lar 6 500 GOO 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 55 21 . 2 . 197İ Ö : 2 

Lira 

34:000 Malî transferler öl 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 ıSosyal transferler 2 443 924 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 310 808 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İNŞAAT FAKÜLTESİ ; 

(A/l> ıCari harcamaları 
12.000 Personel giderleri . 4 260 215 

^AŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 725 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri . 90 391 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 272 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatınım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 925 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 ISosyal transferler 122 883 

MİMARLIK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Öari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 3 753 527 

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

13.000 Yönetim giderleri 525 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm; Lira 

15.000 Kurum giderleri 120 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 198 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatınım harcamaları 

23.000 Makina, teçjhizat ve taşıt 
alımlan ve onanmlan 230 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 

35.000 ıSosyaü transferler 87 642 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAKİNA FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalan 

12.000 Personel giderleri 4 374 142 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 913 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 324 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 494 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımlan ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 

35.000 Sosyal transferler 131 813 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 90 



M. Meclisi 

ELEKTRİK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm 
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Lira 

12.000 Personel giderleri 2 784 141 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 454 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 61 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 420 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 88 851 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADEN FAKÜLTESİ : 

(A/l) Oari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 2 157 637 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 587 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 91 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 171 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 50 781 

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

KİMYA FAKÜLTESİ : 

(A/l) Oari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 1 930 832 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 742 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14,000 Hizmet giderleri 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 560 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 55 603 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TEKNİK OKULU 

(A/l) 'Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 3 424 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 343 600 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

130 001 14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 60 751 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16,000 Çeşitli giderleri 429 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatıran harcamaları 
23.000 Makina, teçrizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 1 176 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ : 

(A/l) «Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 513 564 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 75 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul ediHmiştir. 

1(5.000 Kurum giderleri 27 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edimiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 76 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35^000 Sosyal transferler 5 203 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan bölümlerle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 70 214 335 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B - CSETVELt 
Bölüm Lira 

950 000 53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gtelirleri 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edimiştir. 

63.000 (Çeşitli gelirler 3 512 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 65 386 334 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan cetveli 2 nci madde ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — îstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1971 yılında elde Edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
'gelirin tarh ve tahsiline 1971 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Gtenel Kadro Kanu
nu ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve döner 
sermaye için testoit edilmiş olan kadrolar 1971 
malî yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — îstanbul Teknik Üniversitesinin 
kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih ve 5246 
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sayılı Kanuna bağüı (1) sayılı cetvelde yazılı 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolar
dan (I*) işaretli cetvelde gösterilenler 1971 yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
güderleri) bölümüne dâhili tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin rektörlük, 
fakülte, okul ve enstitüler kısımlarına dâhil 
tertipler arasında bölümle bağlı kalınmak kay-
diyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — istanbul Teknik Üniversitesince 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (ıG) işaretli cetvel
de gösterilmişjtir. 

BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetveli ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) 1970 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili olduktan hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
MuhaJsebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad-
lesine göre zamanaşımına, uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1971 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçlan) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

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

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetveli 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

iBAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Milli 
Eğitim foakanlan yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oylannıza Başkanlıkça arz 
edilecektir. 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/393; Cumhuriyet Senatosu 1/1161) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 263; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1488) (1) 

iBAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1971 
yılı bütçe kanun tasansının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Ka
nunu 

Madde 1. — Hacettepe üniversitesine cari 
harcamalan için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 81 882 775 Era, yatınm harca
malan için (A/2) işaretli cetvelde gözterildiği 
üzere 85 550 '000 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamalan için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 17 522 475 lira ki, toplam ola
rak 184 955 250 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunan ra
kam doğru mudur, lütfen tekrar edin. 

(1) 263 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
; nundadır. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Okunan ra
kam doğrudur, 184 955 250 Tl. ödenek veril
miştir. 

(BAŞKAN — Bendeki rakamı tashih edeyim. 
Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) ıCari harcamalar 
Bölüm 

12.000 

Lira 

Personel giderleri 23 076 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Yönetim giderleri 14 454 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 706 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 39 846 268 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

800 001 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2 800 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
(giderleri 77 750 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul Edilmiştir. 

23.000 MaMna, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 000 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 10 000 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 7 461 473 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,,, KaJbul edilmiştir. 

21 . 2 . 1971 

Bölüm 
O : 2 

Lira 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

61 002 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, bölüm 35.000 de önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Böpm 35.000 nü oyladım, tak
rir oylandıktan sonra geldi. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan bö
lümleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edil-
nıiştir. 

Madde 2. — Hacettepe üniversitesinin ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 184 955 250 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B - OETVELİ 

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

61.000 Kurumlar hâsılatı 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

955 000 

25 000 

25 000 

63.000 Çeşitli gelirler 995 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 182 955 249 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1971 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (0) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge-. 
lirin tarh ve taihsiline 1971 bütçe yılında da 
devam olunur. 

— M 
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BAŞKAN — Maddeyi (D) cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Hacettepe Üniversitesi ve döner serma
ye için teslbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî 
yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul ediltmişitfir. 

Madde 5. — Hacettepe üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı öğ
retim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1971 yılında kullanılamaz. 

BAKSAN — 5 nci maddeyi (L) işaretli cet
vel ile birlikte oylarınıza arz ediyorum... Ka
lbul edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul 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 satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi ce'tveliyle bir
likte oylarınızla arz ediyorum. Kabul edenler... 
KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Hacettepe üniversitesine, ulus
lararası anlaşmalar çerçevesinde kredi yolu ile 
gelmiş ve gelecek her çeşit malzemenin nav
lun, gümrük, "rıhtım, damiga resmi, belediye his
sesi ve diğer her çeşit ithal masrafları için, 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 34.000 nci (Malî 
transferler) bölümünün, «Katma bütçeli ida
relere Hazine yardımları kesimi başlığı altın
daki 34.123 ncü (Hacettepe Üniversitesine) 
maddesindeki ödeneği, ihtiyaç oldukça her se
ferinde, yeteri kadar artırmaya ve aktarılan 
Ibu ödeneği Hacettepe Üniversitesi bütçesinin 
(A/l) işaretli cetvelinde meveut veya yeni
den açılacak tertiplere ödenek ve (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine gelir 
kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden ıbu maddelere, 

b) 1965 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
MühaSebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıkla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

IBAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... KaJbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca Başkanlıkça açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1971 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/397; Cumhuriyet Se
natosu 1/1162) (Millet Meclisi S. Sayısı : 264; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1492) (1) 

BAKSAN — iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri 1971 yılı bütçe kanunu tasarısının mü
zakeresine geçiyoruz. 

(1) 264 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul eltmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İktisadi ve Ticari ilimler AtoaJdeımiieri 1971 
yıla IBültıçe IKanuinU 

Madde 1. — iktisadi ve Ticari Üliimler Aka

demilerine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) 
oari harcamalar için (16 580 518) lira, (A/2) 
yatırım harcamaları için (2 440 001) lim, 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
üçıin de (1 975 547) lira iki, toplam! olarak 
(20 $96 066) lira ödenek verlmiştir. 

(A/3) 
Sermaye teşkili 

(A/l) ıcari (A/2) yatanım ve taansfer! 
harcamaları 

Adana ik, ve 
Ti. ilimler Ak. 
Ankara İk. ve 
Ti. ilmler Ak. 
Eskişehir İk. ve 
Ti. İlimler Ak. 
İstanbul ik. ve 
Ti. ilmiler Ak. 
Bursta ik; ve 
Ti. ilimler Ak. 

Toplam 

Tl. 

2 717 429 

4 365 972 

4 020 216 

4 685 771 

791 4QS 

16 580 518 

harcamaları 
Tl. 

90 000 

050 000 

1 400 000 

1 

— 

2 440 001 

harcamaları 
Tl. 

1 185 011 

243 009 

210 009 

205 009 

132 509 

1 975 547 

Toplam 
Tl. 

3 992 140 

5 558 981 

5 632 127 

4 890 781 

923 937 

20 996 066 

ADANA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER 
AKADEMİSİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
[Bölüm 

12,000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Lira 

Personel giderleri 2 167 810 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetimgiderleri 378 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet giderleri 89 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurum giderleri 61 703 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 20 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

213.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/8) 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 satınalma-
lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 75 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir, 
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36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ 
LER AKADEMİSİ : 

(A/l) ıCari harcamalar 

Bolüm 

İLİM-

Lira 

12.000 Personel giderleri 2 981 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 000 851 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 151 510 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 92 603 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler *• 140 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

875 000 

75 000 

(A/3) Sermaye teşldli ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
ısermaye teşkilleri 100 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 133 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİM
LER AKADEMİSİ : 

(A/l) €ari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 966 596 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 766 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 189 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 28 106 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

16.000 iÇeşitli giderler 70 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büytük onarım 
Igiderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşit alım
ları ve onarımları 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
'sermaye teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

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

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 
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İSTANBUL İKTİSADİ VE TİCARİ İLİM

LER AKADEMİSİ •: 

(A/l) 'Cari hıarcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 334 055 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 12.000 üzerinde Sayın Mustafa Kara
man tarafından veri'lmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akade
misi bütçesinin 12.411 nci (fazla çalışma ücre
ti) ile 12.412 nci (IGece öğretimi ücreti) mad
delerindeki ödenekler zulhulen yer değiştirmiş 
olduğu gömüldüğünden 12.411 nci maddedeki 
ödeneğin 1 lira ve 12.412 nci maddedeki öde
neğin de 599 999 lira olarak düızeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Mustafa Karaman 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmaktadır. Takriri oylarınıza arz ©di
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu tadil şekliyle 12 nci bölümün okunan 
toplamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 850 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet güderleri 287 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 110 104 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 95 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 . 2 . 1971 O : 2 
(A/2) Yatırım Iharoamaları 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı tesis, ve büyük onarım 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 22.000 bin üzerimde Sayın Mustafa 
Karaman tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

, istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akade
misi için inşa edilecek bina, Bayındırlık Ba
kanlığınca yapılacağından 22.811 nci (Yapı te
sis ve büyük onarım giderleri) maddesinin al
tına (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak) ibaresinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Mustafa Karaman 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmaktadır. Okunan takrirde bahse ko
nu edilen «Maliye Bakanlığınca aktarılacaktır» 
löümlesinin konulmasına Sayın Komisyon ve Hü
kümetin katıldığını beyan ettim. Bu takriri oy
larınıza arz ediyorulm. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu bölümü kabul ettiğinim bu şekil ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

31.000 Kurumları katılma paylan ve 
sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 'Sosyal transferler 05 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir, 
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BURSA İKTİSADİ 
LER AKADEMİSİ : 

VE TİCARİ İLİM-

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 492 416 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 12.000 bin üzerinde verilmiş bir tak
rir vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni hizmete açılan Bursa iktisadi ve Ticari 

ilimler Akademisi bütçesinin 12.412 nci madde
sindeki ödenek gece öğretimi ile ilgili olduğun
dan bu maddenin (Gece öğretim ücreti) olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Mustafa Karaman 

BAŞKAN — G-ece öğretimi için değil midir 
bu zaten? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
ı (Eskişehir) — üniversitelerde gece öğretimi 
yapılmaktadır, ayrı bir kanunla, bunun ödeneği 
olarak konulmuştur buraya Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Karaman takririnde 
12.412 nci maddeye gece öğretim ücreti deyi
minin konmasını istemektedir. Komisyon ve 
Hükümet bu takrire katılmaktadır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 12.000 bini bu değişiklikle birlikte 
492 416 lira olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

202 003 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 23 405 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 17 603 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 56 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye tef kili ve transfer 
harcamaları 

Bölüm Lira 

3İJ000 Kurumlara katılma payları 
Ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul e dilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 22 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan bölümleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demilerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 20 996 066 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretM cetveli okutuyo
rum : 

iB - Cetveli 
53.000 Diğer vergiler gelirleri 1 969 Ö58 

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

61.000 Kurumlar hâsılatı 45 002 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 30 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63J000 Çeşitli gelirler 252 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 18 699 303 
©AŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka-
demilerince 1971 yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
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bağlı (C) işaretlic etvelde (gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 
(bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
için teslbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî yı
lında da kullanılır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 6 . 3 . 1070 tarihli ve 1235 sa
yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kad
ro Kanununa bağlı (1) sayılı cetveldeki öğre
tim üyeleri ve yardımcılarına ait bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1971 malî yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi (1) sayılı ve (L) işa
retli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/8) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Şabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Mulhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 

1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya (Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli ceitveliy-
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari
hinde yürürlüğe g*irer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tümfü itibariyle açık oylamaya arz 
edilecektir. 

Açık oy kupalarını kaldırınız. Bütün açık 
^oylamalar Başkanlıkça ayrı bir birleşimde ya
pılacaktır. 

Açık oya arz, Başkanlığın hilâfına yanlışlık
la yapılmıştır. O bakımdan, küreye atılmış olan 
oyların tasnifi yapılmıyacaktır. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Efendim, siz söylediniz ya açık oylamaya arz 
edeceğim diye. 

BAŞKAN — Hayır, Başkanlıkça ayrıca oya 
arz edilecektir diyorum. Tabiî Genel Kurulun 
durumuna göre açık oylan muayyen bir gün
de istihsal edeceğiz. 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
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dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si 1/1420; C Senatosu 1/1179) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 277) (C. Senatosu S. Sayısı : 1516) (1) 

IBAŞKAN — Aktarma tasarılarının müza
keresine geçiyoruz. 

'Başkanlığa bir takrir verilmiştir, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
[Millet Meclisi gündeminin gelen kâğıtlarda 

bulunan (1/426), (1/429), (1/423), (1/422), 
(1/421), (1/420), (1/428), (1/427), (1/430) 
(H/425) ve (1/424) esas sayılı kanun tasarıla-
rının bütün işlere takdimen gündeme alınarak 
48 saat geçmesini beklemeden görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine 
Sözcü 

Ankar Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Birleşimin başında, Millî Eği
tim bütçesinin bitiminde bu hususun ele alına
cağı ifade edilmişti. Takriri bu sebeple oyla
rınıza arz ediyorum. Gelen Kâğıtlardan gün
deme alınması, bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarımıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon buradalar. 
(Başkanlıklar tezkereleri ve Komisyon rapo

runun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz edeceğim. Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

Tümü zerinde görüşmek istiyen sayın üye?. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli celtovelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1970 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin 12.000 nci (Personel giderleri) 

(1) 277 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ekUdir. 

bölümünün, 12.911 nci (İdareci ve sporcuların 
yurt içi yollukları) maddesinden 1 300 000 li
ra düşülerek, 14.000 nci (Hizmet giderleri) bö
lümünün 14.573 ncü (7258 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince yapılacak giderler) madde
sine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Genç
lik ve Spor Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü Başkanlıkça açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

9. — Ege Üniversitesi 197(1 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/421; C. Senatosu 1/1178) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 278; C. Senatosu S. Sa
yısı : 1515) (1). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleriyle 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. 

Okunmasını kaibul edenler... Okunmamasını 
kabul edenler... Genel Kurulca okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

(Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 278 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Ege Ünlivetfsitösıi 1970 yılı Büfcçie Kanununa 
Ibağlı eetiviellerdte değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Ege üniversitesi 1970 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 3 405 920 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaret cetvelin 72.000 nci 
(Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçen 
yıldan devreden nakit) maddesine (3 405 920) 
lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümü açık oylarını
za arz edilecektir. 

10. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/422; 
C. Senatosu 1/1177) (M. Meclisi S. Sayısı : 
279) (C. Senatosu S. Sayısı: 1514) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
riyle Komisyon raporunun okunup okunmama-

(1) 279 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonu- I 
na eklidir. [ 
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sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunma
sını kabul edenler... Okunmamasını kabul eden
ler... Genel Kurulca okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Devlet İstatistik Enstitü
sü kısmının 12.000 nci (personel giderleri) bö
lümünün 12.410 ncu (Sayım ve anketlerde gö
revlendirilecek enstitü memur ve hizmetlileri 
fazla çalışma ücreti) maddesinden (800 000) li
ra düşülerek, mezkûr enstitü 14.000 nci (Hiz
met giderleri) bölümünün 14.542 nci (Sayım 
ve anketler giderleri) maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine (177 127 000) li
ralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum 
efendim : 

(1) SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Bölüm Lira 

(A/l) 
istatistik Genel Müdürlüğü 

14.000 Hizmet giderleri 1 440 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
14.000 Hizmet giderleri 187 000 

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

Jandarma Genel Komutanlığı 
12.000 Personel giderleri 10 100 000 

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

13.000 Yönetim giderleri 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 157 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Okunan (14.000) nci bölüm istatistik Genel 
Müdürlüğü, diğer (14.000) nci bölüm Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, (12.000) nci bölüm 
Jandarma Genel Komutanlığı, şimdi okunan da 
Maliye Bakanlığına aittir. 

2 nci maddeyi okunan bölümleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin, Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının 35.830 ncu (Malazgirt Savaşını kutla
ma törenleri hazırlıklarının gerektirdiği her 
türlü giderleri) madde unvanı sonunda bulu
nan açıklama çıkarılarak, yerine (2) sayılı cet
velde yazılı açıklama eklenmiştir. 

BAŞKAN — 2 sayılı cetveli okutuyorum : 

(2) SAYILI CETVEL 

Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca dü
zenlenen protokol esaslarına göre harcanmak 
üzere, Selçuklu Tarih ve Medeniyet Enstitüsüne 
devredilebilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütül'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz N ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/423; 
C. Senatosu 1/1176) (M. Meclisi S. Sayısı : 280) 
(C. Senatosu S. Sayısı: 1513) (1) 

BAŞKAN — Başkanlıklar tezkereleriyle Ko
misyon raporunun okunup okunmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Genel 
Kurulca okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik

lik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin, ilişik cetvel
de yazılı tertiplerine (195 195) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum : 

(1) 280 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ: 

(A/l) 

Bölüm 

12.000 

13.000 

14.000 

34.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

(A/3) 
Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

Lira 

20 000 

75 000 

100 000 

195 

Maddeyi okunan bölümleriyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) 
bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan devreden 
nakit). maddesine (195 195) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
milletvekili var mı? Yok. Kanunun tümü Baş
kanlıkça açık oylarınıza arz edilecektir. 

12. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve' (A/3) işaretli cetvellerin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuyla dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/424; G. Senatosu 1/1184) 
(M .Meclisi S. Sayısı: 281) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 1521) (1) 

BAŞKAN — Başkanlıklar tezkereleri ile 
Komisyonun raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı?. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/1) işaretli cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmının ilişik cetvelde yazılı tertiple
ri arasında (7 235 606) liralık aktarma yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum: 

(A/l) 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Bölüm 

12.000 

13.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

1 086 218 

5 022 910 

(1) 281 S. Sayılı basma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 178 449 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 688 654 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 259 375 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan bölümleri ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmının 32.000 nci (Kamulaştırma ve 
satınalmalar) bölümünün 32.100 ncü (Kamulaş
tırma ve satınalma beleli) maddesine (7 764 394) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum : 

(A/3) 
Eklenen 

Bölüm Lira 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

32.000 Kamulaştırma ve satınal
malar 7 235 606 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci maddeyi okunan bölümü ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde -görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Kanunun tümü Baş
kanlıkça açık oylarınıza arz edilecektir. 

Efendim, bir hususta karar almamız gereki
yor. Bu 11 aktarma kanununun bitimine kadar 
birleşimin devamı hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/425; Cumhuriyet Senatosu 1/1183) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 282; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1520) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet iSenatosu ve Bülk 
çte Karana Komiısjyionu başlkanlılklaırı tezkeresi 
lüle komiteyon raporunun olkunup Oflammaanası 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okumımıa-
sını kabul buyuranlar... Okunmamasını ikaibul 
«denliler... Okunmaması Gemıel Kurulca ikarar-
laşltınlımışltır. 

Kanunun tümü ürerinde görüşmek istiyen 
sayım üye var mı? Yok. Maddelere gıeçillmıe-
sd hususunu oylarınıza. arz ediyorum. Kabul 
(edenler... Etmdjyeraileır... Kabul eidilmişltir. 

1970 yıüı Bütçe Kanununa bağlı cetveHendıe 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretti ceftvıeMn Danışltay ikılsomıınıın 
12.000 nci (Personel gülderflierii) bölümünün 
12.872 nci (Yurt dılşı kongre ve konferans yol
luğu) maddesinden (10 OO0) lira düşülerielk, 
14.000 nci (Hiızmıefc giderleri) bölümünün) 
14.510 ncu (Kurs ıgiderilerfi) maddesine akftarıl-
ımiştır. 

BAŞKAN — EMi cdbvjöHeırİ lOiku'tuiyforulm : 

(1) 282 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Bölüm 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
MiM Eğitim Bakanlığı 

12.000 iBetfsonel gÜderM 47 050 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Eltanîyenller... Kaibul edilmiişltir. 

14.000 Hizanıelt giderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etoiy enler... Kaibul edilmiştir. 

15.000 Kurum gederleri 4 250 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Eitmiıyenllier.,. Kaibul eıdilmdştlir. 

16.000 Çeşit! güderler 6 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmi^enler... Kaibul edümiştiiir. 

Tarım Bakanlığı 

12.000 iBersionel giderleri 2 300 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
lEtomiyenler... Kaibul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 600 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etımiyenler... Kaibul edilmiştir. 

16.000 ÇeşMd giderler 1 300 000 
[BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Eltmıiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Biıunci maddeyi bölümleriyle biilrlikt'e oyu-
nuza isunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde 
yazılı tertiplerine toplam olarak (77 437 225) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum : 
(Eklenen 

Bölüm Lira 

(A/3) Millî Eğitim Bakanlığı 
34.000 Malî transferler 437 225 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenüer... Kaibul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan bölümlerle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ^örüşnıek isti-
yen sayın üye var mı .. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum: Kaibul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekilleri var mı yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum: Kaibul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üezrinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili var mı? Yok. Başkanlıkça açık 
oylarınıza arz edilcektir. 

14. —' 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa-
ısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları teskereleri (M. Meclisi 1/426; C. 
Senatosu 1/1175) (M Meclisi S. Sayısı: 283) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 1511) (1) 

BAŞKAN —'Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkalıkları tezkeresi ile ko
misyon raporunun okunup okunmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul 
buyuranlar... Okunmamasını kaibul edenler.. 
Okunmaması Genel Kurulca kaibul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
'sayın üye var mı?... Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (1 025 000) liralık aktarma yapılmış
tır. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyorum: 

(1) 283 S. Sayılı uasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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(1) SAYILI CETVEL 
Düşülen 

Bölüm Lira 

(A/l) Maliye Bakanlığı 

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

14.000 Hizmet giderleri 425 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 100 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

16.000 'Çeşitli giderler 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (1) sayılı cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum: KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmımın 
34.000 nci (Malî transferler) bölümünün (Katma 
bütçeli idareler Hazine yardımı) başlığı altında 
Obulunan 34.117 nci (5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne) maddesine (126 308 751) 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek is-
tiyen sayın>üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmından, 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıt çıkarılmış, 
bumun yerine ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
taşıt eklenmiştir. 

BAŞKAN — (2) sayılı ve (3) sayılı cetveli 
okutuyorum: 

(2) SAYILI CETVEL 

Taşıt alımları 

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar. 

Başbakanlık 
Kullanılacağı 

Aded Taşıtın cinsi yer 

1 Ambulans (Şehir içi) 4 X 2 MİT 

(3) SAYILI CETVEL 

Taşıt alımları 
237 sayılı Kanunu gereğince alınacak taşıtlar. 

Başbakanlık 
Kullanılacağı 

Aded Taşıtın cinsi yer 

1 Arazi ambulans 4 X 4 MİT 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
cetveller : 

Tasarıya bağlı cetveller aynen kabul edil
miştir, 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okunan açıklığı 
ile beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Tümü, Başkanlıkça 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

15. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma, Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/427; C. Sena
tosu 1/1181) (M. Meclisi S. Sayısı: 284) (C. Se
natosu S. Sayısı: 1518) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri ile 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını ka-

(1) 284 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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bul buyuranlar... Okunmamasını kabul eden
ler... Okunmaması Genel Kurulca kararlaştırıl
mıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin, 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine toplam ola
rak (90 913 054) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetvelleri okutuyorum : 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
Dışişleri Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 1 932 250 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 372 300 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 302 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişte. 

16.000 Çeşitli giderler 34 748 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 

Dışişleri Bakanlığı 

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

420 000 

Sanayi Bakanlığı 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 612 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 18 QQQ 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 481 820 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştik. 

36.000 Borç ödemeleri 66 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
34.000 Malî transferler 1 311 484 

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

Okunan 1 nci maddeyi (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?... Yok. Kanunun tümü Başkanlıkça 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

16. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2), (A/3) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet Se
natosu 1/1180) (Millet Meclisi S. Sayısı : 285; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1517) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
ile komisyon raporunun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul bu
yuranlar... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması Genel Kurulca * kararlaştırılmış
tır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddelere geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l), (A/2), (A/3) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerinin, ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine toplam olarak 125 000 000 lira 
ek Ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum: 

Eklenen 
Bölüm Lira 

(A/l) 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

12.000 Personel giderleri 37 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 285 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Eklenen 
Bölüm Lira 

(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 75 500 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 10 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A/l), (A/2), işaret
li cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölü
münde mevcut 36.720 nci (Avrupa iskân fo
nundan temin edilen kredinin yıllık faiz kar
şılığı) madde unvanı (Avrupa iskân fonundan 
temin edilen kredinin yıllık faiz ve itfa karşı
lığı) şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye 
1 308 751 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz- ediyorum,. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
126 308 751 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?... Yok. 3 ncü maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. -

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti- i 
yen sayın üye?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... j 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen j 
saym üye?... Yök. Kanunun tümü açık oylarını
za Başkanlıkça arz edilecektir. i 

17. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa 'bağlı (A/2) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/429; C. 
Senatosu 1/1174) (M. Meclisi S. Sayısı.: 286) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 1512 (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri ile 
komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza arz edeceğim: Okunmasını kabul buyu
ranlar.,. Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması G-enel Kurulca kararlaştırılmıtşr. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
saym üye... Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelinde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun j 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velinin 23.000 nci (Makina, teçhizat ve taşıt j 
alımları ve onarımları) bölümünün 23.111 nci 
(Makina, tedhizat alımları ve büyük onarımları) 
maddesinden (500 000) liranın düşülerek, 21.000 
nci (Etüt ve proje giderleri) bölümünün 21.111 
nci (Etüt ve proje giderleri) maddesine akta
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye.. Yok. Okunan 1 nci maddeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul buyuranlar ... 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

(1) 286 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
nuna eklidir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunu tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye... Yok. Kanunun tümü Başkanlıkça oy
larınıza arz edilecektir. ^ 

18. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/430; C .Senatosu 1/1182) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 287) (C. Senatosu S. Sayısı: 
1519) (1) 

BAŞKAN — Cumlhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
ile komisyonun raporunun okunup okunmaması
nı oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul 
buyuranlar... Okunmamasını kabul edenler.. 
Okunmaması Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
ym üye.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun 

Madde 1 .— Vakıfar Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünde 
(Ders görevi ücreti) adiyle yeniden açılan 
12.440 nci maddeye (7 200) liralık olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı öetveli okutu
yorum : 

(1) 287 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.-
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Eklenen 
Bölüm Lira 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
(A/1) 

13.000 Yönetim giderleri 35 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A/l) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza arz ediyorum: kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (535 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye... Yok. Maddeyi (A/l) işaretli 
cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. KaJbul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B). işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
('542 200) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye... Yok. 3-ncü maddeyi oyları
mıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Madlde 5. — Bu kanunu Barbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
ısaym üye.. Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza 
Başkanlıkça arz edilecektir. 

Efendim, Sayın Baha Müderrisoğlu ve Sa
yın Hüsamettin Başer'in bir teklifi var. Bu tek
lif süresi doldu tahmin ediyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Gümüşane) — Za
man tasarruf etmek bakımından biraz yemek 
arası verelim demek istiyoruz. 

BAŞKAN — Nasıl arzu ederseniz, fakat de
vama muktediriz. Divan sekreterleri arkadaş
larım dinlenebilirler. Ben devam etmeyi arzu
lamaktayım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Gümüşane) — O 
takdirde, siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelere devam 
ediyoruz. 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 257; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1481) (Devam) 

B — ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet*Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/390; Cumhuriyet Senato
su 1/1166) (Millet Meclisi S. Sayısı: 268; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1485) 

20. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/402; Cumhuriyet Senatosu 
1/1167) (Millet Meclisi S. Sayısı: 269; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 1497) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının bütçesine geçiyoruz. Sayın sözcüler, 
buradalar. Görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan arkadaşları arz edi
yorum : 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Ham-
di Hamamcıoğlu, Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Güldoğan, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Çetinkaya, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Biçer. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı büt
çesi üzerinde şahısları adına söz alan milletve
killerini arz ediyorum : 

Sayın Hüseyin Yenipınar, Sayın Ekrem Kan
gal, Sayın İbrahim Cüceoğlu - yerini Sayın Hü
seyin Baytürk'e vermiş bulunmaktadır, Sayın 
Mustafa Kaptan, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın 
Enver Akova, Sayın Meşhur, Sayın Yazıcıoğlıı, 
Sayın Öztürk, Sayın Çakır, Sayın Avşargil, Sa
yın Güner, Sayın Sönmez ve Sayın Artaç kişi
sel görüşlerini arz etmek için söz almış bulun
maktadırlar. 

îlk söz Millî Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hamdi Hamamcıoğlu'nundur. Sayın Ha-
mamcıoğlu, buyurun efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) —Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve kuruluşlarının 
değerli mensupları; 

Millî Güven Partisi adına Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile buna bağlı kuruluş
ların 1971 yılı bütçelerini tamamen iyi niyet
lerle ve yapıcı bir zihniyet içerisinde eleştirmek 
üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunmaktayım. 

4951 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak 8 sene evvel, 25 . 12 . 1963 tarihinde 
kurulmuş olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının, geçen bu süre içerisinde : 

1. 1970 senesi bütçesi üzerinde partimizin 
görüşlerini Yüce Meclise arz eden sözcümüzün, 
(Gelecek yıl Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının bütçesi görüşülürken bu bakanlığın bir 
teşkilât kanunu ile gelmesini temenni etmiş ol
masına, 

2. Her sene bütçe raportMerimin dilek ve 
(genel görüşler kusanında ısrarla işaret edilmiş 
bulunmasına, 

3. 1970 senesi bütçesinin bu bakanlığa ta
allûk öden 25 , 5 . 1970 tarihindeki oturu
mlunda aanDamım sayın. Bakanı tarafından bin 
töeşiMlât kanunu hazırlığı içinde eMuklaırıımı be
yan eyleimelierimie nağmem; 

Bu bakanlık bütçesinin kendisine bağlı ku
ruluşların payandası ile yaşama çabası içeri
sine sotoultoasımı evvelâ bakanlık mensupları 
için faiır talihsizlik, en iyi miyetli ikazlarımızın] 
Adalelt Partisi İktidarı için de Parlömıamterle-
rin temMdlerine verdikleri değer ölçüsü itilba-

rîyle de vahîm bir ihmal olarak nitelendirmek 
^orunluğumdayıız,, Temennimiz A. P. iktidarı
nın «CemaaJt ne söylense söylesin imam bildi
ğini okur» ziihmiiryeltimıdem binan evvel kurulma
sıdır. 

Memleket kalkmnuasımın canıdamarlannı sev-
kü idare ve elinde tuttuğu bu toakamlıığın pet
rol, elektrik, su ve maden gübi konularla meş
gul ve sorumlu olduğu kadar, fakir milletin 
ödiiyebileceği verigiilerile tahakkukunla hep bera
ber yardımcı olduğumuz kalkınmamızın ana-
unsuru bulunan yatınım harcamalarınım. % 30 
uma mutasarrıf olduğu hailde biran evvel, ar
tık uzun işemeler geçmiş olması medeni ille ina
nılması güç mazeretle^ ihdasından vazgeçile
rek bir teşkilât kamumuna kavuşlturulimasını ta 
menni etmekteyiz. 

Sayıml milletvekilleri; 
İnsanoğlunun Ayta çıkacak güce ulaşiam tek

nolojimin. geülişltiği bir dönemde bakanlığa bağla. 
Maden Dairesinin hâlâ Osmanlı Deıvleltâmdemi 
kalma 26 . 3 . 1322 tarihli Maadin NiBamnameı-
si ile nasıl idamei hayat edebildiğine şaşma
mak nılümküni (değildir. 

Değerli mıilleltıvekilleri; 
Türküye Petrolleri Anonim Ortaklığı, öyle 

ızamnıeldiyoruz ki, böyle bir Kurunuvüisita biri 
mizamname ille icrayı faaliyet edebilen Madeni 
Dairesi sayım personelinim gösterdiği tmaihare-
tiimd takdirle anlmıak görevimiz icabı olmaktadır. 

Sayım arkadaşlarım; 
Gecem seme Yüce Meclisim kabulüme ikti

ran ederek kanunlaşan. 657 sayılı Devlet Me-
ımurları Kanunu, diğer deyimi ile Penseme! Ka
mumu maliyelmize ağın yükler yüklemekle kal
mamış, vatandaşı çeşitli vergilerle bunalım/ 
içime sokmuş, Devllelt sektörümde çalışan hiçbir 
kiimisıeyi ımieımmum eltlmediği gibi her güm arttam 
hayat pahalılığına da sebebiyet vermiştir. 

Gecem seme Başbakanlık Bütçesinde de gru-ı 
pulm adıma arz ettiğim gilbi, Personel Kamumu 
ile ödemem farklar hayat pahalılığı ile orantılı 
olamamıştır. Her ay geçinme endekslerimde 
vukua gelem artış ile personele ödemem maaş 
veya ücret ters orantılı, olarak gelişanektedir. 

Öilddî ve müessir bir fiyat komtroluma yö
nelmedikçe hayat pahalılığınım önlenebileceği-. 
me imıanmadığiimız gibi, Iher gelecek günü, ev-
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veljki bir güne nazaran daha vahîm istikrarsız
lık ve huzursuzlukla dolu olacağını söylemek 
ne kehanet ve ne de manasız ve sebepsiz bir ka
ramsarlıktır. 

Bu itibarla, mesaisinin toüyük bir kısmını 
ıdağbaşlarında soğuk veya sıcak demeden ge
çtiren teknik personelin müktesep haklarımın 
İMM edildiği, haksızlığa uğradıkları iddiala
rı her gün aldığımız mektuplar, basın haberle-
rii ve sair kaynaklardan öğrenilmektedir. 

Nitekim bu nedenlerle yatırım hizmetleri 
içlin teknik eleman sıkıntısı çekildiği Bütçe 
Karma Koanisyıonu raporlarında da (işaret edil-
müştıir. 

Yarınından emin olmlyan, günlük geçim' 
sıkıntısı çeken telknük personele Devlet sektö
rünü cazip göstermek şöyle dursun, dış ülke-
üere akıma zorlamak gibi sakat bir yoldan sür-
atflle dönülmelidir. Yaşadığımın çağ icabı 
«vatan - millet» edebiyatı ile personel istihda
mının artık mümkün olmadığı bilinmelidir. 

Genel durulma, zamanım darlığını da göz 
önüne alarak bu suretle kısa da olsa işaret et
tikten sonra, şimdi Millî Güven Partisi Grupu-
nun bakanlığın çalışma alanlarına giren ko
nulardan önemli gördüklerimize değinmek iıs-
ffiyoruız. 

Muhterem arkaidaşlarim; 
Bugün elektrik, yediğimiz ekmek, içtiği-

mfiz su kadar günlük hayatımızın bir parçası 
haline gelmSlşltir. Aydınlatmadan sanayie gi
den yolun tamamı elektrikten geçer. Bu ne
denlerle elektrik üretiminde dış ülkelerle mu
kayeseye girişmeksıizin, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında da açıkça itiraf edildiği veç
hile, nüfus artışı sebebiyle her gün artan ihti
yaçlar bir yana, donmuş bir nüfusa göre dahi 
mevcut elektrik üretiminin çok üstünde bir 
talep mevcuttur. 

Kalkınma Plânında 10 milyar 100 milyon 
Kw. lık bir talebe karşı 11 milyar 850 milyon 
Kw. lık bürüt üretime ulaşılacağı öngörülmüş
tür. Başa baş gelen üretim ve tüketimin, bu 
sektördeki organizasyon bozukluğu, koordinas
yon yokluğu, teknik eleman yetersizliği, işlet
melerdeki idari ve malî güçlükler tahmin edilen 
üretimi tüketici aleyhine sonuçlandıracak ve 
talep üretimin çok üstünde bulunacaktır. Bu-

| nu 1970 tarihli ekonomik raporun 141 nci say
fasında görmek mümkün bulunmaktadır. 

Geçen sene kabul buyurduğunuz TEK Kanu
nu ile yeni kurulan Türkiye Elektrik Kurumu
nun, bu noksanlıkları, diğer elektrik işleriyle 
meşgul kurum ve müesseselerle ahenkli bir ça
lışma dönemine ve işbirliğine girerek kısa bir 
zamanda telâfi edecek tedbirlere girmesini ve 
bunda başarılı olmasını samimiyetle temenni 
etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Doğrudan doğruya Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığının Bütçesiyle ilgili olmamakla be
raber, elektrikle yakından ilgisi itibariyle köy 
elektrifikasyonun durumu hakkında da Millî 
Güven Partisinin görüşlerini kısaca arz etmek 
isteriz. 

Anayasamızın 41 nci maddesi «iktisadi ve 
sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenle
nir» denmiştir. 

Köy ve kasabaların elektriklenmesinde köy
ler aleyhine bir ayırım yapıldığı inkâr kabul 
etmez bir vakıadır. Köylere lelektrik verilebil
mesi köylünün belirli bir oranla para depo etme
si şartına bağlı olarak yürütülmektedir. 

1971 senesi Karma Bütçe Komisyonu rapo
runun 2 nci cildinin 1302 nci sayfasına lütfedip 
baktığınız takdirde, köy elektrifikasyonu için 
Devletin 72 406 000 lira, özel idarelerin 
19 012 000 liralık iştirakına karşı köylü yar
dımının da 75 928 000 lira olarak gösterildiğini 
tesbit buyuracaksınız. 

Bugün, yukarda da arz ettiğim gibi hayat 
pahalılığı, vergi yükü altında bir lokma bir 
hırkaya muhtaç duruma getirilen köylümüzün 
bu parayı ödiyebilmesi güçlüğünden sarfınazar, 
böyle bir ayırımın Anayasa hükmü ve esprisi ile 
olduğu kadar adalet ve eşitlik ilkeleriyle nasıl 
bağdaştırılabileceğini öğrenmek zannederiz ki 
hakkımızdır. Köylümüz geçmişte emsal bir 
olayda bu tip bir ayırımı, aradan uzun seneler 
geçmesine rağmen affetmemiştir. Her yönü ile 
kabulü ve savunması mümkün olmıyan adalet
siz ve anti demokratik bu ayırımdan süratle 
vazgeçilmesini temenni ediyoruz. 

Birinci beş yıllık yatırımlarda öngörülen he-
I defi 1969 yılında % 109, 1970 yılı programında 
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öngörülen hedefi de % 107,5 olarak gerçekleş
tirmesini memnuniyetle kaydetmeyi yapıcı bir 
muhalefet zihniyetinin tabiî icabı sayarız. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ham-
petrol talebinin 1972 senesinde 10 milyon tona 
ulaşacağı tahmin edilmesine karşılık, yine 1972 
yılında yılda ortalama % 20,1 lik bir artış ile 
6 milyon tona ulaşacağı tesbit edilmiştir. Buna 
göre senede en az 4 milyon ton hampetrol itha
li zarureti meydandadır. Kalkınma Plânı- bu 
miktarda bir üretimi öngörmesine mukabil fiilî 
durum bu hedefin çok altında gerçekleşmekte
dir. 

Calibi dikkat olan diğer bir nokta da; 1969 
yılında hampetrol üretimi % 15,9 oranında art
mış ise de, bunun daha çok özel sektör, yani ya
bancı şirketlerce yapılan aramalar sonucu olma-. 
sidir. Bu durumun, kamu sektörü tarafından 
yeni petrol sahaları bulunamayışından ileri gel
diği kabul edilmektedir. Şu hale göre, vaktiy
le arama imtiyazları verilirken millî olan kamu 
sektörünün üvey evlât muamelesi gördüğü sonu
cu çıkmaktadır. 

1971 yılında hampetrol talibinde % 16,3 
lük bir artış olması mukaddet-olmasına göre, bu 
tartışın üretim artışından fazla olması nedeni 
ile, hampetrol ithalâtının artışı ödeme denge
sini olumsuz yönde etkiliyeceğinden, devalüas
yonun getirmesi beklenen ihracat imkânlarının 
müspet olması beklenen sonuçlarının bir kısmı
nı haliyle alıp götürecektir. Memleketin aley
hine işliyen bu duruma imkânlar nisbetinde ge
rekli tedbirlerin zamanında alınmamasından 
müşteki olduğumuzu samimiyetle arz etmek is
terim. Bu şikâyetlerimizde, aşağıda arz edece
ğim sebepler muvacehesinde bize hak vereceği
nizi umarım. 

Biliyorsunuz, grupumuz tarafından 6.11.1965 
tarihinde verilen bir önerge üzerine kurulan 
Petrol Araştırma Komisyonu 8957 sayılı Karar
namenin sonucu olarak yabancı şirketler lehine 
her sene 30 milyon civarında Hazine zararının 
devam ettiği, keza boru hattı nakliye ücretleri
nin karşıt taşıma imkânlarına nazaran çok ucuz 
oluşu sebebiyle yabancı iki şirkete ortalama 103 
milyon lira civarında bir avantaj sağladığı ve 
bu suretle Hazine zararının 133 milyon lira ci
varında olduğu iktidar partisi sayın üyelerinin 
de iştiraki ile tesbit edilmiş idi. 
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I Boru hattı ile ilgili olarak, petrol naklinin 
vergilendirilmesi suretiyle Araştırma Komisyo
nunun tavsiyesi bir ölçüde yerine getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu önergenin 1 . 11 . 1969 tarihinde verilme
sine ve ittifakla varılan araştırma konusuna 
dair raporun 7 Mayıs 1970 tarihinde Yüce Mec
lisin ve ilgililerin ıttılaına sunulmuş olmasına 
rağmen, şimdiye kadar 8957 sayılı Kararname
den doğan zararın telâfisi yolunda gerekli bir 
tedbire maalesef başvurulmamıştır. Bu konuda 
eski Bakan Sayın Sabit Osman Avcı'nın resmî 
ajans ve radyo tarafından yayınlanan bir va'di 
de gerçekleşmemiştir. Tabiî aradan geçen yıl
lar ve aylar zarfında, imkânlar ve şartlarda da 
değişiklik olduğunu kabul etmek zorunluğun-
dayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
G-eçen haftalar içinde Tahran'da petrol ko

nusunda satıcı ve üretici ülkelerle alıcı şir
ketler arasında cereyan eden sert münakaşa 
ve müzakerelerin bir anlaşma ile son bulduğu
nu yayın araçlariyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hükümetin bu konuda gerekli takip ve dikka
ti göstereceğine emin olmak isteriz. 

Maden tetkik arama durumuna gelince; 
Şimdiye kadar memleket kalkınmasında ba

şarılı hizmetler yaptığını tesbit ettiğimiz bu ku
rumun kemaletle kemalâta erişmesini takdir
le ifade etmek isteriz. 

Karma Bütçe Komisyonu raporunda belir
tilen ve tutarı 59 milyon liraya yaklaşan ku
rum borçlarının ödenmemesi ve bu ödeneğin 
bütçeye konulmaması bizi yukarda beyan etti
ğimiz görüşü ifadeye zorunlu kılmış, ayrıca 
enstitü için de bir şanssızlık olarak değerlen
dirmeye sevk etmiştir. 

Madencilik konusunda İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında «Maden sahalarını hare
kete getirecek hukukî tedbirler süratle uy
gulanacaktır.» denilmesine rağmen,, yukarda da 
arz ettiğim gibi 1322 tarihli bir nizamname ile 
idarede ısrar edilmesiyle enstitünün borçlu 
bırakılması kabili af ve müsamaha ile karşıla
nacak bir ihmal niteliğinde değildir. Maden 
konusunda yeni bir kanunun süratle çıkarıl
masında ısrar etmemizdeki asıl sebep, yeni 
bir kanunun millî menfaatimize uygun şekil-

I de hazırlanmasını sağlamaya matuftur. Çünkü 
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mevcut kanunla ruhsat süreleri içinde maden
ci faaliyeti gereği kadar dikkatle izleneme-
mekte, uzun seneler, diğer faktörlerle birlikte 
spekülatif davranışlarla işletme ruhsatnamesi 
verilmiş sahalar üretim yapılmadan bekletil
mektedir. Memleket ekonomisine zararı aşikâr 
olan bu gibi gayrimi] lî davranışlara,, böyle bir 
kanunla gerektiği hükümler konulmak su
retiyle mâni olunabileceğine inanıyoruz. Bir 
başka yönü ile de yabancılara peşkeş çekil
diği ve millî menfaatlere aykırı davranışları 
basında iddia olunan yabancı şirketlerin istis
marcı ve sipekülâtif eylemlerine yeni bir ka
nunun gerekli tedbir ve çareyi getireceğin
den emin olmak isteriz. 

Bu Bakanlık ve kuruluşların başarılarının 
devamını niyaz eder, 1971 yılı Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin aziz milleti
miz ve Bakanlık personeline hayırlı ve uğur
lu olmasını dileyerek, Yüce Meclise saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Söz sırası, Demokratik Parti 
adına Sayın Samet Güldoğan'mdır. Buyurun 
efendim. 

D. P. GRUPU ADINA SAMET GÜLDOĞAN 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bütün ekonomik ünitelerde enerji mesele
sinin büyük önem taşıdığı yüksek malûmunuz
dur. Hele iktisadi gelişmesini tamamlamamış, 
oturmuş bir sanayie sahip olamamış memleket
lerde enerji problemi topyekûn kalkınmanın 
anahtarı durumundadır. 

Türkiye'de ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
tatbikatının son yansı idrak edilmektedir. Sı
nai gelişimin önplânda tutulduğu bu tatbikatta 
enerji probleminin köklü bir unsur olması tabiî
dir. Şimdi,, Yüce Meclisin huzurunda kalkın
mamızın temel meselelerinden biri olan enerji 
üretimi ile iktisadi potansiyelimizin ağırlı
ğını teşkil eden tabiî servetlerimizin değerlen
dirilmesi konuları görüşülmektedir. 

Demokratik Parti Grupu olarak, konunun 
detayına inmeden Önce bâzı gerçeklere dikkati 
çekmek istiyoruz. 

Enerji ve tabiî servetler meselelerinin par
tiler üstü bir bakış açısından değerlendirilme
sinde büyük zaruret vardır. Karma ekonomi sis
teminin bünyesinde mevcut elastikiyetin, il
mî ölçüler içinde ele alınarak bu sahada uy

gulanması ve bu sahadan yurt ekonomisine 
âzami katkının kazandırılması topyekûn kal
kınmamızın önde gelen şartıdır. Partiler üstü, 
yani, millî bir enerji politikası, millî bir pet
rol politikası, millî bir maden politikası, mil
lî bir sulama politikası iktisadi verimliliğin 
istikrara kavuşturulması için gereklidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bün

yesinde bir çok teşekkülün bulunmasına ve 
ikinci Beş Yıllık Plânda en büyük yatirım pa
yına sahibolmasına rağmen, sanayileşmemizin 
büyük unsuru olan enerji meselesi halledilmek
ten uzaktır. 

Bakanlığın faaliyetleri tetkik edilirken 
arama ve işletme çalışmalarını ayrı ayrı ele 
almayı uygun bulduğumuzdan, tenkidlerimizi 
bu tasnife göre yapmaya çalışacağız, ikinci 
Beş Yıllık Plân hedeflerine göre yapılması ge
reken arama ve tesbitler, bilhassa maden ve 
petrol sahasında beklenilen neticeleri vermemiş
tir. Hampetrol istihsalimizin artırılamamasmda, 
kapalı bölgelerde dahi Devlet ve Devlete bağlı 
teşekküllerin yaptıkları aramalardan sonuç alı
namamasının rolü çok büyüktür. Geride bırak
tığımız yılla da normalin çok üstünde bir gay
retle yapılan aramaların neticesiz kalması bir 
realiteyi ortaya koymaktadır: Bu aramaların 
sondaj öncesi yapılması gereken jeolojik ve 
jeofizik çalışmaları zamanımızın şart ve icap
larına uygun değildir. Bu şartlarda yapılan 
sondajlar, dünya standartlarının çok altında 
bir başarı nisbetiyle karşılaşılmasına ve çalış
maların memlekete çok pahalıya mal olmasına 
yol açmaktadır. 

Türkiye'de arama yapan diğer şirketlerle, 
Devlet ve Devlete bağlı teşekküllerin arama ka
pasiteleri mukayese edildiği zaman, arama ka
pasitemizin yabancı şirketlerden yüksek oldu
ğu görülür. Buna rağmen sondaj öncesi etüt ve 
araştırmaların kifayetsiz ve teknik icaplar dı
şında yapılmış olması yabancı şirketlerin so
nuçlarına ulaşmamıza mâni olmaktadır. 

1969 yılında birçok kapalı sahanın petrol 
arama faaliyetine çılması da müspet bir netice 
vermemiştir. Bundan Hükümetin petrol politi
kasında açık ve net olamayışı, yabancı şirketle
rin arama faaliyetlerini yavaşlatması ve 
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memleketin huzursuz bir vasat içinde bulunma
sı büyük rol oynamıştır. 

Petrolde olduğu gibi. diğer maden aramaları 
da İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen ölçü
lerde ve belirtilen hedeflere uygun şekilde yürü
tülememiştir. Yıllık programlarda durmadan 
tekrarlanan tedbirlere rağmen, maden politika
sı ve madenlerin işletilmesi rayına oturtulama
mıştır. Plânda taramaların kısa vâdede döviz 
getiren ithal ikamesi sağlıyan ve memlekette 
(gelişmekte olan entegre tesislere hammadde 
teşkil edecek sahalara teksif edildiği öngörüldü
ğü halde, rezervlerin ortaya konulması hedefi 
bile gerçekleştirilememiştir. 

Maden meselesinin muayyen bir yola gireme
mesinin en başta gelen sebebi Hükümetin bu ko
nuda hedefsiz ve çekingen bir politika takibet-
mesidir. G-eride bıraktığımız yıllara bakacak 
olursak, madenlerimizle ilgili Perlâmento mü
nakaşalarının büyük kısmı muhalefetle iktidar 
arasında «Boraksı yabancılara siz sattınız» it
hamları ve «Boraksı biz kurtardık» müdafaa
ları ile geçtiği görülür. Bu münakaşalara kar
şı biz soruyoruz: Madenlerimiz ne zaman tam 
bir şekilde işletilecektir? Ne zaman dünya pa
zarlarına yerleşerek Türkiye için döviz kay
nağı haline gelecek? 

Şunu katiyetle bilmeliyiz ki, Türkiye jeo
lojik yapısı ve arazisinin çeşitli devirle de te
şekkül etmiş olması sebebiyle yeraltı servet
leri bakımından zengin bir memlekettir. An
cak bugüne kadar ne sahibolduğumuz rezerv
lerin tesbiti, ne de bilinen maden yataklarının 
işletme temposu hızlandırılabilmiştir. Maden 
ve Petrol kanunlarının gecikmesinden doğan 
kararsızlık ve huzursuzluk bu kaynakların geliş
mesini durdurmuş, madencilik devrimizin millî 
gelir içindeki nisbetini % 3 civarında tutmuş
tur. Plânda öngörülen yılda yüzde % 11,3 nis-
betindeki madencilik üretimi gelişme hızı hiç
bir yıl gerçekleştirilememiştir. Bu gidişle plân 
hedeflerine ulaşılmasını imkân dâhilinde gör
müyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Maden meselesini bir çıkmazdan kurtarmak 

mechriyetindeyiz. Petrol, maden ve diğer yer
altı servetlerimizi yeni ve cesur bir hamle ile 
ele almak zorundayız. Bu ele alış, meseleyi 

sosyalist görüş saçısından kurtarmaktdır. Bu
gün madenlerimizin zaten % 75 i Devlet tara
fından işletilmektedir. Bu yolla da alman ne
ticenin verimsizliği ortadadır. Maden meselesi
ni dejenere eden sosyalist görüşün kaışısma 
ciddî, bilgili, ileriye dönük ve basiretli bir tu
tumla çıkmak lâzımdır. Sosyalist ülkelerle bi
le arama ve işletme faaliyetlerde yabncı serma
yeden istifade edilen, bu sahada «madenlerimiz 
sömürülecek» şeklindeki ilim ve ekonomik zih
niyetten mahrum baskıların safdışı edilmesi ge
rekir. Bunun yolu madencilik sahasına mem
leketimizin menfaatleri iyice hesaplandıktan son
ra yeni güçler ve yeni görüşler getirmektir. 
Özel sektör madenciliğinin ıslahı küçük işlet
melerin birleştirilmesi yolları aranmalıdır. Ya
bancı sermayeden, gerek sermaye gerekse tek
noloji olarak memleketimizin menfaatlerine uy
gun düşecek biçimde istifade edilmesi, hesapsız 
taassuplardan daha verimli olacaktır. 

Aramada olduğu gibi işletme istihsalde de 
fazla bir gelişme görülmemektedir. Bilhassa 
petrol istihsalimiz son yıllarda büyük bir ya
vaşlama içindedir. Bugün ihtiyacımızın yan
sını karşılayan istihsal, ihtiyacın süratle artışı 
karşısında bizi büyük sıkıntıların eşiğine getir
miştir. 1963 - 1969 devresinde yıllık petrol is
tihsali ortalama % 30 artmışken, son yıllarda 
artış hızı ortalamanın yarısına düşmüştür. 
Devlete ait teşekküllerin istihsalinde diğer şir
ketlerin istihsalinden çok yavaş artış görül
mesi. üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir 
problem teşkil etmektedir. 

Petrol rafineri tesislerinin artışını memnuni
yetle karşılıyoruz. Ancak Batman Rafinerisi 
tevsi edildikten sonra o bölgeden istihsal edilen 
hampetrolün bu rafinerinin yeni kapasitesi için 
kâfi gelmeyişi hususunda endişelerimiz mev
cuttur. Karadeniz rafinerisinin yer durumu
nun Yüksek Plânlamadan geçen karara göre 
mi, yoksa yeniden mi tesbit edileceği hususunu 
öğrenmek ihtiyacındayız. 

Petrol mevzuunda bir başka noktaya daha 
işaret etmek isteriz: Petrol ürünlerinin genel 
enerji bileşimindeki yeri yıldan yıla artmakta
dır. Bu nisbet 1964 te % 19 civarında iken, 
bugün % 37 ye yükselmiştir. Bu durum önü
müzdeki yıllarda yeni petrol yatakları bulunma
dığı takdirde ödemeler dengemizi daha da bo-
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zaoaktır. Bu bakımdan petrol ürünleri yerine 
daha ekonomik bir yakıtın ikame edilmesi fay
dalı olacaktır. 

Fuel - Oil esasına dayanan elektrik santral
leri yerine meselâ Elbistan kömürlerinin değer
lendirilmesi ciddî olarak ele alınmalıdır. Ay
rıca bir tabu gaz meselemiz vardır. Sayın Baş
bakan bol vaitli, çok iddialı ve (nurlu ufuk
lu) konuşmalarında tabiî gaz meselesine deği
nir. 1967 yılında yine Şubat ayının bir günün
de bu Parlâmentoda bakınız Başbakan ne de
miştir. (Onun içindir ki biz bugün dünyanın 
her tarafında sanayileşmenin bazı olan bir tabiî 
gaz projesinin peşindeyiz. Bundan gübre sana
yiinde faydalanabiliriz. Bundan elektrik istih
salinde, kimya sanayiinde, duman problemi
nin hallinde faydalanabiliriz. Bunu demir -
çelik sanayiinde ve çimento sanayiinde kul-
lanabiMrîz. Boru hattı toug*ün bir şey tut-
muyor. Musul'dan İstanbul'la çekilecek bir 
boru hattı 100 milyon dolar tutar. Bugün biz 
350 milyon dolarlık projeleri yapıyoruz). 

İşte Sayın Hükümet Başkanının tam dört yıl 
önce söyledikleri. 

Sayın miletveküleri, 

O günden bu yana bu proje dillerde dolaşır. 
«Irak'tan gaz alıyoruz» denir, heyetler gider 
gelir, Başbakan ve Enerji Bakanı gider, ne 
andlaşması biter, ne etütü. Bu mesele do'layı-
siyle Devlet adamlarının az konuşmalarında ve 
konuştuklarını gerçekleştirmelerinde gördüğü
müz fazileti ifade etmek isteriz. Yetkililer, 
projeleri hazırlanmadan, finansman temin edil
meden, andlaşmalan yapılmadan ve [konuşulan 
bütçe içinde başlanamıyacak işleri, bilhassa büt
çe esnasında ortaya atmamalıdırlar. Bu yol bel
ki bir celse ferahlık ve alkış sağlayabilir ama 
Devlet adamlarının en büyük gücü olan itima
dı yok eder. 

Gaz meselesinde olduğu gibi Denizli civarın
da çıkan buhar konusunda aydınlanmak ihtiya
cındayız. 

Enerji bakanlarından biri burada Keban 
barajından fazla enerji imkânı olduğunu söy
lemiştir. Bu iddialar neye dayanmaktadır? Kay
nağın projeleri yapılmış mıdır? Tatbik imkânı 
var mıdır? Bunların açıklanmasını bilhassa ri
ca edeceğiz. Ayrıca Trakya'da bulunduğu söy
lenen tabiî gaz meselesinde de bilgi rica etmek

teyiz. Söylenenler doğru mu, doğru ise son du
rum nedir? 

Muhterem milletvekilleri; 
Elektrik enerjisi konusunda plân hedefleri 

tahakkuk ettirilememekte, enerji ve maden sa
hasındaki yatırımlar fizik bakımından daima 
plân hedeflerinin gerisinde kalmaktadır. Ba
kanlığa bağlı teşekküllerin diğer bakanlıklara 
bağlı teşekküllerle koordine çalışmaması, ener
jiyi elinde tutan bakanlığın irtibatlı olduğu 
kurumlarla ahenk temin edememesi verimlili
ği düşürmektedir. Meselâ Elâzığ ve Samsun güb
re fabrikalarının açılışı yapıldığı halde istih
sale geçememesi hammaddenin zamanında ye-
tiştirilememesinden ileri gelmiştir. Giresun 
Kâğıt Fabrikasının ise elektrik kifayetsizliğin
den tam kapasite ile çalışamadığı söylenmekte
dir. Keban ve Gökçekaya santrallan gibi dev 
tesislerin programlarına göre çok gecikmiş ol
ması, ihtiyacımız olan elektrik enerjisi hususun
da gelecek yıllarda büyük sıkıntıya düşeceği
mizi göstermektedir. Keban Barajının göl sa
hasını teşkil eden arazinin istimlâk bedelleri 
de ayrı bir problem haline gelmiştir. Başlangıç
ta eksik ve hatalı olarak 600 milyon lira kabul 
edilen istimlâk bedelleri bugün tezyidi bedel 
dâvaları ile 2 milyar lirayı aşmıştır. Bu mik
tarın bugüne kadar 150 milyon liralık kısmı 
ödenebilmiştir. Bütçeden şimdiye kadar ay
rılan miktarda dâhi ödeme yapılamamış olması, 
her yıl Ankara'ya çeşitli mahallî heyetlerin 
gelmesine yol açmıştır. Bu heyetler Sayın Baş
bakanın her seferinde «derhal», «en kL»a za
manda» sözleriyle teminata bağladığı vaatler
den başka bir şey elde edememişlerdir. Bin
lerce aile bu yüzden mağdur durumda olduğu 
gibi, biriken istimlâk bedelleri ilerde bütçe
ye daha ağır bir yük haline gelecektir. Sayın 
Bakanın bu konuyu aydınlığa kavuşturmasını 
ve burada vukubulacak beyanların ciddiyet
le uygulanmasını talep ve temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Köy elektrifikasyonu mevzuunda da Hükü

met sözcülerinin büyük iddia ve büyük rakam
ları ile beraber olamıyoruz: Bu iddialar, geçen 
yıllara nazaran bir mânâ ifade edebilirse de, 
1960 tan bu yana cereyan eden gelişmeler kar
şısında kifayetsiz kalmaktadır. Meselâ Balkan
larda 1965 te köy elektriklendirilmesi nisbeti 
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% 30 iken 4 yılda bu nisbet % 60 a yükselmiş
tir. Bizde ise bu nisbet hâlâ % 10 un çok altında 
seyretmektedir. Hâlâ 1969 inşaat programının 
dâhi gerçekleştirilememiş bölümlerinin bulun
ması bu sahadaki iddiaların samimiyetsizliği
ni ortaya koymaktadır. 

Enerji meselesi üzerinde dururken, iç ih
tiyaç ve şebeke kayıtlarının genel olarak he-
sabedilenden daha fazla olduğu hususuna dik
katleri çekmek istiyoruz. Eski dağıtım şebe
kelerinin sebebolduğu bu vakıanın da Türki
ye Enerji Kuurumunun imkânları içinde ciddi
yetle ele alınması lâzımdır. 

Bakanlığa bağlı Etibank, Türkiye Kömür 
işletmeleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı, Petrol Ofis ve Petro Kimyg- gibi teşekkül
lerin programları bâzı .maddelere zam yapılaca
ğı kuşkusunu uyandırmaktadır, petrol, kömür 
ve elektriğe zam yapılıp yapılmıyacağının Yü
ce Meclis önünde ifade edilmesinde fayda gör
mekteyim. 

Konuşmamın bu kısmında Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında De
mokratik Partinin görüşlerini arz edeceğim: 

6200 sayılı Kanunla kurulmuş olan Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğü Türkiye'deki su kay
naklarının geliştirilmesi ile meşgul olmakta, 
bir yandan yerüstü ve yeraltı sularından isti
fade edilirken, diğer yandan da bunların za
rarları önlenmektedir. Netice olarak, Devlet 
Su işleri bütün vatan sathında sulama, kurut
ma,, taşlan kontrolü, hidroelektrik santraller, 
büyük merkezlerin içme, kuullanma ve sanayi 
suyu temini gibi projeleri vücuda getirmekte
dir. Bu projelerin millî ekonomimiz ve halkı
mızın refahı, sağlığı ve emniyeti yönünden öne
mi izahtan varestedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Devlet Su işleri programlarına giren proje

ler hangi anaprensiplere göre ele alınmalı ve 
seçilmelidir, şimdi bu konudaki görüşlerimizi 
arza çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, iki dakikanız 
vardır, hatırlatırım,. 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — On da
kikalık müddeti kullanmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 

DP GURUPU ADINA SAMET GÜLDOĞAN 
(Devamla) — Devlet Su işlerinin ele aldığı 
projeleri iki anagrupta toplamak mümkün

dür: iktisadi karakterli işler, içtimai karakterli 
işler. 

Sulama, enerji üretimi sanayiin ihtiyacı 
olan suyun temini gib projeler iktisadi karak
terli işler arasında olup, bu projeler sayesinde 
istihsalde büyük artışlar temin etmek mümkün 
olmaktadır. 

Acaba büyük bir iktisadi gelişmeye vesile 
olan bu projeler yurt sathına âdilâne bir şe
kilde dağılmakta mıdır? Bu soruya evet cevabı
nı vermek mümkün değildir. Bilhassa sulama 
projelerinde dağılım âdilâne olmamaktadır. 

«Kanaatimizce, sulama projelerinin tevziin-
de kurak bölgelere öncelik tanınmalıdır. Orta -
Anadolu, Doğu - Anadolu gibi yıllık yağışı ve 
yılık yağışın aylara göre dağılımı gayrimunta-
zam olan bölgelere maalesef çok az sayıda sula
ma projeleri isabet etmektedir. 

Muhtelif vilâyetlerin sulanabilir arazi potan
siyellerinin ne kadarında sulamanın tahakkuk 
ettirildiği şeklinde bir istatistik yapılsa bura
da bulunacak rakamların da büyük değişik
likler gösterdiği, bir vilâyette nisfoet sıfır iken, 
yani bu vilâyete Devlet Su işleri eliyle bir tek 
sulama projesi bile yapılmamışken, diğer bir 
vilâyette sulama potansiyelinin yüzde 50'den 
fazlasının geliştirildiği görülecektir. Bu konu
da İsparta vilâyeti ile meselâ Çankırı, Elâzığ, 
Sivas, Burdur vilâyetlerinin mukayesesi çok en-
terasan neticeler verecektir. 

Demokratik Parti olarak, vatandaşın devle
tin nimetlerinden âdilâne bir şekilde faydalan
masını lüzumlu görmekteyiz. 

Taşkın kontrolü, kurutma, içme ve kullan
ma suyu temini projeleri sosyal karakterli pro
jeler olarak mütalâa edilebilir. Bu projeler sa
yesinde üretimde artıştan daha çok vatandaşla
rımızın sağlık ve emniyet gibi bâzı meseleleri 
hallolmaktadır. Bu projelerin tevziinde de böl
gelerin ihtiyaçları göz önünde tutularak, hakşi
nas davranılması lâzııngeldiği görü'şündeyiz. 

Sulama gibi iktisadi karakterli bâzı projele
rin tamamen içtimai görüşlerle ele alınmasına 
zaruret vardır. Nitekim gelir seviyesi çok düşük 
fakir bölgeler ile çeşitli sebeplerle muhacerete 



M. Meclisi B : 55 21 . 2 . 1971 O : 2 

sahne olan bölgelerin bu tip meselelerini hal- t 
letmek maksadiyle ekonomik mülâhazaların 
ötesinde, tamamen farklı kriterlerle projele
rin ele alınmasının lüzumuna inanmaktayız. 

1971 programlarında yukarda arz ettiğimiz 
hususata bilhassa önem atfedilmesini temenni 
etmekteyiz. 

IBirkaç yıldan beri Devlet Su İşleri Genel 
[Müdürlüğü yeni bâzı projeleri programlarına 
almak yerine, eskiden başlanmış olan projeleri 
toparlamak, bunları müstahsil hale getirmek 
yolunu ihtiyar etmiştir. Prensibolarak bu tutu
mu uygun görmekteyiz. Ancak bu prensibe sı
kı sıkıya sarılarak, bugüne kadar Devletin ni
metlerinden faydalanamamış olan fakir kurak 
ve geri bölgelerin daha seneler senesi de beklet
meyi uygun mütalâa etmemekteyiz. Bu pren
sip ihlâl edilmemek kaydiyle, bu fakir bölge
lerin ıstıraplarına da bir nebze olsun çare bu
lunabileceği görüşündeyiz. Bu prensibin bil
hassa seçimin yaklaştığı yıllarda da hassasiyet
le tatbik olunmasını yürekten dilemekteyiz. 

Projelerin ele alınışı ve tatbikatı yönün
den Devlet Su İşleri en başarılı Devlet kuru
luşlarımdan biridir. Nitekim bu genel müdür
lük eskiden beri modem kuruluşa, süratli ça
lışmaya, Devlet - vatandaş arasındaki iyi mü
nasebete örnek olarak gösterilmektedir. Maa
lesef bir süreden beri bu idare, muhtelif sebep
ler yüzünden ağır ve pahalı işliyen, klâsik tip
teki bir Hükümet dairesi hüviyetini almaya 
başlamıştır. Bu görüşümüzü aşağıdaki misaller
le izaha çalışacağız. 

Son yıllarda Devlet Su işlerinin personel 
sayısında büyük artışlar olmuştur. Buna mu
kabil çeşitli faaliyetlerin nüvesini teşkil eden 
(teknik personelin sayısında da devamlı bir şe
kilde azalma olmaktadır. Başbakanın mühendis 
olduğu bir Hükümetin tatbikine başladığı per
sonel kanunu yüzünden teknik personel geniş 
ölçüde mağdur olmuştur. Denilebilir M, teknik 
personel son 20 yıl zarfında bu derece mağdur 
ve itibarsız duruma düşürülmemiştir. Bu tatbi
kat neticesinde inşaat, makina, elektrik, ve 
benzeri mühendislerin birçoğu teşkilâtı terk 
etmiştir. Maalesef ayrılmalar hâlâ da devam 
etmektedir. Bunun neticesinde teknik, yarı tek
nik ve yardımcı personelin nisbeti bozulmuş, | 

Devlet Su işlerinin etüt, proje, inşaat ve işlet
me yönünden faaliyetleri azalmış, pahahlaşmış 
ve kalitesi düşmüştür. 

Tahmin edileceği gibi Devlet Su İşlerini 
terk eden teknik personelin yerine yenilerini 
ikame etmek çok müşküldür. Çünkü, bu tip 
teknik personel asgari on - onbeş yıl süren sü
rekli çalışma, yurt içi ve yurt dışı eğitimler ve 
Devlete çok pahalıya mal olan iş tecrübesi ne
ticesinde yetiştirilebilmektedir. Böylece Devlet 
Su işlerinin tekrar eski teknik gücüne ve ak-
tivitesine kavuşabilmesi içjin yeniden 1 0 - 15 
yıllık bir çalışmanın yapılma zarureti ortaya 
çıkmaktadır. 

Devlet Su işlerinden ayrılan bâzı mühen
disler özel mühendislik bürolarının etrafında 
toplanmışlardır. Bu bürolardan bir kısmı haki
katen yüksek kalitede istihsal yapılabilecek 
güçtedir. Ancak Devlet Su işleri özel sektör
de mevcudolan potansiyelin değerini takdir 
edememiş, kendi eksiğini bu bürolar kanalıyla 
tamamlamak yoluna gitmemiştir. 

Bu yüzden iş bulamıyan ve münhasıran 
«su kaynaklarının geliştirilmesi» ile ilgili pro
jelerde çalışan bürolar ya faaliyetlerini tatil 
etmişler ya da başka sahalara kaymışlardır. 
Bu durum Türkiye için hakikaten büyük kayıp
tır. 

Devlet Su işleri projelerinde genellikle bü
yük keşif artışları ve gecikmeler olmaktadır. 
Keban ve Gökçekaya barajlarının inşaatları 
ile Doğankent ve Kovada hidro - elektrik san
tralleri bu beyanımız için tipik misâllerdir. 

Devlet Su işleri, etüt ve plânlamasını, pro
jesini ve inşaatını yaptığı birçok projelerin 
işletilmesini de yapmaktadır. Bunların başında 
sulama projelerinin işletmesi gelmektedir. Dev
let Su işleri sulamalarının bariz vasıflarından 
birisi» sulama randımanının çok düşük olması
dır. Milyarlara varan bu yatırımların sonucun
da tam ve kâmil bir sulama temin edilmeli ve 
plânlama safhasında tasarlanan, sulama sebebi 
ile vâki olacak millî gelir artışı mutlaka sağ
lanmalıdır. Bunun temini için Devlet Su İşleri
nin Toprak - Su ve Tarım Bakanlığının ilgili 
daireleriyle sıkı bir işbirliği yapması lâzımdır. 
Zira bir sulama projesi; sulama, tohum, gübre, 
mücadele ve pazarlama bir arada mütalâa edi
lirse başarılı olabilir. 
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Devlet Su işleri tarafından inşa edilen ener
ji projelerinin işletmesi başlangıçta Etibanka 
ve bilâhara Türkiye Enerji Kurumuna devre
dilmiştir. 

Bu santrallerin işletmesinde, o nehir havza
sı için sulama, taşkın kontrulü ve benzeri hu-
susatm da göz önünde tutulması icabetmekte-
dir. Bunun temini için Devlet Su işleri ve Tür
kiye Enerji Kurumu arasında çok iyi bir işbir
liğinin tesisi de lüzumludur. Devlet Su işleri 
bir nehir havzasını tetkik ederken sulama, taş
kın kontrolü, enerji üretimi, içme, kullanma ve 
sanayi suyu temini gibi hususları göz önünde 
tutmaktadır. Buna mukabil Türkiye Enerji 
Kurumu su kaynaklarının sadece enerji yönü
ne ilgi duyacaktır, iki idare arasındaki bu 
farklı ilgilerin telifi bakımından da iyi bir iş
birliğinin gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Konuşmamın sonuna geldiğim şu sırada bâ

zı gerçekleri başlangıçta belirttiğim esaslar ışı
ğında Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Tabiî servetlerimizin âzami verimliliğini 
sağlamak, enerji üretimini ekonomimize yük 
olmaktan çıkarıp kurulmakta olan sanayiimizin 
muharriki haline getirmek mecburiyetindeyiz. 
Sıhhatli ekonomilerde ucuz, yaygın ve istikrar
lı enerji üretimi sınai büyümenin önde gelen 
faktörleri arasında yer almaktadır. Tabiî ser
vetlerimizin, başta madenlerimiz ve petrol re
zervimiz olmak üzere partilerüstü millî bir po
litika açısından ele alınması ve arama, işletme, 
pazarlamadaki tatbikatın istikrara kavuşturul
ması şarttır. Dış ticaret dengesinin devamlı 
bozuk, ödemeler bilançosunun devamlı açık bu
lunduğu bir ekonomik bünyeyi, âtıl vaziyette 
duran ikame maddelerini ve döviz kaynakları
nı harekete geçirmekten başka yollarla sıhha
te kavuşturmak mümkün değildir. 

Üzüntü ile kaydetmek gerekir M, normal 
işliyen ticari ve sınai kuruluşların tabiî seyrini 
bile muhafaza edemiyen Hükümet, bu sahada 
atılması gerekli zor adımları gerçekleştirme 
umudu vermekten uzaktır. 

Meseleyi bizim işaret ettiğimiz genişlikte 
kavramaktan mahrum bir anlayışla karşıkarşı-
ya olduğumuz aşikârdır, istikrarın en fazla 
önem taşıdığı bu bakanlık koltuğunda sık sık 

değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliklerde 
ehliyetten başka kriterlerin gözetildiği intibaı 
veren belirtiler mevcuttur. Hattâ Enerji Ba
kanlığı koltuğu çoğunluk grupu üzerindeki he
saplarda kullanılmak üzere Anayasanın emret
tiği son ana kadar boş tutulabilmektedir. 

Hükümetin, enerji ve tabiî servetler politi
kasının yanında olamayışımızın matematiğe 
dayanan izahını biraz önce arz etmiştim. Günü 
birlik hesapların, politik oyunların açık sahası 
haline getirilen bu tatbikat, ekonomik bakım
dan neden belimizi doğrultamadığımızın orta
daki izahıdır. 

Demokratik Parti, gelecekte memleketimizi 
aşılması güç engellerle karşıkarşıya bırakacak 
bu tutum ve politikanın iktisadi icaplara uy
gun tarzda süratle düzeltilmesini temenni et
mektedir. 

Yüce Meclisi şahsım ve grupum adına saygı 
ile selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Hasan Çetinkaya buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA HASAN ÇETİN
KAYA (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 

1971 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi üzerinde C. H. P. Grup sözcüsü ola
rak görüşlerimizi belirtmek için huzurunuzda
yım. 

Hükümetin Yüksek Plânlama Kurulundan 
geçirmek suretiyle 1971 yılı programından al
dığımız dokümanları esas alarak bütçeyi eleşti
receğiz. 

1970 yılı kalkınma hızının 5,4 olarak ger
çekleşmesi, plânın uygulanmasında Hükümetin 
başarılı değil, tesbit edilen % 7 hızı temin et-

- memesi nedeniyle başarısız ve Türkiye için kal
kınma değil batırma olarak nitelemek yerinde 
olur. 

İkinci plân döneminde kabul edilen plâna 
göre 111,5 milyar liralık sabit sermaye yatırım
larının planlandığı gibi gerçekleştirilmesi için 
de 1967 - 1972 döneminde 5 milyar 445 milyon 
dolarlık ithalât ve 3 milyar 625 milyon dolar
lık da ihracatı öngörmüştü. İşte plân diHminin 
üçüncü yılı sonunda Demirel Hükümeti para 
değerini düşürmek suretiyle ithalât ve ihracat 
dengesini alt üst etmiştir, ikinci plân dönemin-
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de plânda önerilen ihracat hedeflerinin gerisin
de kalındığı görülmektedir. 

1971 programından aynen okuyorum : «İt
halâtta plânın öngördüğünden farklı olarak 
tüketim mallan artışı daha çok hava şartlan
ma elverişli olmaması sebebiyle yapılan gıda 
mallan ithalâtından ileri geldiği» beyan edil
mektedir. Bu demektir ki, hava şartları elve
rişli gitmediği sürece dışa bağlı ithalât devam 
edecektir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı doğal 
kaynaklanmızı plânın öngördüğü yönde de
ğerlendirir ve gereğini yaparsa «Türk Milleti
ni yağmur dualarından ve dış ülkelerden gele
cek gıda maddeleriyle beslenme belâsından 
kurtarması için» yurt yararına yatınm yapma
sını kaçınılmaz bir durum olarak görüyoruz. 

Üretimde artış meydana getirmedikçe dı
şardan gıda maddeleri ithal edilmesi kadar 
ağır bir yük tasavvur edilemez. Hani Demirel 
Türkiye'yi iki misli büyütecekti? Bunu dış it
halâtla mı yapacak? Bunun içindir ki, Demi-
rel'in yatınm politikasını batınm olarak nite
liyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
îkinci Beş Yıllık Plâna göre tesbit edilen 

ihracat hedefleri gerçekleşme durumu incelen
diğinde; 1968 de 540 milyon dolarlık ihracat 
yapılması gerekirken 496,4 milyon dolarlık ih
racat yapılmıştır. Yine 1969 da 575 milyon do
lara karşılık 528,6 milyon dolarlık ihracat, 
1970 yılı için 615 milyon dolar ihracat öngörül
müşken 589 milyon dolarlık ihracat yapılabili
yor. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kal
kınma plânı içinde kendisine düşen büyük so
rumluluğu yerine getirememiştir. 

îkinci plân döneminde Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı toplam yatınmlann 1968 de 
% 31,3 ünü, 1969 da % 34,1 ini, 1970 te ise 
% 37,2 oranında gittikçe artan bir nisbette ya
tınm yapmaktadır. Buradan da anlaşılmakta
dır M, bu bakanlığa ve ilgili kuruluşlarına bü
yük vazife düşmektedir. 

1971 programı, Tablo : 24. 
Madencilikte plânlanan hız % 11,3, buna 

karşılık % 7,3 te kaldığını görüyoruz. Enerji 
sektöründe % 13,2 büyüme hızına karşılık 
% 9,9 da kalınmıştır, ikinci plân dönemi he-

I deflerine aynlması için plânın son dilimi olan 
1972 yılında çok büyük yatınm yapılması ge
rekmektedir. Merak ediyoruz, bunu hangi kay
naklardan temin edeceksiniz? 

Plân hedeflerinin çok gerisinde kalmanın 
diğer bir hususu da, yanlış uygulanan sanayi 
politikası oluşudur. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ithalât fazlalığı bunun açık belirtisi
dir. 

1971 yılı programı, Tablo : 140, 141, 144 ve 
145 tetkik edildiğinde cari fiyatlara göre ma
dencilik sektöründe ihracat şöyledir : 

1967 yılında 172,2 milyon, 1968 de 206,0 
milyon, 1969 da 292,6 milyon, 1970 te 424,9 
milyon ve 1971 de de 632 milyon ihracata kar
şılık yapılan ithalât ise 1967 yılında 418,7, 
1968 de 462,0, 1969 da 428,8, 1970 te 673,5 ve 
1971 yılında da 1 milyar 346,5 milyon ithalât 
yapıldığı ve yapılacağı açıkça görülüyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleket kalkınmasında önemli yeri olan 

petrol çalışmalarına değinmek istiyoruz. 
Türkiye ̂ de 1969 yılında 3 milyon 600 bin 

ton petrol üretilmiştir. 1970 yılında ise aynı 
mertebede kalacağı tahmin ediliyor. Bu üre
timlerin % 54 ünü Shell, % 33 ünü TPAO ve 
% 11 ini Mobil, % 2 sini de Ersan Şirketi te
min etmektedir. Tüketim ise 1969 da 7 milyon 
ton, 1970 yılında 8 milyon tonu bulmuştur. 

ikinci plân dönemi olan 1968 - 1970 yılla-
nnda ithal edilen ham petrola ödenen döviz; 
1968 de 420 milyon, 1969 da 379 milyon, 1970 
te 620 milyon, 1971 yılında da 1 milyar 157 
milyonluk ithalât yapılarak 2 milyar 576 mil
yon lira dışa ödemiş oluyoruz. 

Hampetrol artışını sağlıyacak yaJtırıanlara 
girmiyen, devamlı olarak dışa dönük yabancı 
sermayeyi teşvik etmeyi hedef alan ve döviz 
kaynaklarımızı yabancılara gidecek şekilde he
ba eden A. P. iktidarının sakat plân uygulama
sı hep aleyhimize yürümektedir. 

Petrol Dairesine bakıldığında görülüyor M, 
o kadar çok yabancı şirket müracaat etmiş M, 
geçmişten daha fazla, hepsine müsaade edilmiş 
ve ruhsat verilmiş, yabancı firmalar azalacağı 
yerde devamlı çoğalmıştır. Petrol aramalan 
bakımından durum kötüye gitmektedir. Ya-

I bancı şirketlere imtiyaz vermek suretiyle Tür-
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kiye'de ham petrolün artacağını sanmak hayal 
olur. Petrol Dairesi Başkanlığı ile ilgili bölü
mün 12 sayılı cetvelinde özkaynaklarımızı, im
kânlarımızı, müesseselerimizi tam kapasite ile 
çalıştıracağımıza dair bâzı Örnekler vermiştir. 
Bu cetvellerde şirketlerin adları bulunmakta
dır. TPAO Ortaklığının 1969 - 1970 mukayese
sinde, 1970 te gerileme olduğu kendisini göste
riyor. Halbuki yabancı şirketler artmış, yerli 
hampetrol üretimi ise yerlinlde sayıyor. Kendi 
kuruluşlarımızı geliştirecek olanaklar sağlana-
ımryor, plân hedeflerinin gösterdiği tedbirleri 
alamıyor, böylece ters gelişmelerle karşıkarşıya 
kalmıyor. 

&*> 
Petrol kanununa göre, Türkiye'ye gelen ya

bancı sermaye miiktarı nedir? Maddi miktar ne 
(mertebededir? Devalüasyondan sonra transfer
ler hangi kurlar üzerinden yapılmaktadır? 

Petroilide görüşümüz şudur : Doğal kaynak
larımızın işletilmesinde yabancı el sokulmama
lı, yabancı sermaye imtiyazı doğal kaynakla
rımızdan derhal çekilmelidir. Bu imtiyazlar, 
anlaşmalar en kısa zamanda «millîleşme prog
ramı» ile gerçekleşmelidir. Petrolümüzün, ma
denlerimizin aranması, üretilmesi, taşıma ve 
dağıtımı Devlet eliyle yürütülebilmelidir. 

Son günlerde üç yabancı petrol şirketinde 
grev yapıldı. Bu grevi Hükümet, millî güven
liğe aykırı bularak erteledi. Millî güvenliğimiz 
üç şirketin elinde ise Hükümete düşen vazife 
vardır: 

1. — ithal malı hampetrolü azaltarak dışa
rıya döviz ödenmesini önlemek, 

2. — Gerekli yatırımları yapmak, 
3. — Böylece millî güvenliğimizi ilgilendi

ren petrolümüzün hemen millîleşmesine geçmek 
suretiyle bu yabancı şirketlerden kendimizi 
kurtarmalıyız. 

Bu olay işin içyüzünü açıklığa çıkarmıştır. 
Bu sıraladıklarımızı yaptığınız zaman, millî 
güvenliği üç şirketin elinden kurtarmış olursu
nuz. 

Sayın milletvekilleri, 
Petrol Ofis, 1969 - 1970 yıllarının mukaye

sesinde özellikle motorin ve yakıt yağında 1969 
dan sonra büyük ölçüde düşüş göstermiştir. 
Motorinde 1 milyon 154 bin tondan 1 milyon 
tona, yakıtta 328 100 tondan 290 bin tona düş

müştür. Programda ise, kuruluşun geliştirilme
si ve daha geniş ölçüde dağıtım yapmasını ön
görmüş, hattâ Petrol Ofis Anonim Ortaklığı ile 
ilgili olarak «dağıtım ve satış organı» kurul
ması öneriliyor. Buna katılıyoruz. Bir zamanlar 
«Petrol Ofis, bütün kuruluşların yakıt ihtiya
cını karşılasın mı karşılamasın mı?» hususu bu 
Parlâmentoda münakaşa edilmiştir, hattâ ya
bancı şirketlerce Türkiye Büyük Millet Mecli
sine müracaat edilerek komisyonlara kadar ge
tirilmiştir. «Serbest rekabet imkânını kaldın-! 
yorsunuz» denilmiş, hattâ Anayasaya aykırı 
olduğu ifade edilmiştir, ilim adamları, bunu 
Anayasaya aykırı görmemiş ve Devlet kuruluş-

. larmm yakıt ihtiyacını Petrol Ofis karşılıyabi-
lir görüşünde bulunmuşlardır. 

Buna rağmen kanun çıkmamış ve kararna
melerle iş idare edilmiştir. Bu kuruluş bugün 
bir çıkmaz içindedir. Yakıtını karşıladığı kuru
luşlardan parasını alamama durumuna düşmüş
tür. 

Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Plân, madenciliğe en önem

li unsur olarak görmüş, büyük sermayeli ve 
ileri teknolojik imkânlara sahip kuruluşların 
varlığını kabul etmiş bulunmaktadır, iktidar 
ise, uygulamada iç ve dış sermaye gruplarının 
baskısına dayanamıyarak Etibank gibi millî ku
ruluşu güçsüz bırakmakla, kendisinin plânla 
çatıştığı açıkça görülmektedir, örneğin; Ferro 
Krom'da, karma teşebbüsün bütün zararını Eti-
banka yüklediği gibi. 

Yeraltı ve yerüstü servetleri büyük ölçüde 
Devletin malıdır. Yeraltı servetlerimizin özel 
teşebbüse imtiyaz olarak tanınmasını uygun 
bulmuyoruz. Maden Kanununun 156 ncı mad
desi, teşkilâtın geliştirilmesini âmirdir. Maden 
Dairesinin bölge kuruluşları yoktur. Merkezî 
çalışmasını kâfi görmüyoruz. Dairenin şimdiye 
kadar verdiği ruhsat adedi 56 bini bulmuş, iş
letilen maden sahası ise 318 dir. Ruhsat verme
de rekor kıran dairenin faydalı hale getirilme
sini, ruhsat verdiği sahaların işletilmesini sağ
lamalıdır. 

Birinci plân döneminde madencilik sektö
ründe plânlanan 3 milyar 685,5 milyon liralık 
yatırımın 3 milyar 556,2 milyon olarak % 96,4 
oranında gerçekleştirildiği halde ikinci plân 
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döneminde A. P. iktidarı her yıl 300 - 400 mil
yon lira kaynak yaratan iktisadi Devlet Te
şekküllerinden Etibankı, sözde halka açık şir
ketler uygulaması adı altında bu kuruluşu güç
süz bırakmasını ve parçalamasını uygun bul
muyoruz. 

Hele bakır ve boraks gibi önemli kaynaklar
dan yoksun bırakmalarını Anayasamız yönün
den millî çıkarlarımıza aykırı bulduğumuzu 
tekrar etmek isteriz. 

iktidarın 30,5 milyon dolar Amerikan kre
disi karşılığında Etibank elinden bakırları al
ması ve 40 yıl süre ile Amerikan kontrolluğun-
da bir özel teşebbüse vermesini uygun bulmuyo
ruz. 

Bor minerallerinin sorunu, Senato Araştır
ma Komisyonu raporlarından da açıklığa ka
vuştuğu gibi, artık Türk Ulusu eliyle işletil
mesi kaçınılmaz bir önem kazanmıştır. Bu hu
susların gerçekleştirilmesi için getirilecek ka
nuna yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün aslî gö

revi; etüt, araştırma ve incelemedir. Bunların 
geliştirmek için kendisine gerekli imkânlar sağ
lanmalıdır. Raporların tetkikinde görüyoruz 
ki, MTA nm bu vazifesini plânlama üzerine 
almıştır, 30 a yakın inceleme ve araştırma yap
mıştır. Eğer MTA bunları yapamıyacak du
rumda ise onu takviye etmek, böylece işin sa
hibini görev yapar hale getirmek Hükümetin 
vazifesidir, Yoksa yeni kuruluşlar meydana ge
tirerek cari harcamaları yükseltmek olmamalı. 
1971 yılı programında sayfa 126 dan sonra yer 
lalan kısımda mükerrer olarak her iki kuruluş 
da inceleme ve araştırma yapmıştır. 

Etibank, Petrol Ofis TPAO hizmet branşla
rına, hizmet sahalarına güren işlerin, yabancı 
şirketlere ve yabancı şirketlere dayalı özel şir
ketlere verilmesini uygun bulmuyoruz. 

Sayın Başbakan Demirel 7 . 11 . 1969 tari
hinde Hükümet programını Meclisimizde okur
ken şunu söylüyordu: «iktisadi kalkınmamızın 
başlıca potansiyelini, gücü hızla ve devamlı şe
kilde artan vatandaş kütlesinde, yani özel sek
törde görmekte ve dış âlemden gelecek kay
nakları ihmal edilmesi mümkün olmıyan un
surlar olarak mütalâa etmekteyiz.» 

Sayın milletvekilleri, 
«Türkiye ancak özel sektör ile kaUanabilir» 

Yanlış felsefesiyle hiçjbir ülkede özel sektöre 
verilmiyen tavizler bizde özel sektör ve yabancı 
sermayeye verilmektedir. 

özel sektörün Devlet eliyle kalkuıdırılmıası 
hedefine yönelmiş olan bu yanlış çabalar Dev
leti milyonlarca lira zarara sokmakta, buna 
karşılık ülkede gerçek anlamda bir kalkınma 
olmamaktadır. Yabancı sermaye kendi çıkarla
rına uygun bir düzenin Türkiye'de kurulması
nı arzu etmektedir. 

1967 yılından bu yana yatırım yapmak için 
67 firmaya izin verilmiş ve bu firmaların Tür
kiye'ye 1 milyar 210 milyon liralık yabancı ser
maye getirmeleri gerekirken ancak 280 milyon 
261 bin lira getirmişlerdir. Bu miktar taahhüt 
edilenin % 23 üdür. Aynı dönemde, yani 1967, 
1970 arasında 238 milyon 104 bin lira kâr 
transfer etmişlerdir. Bu durum da gösteriyor 
ki, özel sektör ve yaJbancı sermaye bir sömürü 
aracı durumundadır. Sayın Demirel Hükümeti 
de, kalkınma felsefesiyle bu düzenin devamını 
istemektedir. Hayır milletvekilleri, bu düzen 
böyle halkın aleyhinde devam edemez. 

Sayın milletvekilleri, 
Doğu - Anadolu bölgesi Türkiye içinde 

önemli yeri olan yeraltı kaynaklarına sahiptir. 
100 milyon ton olarak bilinen ülke petrol re
zervlerinin büyük bir kısmı, demir rezervleri
nin % 22 si, bakırın % 24 ü, kromun % 32 si, 
kurşun ve çinkonun % 18 i, manganezin % 12 
si bu bölgededir. Son senelerde linyit kömürle
rinin % 80 inin yine bu bölgede olduğu tesibit 
edilmiştir. 

Yeri gelmişken söyliyeyim; Türkiye Kömür 
işletmesi, Doğu'daki halkın yakıt ihtiyacını 
karşılıyamadığı için, son defa gazetelerden öğ
reniyoruz ve Türk radyoları haber veriyor; 
Ağrı'da nakıs 45 derecede bölge okulları kö-
mürsüz kalıyor, Devlet dairelerinde kalorifer
ler yanmıyor, halk yakacağını temin etmek için 
çırpınmaktadır. Bu kadar doğal kaynağa sahi-
bolan Doğu - Anadolu neden kalkınamıyor? 
Neden iş sahaları açılmıyor? Hani özel sektö
rün memleket kalkınmasındaki çabası? Hangi 
özel sektör Doğumda yatırım yapmıştır? özel 
sektör oralara gidemez, çünkü istediği tatlı kâ-
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n bulamıyor. Evvelâ «altyapı» diyor, «enerji» 
diyor, yani, «Devlet bâzı yatırımları yapsın, 
bana hazır imkânlar sağlasın, ondan sonra ben 
Doğu'ya giderim» diyor. Vergi indirimlerine 
rağmen Doğu'da özel sektör nerede? 

Biz diyoruz ki, Doğu'nun kalkınması özel 
sektörle olamaz. Hükümet kalkınma plânı için
de, Doğu için özel bir plân ve program uygula
malıdır. Doğu halkımızın doğup büyüdüğü top
raklar üzerinde yeraltı ve yerüstü doğal kay
naklarla doludur. Bunların işletilmesi, iş saha
ları açılarak yabancı ülkelere gitmek için se
nelerce sıra bekliyen Doğu halkımızın çilesi 
son bulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Elektrik enerjisi durumumuza geliyorum. 
Bütçe raportörlerinin raporlarında 1971 yı

lında Türkiye talebinin 8,5 milyar Kw/saat ola
cağı belirtilirken, plânlama bu miktarın 1970 
yılında gerçekleştiğini söylüyor. DSÎ bütçe ra
porunda ise enerji üretiminin 1972 yılında 
11,85 milyar Kw/saate erişeceği belirtiliyor. Bu 
rakamlardan hangileri doğrudur? 

Esas üzerinde durmamız gereken husus şu : 
1971 yık programına göre uzun vadeli enerji 
programının enerji maliyeti ve yatırım prodük
tivitelerine göre hazırlanması için gerekli araş
tırma düzeni kurulacaktır. Yine aynı program
da Fuel Oile dayalı santrallerden kaçınılması 
ve hidro - elektrik olanakları ile linyitin değer
lendirilmesi istenmektedir. Bu önerilere önem 
verilmiyor, şimdi öğreniyoruz ki, Aliağa Elek
trik Santrali; ki, 150 bin Kw/saat enerji elde 
edecek kapasiteli ve Fuel Oile dayalı bu işin 
yabancı firmaya verilmekte olduğuna dikka
tinizi çekeriz. Tesis yılda 1 milyon ton Fuel Oile 
ihtiyaç gösterecektir. Bu demektir ki, her sene 
30 milyon dolar dışa akacaktır. 

Yeni kurulan Türkiye Elektrik Kurumuna 
büyük vazife düşmektedir. Tüm elektrik hiz
metlerinin tek elde toplanması yerinde olmuş
tur. Köy elektrifikasyonuna hız verilmesi ve 
ödeneğinin artırılmasını lüzumlu görüyoruz. Bu 
kuruma devredilen elektrik yatırım tesislerin
den, tasfiyeye tabi tutulmuş iş var mıdır? Yani 
ilk keşif bedelleri üzerinden ihale edilmiş ve 
aynı keşiflerle bitmemiş işler ne kadardır? Bun
ların tamamlanması ve işletmeye açılması için 
ne kadar ödeneğe ihtiyaç vardır? 

Şimdi DSÎ hizmetlerine geliyoruz. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tarım

da 16,9 milyar lira yatırımın % 53 ü su kay
naklarının geliştirilmesine ve düzenlenmesine 
tahsis edilmiştir. Su kaynaklarını faydalı bir 
hale getirmek, su potansiyelinden tam istifade 
edebilmek olanaklarımız zayıftır. Bilhassa sel 
derelerinin ıslahı yönünden yeterli ödeneğin ay
rıldığını göremiyoruz. Toprak muhafaza çalış
maları yeterli değildir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye bugün dışarıya insan ve bitki ih-

raceder. Buna, toprak ihracettiğini de ilâve et
mek isteriz. 2 milyon hektara yakın arazinin 
erozyona tabi olması nedeniyle her sene binler
ce dönüm arazi toprağı akarsularımız yoluyla 
denizlere akmaktadır. Suların taşkın ve yağ
murların şiddetli zamanlarında nehirlerin top
rak renginde akması önlenememiştir. 

Devlet Su İşleri, başlangıçta çok randımanlı 
olmasına karşılık iş kapasitelerinin artması, 
makina parklarının miadını doldurması, yeterli 
teknik elemanın bulunmaması, ödeneklerinin 
kifayetsizliğidir ki., istenilen hedefe varamamış
tır. Mütaahhitler eliyle yapılan işler uzun za
man alıyor, zamanında ve ilk keşiflerine göre 
istenilen maliyete tamamlanamıyor. Tetkik edil
sin, hiçbir yatırım ilk keşfe göre ve zamanında 
tamamlanamamıştır. 

Devlet Su işleri için 1971 yılında ayrılan 2 
milyar 100 milyon Ödeneğin cari masrafları çık
tığı takdirde 500 milyonluk yatırım yapılacak
tır. 1970 yılında yapılan para devalüasyonu 
sonucu keşiflerde artış olmuştur? Yeni ihaleler 
hangi birim fiyatları üzerinden hesaplanacak
tır 

Bize öyle geliyor ki, 1971 yılı, yatırımları 
bakımından Türk Milleti ve DSÎ için en talih
siz yıl olacaktır. 1970 yılında mütaahhit firma
lara mukaveleleri gereğince yaptırılan işler 
karşılığı istihkaklar ödenmiş midir? Ödenmemiş 
ise bu meblâğ ne mertebededir? 

Keban konusunu mühim yatırım olarak gö
rüyoruz. Bu eserin zamanında bitmesi hepimizi 
memnun edecektir. Göl barajı içinde kalacak 
173 köyün 30 bin nüfusunu iskân edecek ted
birler alınamamıştır. 1972 yılında göl dolmaya 
başlıyaoağma göre istimlâk bedellerinin mutla
ka o tarihe kadar ödenmiş olması lâzımdır. 1 
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milyar 100 milyonu bulan istimlâk bedelinden 
henijz ödenen ancak 201 milyonu bulmuştur. 
1972 sonuna kadar 800 milyon parayı nasıl kar-
şılıyacaksmız? Şu hale göre DSÎ 1971 yılında 
yatırımdan mahrum kalacaktır. 

Doğu illerinin kalkınmasında Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına büyük görev düş
mektedir. 1971 yılı programını incelediğimizde 
Doğu illerinde sulama ile ilgili her hangi bir 
yatırım göremiyoruz. Politik nedenler ve siyasi 
tercihler bir yana itilerek bu bölgeye önem ve
rilmesini istiyoruz. 

Fırat Nehri üzerinde Güney illerimizin ova
larını sulayacak olan Aşağı Fırat havzasında 
yapılması düşünülen Karakaya Barajının pom
paj ile sulama işi söz konusudur. Aldığımız is
tihbarata göre bu proje Elektro - wat ile Tipton 
and Kalbach ine. firmalarına yaptırılmakta ve 
aceleye getirildiği kanısındayız. Bu projede ya
pılacak her hangi bir hata ilerde büyük zarar
lar doğurabilir. Fizibilite çalışmalarının doğru 
değerlendirilmesi, millî çıkarlarımıza uygun 
projenin elde edilmesi, dışa dönük ithal malı 
pompaj maMnalarmdan kaçınılmasını lüzumlu 
görüyoruz. 

30 milyarın üstünde maliyeti gerektiren böy
le büyük tesislerde mühendislik hizmetlerinde 
en iyi çözüm şeklini bulmayı öneririz. 

Sayın milletvekilleri, 
Plânın gerçekleşmesini teknik eleman yap

tığına göre, tecrübeli ve ihtisas sahibi eleman 
yetiştirmekte çaba göstermemiz gerekir. Bakı
nız Sayın Demirel Mecliste okuduğu Hükümet 
programında ne diyor : «Bugün gelişmiş mem
leketler ile gelişmekte olan memleketler arasın
daki en büyük mesafe teknolojidir. Teknoloji 
açığı kapatılmadıkça gelişmiş memleket haline 
gelmek mümkün değil.» 

Şimdi sormamız gerek, bu teknoloji açığını 
kim kapatacak? Teknolojiyi geliştirecek ve ge
lişmiş memleketlerle az gelişmiş memleketler 
arasındaki mesafeyi kim kapatacak? Elbette 
bunu teknik unsur olarak belirtmek isteriz. Sa
yın Demirel de bir teknik eleman olarak hattâ 
gelişmiş memleket olan Amerika'dan nasibini 
almış, Türkiye'de DSİ Genel Müdürlüğüne ka
dar yükselmiş, yabancı şirket mümessilliğini 
yaptığına göre, teknolojinin gelişmesine hizmet 

eden unsuru iyi bilir. Yalnız Demirel'in unut
tuğu ve sırtını çevirdiği bir husus var, o da 
Türk mühendis ve teknisyenidir. 

Demirel teknolojiden bahsedemez. Çünkü 
teknolojiyi geliştiren bilimsel araştırma ve ilmî 
çalışmalardır. Nerede bu ilmî çalışmalar? Hal
buki Demirel bugün yurdumuzda kanunla ku
rulmuş Türk Mühendisleri Odalarının fikir ve 
görüşlerini dahi almamaktadır. Kendisinin ka
yıtlı olduğu İnşaat Mühendisleri Odasından ih
racı hususu haysiyet Divanına kadar götürül
müştür. Çünkü onların mücadelesini yaptığı 
özel sektör yabancı ilişkisi, Türkiye kalkınma
sında kendilerine değer vermemesi, hattâ onla
ra karşı özel mühendislik okullarını açarak bir 
nevi gelecekte kendisine yardımcı ve işbirlikçi 
zihniyetle elele verdiği açık delildir. 

Yapılan ilmî bir hesaba göre, 25 yaşındaki 
bir mühendisin eğitim maliyeti ilköğrenim, or
taöğrenim ve yüksek öğrenim dâhil asgari 
650 - 700 bin lirayı bulmaktadır. Millî ekonomi 
bakımından maliyeti bu kadar yüksek olan bir 
üretici unsur neden yabancı memleketlere git
mektedir. Bugün yalnız inşaat mühendislerin
den 800 kişi yabancı ülkelere gitmiş ve orada 
çalışmaktadır. 

İşte yetişmiş, tecrübeli teknokratlar ne ka
biliyetleri ile ilgili tatminkâr çalışma koşulları 
bulmakta, ne de asgari ekonomik ve sosyal ge
çimlerini sağlıyacak bir ücret bulabilmektedir
ler. 

Kalkınma elemanla olur, yetişmiş, tecrübeli 
insan gücü ile olur; yurt yararını kendi çıkar
ları üstünde gören fazilet sahibi gelecek kuşak
lan düşünen insanlarla olur. Demirel'in, sen ka
zan, ben kazanayım, gelecekte Türkiye yıkılır-
mış, geri kalırmış kaygısından uzak olmasıdır 
ki, bizi bugün bir buhrana ve çıkmaza götür
müştür. 

Türkiye'nin kalkınmasında önemli görevi 
olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, 
hizmet ve fonksiyonunu ifa edecek olan teknik 
personel açığını öğrenmek isteriz. 

Sözlerimi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Teşkilât Kanununun çıkmasını temenni ede
rek bitiriyorum. 

Bütçenin milletimize hayırlı olmasını dili
yor, Yüce Meclisi ve Bakanlık mensuplarını 
saygıyla selâmlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Hilmi Biçer'de, buyurun efen
dim. 

A. P. GRÜPU ADIN1A HİLMİ BİÇER (Si
nop) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adına görüş 
ve temennilerimi arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Bu konuşmamda, tasarıda mevcut birtakım 
rakamları sayıp dökerek kıymetli vaktinizi al
maktan ziyade, Adalet Partisi Programına uy-
îgun olarak grup görüşlerini arz edeceğim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Birin
ci Beş Yıllık Plân döneminde 92 milyar 800 mil
yonluk yatırımın 13 milyar 90ı0 milyonluk kıs
mını başarı ile gerçekleştirmiştir. Bu, tüm yatı
rımların yüzde 22,2 sidir, ikinci Plân döneminde 
ise, 1968 yılı kamu yatırımlarınım yüzde 31,3 ü, 
1989 da yüzde 34,1 ve 1070 de ise yüzde 38,2 si 
gibi gittikçe artan bir seviyeye doğru yatırım 
imkânları geliştirilmiştir. 

Bakanlığın bu yılki bütçesi 5 milyar 900 mil
yon 'Türk Lirasıdır. Buna bağlı kuruluşların 
bütçeleri de ilâve edilirse, bütçenin 8 milyar 
liraya ulaştığı görülür. 

Böylesine önemli bir Bakanlığın, bakanlık 
olarak bütçesini tenkid etmek ve onun üzerin
deki görüş ve temennileri bu kadar kısa süreye 
sığdırmak mümkün değildir. Bu sebeple tasarı
daki önemli gördüğümüz hususlara kısaca de
ğinmekle iktifa edeceğim. 

Gerek Komisyonda, gerekse Meclislerde bu 
önemli Bakanlığın bir teşkilât kanununun bulun
madığından bahsolunmakta ve bu husus tenkid 
edilmektedir. Biz de grup olarak bu görüşe ka
tılıyoruz. 

'Ancak, Sayın Bakanın Komisyondaki bu
nunla ilgili izahatını da nıukni ıgörüyor ve bir 
an evvel bu kanunun çıkarılmasını temenni edi
yoruz. Kendisine sonsuz inancımız bulunan 'Sa
yın Menteşe, inşallah gelecek sene bu şikâyeti 
ortadan kaldıracaktır. 

1970 yılında Meclis faaliyetlerinin yüzde 05'i 
murakabeye ayrılmıştı. Bu yıl ise şu birkaç ay 
içinde bu rakam zaman zaman yüzde yüze çıktı. 
Kanunların çıkmayışı biraz da Meclislerin iyi 
işlememesinden, bir kısım üyelerin murakabe 
haklarını kötüye kullanmalarından ileri gelmek
tedir. 

Tenkid sahibi arkadaşların bu hususu da göz
den uzak tutmamaları gerekir. 

İBakanlığm bütçesi, iSanayi Bakanlığının büt
çesi içinde ve ilgili ibölüm ve maddelerinde tak
dim olunmuştur. Bakanlığın görevi, bildiğiniz 
gibi memleketimizin toprak, su, enerji, maden, 
petrol kaynaklarının en uyigun bir şekilde araş
tırılması, planlanması, geliştirilmesi, işletilmesi, 
kontrol ve muhafazası ve bunlarla ilgili kanun, 
nizamname ve tüzükleri hazırlıyarak takdim et
mektir. 

(Görülüyor ki, Bakanlık, Türkiye'nin kalkın
ması için temel hizmetleri yürüten bir Bakanlık
tır. Bakanlık bütçesinin uygulanmasında cari 
harcamalarda israfa gidilmemesi, âzami tasar
rufa riayet olunması samimi tavsiyemizdir. 

Saym Milletvekilleri; 
Şimdi de Bakanlığa bağlı kuruluşlardan ve 

en önemlilerinden olan Devlet !Su işleri Genel 
Müdürlüğü ve onun faaliyetlerinden bahsetmek 
istiyorum. 

Bilindiği gibi, Devlet ıSu işleri 1929 yılında 
Sular Genel Müdürlüğü 'olarak kurulmuş, bir
çok faydalı hizmetlerden sonra 62O0 sayılı Ka
nunla Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ola-' 
rak daha da tekâmül ettirilmişti. Bugün bu 
kanun dahi ihtiyaca salih değildir. Bunun da 
günün ve zamanın şartlarına uydurulması ve 
daha işler bir hale getirilmesi halisane temen
nimizdir. 

Hazırlandığı bildirilen bu kanunun da bir an 
evvel çıkarılmasında grupumuz üzerine düşen 
vazifeyi yapacaktır. 

İDevlet Su İşleri, arz ettiğimiz gibi yurt hizme
tinde son derece başarılı hizmetler ifa ederek 
teknik kuruluş konsolide yatırım bütçemizin 
yüzde 28,8 ini gerçekleştirmiştir. DtSi. Tür
kiye'nin kalkınmasında yurt ekonlomisinin geliş
mesinde, tarım ve endüstri 'sektöründe, plânlı 
kalkınmanın temel unsurunu teşkil etmektedir. 

Genel müdürlüğün başlıca görevi, taşkın 
kontrolü, sulama, kurutma, hidro -elektrik ener
ji üretimi, akar suların ıslahı, 100 binden yuka
rı nüfuslu şehirlere içme suyu temini, kullanma 
ve endüstri suyu temini, yeraltı ve yerüstü su 
kaynaklarının etüt ve planlanması ve sulann 
faydalı hale getirilmesi v. s. dir. 

DSİ nin bir kısım hizmetleri, 7478 sayılı Ka
nun gereğince Köy İşleri Bakanlığına devredil-
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mistir. Bu nedenle bâzı karışıklıklara meydan 
verildiği tatbikatta görülmektedir. Benzer hiz
metlerin tek elden idaresi kanaatimizce çok fay
dalı olur. Bugün köylerimize su kaynağı bulun
makta güçlük çekilmektedir. Fazla suyu olan 
köiyler dahi çeşitli nedenlerle bu sularından 
komşu köyleri istifade ettirmemektedirler. Bu 
bakımdan su kaynaklarının kullanılması hak
kındaki kadük olmuş kanun taJsarisının biran 
önce çıkarılmasında susuz köylerimize suyun 
Ibiran önce temini bakımından da çok büyük 
fayda vardır. Grupumuz, bu kanunun çıkarıl
malında üzerine düşen görevi yapacaktır. 

Türkiye'de nüfusun yüzde 75 nin tarımla 
meşgul olduğu malûmdur. Halen büyük çapta 
yağışların etkisi altında bulunan bu tarım sek
törünün millî ekonominin güvenilir sektörü ha
line getirilmesi lâzımdır. Adalet Partisi bu gay
retin içindedir. Bu bakımdan sulamaya büyük 
ölçüde değer vermeye mecburuz. 

(Bugün Türkiye'de sulanmakta olan saha 1,7 
milyon hektardır. 1969 sonunda DSÎ ce sula
maya açılan saha 642 837 hektardır. Bunun 
502 811 hektarının şebekesi tamamlanmıştır. Su
lanabilir arazinin 8,5 milyon hektar olduğu dü
şünülürse çok geride kaldığımız anlaşılır. 

kalkınmanın köyden başlıyacağma inanan 
Adalet Partisi siyasi iktidarı bu dâvaya çok bü
yük önem vermektedir. Asırların ihmaline üğrı-
yan ülkemizde bunca baraj ve santraller yapıl
mış olmasına rağmen sular, pek çok yerde tabi
atın azgın şar'tlarma tabi kalmıştır. Maalesef 
her yıl ırmaklar taşar, pek çok ekili ve ekili ol-
mıyan araziyi sular alır götürür. İktidarımız ve 
onun Hükümeti bu gerçeği bilerek her yıl ve ar
tan bir hızla buna bir çare aramak ve bulmak 
çabasındadır. 

Burada bu vesile ile erozyon çalışmalarının 
da çok faydalı olduğunu belirtmeyi vazife sayı
yorum. 

Bunun yanında çok yoğun faaliyetleri ka-
rakterize edebilecek büyük projeleri yâdetme-
den geçemiyeceğim. Bunlardan dünyanın sayılı 
barajları arasına giren Keban ve Grökçekaya ba
rajları, 1973 yılında hizmete girerek, Cumhuri
yet Hükümetinin Türk Milletine en kıymetli bir 
hediyesi olacaktır. Bunların yanında Kovada 
hidro - elektrik santralı, Doğankent Santralı, 
Ambarlı Santralı ilâvesi Hopa Santralı ve Seyit 

Ömer Termik Santralını zikretmemek haksızlık 
olur. 

Enerji : 
Türkiye, enerji üretimi bakımından da çok 

geri kalmış bir ülkedir. Bundan 20 yıl önce fert 
başına yılda 38 kilovat saatlik bir tüketim söz 
konusu iken, bugün 228 kilovat saati bulmuş
tur, saydığım dev tesislerle birlikte 1987 de 1 000 
kilovat saati bulacaktır. Halen bu rakam Bul
garistan'da 1 883, Yunanistan'da 837, Fransa'da 
2 372, Rusya'da 2 675, Amerika'da 7 121, Nor
veç'te 14 959 dur. 

Temennimiz, kısa zamanda bu rakamlara 
yaklaşmamızdır. Yurdumuz, yeraltı suları bakı
mından da çok zengindir. Bu değerimizden de 
âzami şekilde faydalanmak büyük arzumuzdur. 

Petrol : 
Memleketimizin, petrol ürünleri ihtiyaçlarını 

biran evvel, ta'mamiyle millî kaynaklanmızdan 
karşılamak, ham ve mamul petrol ihtiyacı için 
yaJbancı memleketlere ödenen paraları tasarruf 
etmek, Türkiye'nin ham ve mamul petrol ihra-
ceden ülke haline gelmesi büyük idealimizdir. 

Bunun için de, hariçten ürün ithali yerine 
memleketimize daimî tasarruf sağlıyacak olan 
millî rafinerilerimizi geliştirmek, tevsi etmek, 
yenilerini kurmak, böylece memleketimizin ihti
yaçlarının yerli ve yaJbancı menşeli ham petrol
lerin kendi rafinerilerimizde işlenmesi yolu ile 
karşılamak lâzımdır. 

Üretilen petrol miktarı şöyeldir : 
1969 yılında 3 milyon 599 bin ton, 1970 yılın

da 3 milyon 600 bin ton ham petrol. 
1905 yılında ise, bunun yarısından az üretim 

vardı. 
Petrol araştırmalarında ^geciktiğimizi ifade 

etmek istiyen değerli arkadaşıma 1965 yılında
ki istihsali hatırlatmakta fayda görürüm. 

Bu rakamları daha geriye götürdüğümüz za
man çok gülünç kalmaktadır. 

Bugün Türkiye'de tüm akaryakıt ihtiyacı 5 
milyon 190 bin tondur. Halen Batman, Ipraş, 
Ataş olmak üzere üç rafinerimiz mevcudolup, 
İzmir Rafinerisi de 1972 yılında hizmete gire
cektir. 

1970 yılının 11 ayında toplam olarak 6 mil
yon 637 bin 200 ton ham petrol işlenmiştir. Bu-
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nun 3 milyon 255 bin 600 tonu, yani yüzde 49 u 
yerli istihsaldir. Rafineri kapasitelerimizin sü
ratle artırılmasına çalışılmaktadır. 

ıSayin milletvekilleri; 
Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda verdiği 

müjdeden anlıyoruz ki, kurulacağı bildirilen 
Karadeniz Rafinerisi tahakkuk safhasına gir
miş ve gerekli finansman temin edilmiştir. Te
mennimiz, bu rafinerinin Karadeniz'in ortasın
da ve oldukça geri kalmış bir bölgede kurularak 
bu bölgenin kalkınmasına katkıda bulunması
dır. 

Hampetrol araması hususundaki millî ku
ruluşlarımıza verilen görevin kutsiyeti idrak 
edilmeli, hampetrol istihsalimiz gün geçtikçe 
artırılmalıdır. 

Günden güne önemi artan petrol ürünlerinin 
geliştirilmesini arzu ediyor, petro kimya sa
nayiini dikkatle takibediyor, Yarımca'daki te
sislerimize mutasavver izmir Aliağa'da kurul
ması kararlaştırılan petro kimya tesislerinin de 
ulaşmasını ve tahakkukunu sabırsızlıkla bekli
yoruz. 

Mamul petrolün, özellikle benzin, gaz ve mo-
tarinin boru hatlariyle naklinde sayısız fayda
lar olduğuna grupumuz kaanidir. NATO akar
yakıt tesislerinin sivil maksatlar için kullanıl
masını temenni etmekteyiz. Tüm memlekete 
şâmil bir akaryakıt tevzi şebekesinin yapılmış 
olmasını görmek, Adalet Partisi Grupunun bü
yük arzusudur. 

Mutasavver.. Ahvaz - İskenderun boru hattı
nın memlekete büyük faydalar Bağlıyacağına 
inanıyor, Kerkük - Batman projesinin tahak
kukunu bekliyor ve bunun tahakkukuna güve
niyoruz. 

Halen Meclislerimizde bulunan Petrol Kanu
nunun çıkarılması için büyük gayrete hazır 
olduğumuzu bildirmek isteriz. 

Kömür : 
'Sanayiimizin beMb&şlı enerji kaynakların

dan biri olan ve ısınma vasıtalarının başında 
gelen kömürün faaliyet alanında çok önemli bir 
yeri vardır. 

Bir taraftar, arama yapılırken, diğer taraf
tan mevcut işletmeleri randımanlı çalıştırmak 
ve icabeden yeni tesisleri kurmak lâzımdır. Bu 
arada T. K. i. ve MTA ya büyük görevler düş
mektedir. 

Çelik sanayiimizin vazgeçilmez ihtiyaç mad
desi olan kok ve taşkömürünün teshinde kulla
nılması önlenilmelidir. 

Büyük şehirlerimizi tehdideden hava kirlen
mesine karşı Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
ile T.K.i. nin linyit koku yapılması hakkın
daki müşterek çalışmalarını sevinçle karşılar, 
kendilerine Grupumun şükranlarını sunarım. 

Memlekete büyük hizmeti dokunan T.K.i. nin 
Teşkilât Kanununun çıkarılmasında her türlü 
gayret sarf edilecektir. 

Halen yapımlarına hızla devam edilen dev 
tesislerimizden Seydişehir alüminyum tesisleri 
ile Karadeniz bakır tesislerinin ve Bandırma 
sülfirikasit tesislerinin biran önce üretime 
geçmeleri dileğimizdir. 

Yukardan fceri, yaptığı başarılı hizmetleri 
ve önemini anlatmaya çalıştığım bu Bakanlık, 
1970 bütçesini yüzde 100 e yakın tahakkuk et
tirmiştir. Bu yıl bütçesinin de aynı başarıya 
ulaşcağına inanıyoruz. Bu muvaffakiyet, elbet
te ki imkânlara ve tekmil personelin, bilhassa 
teknik personelin geyretine bağlıdır. 

Personel Kanununun tatbikatından teknik 
personelin müşteki olduğunu biliyoruz. Adalet 
Partisi Grupu olarak memleket kalkınmasında 
baş rolü oynıyan bu elemanları mağdur etmek 
aklımızın köşesinden dahi geçmez. Bilâkis, on
lara tercihli bir durum tanınmasını isteriz. An
cak, Büyük Atatürk'ün zamanında dahi düşü
nülmüş ve hiçbir Hükümetin yapmaya teşebbüs 
edemediği, 170 seneden beri yürüyüp gelen köh
ne bir mevzuatın atılıp, bir reform yapılmasını 
Adalet Partisi siyasi iktidarı ve onun Hüküme
ti başarmıştır. Ne var ki, her yenilikte birta
kım aksaklıklar olmaktadır. Zamanla bunların 
hepsi düzeltilecektir. 

Yan ödemeleri öngören iş güçlüğü, iş riski 
ve teminindeki güçlük zamları büyük ölçüde 
teknik personel içindir. En kısa zamanda tüm 
memurlarımızın şikâyetlerinin dindirileceğine 
inanıyoruz. Ne var ki, çok muhterem memur 
ve teknik personelimizin memur reformundaki 
iyi niyeti kabul ile birtakım kötü niyetli kış
kırtmacıların peşinden sürüklenmemesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Biçer, 
grupların 10 daikaklık bir hakkı daha var, onu 
da kullandırıyoruz efendim. 
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A. P. GRUPU ADINA HİLMİ BÎÇER (De
vamla) — Çok muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Başbakanın teknik personele en bü
yük kötülüğü yaptığı burada bir sözcü arkada
şım tarafından ifade edildi. 

Teknik personelin «T» sini bilmiyen bu arka
daşım eğer teknik personeli savunacak ise, bu
nu onun yapması değil Demirel'in yapması ge
rekir. 

Teknik personele verilen garantiler Personel 
Kanununda açıkça izah edilmiş ve hükme bağ
lanmıştır. Ne var ki, bu kanunun tatbikatm-
daki aksaklıklar, teknik personelimizin birta
kım mağduriyetlerini meydana getirmiştir. Her 
gün, her zaman beyan edildiği gibi, bu mağdu
riyet en kısa zamanda bertaraf edilecektir. Bu, 
teknik personele bir kötülük yapıldığını ifade 
etmez. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Grup
lar gruplara cevap veriyor mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Başkanların öyle bir müdahale 
hakkı olmadığını hatırlatırım. 

A. P. GRUPU ADINA HİLMİ BİÇER (De
vamla) — Dün denecek kadar kısa bir süre 
içinde aramızdan ayrılan arakdaşların şiddetli 
tenkidlerini insaf ile bağdaştırmak mümkün de
ğildir. Arkadaşlarım, her meselede olduğu gibi 
burada da bir «Başbakan» fobisi içindedirler. 
Parlâmentoya gelirlerken bizimle aynı vaitlerle 
seçmene hitabetmişler, bizim programımızı hal
ka anlatmışlar ve seçilerek buraya gelmişlerdir. 
Kendileri, bizimle bulundukları ve mesuliyet 
deruhide ettikleri zaman bu tenkidlerini hiçbir 
zaman ifade etmemişler ve buna yanaşmamışlar
dır. Verdikleri rakamların çoğu gerçeğe uy
mamaktadır. Madenciliğimizin geliştiğini eli
mizde mevcut raporlardan okumak mümkün
dür; ancak, zamanın darlığı münasebetiyle bu 
rakamları sayın arkadaşıma okumam mümkün 
değildir. 

Bir arkadaşım da, plân hedeflerinden ayrıl
dığımızı ifade buyurdular. Plân hedeflerinden 
ayrılmak diye bir şeyi Adalet Partisi siyasi ik
tidarı hiçbir zaman düşünmemiştir. Ancak, ya
pılan plânların mutlak surette uygulanmasının 
her zaman mümkün olmıyacağını da idrak et
mek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının büt

çesini ve bu bütçe üzerindeki tenkid ve temen
nilerimizi bu şekilde hülâsa etmiş bulunuyo
rum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının büt
çesi Grupumuzu tatmin etmektedir, tasvibedi-
yor ve memlekete ve aziz milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyoruz. Bu vesile ile de, 
başta Sayın Menteşe olmak üzere Bakanlığın 
tüm personelini Grupum adına tebrik ede^ sev
gilerimi sunar, Yüce Meclisi bu vesile ile saygı 
ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına sayın grup söz
cüleri görüşlerini arz ettiler. Kişisel görüşleri
ni arz etmek üzere söz alan sayın milletvekili 
Hüseyin Yenipmar'a söz vereceğim, kifayeti mü
zakere takriri gelmiştir, en son söz Sayın Ekrem 
Kangal'dadır. 

Sayın Yenipmar, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi üzerinde 
kişisel görüşlerimi arz etmek için huzurunuz
dayım. 

Gecenin şu geç saatlerinde Yüce Heyetinizi 
fazla meşgul etmemek için, benden önce ko
nuşan arkadaşlarımın değindikleri konuların 
tekrarına girmeden, bâzı bölgesel sorunları kı
sa kısa başlıklar halinde sunmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; 
Doğu Anadolu,, yeraltı kaynaklariyle önemli 

yeri olan bir bölgedir. Türkiye'nin 100 milyon 
tonluk petrol rezervlerinin hemen büyük bir 
kısmı ile demir rezervlerinin yüzde 22 si, bakı
rın yüzde 24 ü, kromun yüzde 32, kurşun ve çin
konun yüzde 18 i, manganezin yüzde 12 si lin
yitin yüzde 80 i gibi doğal kaynaklara sahibol-
masma rağmen fukaralıktan bir türlü kurtula-
mamaktadır. Yıllarca parlak nutuklarla, kâ
ğıt üzerinde kalan programlarla avutularak 
oyu ahnan bu bölge halkına Anayasanın ön
gördüğü insanca yaşama olanakları sağlana
mamıştır. 

9 . 3 . 1970 tarihinde Yüce Meclislerde oku
nan Hükümet Programında Doğu Anadolu için 
özel tedbirlerin uygulanacağı ve bu tedbirle
rin de sıralandığı memnuniyetle görülmüştü. 
Oysa ki, aradan uzun bir süre geçtiği halde 
sayılan tedbirlerin hiçbirisinin uygulanmadı
ğını üzüntü ile görüyoruz. Aynı zamanda bu 
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konularda en ufak bir teşebbüs ve önçalışma-
ya bile raslanamamaktadır. 

Yurt kalkınmasının özel sektörle olacağının 
savunucusu olup, bu felsefe uyarınca uygula
mada bulunan A. P. İktidarının, Doğunun so
runlarına bir çözüm getireceğine kaani deği
liz. 

Seçimden seçime sözde yapılan köy yolla
rı ve çeşmelerle fakir halkın nurlu ufuklara 
doğru ilerlediğini iddia edenler, yurt gerçek
lerini bilemiyenlerdir. 

Kanımız odur ki, özel sektör ve yabancı ser
maye kendi çıkarlarına uygun bugünkü bozuk 
düzenin devamını^îstemekte ve yurt kalkınma
sının günden güne gecikmesine sebebolmakta 
ve siyasi iktidar da Devlet eliyle bu sömürücü
lere destek olmaktadır. 

Vergi indirimlerine rağmen, daima kolay ve 
bol kâr peşimde koşan özel sekföörüm Doğu'da bir 
yalanıma gitmesi imkânsızdır. Bu nedenlerle 
Doğu bölgesi ancak Devlet el'iylie ve özel prog
ramlarla kalkmıajbilir. Bunun aksi bir yol, mil
yonlarca vatandaşım uzun yıflüar dalha imkanca 
yaşamla ulamaklarından mahrum olm'ası deımek-
Uir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kdbam projesini yurt için mühitm bir yaitırım 

olarak katouıl ediyoruz. Ne var ki, baraj sahası 
içimde kalan 173 köyün 30 blimi gecem nüfusunun 
lisfkân ve istihdamı için zaımjamın|da gereken plân
lı ve programlı çalışmalar yapıümadığı için, bu
gün bMerce îıftıç1! lailesi topraksız, evsiz ve de
nizde yüzme bfilmiyem insanim yılana sıarılması 
gibi kendine uzanacak yardımcı bir el beklemek
tedir. 

Tunceli ilinin Çemişkezek ve Pertek üce hu
dutları dahilindeki köylerde yıllarca çiftçilikle 
uğraşanların ellerimdeki arazileri istimlâk edil-
ımüş, birçoğunun bedelleri de ödenmıiemişjtir. Bu 
feöylüler üe arazi bedellerini alan ve fakat ne 
yapacağın,! tâyin edememıemiün güçlüğü ve şaşkın
lığı içamjde bulunjan köylülerin durumu da çok 
perişandır. Hele bir kusıan köylülerin paralarını 
gelişi güzel, ihtisas sahaları dışınidajki yatırım
lara yatırdılkları ve neticede iflâs ettikleri bir 
vaikıadır. 

Baraj ®ahaiswııa giren ve istimlâk edilerek 
bedelleri ödenen köylerde ikinci bir prdblem de 
şudur ; Yıllarca bu köylerde mülk sahipleri ya-

minida yarıcı, kiracı ve çoban olarak çalışan bin
lerce topraksız ve evsiz binlerce vatandaşın du
rumu yürekler acısıdır. Mülk sahipleri parala
rım alır ve köyden ayrılır, amla yarıcı, kiracı ve 
çoban olan topraksız ve evsiz binlerce vatanda} 
no yapabilir? 

Hükümet, bu acı gerçekler karşısında acaba 
ne tedbirler almış, merak etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, 
1968 - 1969 yıllarında Elâzığ İskân Müdür

lüğümden bir heyet iskân isıtiyen köylüleri tes-
Itaîıt eiımek içlin Tuncıelli'nan Çemişkezek ve Petek 
ilçelerine gitmıiş ise de, araibanın' uğrıyâbildiği 
köylere ancak gfidilimiş, ar'alba gitlmiym köklere 
giıdlilm.'öm!iş ve ayrıca o mevsimde köylüler de 
yaıyîalda bulundukları için, hakiki olarak iskân 
istiyem vaitandaşlar tesbilt edilemleımiştir. 

IBalkamlığm bu konu üzerine eğilerek gçrfakli 
tleldbdr ve imikânlan araımiasını rica ediyorum. 

Ayrıca, istimlâk bedellerinin eme zamıan öde
neceği hususunda Sayın Balkan aydınlatıcı bir 
ibdJgli verirlerse memnun olurum. 

iSayın milletvekilleri, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili 

(bir hususa değinmekte fayda görırisk^eyırn. Ta-
ırım, yalnız sulama değildir. Toprak reformu ya
pılmadan Doğu 1da Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünün yapacağı yatırımlar muayyen züm
relerim, yani büyük toprak sahiplerinin yararına 
olacak ve ileride bir toprak reformu anında bu 
afazilerim, kamulaştırılması Devlete çok pahalı
ya ılıal olacaktır, yine toprak ağalan vııcrlgım 
vuracak! tır. 

Toprak Ofisi ile ilgili mahallî bir problemi
mizi bakanlığın bilgisine sunmak isterim : Tun
celi merkezindeki petrol satış istasyonumda ço
ğu kes; akaryakıt bitmekte ve günlerce şehirler-
enlası nakliyat ile birlikte DevSefc hizmetleri de 
aksamaktadır. Valiliğim bu yolldaM mütaalddit 
'ikaz ve talepleri de netice vermletmekteıdir. Hiz
metlin kesiksiz devamı için bakanlığın gereken 
tedbirleri almasını, rica ediyorum. 

;Büfcçenjin melmlekeitiımise ve bakanlık men
suplarınca hayırlı olmuasımı diler, Yüce Heyete 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür eldenim. 
Gruplar ve kişisel görüşlere cevap vennıek: 

üzene, Sayın Enerji ve Tajbiî Kaynaklar Bakanı 

- 130 -^ 



M. Meclisi B : 55 21 . 2 . 1971 O : 2 

'Nahilt $Vtenıteşe, buyurun. (A.P. sıralarından al-
iHq§lar) 

ENERJİ VE TABÎî KAYNAKLAR BAKANI 
-NAHÎT MENTEŞE (Aydım) — Sayın Başkan, 
sayın, milletvekilim, 

Eüerjii ve Talbiî K-ayniakkır Bıalkamliğı büt
çesi üzerimde konuşan sayın grup sözcülerimi vs 
kişisel görüşlerini beyan eden sayın arkadaşımı 
dlımlamiş bulummlaktaıyıım. Temkİdlerindem dolayı 
arkaıdaşlarımıım hepsine teşekkürlerimi arz etmek 
isltarıilm. 

Arkadaşlarımız umumiyetle teşkilât kanunu 
üzerimde beyanida bulundular, 1963 senesinde ku
rulan Emerjıi ve Talbdî Kaynaklar Bakanlığı teş-
Ükillâi kamununum olmamasından yakındılar. 

Bu fikirlere işjtirâk etmemek imkânı yoktur. 
•1963 senesdnlde Enjerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı kurulmuştur. Geçen dönem teşkilât ka
nunu Yüce Meclise sunulmuştur, fakat kadük 
olimiştur. Değişten şartlar muvacehesinde kanun 
Itia&anısı yenliden bakanlığımızca ele alınmıştır, 
halem bakanlıkların, mlütalâasımı beklemektedir. 
Sadece, zammediyorum, Maliye Bakanlığı müta
lâasını bitirmemiş, diğer bakanlıklar mütalâa 
İaranı bakanlığımıza tevdi etmişleridir. Bu. ba-
Ikıimdan Maliyle Blaikanlığının mütalâası geldik
ten sonra teşkilât kanunu tasarısı Yüce Meclis
lere sunulacaktır. 

Arkadaşlarımızdan birisi âdeta bu teşkilât 
Ifcanumıumun çıkmamasından dolayı bakanlığı ve 
dolayisiyle Hüikümeti suçlaldılar. Ancak, şunu 
'arz ediyorum : «Geçen devre Yüce Meclise sevk 
^dilııniişıtdr, kadük olmuştur» dedim, bu devre 
çoğu kanunlar halen gündemde beklemektedir 
mulhterem arkadaşlarım. Tenkideden arkadaşla
rım, gensoru müesseseslimim, geni görüşme mü-
esslesestimüm ve Meclis araştırma müessesesinin 
'suiistimal edildiğimi otokritik olarak beyan et
miş olsalardı, her halde kanun taşanlarımın ka-
nunÜaşmamasınin sebeplerini ortaya koymuş 
olurlardı. 

,Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, eğer 
yarın kamum tasarısını sevk ettiğimiz takdirde, 
acaba Yüce Meslislerde hemen konuşulacak mi
ldir? 

Halem Bıakanlığıımız tarafından sevk edilen 
ve dhemfmıiyeti olan Petrol Kamunu tasarısı gün
demde beklemektedir. Ehemlmiyeti zaman zaman 

arkadaşlarımız tarafımdan da belirtilen Pehol 
kanunu tasarısı bakanihğMnızca da daha önıamli 
addedilmiş ve teşkilât kamumumdam daha evvel 
'şavk eidülmiişitiir. Bugün teşkilât kanunuimuz 
yoktur, fakat şunu beyan edelim ki, buna rağ
men her hizmetin karşılığı bakanlıkta vardır, 
yanıi hizmetler hiçbir surette aksamacmaJktadır. 

Yiıme Madem Kamumu üzerinde arkadaşlarıımız 
beyanda bulundular. Maden kamunu tasarısı ge
çen dönem yine Yüce Meclislere sevk edilmiştir, 
fakat geçen dömeon 88 tame genısoru bu Yüce Mec
liste görüşülmüştür. Bu glemsorular yüzünden 
Maden, kamumu talsaırısünı da ele almak müm
kün olamaimışltır, ama değişen şartDar muvace
hesinde dikkatle ve titizlikle bu kanun tasa
rısı bakanlığımızca yeniden, hazırlanmaktadır ve 
pek yakımda da Yüce Meclise sevk edilecektir, 
inşallah çok yakın bir zamanda bu eksiklik dol
muş olacak ve arkadaşlarımız gerek komis
yonlarda ve gerekse Meclislerde ıbüyük katkı
larda bulunmak suretiyle bu tasarıları kamum-
ılaştıracaklardır. 

657 sayılı Devlet Piersiomel Kamumumdan sa-
y!m arkadaşlarımız bahsettiler, de'diler ki, «657 
sayılı Devlet Bersomel Kanunumda teknik per-
sorjel konusu ihmal edilmiştir, bu balkımdan 
Hükümeti kınıyoruz» ve hakikaten şiddetle kı
lmadılar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
657 sayılı Devlet Persoael Kamumu hakika

ten büyük bir reform kamumuldur, bütün arka
daşlarımız tarafımdan müdafaası gereken bir 
kanundur. 400 bin kadar memur henılem hemea 
300 - 400 lira maaş alurfkem, bugün, yüzde 100 ün 
üzerinde bir artışla maaş almaktaidırllar. Hak
sızlıklar olabilir, kamumun aksak tarafları ola
bilir, fakat sumu ifade edelim ki, hakikaten Hü
kümet büyük fedakârlık yapmak suretiyle bu 
kamum tasanisımı sevk etmiş ve Yüce Mecliısihniz 
de günlerce bu kamum tasarısı üzerimde emek 
sarf ederek, gözmuru dökerek bu kamum taşan
sın.:!. kanumlaştırmışitır. 

Şimdi, mulhterem arkadaşlarım, 657 sayılı 
Kamumda teknik personel mağdur olmuşsa, yi
ne bir otokritik yapmak suretiyle - çünkü bu 
kanun tasarısı Meclislerden geçmiştir, o tak
dirde arkadaşlarımızın kendi kendilerini ce-
kişjtirmılesi icabeder - bu konuda tenkidde bu
lunan arkadaşımız acaba yan ödemeler komu-
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sunda bu kürsüde ne kelime söylemiş, hamgl 
takriıü vermiş?.. Bunu insaf ile kemdi kendimize 
sormamın icaiblelder muhterem arkadaşlarım. 

Bu sözlerden sonra şunu ifade edeyim ki, 
yan ödemeler konusunda yine Hükümetimiz 
gterek! hassasiyeti göstermiştir. Muhtelif kere
ler beyanlda bulundum, yan ödemeler, yani iş 
ırlilslki, fazla çalışma gibi yan öidemeler Maliye 
İBakaımlığınca ele alınmış ve Başbakanlığa bir 
(kanun tasarısı olarak sevk edilmiş bulunîmak-
taidır. Ancak, teknik personel çalıştıran ba-
ıkanhlklar olarak bu kanun1 tasarısını biz de, ge
rek arkadaşlarımız vasıtasiyle ve gerekse ba
lkanlar olarak incelemek istem'işiadir ve bu ince
leme nihayete ermiştir. Yarın Bakamlar Kurulu 
saat 10 da toplanacaktır, tahmin ederim ki, bu 
(konuyu ele alacaktır. 

Betrol konusu üzerinde sayın sözcüler uzun 
uzun beyanlarda bulundular. Bir sözcü arkada
şım, yanılmıyorsam Millî Güven Partisi Söz
cüsü Sayın Hamamcıoğlu, bu konuda Meclise 
iigahait vermemiz isteğinde bulundular. 

Gazetelerden okuyorsunuz muhteıreım arka
daşlarım, her halde malûmatınız varıdır, petrol 
meselesi uzum zamıanldan beri petrol istihsal eden 
memleketlerle şirketler arasımda münakaşa ko
nusu olmaktadır. Biliyorsunuz, Libya bundan 
3 - 5 ay evvel istihsalini günde 700 bin varil 
kısmış bulunmaktadır. Yine bir müddet ev
vel İsrail harbi dolayısiyle «Trans - Arabian» 
boru hattı da arızaya uğramış bulunmaktadır. 
Bu arıza neticesinde de Sidon'a dökülmekte 
olan hampetrol miktarında 500 bin varillik bir 
eksilme meydana gelmiştir. Bu sıkıntı verici 
durum mevcudolmasına rağmen, şükürler olsun 
ki memleketimizi petrolsüz bırakmamış bulun
maktayız. Betrol şirketleriyle, Basra Körfezi 
memleketleri arasında 19 Ocak tarihinden itiba
ren başlayan müzakereler nihayete ermiş bulun
maktadır. Petrol üreten memleketler, vergile
rini artırmak istemişlerdir ve müzakereler ne
ticesinde vergiler yüzde 55 nisbetinde dondu
rulmuştur. Yine, 35 sentlik bir ilâve yapılmış 
bulunmktadır. Bu, Basra Körfezi memleketle
rine 1971 senesinde 1 milyar 200 milyon dolar
lık bir ilâve olmaktadır. Yine 1975 senesinde 
bu, kademeli olarak artacak ve 1975 te 3 mil
yarlık bir katkı husule gelecektir. Türkiye 

I bakımından bunun etkisi ne olacaktır? Bunu 
bir arkadaşımız sordular. 

Bugün için bir şey söylemek mümkün değil
dir. Bunlar gayriresmî olarak aldığımız neti
celerdir. Resmî neticeler geldiği takdirde, el
bette kendi durumumuzu da tâyin edeceğiz. 
Türkiye'de petrol fiyatları artacak mı artmı-
yacak mı, sabit kalacak mı?» Gribi bir ifadede 
bulunmama bugün için imkân yoktur. Yalnız, 
şunu ifade edeyim ki, Türkiye'de gerekli ted
birler alınmıştır, bir petrol sıkıntısı olmıya-
caktır. Esasen, bu petrol bunalımından da 
Avrupa, petrolsüz kalmama gibi bir keyfiyeti 
önleme bakımından kurtulmuş bulunmaktadır, 
son OTEK devletleriyle petrol şirketleri ara
sında yapılan anlaşmadan sonra... 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biliyorsunuz, bugün Petrol istihlâkimizin 

ancak yansını, yüzde 49 unu, yüzde 50 sini 
kendi millî kaynaklarımızdan istihsal etmekte
yiz. 1970 istihsali 3 600 000 tondur. İfade et
tiğim gibi, bunun yarısını gerek hampetrol ola
rak, gerek mamul petrol olarak ithal etmek 
suretiyle ihtiyacımızı karşılayabilmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarımız, petrol istihsalinde 
bir azalmadan bahsettiler, rakamlar vererek, ar
tan petrol istihsalinde 1966 yılında yüzde 33, 
1967 de yüzde 33 gibi bir düşmeden bahsetti-
tiler. Bu, doğru olabilir. Ancak, şunu ifade 
etmek ioabeder; üretilen petrolde bir lazalma 
meydana gelmemiştir. Her seviyedeki rakam
ları göz önüne alacak olursak, bugün için azal
ma mevzuubahis değildir. Ancak, petrol re-
zervuarları akarsular gibi değildir, yeraltı su
ları gibi değildir, yani, yağmurla, karla gökten 
beslenecek değildir. Rezervler, muayyen bir 
müddet sonra azalmaktadır. Bu hususu da na
zarı itibara almak icabeder. Yalnız, şunu ifade 
edeyim: 1969 ve 1970 yıllarında Trakya'da iki 
gaz keşfedilmiştir. Yine, Adıyaman ve Siirt'te 
gayet ümit verici üç kuyu keşfedilmiş bulun
maktadır. TPAO nın keşfettiği bu üç kuyu, 
1961 senesinden beri keşfedilen kuyuların en 
mühimlerini teşkil etmektedir. Yine, gaz keşfi 
de son yıllarımızın en mühim keşiflerimi teş
kil etmektedir. TPAO, biliyorsunuz denizlerde 
de aramalarda bulunmuktadır. İskenderun ve 
Karadeniz'de arama faaliyetlerine girişmiştir. 

I TPAO nın arama faaliyetlerine paralel olarak, 
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diğer şirketler de denizlerde araştırmaya 
geçmiş bulunmaktadırlar. 

Ortak Pazara geçmemiz muvacehesinde, pet-
ro - kimya tesislerimizi de daha geniş tutmak
tayız. Rekabet imkânları ileride doğacaktır. 
Bunun için izmir'de 4,5 - 5 milyar liraya mal 
olacak «Aliağa» Rafinerisinin yanında bir pet-
ro - kimya tesisi pek yakın bir zamanda inşa 
haline girecektir; arsası satın alınmıştır. Ya-
rımca'daki petro - kimya tesislerimize bugüne 
kadar 1 milyar 200 milyon lira kadar bir pa
ra sarf edilmiştir ve polietilen, PVS gibi 5 - 6 
petro - kimya maddesini üretmektedir. Bunlara 
ilâveten de, suni kauçuk, deterjan, suni elyaf 
gibi kimyasal maddelerin de üretimi için tev
si inşaatı devam etmektedir. 

Madenlerimizin millî yararlar istikametinde 
geliştirilmesi için büyük gayretler sarf etmek
teyiz. Maden sahasında sürat, emniyet ve ser
best rekabetin sağlanması, istihsal ve bilhassa 
ihracatın -artırılması başlıca hedefimizi teşkil 
etmektedir. Seydişehir alüminyum tesislerine* 2 
milyara yakın bir para sarf edilecektir. 1967 se
nesinde bu tesisin temeli atılmıştır. Oldukça 
büyük bir yatırımdır; alüminyum, alümina, ya
rı mamul alüminyum istihsal edilecektir. Bir 
bakımdan, kendi ihtiyacımızı karşılayacağız, 
ikame edeceğiz, diğer yandan ihraç etmek 
imkânlarına sahibolacağız, hemen hemen sene
de 50 milyon dolarlık bir gelir temin etmiş ola
cağız muhterem arkadaşlarım. 

Yine, Karadeniz'de 1,5 milyar liraya ya
kın bir para sarfiyle meydana getirilen bakır 
kompleksi tesisleri de inşa halindedir. 1972 
başında veya 1971 sonlarında bu tesis bitecektir 
ve yine 40 - 50 milyon dolarlık bir gelir temin 
edilecektir. 

«Madenlerimize ehemmiyet vermiyoruz» gibi 
birtakım beyanlarda bulunuldu. Her halde 
muhterem arkadaşlarım, madencilik sahasında 
bu kadar büyük yatırımlar başka iktidarlara da 
nasibolmıamıştır. 

Yine, Elâzığ'da f erro - krom tesisleri plânlan
mıştır, anlaşmaları yapılmıştır, 230 milyon li
raya malolacak ve kromu, ferro - krom haline 
getirecek büyük bir tesistir. Bunun da temelini 
pek yakında atmış olacağız. 

Bâzı arkadaşlarım borakstan bahsettiler, Es
kişehir ili Kırka mevkiindeki ehemmiyetli bor 

minerallerinden 6 maden sahası «Türk - Boraks» 
ismiyle veyahut «Potas Chemical» ismiyle anı
lan anonim şirket tarafından tesahup edilmiş
ti, fakat Bakanlığımız hukukî yollardan bu
nun 4 üne sahibolmuş bulunmaktadır. Danış-
taya yapılan müracaatlar neticelenmiştir ve 
4 ü bugün Etibankm işletmesindedir ve daha 
fazla üretebilmek için de gerekli inşaata girişi
lecektir,, girişilmektedir. Geri kalan 2 si için de 
yine hukukî yollara müracaat edilmektedir. Bu
nun incelenmesi de yapılmaktadır. 

Memleketimizin kalkmmsmıda, sanayileşme
mizde önemli unsur elektriktir muhterem arka
daşlarım. Burada, elektrik konusunda birbiri
ni nakşeden beyanlarda bulunuldu; «Efendim, 
Fuel - Oille yapılan yatırımlara lüzum yoktur» 
veyahut «termik santrallar yapılmalıdır» tar
zında bâzı şeyler söylendi. Bunların hepsine 
iştirak ediyoruz muhterem arkadaşlarım. 1965 
senesinde iktidara geldiğimiz zaman üretilen 
enerji 4 milyar 900 milyon kw saat idi„ bugün 
8,5 milyar kw saate ulaşmış bulunmaktadır. 
1972 sonunda bu 13 milyar kw saat olacaktır. 
1973 sonunda da yani, Kebanın devreye gir
mesiyle, Doğankent'in Kadıncık 2 nin, Kovada 
2 nin, Seyitömer termik santralinin devreye 
girmesiyle üretilecek enerji 21 milyar kw sa
ate ulaşmış olacaktır muhterem arkadaşlarım. 
Yanif elektriği, kömürden üreteceğiz, Fuel - Oil-
den üreteceğiz, sudan üreteceğiz. Türkiye'nin 
buna ihtiyacı vardır. Arkadaşlarımız zaten bu 
konuyu tenMd ederken, diğer yandan da elek
trik ihtiyacından bahsettiler, elektrik enerjisi
nin ehemmiyetinden bahsettiler. Buna iştirak 
etmemek mümkün değildir muhterem arkadaş
larım. 

Keban projesi inşallah Cumhuriyetimizin 50 
nci yıldönümünde tahakkuk etmiş olacaktır, 
1972 Sonbaharında su toplamaya başhyacak-
tır. Dünyada oldukça mühim bir projedir, 
barajdır ve senede 5 milyar 800 milyon kilo
vat saat elektrik üretecektir. 

Yine Eskişehir'de Gökçekaya'da bir bara
jın temelleri Adalet Parti İktidarı zamanında 
atılmış ve 1973 senesinde bu baraj da nihayet-
lenecek, 1 milyara yakın para sarf edilmiş ola
cak muhterem arkadaşlarım, 600 bin kilovat 
saate yakın, senede elektrik üretecektir bu ba
rajımız. 
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Termik santrallerimiz: Elbette bu konuda da 
büyük gayretler sarfedilmektedir. Seyitömer'-
de 1 milyar liraya mal olacak olan termik sant
rali enerjimize büyük katkıda bulunacaktır, 
2 milyar 700 milyon kilovat saat elektrik üre
tecektir. Bunu küçümsemeye imkân yoktur 
muhterem arkadaşlarım. 

Yine Afşin, Elbistan'da linyit kömürlerine 
raslanmıştır, 3 milyar ton rezerv tesbit edilmiş
tir, hattâ 3,5 milyar ton rezerv tesbit edilmiş
tir. Afşin - Elbistan linyit kömürleri düşük 
kalitede olmakla beraber, ifade ettiğim gibi bol
dur. 3 milyar Tl. sı sarfedilmek suretiyle bu
radan da enerji istihsali mümkün bulunmak-
tadu\ Aynı zamanda biriket istihsali de bu
radan temin edilmiş olacaktır. 

Elektrik enerjisinde 1965 senesinde şahıs 
başına senede 158 kilovat saat elektrik üreti
mi isabet ederken, bu rakam 1970 senesinde 250 
ye yaklaşmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demek ki, elektrik gücünde hemen hemen 

yüzde 70 bir artış, elektrik üretiminde de yüz
de yüze yakın bir artış mevzubahsolmaktadır. 
Enterkonnekte şebekeler de yurdun dört bir 
tarafına dağılmaktadır muhterem arkadaşla
rım. 1960 senesinde 3 600 kilometreyi bulan 
yüksek gerilimli iletim ve dağıtım hatlarımız, 
1970 senesinde 18 bin kilometreye ulaşmış bu
lunmaktadır. Yani, Keban faaliyete geçtiği 
takdirde,, Hakkâri'ye, Kars'a kadar enterkon
nekte şebeke uzanmış olacaktır. Onun için, 
«Şarka hiçbir şey yapılmıyor, Şark düşünülmü
yor» gibi iddialar katiyen varit değildir muh
terem arkadaşlarım. 

Bu sene, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının yatırımı 6 milyar Tl. dır. İştirakleri de 
buna katarsak, hisseleri de katarsak, hissesi 
bulunduğu kuruluşları da katarsak 8 milyar 
Tl. na baliğ olmaktadır yatınmlanmız. 

Devlet Su İşlerinin yatırımı 2 milyar 100 
milyon Tl. dır, Türkiye Elektrik Kurumunun 
yatırımı 1 milyar 150 milyon Tl. dır, Etibankm 
1 milyara yakın bir yatırımı derpiş edilmiştir 
ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının da 
700 milyon Tl. ndan fazla bir yatırım derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Onun için, yatırımlarda 
azalma mevzuubahs değildir muhterem arkadaş
larım. 

Geçen senelerde yatınmlarimız, TSnerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının^ yatırımları yüz
de yüz nisbetinde tahakkuk etmiştir. Bu sene 
de inşallah bu nisbette tahakkuk edecektir. 

Demin arz ettim; evvelemirde petrolde poli
tikamız, millî kaynaklardan petrol istihsal et
mektir; bunu istihsal etmediğimiz takdirde, hiç 
olmazsa hampetrolü almak suretiyle mamul ha
le getirmek ve o suretle ihtiyaçlarımızı karşıla
maktır. Bunun için de rafineri tesislerimizi tev
si etmekteyiz. 

İzmit'teki rafineri tesisimiz 2 milyon 200 bin 
ton mamul petrol üretirken, kapasite 5,5 mil
yon tona çıkarılmışitır. Üç ünite ilâve edilmiş; 
birinci ünite faaliyete geçmiş, ikincisi hemen 
geçecek, üçüncüsü de Mayıs aylarmda geçmiş 
'olacak ve bu suretle kapasite 5,5 milyon ton 
olacaktır. îpraş rafinerisinde. Diğer yandan, 
Ataş rafinerisi 3 milyonluk kapasitesini 4 mil
yon 400 bin tona çıkarmış bulunmaktadır. Bat
manca 700 bin ton olan kapasite 1 milyon tona 
çıkartmaktadır. Sene sonunda tevsi faaliyeti 
nihayete ermiş olacaktır. 

Yine bildiğiniz gibi, demin Sayın Adalet Par
tisi Grup Sözcüsü arkadaşımızın belirttiği gibi, 
İzmir'de Aliağa'da 1,5 milyar TL. na maHolacak 
ve 3 milyon ton kapasiteli bir rafineri de inşa 
halindedir. Hemen hemen yarısına yakın, hattâ 
yarısından fazla bir para sarf edilmiştir yatırım 
kapasitesinin. Sene sonunda veya 1972 başla
rında Aliağa rafinerisi de devreye girmiş ola
caktır ve bu suretle ham petrol rafineri kapasi
temiz 11 milyon tona ulaşmış olacaktır. 

Yine Karadeniz'de; (arkadaşlarımız merak 
eder, sorarlar; «acaba vazgeçildi mi, vazgeçil
medi mi?» diye. Vazgeçilmemiştir.) Etüdediî-
miştir, plânlanmıştır, Karadeniz'de de 3 milyon 
ton kapasiteli bir rafineri tesis edilecektir. 

N. ÎSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Yeri neresi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHÎT MENTEŞE (Devamla) — Yerini bu
radan bugün için söylemem mümkün değildir. 
Ben de şu anda bilmiyorum. Karadenizin her 
parçası bizim için ehemmiyet arz eder. Türkiye'
nin ihtiyaçlarını karşılaması öngörülmüştür. 
Ekonomik bakımdan teknik adamların sözü el
bette ehemmiyet arz edecektir, bunu kaydet
mekte fayda vardır; hem plânlı devreden bah-
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sediyoruz, hem de sayın arkadaşını yerini soru
yor, yeri her halde «Trabzon olsun» diyor, «şu 
olsun, bu olsun» diyor. Arz ettiğim gibi Karada-
nizin her hangi bir yerinde olabilir. Bu bizim 
için o kadar ehemmiyetli değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vaktimiz çok dar olduğu için, mümlkün oldu

ğu kadar maruzatımı özetlemek istiyorum. O 
(bakımdan, arkadaşlarımızın suallerine cevap 
vermeye gayret edeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşı
mız, «Petrol Dairesine bakıldığında görülüyor 
ki, o kadar çok yabancı şirket müracaat etmiş 
ki, geçmişten daha fazla müsaade edilmiş ve 
ruhsat verilmiş, yabancı firmalar azalacağı yer
de, devamlı çoğalmıştır. Yabancı şirketlere im
tiyaz vermek suretiyle istihsalin arttırılacağını 
sanmak hayal olur.» demektedir. 

Petrol arayıcı hiçbir şirkete gelişi - güzel 
ruhsat verilmez muhterem arkadaşlarım. Ara
yıcının, Petrol Kanununda yazılı şartları haiz 
olması gerekir. Bunlar, Petrol Kanununun 4 ncü 
maddesinde gösterilmişjtir. Ayrıca her talebin, 
kanunun maksadına ve millî menfaatlerimize 
uygun olup olmadığı araştırılmaktadır ve de
ğerlendirilmektedir. Diğer taraftan, petrol ko
nusunda kanun rejimi hâkimdir. Ruhsatlar, ka
nunda yazılı belli süreler ve şartlarla verilir. 
Konuşmacının ileri sürdüğü gibi imtiyaz söz ko
nusu değildir. Arama alanında ciddî arayıcı şir
ketlerin adedinin artışı ve faaliyetlerinin çoğa
lışı kanunun maksadına ve millî menfaatlerimi
ze uygundur. Petrol ihtiyaçlarımız artmaktadır. 
Bu artışın karşılanabilmesinin temini, kanuna 
uygun faaliyetin çoğalmasiyle mümkün olacak
tır. 

Arz ettiğim gibi, edinilen tecrübelerden 19154 
senesinde tedvin edilen kanunun değiştirilmesi 
için, Petrol kanun tasarısı Yüce Meclislere sevk 
edilmiş bulunmaktadır; araştırma ve işletmede 
müddetleri daralmaktadır, daha fazla petrol 
üretimini ve aramayı istihdaf etmektedir, aynı 
zamanda, Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerine 
veyahut Özel hukuk kaidelerine göre çalışan 
kamu şirketlerine de bâzı imkânlar tanımakta
dır. 

Yine, Demokratik Parti Sözcüsü, «Batman 
rafinerisi tevsi edildikten sonra o bölgeden is-
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tihsal edilen hampetrolün, bu rafinerinin yeni 
kapasitesi için kâfi gelmemesi hususunda endi
şelerimiz mevcuttur.» demektedir. 

Batman rafinerisinin tevsiinin iki maksadı 
vardır : 

1. lOldukça yıpranmış bir durumda bulu
nan mevcut rafineri hampetrol ünitesinin yeni 
bir ünite üe takviyesi; 

2. Batman raifnerisinin ekonomik bölgesin
deki akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması. 

Hampetrol üretiminin mahallinde kullanıl
masında daha geniş bir maksadı olan bu tevsi-
den sonra, hampetrol ikmalinin iktisadi olarak 
sağlanması imkânları mevcuttur kanaatindeyiz. 
(Benim de arz ettiğim gibi, tevsi, kapasiteyi 700 
bin tondan 1 milyon tona çıkarmış olacaktır. 

Yine Sayın Demokratik Parti Sözcüsü, «Irak'
tan gaz aflıyoruz denir, heyetler gelir gider; ne
tice nedir?» gibi bir sual tevcih ettiler. 

Muhterem arkadaşlarını; 
IBu tabiî gaz projesi, muhtelif safhaları olan 

(bir projedir. Başlangıçta Kerkük'ten İstanbul'a 
gaz nakli derpiş edilmiş^ idi, fakat sonradan 
projede tadilât olmuştur ve 47 milyon dolar sarf 
edilmek suretiyle Kerkük - Batman gaz projesi 
protokola bağlanmıştır. Kararname, zannediyo
rum bugünlerde neşredilmiş olacaktır. 

(Beynelmilel karakterdeki projelerin geliş
mesi sadece bizde değil, her yerde uzun zamana 
muhtalçtir. 1971 yılı içinde proje üzerinde kesin 
bir neticenin geliştirileceğini ümidetmekbeyiz, 
fizibilitesi yapılmaktadır, arkasından daha bâzı 
tesisler de bu projeye bağlanmak suretiyle dü
şünülmektedir. Hemen hemen günde 3 milyon 
metreküb gaz nakledilecektir. 

Yine Sayın GHildoğan «Acaba, büyük bir ik
tisadi gelişmeye vesile olan bu projeler yurt 
'sathına âdilâne bir şekilde dağılmakta mıdır? 
dediler ve kendileri, kendi suallerini cevaplpan-
dırarak «ibu suale evet demek mümkün değil
dir» görüşü ile birlikte ayrıca «bilhassa sulama 
projelerinde dağılım âdilâne olmamaktadır» de
mektedirler. 

Sulama projelerinin memleket sathına dağı
lışının bölgede ekonomik olarak sulamayı müm
kün kılacak tabiî şartların mevcudiyetine bağlı 
olduğu aşikârdır. Bu imkânın bulunduğu yer
lerde, sulama imkânlarını geliştirecek tesisler 
projelenldirilecektir, projelendirilmektedir. Bu 
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projelerin ele alınış tarihleri ise, projelerin ka
rakteristikleri, artacak istihsal ürünlerinin cin
si, pazarlama imkânları ve bu sektörlere yapıla
cak yatırımlarla sulama hedefleri göz önünde 
(bulundurularak tesbit edilmektedir. Yeniden ele 
alınacak projelerde, su kaynakları potansiyeli 
az gelişmiş olan bölgelere öncelik tanınmakta
dır. 

Yine Sayın Güldoğan, Denizli ve Aydın ille
ri arasında MTA nm bir tabiî buhar sahası keş
fettiğinden bahsettiler. Bu doğrudur. Halen bu
rada çalışılmaktadır. Havzanın bir kısmında 
sondaj kuyusu açılması ve ilk puanda 25 mega
vatlık bir enerji santralinin kurulması için lü
zumlu tabiî buharın fizilite etüdünün yapılması 
öngörülmüş bulunmaktadır. Burada çalışmalar 
devam etmektedir. 

Millî Güven Partisi Sayın Sözcüsü Hamamcı-
loğflu, petrol araştırma önergesinin 6.11.1969 
tarihinde verilmesine ve ittifakla varılan araş
tırma konusuna dair raporun 7 Mayıs 1970 ta
rihinde Yüce Meclisin ve ilgililerin ıttılâaına su
nulmuş olmasına rağmen, şimdiye kadar hiçbir 
tedbire tevessül edilmemesi ve fakir milletin ce
binden her sene kaybedilen 133 milyon liraya 
kayıtsız kalınması şikâyetimizin mesnedini teş
kil etmektedir» şeklinde bir beyanda bulunmuş
lardır. 

Araştırma Komisyonu raporunda söz konusu 
edilen tedbirlerle ilgili olarak hiçbir şey yapıl
madığı yolundaki iddia varit değildir. 

Daha Araştırma Komisyonu raporu veril
mezden evvel, Petrol Dairesincee yapılan araş
tırmalar sonunda ham petrol ithalâtında varil 
başına 40 sentten 45 sente çıkarılan tenzilât, bi-
lâhara komisyon raporundan, sonra Hükümetçe 
de teyidedilmiş, 1 Eylül 1970 tarihli kararna
melerle Petrol Kanununun 13 ncü maddesi uy
gulanarak mahsul indirimi % 8 den % 10,29 a 
çıkarılmıştır. Bununla ilgili kararnameler 
24 Eylül 1970 tarihli Resmî Gazetede neşredil
miş bulunmaktadır. 

Şu hususu tekrar ifade edeyim; mahsul indi
rimi % 8 den % 10,29 a çıkarılmıştır. Bunu 
ifade ederken iki defa «yüzde» tâbiri geçti, o 
bakımdan tasrih etmek mecburiyetindeyim. 

Diğer taraftan, Gider Vergisi Kanununda 
yapılan değişiklikle petrol boru hattı vergilen
dirilmiştir. Bununla beraber, konu, araştırma 

önergesi sebebiyle Yüksek Heyetinizce ele alın
dığı zaman mesele hakkında daha etraflı bilgi 
sunulacağı cihetle, burada ayrıntılara girerek 
vaktinizi almak istemiyorum. 

Enerji Bakanlığı, petrol konusunda Hükü
met programı ve Petrol Kanununa göre yapıl
ması gerekli her türlü işlemi eksiksiz olarak 
yapmaktadır. 

Yine Sayın Millî Güven Partisi Sözcüsü 
«DSİ Genel Müdürlüğü 1971 bütçesinde, şayet 
tetkikatımızda bir hata yoksa, 1970 senesine 
nazaran cari harcamalarında 21 milyon 167 096 
TL. fazlalığa karşılık, yatırım harcamalarında 
3 751 500 Tl. hk bir noksanlık, keza transfer 
harcamalarında 118 555 079 Tl. lık bir artışla 
Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir.» demek
tedir. 

1971 malî yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü bütçesinde 657 sayılı Personel Kanunu 
kapsamına giren memurlar için bir ödenek tef
rik edilmediği malûmlarıdır. Aynı şekilde 1970 
malî yılı içinde bu tür memur ödenekleri düşü
lerek kıyaslama yapılırsa, cari harcamalarda 
2 058 000 Tl. artış, transfer harcamalarında 
133 555 000 Tl. bir artış, yatırım harcamaların
da 229 034 000 Tl. artış olduğu görülecektir. 

Sayın arkadaşımız Maden Kanunu hakkında 
beyanda bulundular. Bu konuda zannediyorum, 
konuşmam içinde izahatta bulundum. 

Yine Millî Güven Partisi Sözcüsü, «1969 yı
lında ham petrol üretimi % 15,9 oranında art-
mışsa da, bu daha çok özel sektör, yani yabancı 
şirketlerce yapılan aramalar sonucudur. Bu du
rumun kamu sektörü tarafından yeni petrol sa
haları bulunmayışından ileri geldiği kabul edil
mektedir.» şeklinde bir ifadede bulundular. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının pet
rol arama faaliyetleri son yıllarda oldukça başa
rılı sonuçlar vermiştir. Demin arz etmiştim; iki 
tabiî gaz keşfi yapılmıştır, 3 petrol keşfi yapıl
mıştır. Bunlardan demin bahsetmiştim; Adıya
man'da ve Siirt'teki petrol kuyuları oldukça 
ümit vericidir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, Do
ğunun kömür sıkıntısından bahsettiler. 

Arz edeyim; Ağrı'nın 6 450 ton kok kömü
rü tamamen sevk edilmiştir, Kars'ın 8 000 ton 
koku tamamen sevk edilmiş bulunmaktadır, Er
zincan'ın 4 000 ton kok kömürünün hepsi yol-
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lanmış bulunmaktadır, Erzurum'un 21 000 ton 
kokunun hepsi gönderilmiş bulunmaktadır. Ay
rıca Ağrı ve Kars vilâyetlerine son günlerdeki 
soğuklara karşılık bir tedbir olmak üzere beşer 
yüz tonluk ilâve bir sevkiyatta bulunulmuştur. 
Hâdiseyi gazetelerden okur okumaz derhal va
liliklerle temasa geçtik ve ilâve tedbir olarak 
da, kömür sevkiyatmı, Türkiye Kömür İşletme
leri Genel Müdürlüğüne direktif vermek sure
tiyle yerine getirmiş bulunmaktayız. «Kömür 
sevk edilmedi, tedbir alınmadı» gibi bir iddia 
varit değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. «Petrol 
Ofisi 1969 - 1970 yıllarının mukayesesinde, 
özellikle makina yağı, yakıt yağında 1969 dan 
sonra büyük ölçüde düşüş göstermiş» demekte 
ve motorinin 1 154 000 tondan bir milyon tona, 
yakıtta da 328 100 tondan 290 000 tona düşmüş 
olduğunu ifade etmektedirler. 

Petrol Ofisinin 1967 yılından itibaren moto
rin satış rakamları 1 154 000 ton olmayıp aşağı
da zikredildiği gibidir : 

Ton 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

yılında 
» 
» 
» 
» 
» 

344 000 
370 000 
401 000 
505 000 
707 000 
664 000 

Bu rakamların da tetkikinden anlaşılacağı 
üzere, yıllar itibariyle satışlarda bir azalma 
yoktur. Ancak ATAŞ Rafinerisinin, sel sebebiy
le meydana gelen arızadan dolayı çalışamaz bir 
duruma gelmesi gibi olağanüstü sebeplerden, 
bütün memleketin akaryakıt ihtiyacının Petrol 
Ofisi eliyle karşılanması durumu, Petrol Ofisi
nin memleket tüketimine iştirak payını 1969 yı
lında normalin üstüne çıkarmış ve dolayısiyle 
Petrol Ofisi 1968 ve daha önceki yıllar satışla
rına göre 1970 yılında da normal satış artışını 
göstermiş bulunmaktadır. Bu hususta sadece 
1969 ve 1970 yılllarmın mukayesesi satış artış
larının değerlendirilmesi bakımından hatalı so
nuç vermektedir. 

Makina yağı, yakıt yağı, fuel - oil; 1970 yılı 
satış rakamı 329 000 ton olup, 290 000 tona 
düşmesi söz konusu değildir. Kaldı ki, motorin 
konusunda 1969 yılı ATAŞ Rafinerisi arızasının 

meydana getirdiği normalden farklı yükselişin 
bu maddede de mevcudolduğu göz önünde bu
lundurulursa, bir düşmenin olmadığı kesinlikle 
anlaşılır. 

1965 yılından itibaren makina 
yani fuel - oil satışları : 

yakıt yağı, 

Ton 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

yılında 
» 
». 
» 
» 
» 

159 000 
194 000 
226 000 
263 000 
328 000 
329 000 

Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü, Ka-
rakaya Barajında pompaj ile sulama işinin söz 
konusu olduğunu ve bu proje ile ilgili çalışma
ların aceleye getirildiği kanaatinde olduğunu 
ifade etmektedir. 

Evvelâ şunu arz edeyim; Karakaya Barajı, 
enerji istihsali için inşa edilecek tek maksatlı 
bir barajdır. Sulama fonksij^onu yoktur. 180 
metre yükseklikte inşa edilecek olan bu baraj 
senede 7 milyar kilovatsaat enerji üretecektir. 

Sayın sözcü, aynı nehir üzerinde Karakaya 
Barajı mansabmda ileriki yıllarda ele alınması 
düşünülen Karababa Barajını kastediyorsa; bu 
barajın inşaatına başlama tarihi kesin olarak 
tesbit edilmemiş bulunmaktadır. Bütün bu ba
rajlara ait çalışmalara geniş çapta başlanmış, 
çeşitli alternatifler etraflıca incelenmiş ve usu
lüne göre yapılan çalışmalar sonunda en uygun 
hai tarzları bulunmuştur. 

Bu itibarla bahis konusu proje etütlerinin 
aceleye getirildiği iddiasına katılmamıza tabiî 
olarak imkân yoktur. Etütler fevkalâde ciddî 
ve yeteri zaman içinde en iyi sonucu bulmak 
üzere yapılmış ve sonuçlandırılmış bulunmakta
dır. Arkadaşlarımızın görmesi bakımından «bu 
etütler yoktur» iddialarına karşı şu karşıda gör
düğünüz cilt cilt kitaplarda müşahede edeceksi
niz M, hakikaten burada çok ciddî bir çalışma 
vardır. Teknik arkadaşlarımızın ifadelerine gö
re, bu son senelerde en ciddî ve en mükemmel 
yapılan bir çalışma olmaktadır. Zaten, arz et
tiğim üzere gördüğünüz cilt cilt kitaplar da bu
nu teyidetmektedir. 
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Öayiıi Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ar
kadaşım - demin ifade etmiştim, Devlet Su İşle
rinin yatırımı 1970 bütçesinde 2 100 000 000 
Türk lirasıdır demiştim - «Bu ödeneğin, cari 
masrafları çıktığı takdirde, 500 milyon TL. lık 
yatırım olduğu görülecektir» şeklinde beyanda 
bulunmaktadır. Hemen ifade edeyim, bu beyan 
doğru değildir. 500 milyon TL. civarında olan 
yatırım, tarım seektörü ile ilgili olarak büyük 
su işleri için ayrılan ödeneklerle yapılacak ya
tırımdır. 2 109 000 000 TL. lık yatırımın doğru 
olarak dağılışı şöyledir : 

TL. 

Etüt ve proje masrafları 
İnşaat masrafları toplamı 
Personel giderleri 
Satmalmalar 
Genel giderleri 

DSİ yatırımları toplamı 
Tl. sidir. 

37 026 000 
1 365 708 000 

436 713 000 
244 753 000 
25 000 000 

2 109 000 000 

Arkadaşımızın, «Cari masrafları çıktığı tak
dirde 500 milyon TL. lık yatırım vardır» ifadesi 
rakamlarla ifade ettiğim gibi hakikate tetabuk 
etmemektedir. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak Sayın Ba
kandan bir ricada bulunacağız : Başkanlık Di
vanının grup yetkilileriyle yaptıkları toplan
tıda bakanların da bir saat süre ile kısıtlanma
sına karar verilmiş bulunduğunu ve bu sürenin 
de dolmak üzere bulunduğunu hatırlatırım 
efendim, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
Başkan, mümkün olduğu kadar arkadaşlarımı
zın suallerine cevap vermeye çalışmaktayım. 
Elbette vaktinde tasarruf mümkündür. Eğer 
cevap veremediklerim olursa, bunları yazılı ola
rak da takdim etmek mümkündür. 

«1970 yılında mütaahhit firmalara mukave
leleri gereğince yaptırılan işler karşılığı istih
kaklar ödenmiş midir?» diye Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım bir sualde bu
lundular. 

Gecikmeler olmakla beraber, halen ödenmi-
yen para; ödenene nisbeten yüzde 3 ü teşkil 
etmektedir. Peyderpey bunlar da ödenecektir. 

Yani, «ödenmemektedir» gibi bu rakam mu
vacehesinde bir iddia mümkün olmasa gerektir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü; «Bi
rinci Plân döneminde madencilik sektöründe 
3 685 000 000 liralık yatırım yüzde 96,4 ora
nında gerçekleştiği halde; İkinci Beş Yıllık dev
rede Adalet Partisi iktidarı Etibankı, sözde 
halka açık şirketler uygulaması adı altında güç
süz bırakmıştır.» dediler. 

Bu fikre iştirak etmeye imkân yoktur. Bi
rinci Beş Yıllık Plân devresinde Etibank, ma
den sektöründe, 277 milyon liralık yatırıma 
muka'bil İkinci Beş Yıllık dönemde 600 milyon 
liralık yatırım yapacaktır. İkinci Beş Yıllık dö
nemde toplam madencilik yatırımı ise 
4 600 000 000 Tl. olacaktır. 

Detaylarını arz etmiyorum; Sayın Başka
nın ikazına uyarak, kısaca bu şekilde arz et
miş olmaktayım. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, 
«Petrol Kanununa göre Türkiye'ye gelen ya-
hancı sermaye miktarı nedir? Devalüasyondan 
sonra transferler hangi kurdan yapılmakta
dır? Doğal kaynaklarımızın işletilmesinde ya-
ibancı el sokulmamak; yabancı sermaye imti
yazı doğal kaynaklarımızdan derhal çekilmeli
dir» buyurdular. 

Arz edeyim : 
Petrol Kanununa göre, arama, istihsal iş

leri için yabancı şirketler tarafından 1970 yılı 
sonu itibariyle memleketimize itlhal olunan 
nakdi fon, malzeme ve diğer kıymetler ye-
/kûnu 2 223 979 000 Tl. sına baliğ olmakta
dır. Petrol1 kanununa göre, transfer, itlhal 
oluniduğu tarihteki kur üzerinden yapılır, it
hal edilmiş sermaye için uygulanan bu hü
küm, kârlarda cari değildir. Kârlar yeni kur 
üzerinden yapılmaktadır. 

Taibiî kaynaklarımızın işletilmesinde, Ana
yasamızın 130 ncu maddesi, Petrol ve Maden 
kanunlarımızın mer'i hükümleri göz önünde 
(bulundurulmakta ve buna göre bir uyugalarna 
yapılmakladır. Pe'trol Kanununun maksadını 
gösteren 2 nci maddesinde, • Türkiye Cuımihu-
rîyeti petrol kaynaklarının hususi teşelblbüs eli 
ve yatıranlariyle süratle, fasılasız ve verimli 
(bir şekilde kıymetlendirilmelsi öngörülmlakte-
dir. Esasen tabiî kaynakların inkişafı hususun
da takilbettiğimiz usul ve yolların partilerin esas 
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görüşlerine ilişkin olduğu ve bu seibeple Cum
huriyet Halk Partisinin her vesile ile Devlet
leştirme... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ve de milli
leştirme. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — V© 
millileştirmeden söz etmesi, bizim de «Ha
yır, böyle yapmıyacağız» dememiz tabiîdir. 
Ama şunu arz edeyim ki, her hareket millî 
ölçüler açısından ele alınmaktadır; elbette 
program tatbikatıdır. Ayrı programlar ol
ması elbete caridir. Sayın arkadaşlarımız ik
tidara geldikleri takdirde, kendi programla
rını ellbete tatbik edeceklerdir. 

'Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşımız; Petrol - iş grevinin millî güven
liği bozucu nitelikte görülerek Bakanlar Ku
rulu tarafından 30 gün müddetle ertelenme
sini burada kınadılar ve tenkitd ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Buna iştirak etmeye imkân yoktur; gaze

telere intikal eden ve radyoda yayınlanan be
yanatımda da ifade ettim. Millî güvenliği 
bozucu nitelikte olduğunu, millî güvenliğimi
zin yabancı petrol şirketlerinin elinde oldu
ğunu sayım arkadaşlarımız iddia ettiler. Arz 
ettiğim üzere buna iştirak etmeye imkân yok
tur. BP, 'Shell, Mobil şirketleri memleketi
mizde aranla, istihsal ve rafinaj ile pazarla
ma olarak petrol ameliyeleri yapmaktadırlar. 
Mersin'deki ATAŞ Rafinerisi bu üç şirket 
tarafından Petrol Kanununa göre tesis edil
miş ve işletilmektedir. Yarımca İPRAŞ Ra
finerisi - demin izalh ettiğim üzere rakamlar 
verdini - tevsi edilmektedir. Türkiye kapa
sitesinin hemen hemen yarısını ATAŞ Rafine
risi bugünkü duruma göre istihsal etmekte
dir. Şu hale göre, grevin ertelenmemesi ha-
lindo, grevi yapanlar tarafından da beyan 
edildiği üzeıre, hemen hemen yüzde 70 va
sıta Türkiye'de işliyemiyecek, birtakım fabri
kalar - enerji fuel - oil'den üretildiği için - da
raca/k. ve bu suretle hemen hemen hayat felce 
uğrıyacaktır. Grevde de tesabüibetmek, hani 
Sefeıiberlikte olduğu gibi, mümkün bulunma
maktadır. Bu bakımdan, bu hususu arkadaş
larımız, yabancı şirketlerin elindeymiş ,gübi 

bir demagojik mütalâa ile beyan etmemeli
dirler. Millî menfaatlerimiz göz önünde tu
tularak bu erteleme kararı alınmıştır ve 
Danıştay da Petrol - İş'in itirazını reddetmiş
tir. Zannediyorum, biraz evvel haber geldi, 
Petrol - İş ile şirketler anlaşmış bulunmak
tadır. Daha tam teyidedemedim, fakat aldı
ğım haber bu merkezdedir; 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, 
«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, do
ğal kaynaklarımızı Plânın öngördüğü yönden 
değerlendirerek gereğini yapmasını ve bu 
suretle Türk Milletini yağmur duasından ve 
düş ülkelerden gelecek gıda maddeleriyle 
beslenme belâsından kurtarmasını, yurt ya
rarına yatırım yapmasını kaçınılmaz bir du
rum olarak görüyoruz, demektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, do
ğal kaynaklarımızı sayın sözcünün ifade et
tiği. şekilde, Plânda öngörüldüğü yönde de
ğerlendirmektedir. Beş Yıllık Kalkınma 
plânlarında doğal kaynaklarımızın gelişti
rilmesiyle ilgili olarak, kalkınmanın dengeli 
şekilde olabilmesi için gösterilecek faaliyet
ler hedeflendirilmiştir. Buna göre, İkinci 
Beş Yıllık Plân Döneminde, 540 767 hektar 
arazide sulama şebekesi yapılması hedef 
olarak verilmiştir. Faaliyetlerimiz bu hedefi 
tahakkuk ettirecek şekilde geliştirilmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, eksikler var mı, yok 
mu bilemiyorum, tesbit ettiklerim kadarını 
burada cevaplandırmaya çalıştım. Eğer, at
ladıklarım olmuş ise, Başkanın ikazı dolavı-
siyle, tekrar gözden geçiremiyeceğim. Çün
kü, vakit de bir hayli ilerlemiş bulunmakta
dır. Bu suretle sayın arkadaşlarıma yaptık
ları tenkidlerden dolayı teşekkürlerimi arz et
mek suretiyle konuşmama son veriyorum. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
'sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın BıaJkanıım, yazılı olaraJkl 
bize ibevKM eftümilş (bâzı sıorular vardır. Bunlar 
her ne kadar Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken, arkadaşlarımızın İtirazlarınla rağ
men bir sistem tatbik ettik ise de, o sistem 
bir zaruretlten doğmakta iıdliy çekttu; bunlar az^ 
dır. 

Oku^oruim: 
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Sayın Sivas Milletvekili Ahmet Durakopu, 
kendisi buradadır. 

«Aşağıdaki sorumum Enerji ve Tabiî Kay
maklar sayın Bakanı terafnidan sözlü olarak 
cevaplandırılmasını (saygı ile arız ve rdıca ede
nim. 

«1. Devlet Su işleri tarafından bugün© ka
dar Sivas'ta hangi işler yapılmıştır? Devlet 
Su İşleri hizmetlesrli yönünden, Sivas'ta yapıl
aması gereken etütler yapılmış mıdır? 

«2. Sivas'ta Devlet Su İşleri Bölge Mü
dürlüğü kurulaması düşünülmekte mildir? 

«3. Mevcut teşkilatın bu şehirde Devlet 
Su İşleri hizmetlerini yürütemiyeceği gerçeği 
karşısında, Bölge Müdürlüğü ne zaman kuru
labilecektir?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu sual tamamen mahallîdir; ma
hallî ihtiiyaçlları dile getirmektedir ve aynı za
manda bir bölge Müdürlüğü kurulup, kurul-
imıyaoağı sorulmaktadır. Müsaade ederseniz, 
Ibu hususu yazılı olarak cevaplandırmak isterim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
iSaym Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ta

rafımdan verilmiş ve sözlü olarak cevaplamdı-
rüması talebini ihtiva eden soru var. 

«Soru 5 — Devlet Su işleri Genel Müdürlük 
ğü tarafından bugüne kadar 6 200 sayılı Ka
nunla kendisime verilen görevlerden etüt, plân 
ve projelerin hangileri yabancı firmalara yap
tırılmıştır, bu firmalar hangileridir? Her firma 
ve proje için ne kadar para ödenmiştir? Su
rattı, Seyhan ve Gediz Ovasında yapılan sula
ma devalopmanı çalışmaları için Dünya Ban
kası ve Avrupa Yatırım Bankasından nte kadar 
kredi alınmıştır? Bu hizmetlerle ilgili yabancı 
firmalara anlaşma gereği olarak ne miktarda 
komisyon verilmiştir. Para alan firmaların ad
lan ve yapltışları işler nelerdir?» 

•? 
EKREM KANGAL (ISivas) — Yazılı ola

rak cevap verilmesini rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ekrem Kamgal da, sor

duğu soruların mahiyeti icabı yazılı olarak ce
vap rica ediyorlar. 

Sayın Bakan yazılı olarak cevap verecek
lerdir. 

Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal'ın 
başka bir sorusu var: 

«Bilindiği üzere, Türk teknik personel, 
Personel Kanununun komisyonda müzakeresi 
sırasında iki günlük fiilî bir boykot yapmıştı. 
Yine Türk teknik personel, Personel Kanunun
da kaytbolan haklannı elde etmek için, 4.1.1971 
tarihinden itibaren 14 gün süreli, iş başında 
boş oturma direnişi yapmıştı. 

«1. Hükümet üyesi ve teknik bir bakan
lığın başı olarak bu ciddî ve güçlü sese ne 
derece kulak verdiniz ve eylemi nasıl karşıla
dınız? 

«2. Mühendislik hizmetlerinim gelişmemiş 
olduğu bir ülkede, ekonomimin bağımsızlığından 
ve endüstrinin ulusal hareketlerinden bahsedile-
miyeceği gerçeği karşısında, memleketimizce 
mânevi güç, gurur ve üstünlük duygusu ka
zandıracak olan tekniik personelin haklı istek
lerini kısa zamanda yerine getirmek için neler 
yaptınız?» 

iSoru bu efendim. Buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarıım, 

iSivas Milletvekili Sayın Kangal teknik per
sonel hakkında sual sormaktadırlar. Şunu he
men ifade edeyim, demin de arz etmiştim, Per
sonel Kanunu Hükümet tarafından Yüce Mee-

«Soru 1 — Sivas i l hudütlan içimde hangi 
amaden cevherleri vardır? Görülür, muhtemel 
ve mümkün rezerv miktarlan tesbit edilmiş 
imidir? Edfcişse miktarlan nelerdir? Tesbit 
edilmiş maden cevherlerinin yerleri nerelerdir.? 

«Soru 2 — Sivas bölgesinde bulunan düşük 
tenörlü demir cevherinin değerlendirilmesi 
için yapılmış bir çalışıma var mıdır? Varsa 
sonuçlan nelerdir? 

«Soru 3 — Kamgal ve civarımda zengin kö
mür yataklarınım tesbiti için yapılan çalışma
ların mahiyeti ve miktarlan konusunda bir 
açıklama yapmak mümkün müdür? Bu bölge
de Türkiye Kömür İşletmesinin işletmeciliği 
düşünülmekte midir? Bu konuda yapılmakta 
tolan bir çalışma var mıdır? 

«Soru 4 — Gerek Kangal bölgesinde ve ge
rekse yurdum muhtelif bölgelerimde bulunan 
kömür yataklanmım işletmesi ve köylümün ya-
kst ihtiyacınım bu suretle karşılanarak, hay
van gübresinin tarımda kullanılması için çalış
malar yapılmakta mıdır, nelerdir? 
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üslere öevkedildi; Yüce Meclislerde uzun uzun 
müzakereler neticesinde bu tasarıyı sayın mil
letvekili ve senatör arkadaşlarımız kanunlaştır-
dılar. Yan ödemeler konusunda hakikaten tek
nik personelin mağdur olduğunu müteaddit ke
neler beyan etmiş idim. Ancak toplu oturma, 
direniş gibi hareketlere katiyen iştirak etmedi
ğimi ve tasvibetmediğimi beyan etmek isterim. 
Türkiye tâ!e haksızlıklar varsa, o takdirde onu 
arama yolları da vardır. Kanunda direniş, boş 
oturmak katiyen mevzuubahis değildir. Elbette 
teknik bir bakanlığın başında bir kimse olarak 
bunları tasvibetmeme imkân yoktur. Ancak 
hukuki olan yollar bizce tasvibedilir. Kaldı ki, 
demin arz ettiğim üzere, Hükümet olarak bu 
konu üzerinde ehemmiyetle eğilmiş durumda
yız. Yan ödemeleri ihdas eden kanun tasarısı 
Maliye Bakanlığınca hazırlanmış ve Başbakan
lığa sevkedilmiştir. Tasarı, teknik personel 
istihdam eden bakanlıklarca da incelenmiştir, 
önümüzdeki günlerde, demin arz ettiğim üzere, 
Bakanlar Kurulunda müzakere edilecektir. İn
şallah teknik personeli memnun edici bir şekil
de olacaktır. 

Arz ettiğim üzere, Personel Kanunu olduk
ça büyük bir reform kanunudur, aksaklıklar 
elbette olacaktır. Fransa 10 senede - katiyen 
temenni etmem, 10 senede istikrara kavuşmasını 
ama - Fransa dahi Personel Kanununu 10 se
nede oturtmuştur. Bu bakımdan birtakım ha
talar olacaktır. Yalnız şunu ifade edeyim; 6,5 
milyar lira Genel Bütçeden olmak üzere, İk
tisadi Devlet Teşekküllerini de katarsak, ma
hallî idareleri de alırsak, hemen hemen Perso
nel Kanununun yüklediği malî külfet 10 milyar 
Türk Lirasına yaklaşmaktadır muhterem arka
daşlarım. Bütün buna rağmen, teknik personel 
hakkındaki tasarı Yüce Meclise sevk edilecektir, 
mağduriyetleri de önlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Kastamonu Milletvekili Saym Mehmet Sey-

dibeyoğlu'nun, gene sözlü olarak cevaplandırıl
masını istediği uzun bir soru önergesi var, 
okuyorum efendim: 

«(Seçim bölgem Kastamonu'nun bir ilçesi 
olan Azdavay'da evvelce bir kömür işletmesi 
iken, bilâhara terkedilmiştir. Bu ilçe'nin fakir 
halkına iş temini, bölgenin ve yakın illerin kar
şılanamayan kömür ihtiyacını karşılamak, ya

kıt olarak odun kullanılmasını ve orman tahri
bini önlemek gibi haklı ve mukni gerekçeler kar
şısında, Avdavay kömürlerinin Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu eli ile işletilmesi düşünül
mekte midir? Düşünülmemekte ise sebepleri 
nelerdir? 

«2. Seçim bölgem Kastamonu'da, daha Bi
rinci Beş Yıllık Plân döneminde yerleri, kapa
siteleri, verimlilikleri tesbit edilerek etütleri 
yapılmış pek çok baraj yeri vardır. Bunlar 
Azdavay Körümveren Barajı, Daday Budaklar 
Barajı, Daday B'ezirgân Barajı, Kastamonu Gter-
meçtepe Barajı, Kılavuz Barajı, Devrekani Ku
laksızlar Barajı, Çorbacı Barajı, Beyler Barajı, 
Karaçomak Barajı olarak sayılabilir. 

«Bunlardan, sadece çok düşük kapasiteli 
Karaçomak Barajına başlanıp, diğerlerinin bu
güne kadar ele alınmamasının sebepleri neler
dir? Bilhassa 165 100 dönüm araziyi sulayabi-
lecek, 92 milyon metreküb su toplayabilecek 
kapasitede olan ve Kastamonu'yu hakikaten 
kalkındırabilecek olan Körümveren Barajının 
ele alınmaması A. P. iktidarınnı sosyal adalet, 
dengeli kalkınma edebiyatının, fukarınm, müs
tahsilin yanında olma lâflarının demagojiden 
ibaret olduğunu ifade etmiyor mu? Fukaralığı 
Kastamonulunun kaderi mi telâkki ediyorsu
nuz? 

«3. Kastamonu'da Devlet Su İşleri Bölge 
Müdürlüğü kurma teşebbüsleriniz var mıdır?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu sualler de mahallî ihtiyaçları kap
samaktadır, mahallî dertleri dile getirmekte
dir. Ancak, arkadaşımın demagoji yapmak id
diasını kabul etmiyorum. Kendileri bu istekte 
bulunurken demagoji yoluna sapmamış olsalar
dı, her halde daha iyi hareket etmiş olacak
lardı. 

-MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Her lâfınız demagoji Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hangisi 
demagoji sayın arkadaşım, hangisi demagoji? 
Ben burada hiçbir suretle demagoji yapmadım, 
rakam verdim, rakamlarla cevap vermeye gay
ret ettim. O bakımdan hiçbir suretle demagoji 
yaptığım iddiasını kabul etmiyorum. Arfca-
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daşım ise mahallî idialarda, isteklerde bulu
nurlarken, arkasından da «fukara, fakir» fi
lân gibi birtakım demagojik ifadeler kullan
dılar. 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sabahtan akşama kadar demagoji dinliyoruz 
burada. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeybğlu, müdaha
le etmeyin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Ben de 
kendisine dedim ki.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Seydibeyoğlu 
diyorlar ki; «Kastamnu'ya bir tane baraj ya
pılmaya başlandı, diğerleri ve verimlisi ne za
man başlıyacak?» Bunlar etüde bağlı şeyler, 
üç sayfalık s'oru, cevabınız tahmin ediyorum 
M yazılı olacak. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Yazılı 
olarak cevabimi arz edeceğim Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Evet, Trabzon Milletvekili Ne
cati Çakıroğlu'nun sorusunu okuyorum: 

«1969 genel seçimlerinden önc'e, Sayın Baş
bakan Trabzon'a geldiğinde Trabzon'un elektrik 
enerjisinin ihtiyacı karşılamak için bu ilde bir 
termik elektrik santralinin kurulacağını beyan 
'etmişti. Bu santralin kuruluş hazırlığına baş
lanmış mıdır? Başlanmışsa ne zaman bitirile
cektir?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bu hu
susu ayrıca arz edeceğim. Yalnız, Karadeniz 
bölgesinde önümüzdeki günlerde, Doğankent'-
de blir santralimiz hizmlete girmiş olacaktır. 

Yine Hopa santrali, daha ıewel bir yangın 
dolayisiyle gemide malzemeleri yanmıştır, bu 
bakımdan gecikmiştir; 1972 senesinde de Hopa 
isantra! devreye girmiş olacaktır. Bunu arz 
edeyim. 

Trabzon içjin de sayın arkadaşıma yazılı 
'olarak malûmat arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yine Trabzon Milletvekili Ah
met Şener, «Doğu Karadeniz'de kurulması dü
şünülen petrtol rafinerisi tesisin etüdü bitmiş 
midir? B'itmüşıse nerede kurulacağının yazılı 
olarak bildirihnes'ini rica ederim», diyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hay hay 
'efendim, yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAKSAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır. 

Denizli Milletvekili Sayın ilhan Açıkalın, 
«Aşağıdaki sorularının Sayın Bakan tarafından 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim» diyor. 

«İ. Denizli Adıigüzeller Barajının son du
rumu nedir? 

2. Çal ve pvril ovalarının Battan sula
ması ne safhadadır? 

3. ISulama şebekesinin olduğu Denizli Sa
rayköy Ovasından işebeke amortisman parası aıl-
nacak mıdır?» 

«iSözlü veya yazılı» diyorlar. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Efendim. 
Şunu arz edeyim, Adıigüzel Barajı Büyük Men
deres projesine dâhil bir Barajdır, o bakımdan 
finansmanı temin edildiği takdirde - ki, plân
ları yapılmıştır - Büyük Menderös projesi ile 
birlikte Adıgüzel Barajı ele alınacaktır. 

Diğerleri çok mahallî sualler olduğu için on
ları yazılı olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir kısmına cievap verilmiş, 
diğer kısmına da Sayın Bakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılacaktır. 

Ankara Milletvekili Sayın Orhan Bitglit ver
diği bir önerge ile, «Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının aşağıdaki sorumu cevaplandırmasını 
rica ederim» demiş. 

«İstanbul Şehrinin su ihtiyacını karşılamak 
için ne düşünülmektedir 1970 yazında şehrin 
Anadolu kesiminde gün aşırı su veriliyordu, 
bu yaz döneminde haftada ancak iki defa su 
verileceği anlaşılmaktadır. Hemen her bütçe 
Sırasında geçmiş Enerji bakanlarının bu konu
da söylediklerin© ek olarak Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının istanbullulara ke
sin ve yeni bir açıklaması olabilecek midir?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım; bilmektesiniz ki, 1053 sayılı Ka
nuna giöre 100 binden fazla nüfuisa sahip şehir
lerin içme suyu işi Devlet Su işlerince yapıl
maktadır. istanbul içme suyu için 1 milyara ya-
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Han bir proje halen inşa safhasındadır. Bunu 
detayları ile burada izalh etmeme imkân yoktur. 
Yalnız bu projenin yapımı devam etmektedir. 
900 milyona yakın, hemen hemen bir milyara 
yakın bir para sarf edilmek suretiyle istanbul'un 
içme suyu dâvası halledilecektir. 

Yine Ankara ̂ da aynı şekilde, yarım milya
ra yakın bir para sarfı ile içme suyu inşaatı 
devam etmektedir. 

Arkadaşım eğer daha fazla detaylı olarak 
İstanbul içme suyu projesi hakkında malûmat 
istiyorlarsa, o takdirde «Bu projenin inşaatı 
hanimi safihadadır, neler yapılmaktadır?» ken
disine yazılı olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bir kısmına 

ıSayın Birgti temas etti; 1053 sayılı Kanun Dev
let Su İşlerine İstanbul'un içme, kullanma ve 
endüstri suyu temin ötmek vazifesini yüklemiş
tir. Bu kanunun 3 ncü maddesi, Devlet Su işle
rinin Bütçesine konacak meblâğ ile muhtelif 
taksitlerle istanbul Sular idaresine 190 bin li
rayı aşmamak üzene kredi yardımından bulun
ma vazifesini de yükleniştir. 20 Ocak 1969 
tarihinde Devlet Su işleri ile istanbul Sular 
idaresi ve Belediyesi tarafından imzalanmış 
protokolün 7 nci maddesi, 190 bin Irayı, 1969 
yılında 35 milyon, 1970 te 45 milyon, 1971 de 
55 milyon.. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, yazınızda, «sö
zümü kesmlem'eniızi» diye bir ima var, fakat so
runuz izahlı oluyor, soru sorunuz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, suale geleceğim, lütfen sabırlı olunuz. 

(BAŞKAN — Ataıa müsaade buyurun da, so
ru müessesesini çalıştırıyoruz, sormak istediği
niz nedir onu sorunuz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — jSual ı. _ 
1969 yılında yapılması lâzımgelen 35 milyon
luk yatırımdan hiçbir miktarının yapılmamış 
«olduğu doğru mudur? 

2. 1970 yılında yapılması lâzımgelen 45 
milyonluk kredi yardımından 17 milyon lira
lık bir yardim yapılmıştır, doğru mudur? 

3. 1971 bütçesinde, şimdi görüyoruz 80 mil
yonluk bir tahsisat konmuştur, istanbul'la An
kara belediyelerine verilecek olan bu meblâ
ğın ne kadarı istanbul Belediyesine düşüyor? 

4. Bugün dünyanın medeni memleketlerin

de bir günde fert başına 600 - 900 litre su ve
rilmekteyken istanbul halkına 132 litre su düş
mektedir. 

MEHMET NURETTİN SAND1KÇIOĞLU 
(Balıkesir) — Urfa'ya bir tanker düşüyor. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bu hal, veril-

miemiş tahsisat sebebiyle, resmî ağızların İstan
bul'un su derdinin 1972 yılı sonunda halledile
ceği şeklindeki beyanı tekziıbetmekte midir? 
Bu hususta bir malûmat verirler mi? Cevabım 
yazık olması beni tatmin eder, ama 3 milyona 
yakın vatandaş bu sualin burada cevaplandırıl
masını istemektedir. Çünkü bu sualin cevabı 
vatandaşa karşı bir taahhüt hükmünü ifade et
mektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
istanbul Milletvekili Nuri Eroğan, istanbul 
içme suyu projesi hakkında detaylı malûmat 
istediler. Kendileri birtakım rakamlar vermek 
suretiyle kendilerini teyit yahut tatmin etmemi 
istediler. Şu anda bu rakamları vermek sure
tiyle arkadaşımı yahut efkârı umumiyeyi ya
nıltmak istemem. Yalnız ben esası söylüyorum, 
1053 sayılı Kanıma müsteniden Hükümetçe is
tanbul içme suyu ele alınmış bulunmaktadır, 
oldukça mühim bir projedir, 1 milyara, yakın 
bir, para sarfedilecektir. Benim şu anda bildi
ğime göre 100 milyona yakın bir para da 1971 
senesinde istanbul içme suyu için sarfedilecek
tir. Detaylı malûmatı ayrıca kendisine yazılı 
olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Anka

ra'nın kirli havası, zehirli havası bir yılan hi
kâyesi olmakta daha ne zamana kadar devam 
edecektir? 

2. Ankara'nın zehirli havasının önlenmesi
nin tek yolunun dumansız yakıt olduğu 
artık bugün İlmî, teknik bir gerçek ol
duğuna göre, bizim hesaplarımıza nazaran tak
riben 400 bin ton dumansız Linyit üretilmesi 
için gerekli tesislerin kurulması için ihale ne 
zaman, hangi tarihte yapılacaktır? Bir tarih 
zikredilmesini istirham ediyorum. 

3. Dumansız yakıt üretilnceye kadar An-
kara,da 1,5 milyona yakın halkın ciğerlerine 
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kanser kusan vasıfsız ve kükürt oranı yüksek 
olan şahıs linyitlerinin Ankara içine yani be
lediye hudutları içine girmesine Hükümet ve 
Sayım Bakan ne zaman mani olacaklardır? Lüt
fen cevap versinler. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHÎT MENTEŞE (Devamla) — Şimdi 
sayın arkadaşlarım, bu konuda Sayın özdenoğ-
lu'nun hassasiyetini bilmekteyim. Hakikaten 
Ankara şehri hepimiz içlin büyük bir tehlike 
arz etmektedir dumıan ve zehirli hava bakımın
dan. 

Moiskova vie Viyana şehirleri merkezi teshin 
sistemine göre ısıtılmaktadır. Bu, Ankara için, 
bugün için düşünülmemektedir, oldukça zor 
bir iştir, mühim bir işjtir. Yalnız kendilerine da
ha evvel arz ettim, dumansız yakıt konusunda 
(müspet neticeler elde edilmiştir; MTA nın ve 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesiiınin müşterek 
çalışmaları ile dumansız Linyit istihsali müm
kün olmuştur. İnşallah bunu tatbik etmek sure
tiyle bu mühim derdi, kısmen de olsa, hallet
mek mümkün olacaktır. Yalnız, bütün bütün 
kurtulabilmemiz için tabiatiyle merkezi teshin 
sistemini ihdas etmek icabeder ki, oldukça güç 
bir işlemdir. 

SİNASİ ÖZDENOĞ-LU (Ankara) — Sayın 
Başkan, mesele, inşallahla, maşallalhla halle
dilecek bir mesele değildir. 

BAŞKAN — Yani katî tarih istiyorsunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sarih 

olarak bu sene bütçesine para konulmuştur, çok 
azdır. Mesele uzundur. Bize tarih versinler, hiç 
olmazsa, 1971 yılı içerisinde değerli arkadaşımız 
bu işi realite etmek için söz versinler, zabıtla
ra geçsin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHÎT MENTEŞE (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşım, biraz daha açmak sure
tiyle meseleyi söyliyeyim. 

BAŞKAN — Ortaya koyduğumuz konu, söz 
almak, söz vermek değil, soru sormak, soruya 
cevap almak... 

Buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHÎT ENTEŞE (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşım tatmin olmamışlar
dır. Bunca sene devam eden bir hali bir anda 

benim kaldırmamı istemektedirler. Yani, «bir 
sihirli değnekle yahut sihirli düğmeye basayım 
Ankara'nın havası hemen düzelsin», sayın ar
kadaşım bunu istemektedirler. Ben yapılan ça
lışmaları kısaca izah edeyim. 

Taşkömürü ve linyit tozlarının karışması
nın karbonize edilmesinden, linyit tozlarının 
zift, melas, taşkömürü, asfalt gibi katkı mad
deleriyle karıştırılarak karbonize edilmesinden, 
parça linyitlerinin karbonize edilmesinden, Se-
yitömer'de kömürlerin gazlaştırılarak Ankara'

ya şevki gibi çok çeşitli usuller esaslı bir şekil
de tetkik edilmiştir. 

Ayrıca, MTA Enstitüsünde, toz linyitlerden 
katkı maddesi kullanılmadan sıcak briketleştir-
me usulü ile dumansız yakıt imaline lâboratu-
var çapında muvaffak olunmuştur. Ancak bu 
usulün teknolojik alanda denenmesi gerekir. 
1971, 1972 yıllarında bu husus temin edilmiş ola
bilir. Şimdilik Türkiye Kömür İşletmeleri ve 
Ortadoğu Teknik Üniversitesinin ortaklaşa ça
lışmaları neticesi inkişaf eden bir usul üzerin
de karar kılınmış ve bu usulün fizibilite etüdü 
tamamlanmıştır. Bu usulde yüz milimetre ve 
daha büyük ebatta Seyitömer kömürleri önce 
normal basınçta doymuş buharla kurutulup, 
kurutulan bu kömürler sonradan kapalı fırın
larda karbonize edilir. 

Bu şekilde, 1971 plânında öngörüldüğü üze
re, 42 milyon lira harcanarak Seyitömer bölge
sinde bu yıl inşaasma başlanacak dumansız ya
kıt tesisinde yılda 300 bin ton Seyitömer kö
müründen 120 bin ton dumansız yakıt, yani sö-
mikok elde edilmiş olacaktır. Bu tesisin, ku
rulmasından sonra hemen yenileri, ihtiyaçlar 
nisbetinde takibedecektir. 

Böylece aslında izabe sanayiinin vazgeçil
mez maddesi olan taşkömürü menşeli kok yeri
ne, linyit koku ikâme edilmiş olacaktır. Tesis 
1971 de başlıyacaktır. Esas Montaj ve ithâl edi
lecek kısımlara ödenecek bedeller 1972 de öde
neceği cihetle, tahsisat konulması bahis konusu 
değildir. Tesis 1972 de hizmete konulacaktır. 

Ben bu konuda Bakanlığımızdaki yapılan ça
lışmaları arkadaşlarıma arz ediyorum, yani, 
«Bu işe kayıtsız değiliz» diyorum. Ben de Sa
yın Şinasi özdenoğlu gibi, içinde yaşadığım 
şehrin biran önce bu dertten kurtulmasını isti
yorum, ama meseleleri... 

— 144 — 
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SİNASİ ÖZDENO&LU (Ankara)'— Sayın 
Bakanı seviyoruz, çok sempatik buluyoruz, ama 
İm verdikleri malûmat benim soruma cevap de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın özderaoğlu, size söz ver
medim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Senelerin 
teraküm ettirdiği, meydana getirdiği bir mese
leyi bir anda halletmek mümkün değildir. Sa
yın arkadaşıma bu şekilde tarizde bulunmak is
temezdim ama, keşke iktidarları zamanında da, 
Ankara şehri küçükken birtakım tedbirler alın
mış olsaydı, o takdirde bugünkü durumda her 
halde meydana gelmezdi. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun soruları
na cevap verilmiştir. 

Sayın önder, buyurun. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Efendim, Sayın 

Bakanın Bakanlığı ile ilgili sahalarda kullanı
lan yalbancı sermaye ile ilgili olarak Bütçe Plân 
Komisyonunda sorduğum sualime bugüne kadar 
öevap alamadım, acaba neden? Bu bir... 

ikincisi : iPRAŞ'ta kurulacak olan amon
yum sanayii için 5 kişilik bir heyet yurt dışına 
gönderilmiş bulunuyor. Yanılmıyorsam, bu he
yetten Sadettin Gökçe isimli arkadaşımız Türki
ye Petrollerinin parası ile Hacca gitmiştir. Bu 
husus doğru mudur değil midir? 

Üçüncüsü : Aşağı Fırat projesine ait Kara-
kaya barajı fizibilite raporu yaptırılmış ve alel
acele raporun baskısı yapılmadan proje Elek-
trowatt Firmasına verilmiş bulunmaktadır. Ba
kanlar Kurulundan istihsal edilmiş,... İhaleye gi
rilmeden doğrudan doğruya Elektrowatt Fir
masına işin verildiği doğru mudur? Bu, suali
min 1 nci fıkrası. 

İkincisi : Elektrowatt Firmasının Türkiye'
deki temsilcisi kimdir? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

ENERJİ VE TABü KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan» 

Şunu ifade edeyim, sayın arkadaşımızın 
Bütçe Komisyonundaki sorduğu sualler olduk
ça detaylı sualler idi, o bakımdan bir gecikme 
dsnusjtur. Kendisinden özür dilerim. En yakın 
lâr zamanda kendisine cevap ulaşacaktır. 

I Bazı sualler tevcih ettiler. O suallere bura
da hemen cevap vermek mümkün değildir; tet-
kika muhtaçtır. Yanmca'da bir milyar liraya 
mal olacak iPRAŞ'm yanında bir amonyum fab
rikası tesis edilecektir. Onlar planlanmaktadır. 
Giden heyetteki bir isimden bahsettiler, bunu 

I talhkik ettireceğim. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Evet Hac mese

lesi. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bilmiyo
rum. Şimdi muttali oldum, elbette tahkikat 
yaptıracağım. 

BAŞKAN — Soru kısmen cevaplanmış, kıs
men de yazılı olarak cevaplandırılacak. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Elektrowatt 
I meselesini de ayrıca yazılı olarak alacağız de

ğil mi? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-

I NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Tabia-
I tiyle burada o konuyu cevaplandırmanın imkâ-
I nı yok. 
I BAŞKAN — Sayın Zonguldak Milletvekili 
I Ahmet Güner tarafından verilmiş bir yazılı 
f soru var: 

[ «1. Bakanlık camiasında çalıştırılan yeral-
| ti ve yerüstü teknik elemanlarının Personel Ka-
ı nununa tabi tutulmaları neticesi ortaya çıkan 
1 yan ödeme ve intibak adaletsizliklerinin gideril-
[ mesi için çalışmalar var mıdır, sonucu hakkın-
| daki kanı nedir? 
I 2. Zonguldak TKİ Müessesesindeki loj-
l man tevzünin siyasi ve idari tercihlerden kurta-
[ rılması düşünülüyor mu? 
j 3. TKİ Genel Müdürünün görev başarısı 
I Zonguldak iktidar Partisi kongrelerine yön ver

meye ve sendika kongrelerinde istenilen tarafla-
[ n seçtirme çabasına dayandığı son aylardaki 
t kongrelerde görülmüştür. Bakanlık bu halin de-
I vamma taraftar mıdır? 

17-18 Ekim 1970, 22, 23, 24, 25, Aralık 1970 
arası zuhur edecek işçi hareketlerinde bu ida-

I recinin rolü ve sorumluluğu olmıyacak mıdır?» 
I «Etmiş mi, edecek mi» efendim? 
| AHMET GÜNER (Zonguldak) — Zuhur 
t edecek. 

BAŞKAN — ileriye matuf, «Edecek» yani. 
I 1970 diyorsunuz ya. Hep 1970 ten bahsediyorsu-
[ nuz. 
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AHMET GÜNER (Zonguldak) — Böyle de
vam ederse elbette bir hâdise olacağını ifade 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet evet. Yani o hâdiseler gi
bi hâdise demek istiyorsunuz. 

«4. Bakanlık camiasında ve bilhassa istih
sal üretim iş sahalarındaki memurların fazla 
mesai yapmaları, resmî tatil günlerinde çalış
tırılmaları, kasa tazminatları gibi yön ödeme 
almaları düşünülüyor mu? 

5. TKİ Genel Müdürlüğünde ve ona bağlı 
Kömür Satış ve Tevzii Müessesesinde yüksek 
tahsile gittiği halde çalışma imkânı verilen kaç 
öğrenci vardır, bunlar ne suretle işe alınmışlar
dır?» 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
Başkan. 

Yan ödemeler hakkında biraz evvel tafsilâ
tı ile malûmat arz ettim, yani kanun tasarısının 
Başbakanlığa sevk edildiğini, yakın bir zaman
da Meclislere sevk edileceğini de ifade ettim. 

Zonguldak TKİ işletmelerinde siyasi birta
kım kayırmalardan bahsetti sayın arkadaşım... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Lojman 
tevziinde. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Lojman 
tevziinde ilk defa muttali oluyorum. Sureti ka-
tiyede prensiplerimizde bu yoktur. Her zaman 
tatbik ettiğimiz objektif ölçüler burada da tat
bik edilecektir. Eğer aksaklıklar varsa, derhal 
üzerine eğileceğimi sayın arkadaşıma vadedi-
yorum. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, tavzih etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Neyi tazvih efendim? Sorunuz 
sarih. Sayin Bakanda «Tahkik edeceğim» diyor 
«Böyle bir hal yapılmışsa bunun tashihi yoluna 
gideceğim» diyor. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın devrinde değil, eskiden 
beri bu adaletsizlik devam ediyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Evet, ti
tizlikle üzerinde durulacaktır. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Başkaca... 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Çok kısa 
olarak Sayın Başkan... 
fc»...-..-.. 
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BAŞKAN — Müsaade ediniz beyefendiler. 
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş

kanım, Denizli, Aydın'ı müştereken ilgilendiri
yor. 

BAŞKAN — Buyurun... Madem ki Denizli 
Aydın'ı müştereken ilgilendiriyor, buyurun. Bu 
kadar saat beklediğime göre bu hakkı da ben 
kullanayım. (Gülüşmeler) 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Ege illeri
ne, aşağı - yukarı 5 - 6 ile faydalı olacağı söy
lenen gerek sanayi gerekse ısıtma gücü yönün
den Denizli - Aydın arasındaki fışkıran sıcak 
su buharı birkaç seneden beri bir sonuca bağ
lanmış mıdır ve halen çalışmalarda müspet bir 
duruma gelinmiş midir? 

Bu hususta bir malûmat rica ediyorum. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Biraz ev
vel, sayın arkadaşım her halde burada değiller
di, Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü bu 
konuda bana sual tevcih ettiler, kendilerine ce
vap arz ettim. 

Denizli - Aydın hududundaki gaz projesi 
üzerinde çalışılmaktadır. 25 mekawattlık bir 
enerji istihsali için fizibilitesi yapılacaktır, ha
len çalışmalar devam etmektedir. Konuyu ya
kından takibetmekteyim. Eğer arkadaşım daha 
teknik bir malûmat isterse, o takdirde arz ede
rim. 

Efendim Yüce Meclisi tekrar saygı ile se
lâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. So
rular cevaplandırılmıştır. 

Sayın Ekrem Kangal, buyurun efendim. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, gecenin ilerliyen şu saatinde konuşmaktan 
vazgeçiyorum. Yalnız bir sualim vardı... 

BAŞKAN — Ayrıca sorarsınız, iki tane 
takririniz vardı 12 tane soru sordunuz. 

Sayın ibrahim Cüceoğlu yerine Sayın Hüse
yin Baytürk, buyurun. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1971 
bütçesi münasebeti ile şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. 

Türkiye'nin tüm yatırımlarının az evvel Ba
kanın da izah ettiği *gibi büyük bir kısmını ya
pan Bakanlığın burada kurumlariyle birlikte 
faaliyet ve tutumu hakkında görüş ve eleştiri-
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lerimi 10 dakika gibi kısa bir zaman içine sığ-
dıramryacağım için, ben, yalnız yakıt enerjisi 
ile ilgili Türkiye Kömür işletmelerinin ve ona 
bağlı Zonguldak taşkömürü havzasından bah
sedeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 

Türkiye'nin jeolojik yapısı ve arazinin muh
telif jeolojik devirlerde teşekkül etmiş olması 
dolayıs'iyle Türkiye yeraltı servetleri bakımın
dan dünyada oldukça hatırı sayılır zengin böl
gelerden biridir, fakat maden kömürü bakımın
dan maalesef aynı iyimserlik içinde değiliz. 

Dünya üzerinde durumumuz: Amerika Bir
leşik Devletleri 500 milyon ton, Rusya 450 mil
yon ton, Kıta Çini 530 milyon ton, ingiltere 
175 milyon ton, Batı Almanya 122 milyon ton, 
Japonya 48 milyon ton ve bu arada 10 milyon 
ilâ 30 milyon arasında birkaç devletten sonra 
5 milyon tonla 18 nci durumdayız. 

Bu nedenle Türkiye'nin tek maden kömürü 
üretim havzası olan Zonguldak kömür havzası 
üzerinde çok itinalı durmamız ve gereken hassa
siyeti göstermemiz lâzımdır veya gösterilmesi 
lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, 

Maalesef bu böyle olmuyor. Tam bir eko
nomik ve teknik proje disiplini olmadan yapı
lan yatırımlar ve çalışmalar, Zonguldak kömür 
havzasının Devlet bütçesine yük olmasını ön-
liyememiştir. 1963 te 11 415 000, 1964 senesin
de de 26 642 000 ve 1967 senesinde 1 181 000 
TL. kârları hariç tutarsak, bu zararlar her se
ne büyümekte devam etmektedir. 

Uzun vadeli faydalar sağlıyacak üretim me
todu, işletme organizasyonu, maliyet analizleri 
yapılmadan ve buna ilâveten yetişmiş bâzı ida
reci ve teknik elemanları sağa - sola sürmek 
suretiyle teknik elemanın yaratıcı gücünden 
de mahrum bırakılan bu havza kuruluşundan 
beri daima bir sene evveline nazaran bir ilerle
me kaydederken, son zamanlarda bir durakla
ma devrine girmiştir. Gerçi yapılan programlar
da 1969 - 1970 yılları dışındaki yıllarda bir mik
tar ilerleme görülmektedir, fakat bu artış tem
posu ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve 
Türkiye Genel Enerji raporunun öngördüğü 
tüketimi sağlıyacak durumda değildir. 

Sayın milletvekilleri, 
Oldukça objektif bir görüş altında tesfoit edi

len bu maden kömürü ihtiyaçları 1970 te 
5 600 000, 1977 de 7 100 000, 1982 de 8 600 000, 
1987 de 13 300 000, 1982 de 17 200 000 ve 2 000 
senesinde de 24 700 000. Yanit 1970 senesi üre
timinin aşağı - yukarı 5 misli bir üretim ihtiya
cı göstermeektedir. Şimdi 1987 senesine kadar 
artan bu ihtiyaçlara göre havzada yapılması 
düşünülen gerekli tevsi ve istihsal artışını sağ
lıyacak hazırlıklar, bu istihsalin tutulacağı, 
bundan sonra imkânlarımızın zorlanması, bu 
ihtiyacın karşılanabilmesi için ithal yoluna gi
dileceği merkezindedir. Buna karşılık işletme 
de, 1977 ye kadar yan plân olarak katiyet ifa
de eden istihsal plân ve programlarını yapmış
tır, fakat ben şahsan bu havzada 23 sene çalış
mış bir teknik eleman olarak bu «Mütevazı» 
diye isimlendireceğimiz programın dahi bugün
kü tutumla tutulacağı kanısında değilim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bir yerde üretim söz konusu ise, o yerde 

teknik var demektir. Yurdun kalkınması için 
yatırımların yeri, zamanı ve şekli bakımından 
karar verecek ve bunu uygulıyacak yetkili kişi 
teknik elemandır. Bu yargılar hiçbir 
zaman bir baskıya uğramaksızın sadece yurdun 
ve memleketin çıkarları gözetilerek, vicdanın 
sesini dinliyerek verilmelidir. Bu şartların sağ
lanmadığı bir ortamda, rejimin biçimi ne olur
sa olsun yapılacak yatırımlar kişisel ve poli
tik olma niteliğinden kurtulamaz, hattâ bâzı 
zamanlarda da, şimdi izah edeceğim gibi bir 
gösteriş için olur. 

Sayın arkadaşlarım, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 

1968 yılında Zonguldak Ereğli Kömürleri İş
letmesi için verdiği raporun 123 ncü sayfasın
dan bir kısmını okuyorum: «...Etüt, Teşhis Şu
besinin mevcudiyetine rağmen, bu şubenin gö
rüşü alınmadan müessese müdürlüğünce kuru
lan bir komisyon tarafından 12 . 6 . 1968 tarih
li bir protokolle Kok Fabrika Müdürünün 
kromel ve ziftle ilgili muhalefetine rağmen, lü
zumlu etüt yapılmadan, ödenek dosyası hazır
lanmadan bir biriket fabrikasının kurulmasına 
karar verilmiş ve halen harcanan para mikta
rı Mayıs 1960 sonu itibariyle 2 734 545,51 TL. 
nı bulmuş olup, yıllık kapasitesi 120 bin ton 
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ufak briket imal edecek olan fabrika halen zift- I 
sizlikten durmakta olduğundan, kuru kömür ih
tiyacını Zonguldak'ta temin ettiğinden, 1969 yı
lı Mayıs ayında bir ton briket maliyeti 21 147 
lira 29 kuruştur. 

Sayın milletvekilleri, bir ton kömürün mali
yeti, az evvel okuduğum^ gibi plân ve programa 
uyulmadan, hattâ başındaki umum müdürlüğün 
muvafakati alınmadan, elindeki teknik eleman
ların muvafakati alınmadan, bir şahsın hovar
daca bir harcaması neticesinde açtığı ve şimdi 
Zonguldak'ta Çatalağzı mevkiinde muattal bu
lunan ve açılışına da üç bakanın - Enerji Ba
kanı ve Devlet Balkanı dâhil, ötekini hatırlıya-
mıyorum - davet edildiği bu tesisin durumu bu. 
İmal ettiği briketin de maliyeti - ki, bu brike
tin yanması, kalorisi çok düşük - 21 147 lira 
29 kuruş, Başbakanlık yüksek murakabenin ra
poruna göre. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, süreniz bitmiş
tir, bağlayın. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Bağlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Maden kömürü üretimi her ne kadar plân-

nın öngördüğü nedenler için, % 10 için çok al
tında ise de, - yani, Zonguldak'ta bu % 5 civa
rındadır - memleketin enerji bakımından en 
mühim unsurudur ve bu 1983 te atom enerjisi
nin tatbik sahasına konması zamanına kadar da 
devam edecektir, şayet 1983 te atom tesisleri 
yapılırsa. Ayrıca geniş bir işçi kütlesini sinesin
de barındırması bakımından ayrı bir önem ve 
özellik taşır. 

(Sayın arkadaşlarım; 
Bugün havzada bir artış bekleniyorsa - ki, 

yukarda izah edilen durumlardan beklendiği 
anlaşılıyor - o zaman bugünkü çalışma sistemi
ni büyük ölçüde değiştirmek ve gelişen tekno
lojiye ayak uydurmak lâzımdır. Bugüne kadar-
ki çalışma neticesinde üretim 1941 de 
2 124 000 000 ton iken, ancak 2 560 000 000 ton 
artarak 1971 de 4 684 000 000 tona çıkabilmiş
tir. Burada artış senede ortalama olarak 80 ilâ 
90 bin tondur; yani artış hızı % 4 ilâ % 5 tir. 

Şimdi nasıl olur da 1971 da 5 420 000 000 
ton olan istihsal bu artış hızı ile 1977 da plân 
hedefine vardırılır? Bu olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, son cümlenizi 
söyleyiniz, çok rica ederim. 

HÜSEYİN BAYTÜAK (Devamla) — Bitiri
yorum. 

Bu, birbirimizi kandırmaktan ileri gidemez. 
BAŞKAN — Doldu efendim, doldu. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Sayın 

Başkanım... 

BAŞKAN — 12 nci dakikadasınız, bu saat
te bu kadar efendim. Daha üç, dört sayfanız 
var, son sayfaya geçin, onu okuyun. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Saym 
arkadaşlar, 

Bugün havzada yapılan iş, bir evin kalaba
lık nüfusa dar gelen kısmında geniş odalarını 
kısımlara ayırarak nüfusu yerleştirmekten iba
rettir. Halbuki, şimdi sosyal ihtiyaçlar artmış
tır. Eski bir evin yalnız odalarını bölmek sure
tiyle nüfusu yerleştirmek kâfi gelmez. Bunda 
bir tadilât ister. Şimdi buzdolabı çıktı, elektrik 
fırınları çıktı... 

BAŞKAN — Sayın Baytürk konuşmasını 
uzatmak için artık kâğıttan okumuyor artık... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Okuyo
rum efendim. 

Şimdi efendim, yapılacak iş, bu evin içerisini 
bölmek suretiyle hacmi çoğalmıyacağı için, içeri
sini bugünkü ihtiyaçlara göre tadü etmek ve bu 
suretle bir miktar istihsal düşüklüğünü göze 
almak ve esası bozmadan buna bir üâve yap
maktır. Bu da, bugünkü çalışma temposunu 
değiştirmek, ilerliyen teknolojiye ayak uydur
mak, havzada işçiye sosyal ve ekonomik bakım
dan faydalar sağlamak ve az evvel Bakanın da 
izah ettiği gibi, diğer konuşmacı arkadaşların 
da izah ettiği gibi teknik elemanları yer altına 
cezbedecek yan ödemeleri yapmak; fakat bun
ları teknik elemanları tatmin edecek şekilde 
yapmak... Yoksa, isim olarak teknik elemanlara 
yapılan yardım eğer bunları yeraltına çekecek se
viyede olmaz ise, teknik eleman yeraltına girmez. 
Teknik elemanın yeraltına girmemesi halinde 
de teknik elemanın yaratıcı gücünden işletme 
istifade edemez. Bu şekilde hiçbir zaman Türki
ye, Genel Enerji raporunun öngördüğü, ne de 
plânın öngördüğü istihsale erişir. 

Sözlerimi burada bitirir, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt

çesi üzerindeki görüşlerin kifayetini teklif ede
rim. 

Kars 
Musa Doğan 

BAŞKAN — Aleyhinde görüşmek istiyen?... 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
müstakil bir bütçesi bulunmamaktadır, Sanayi 
Bakanlığı Bütçesi içerisinde oylanacaktır. O 
bakımdan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlı bulunan Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesi üe Petrol Dairesi Bütçesini 
oylıyaoağız. 

19. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet 3îeclisi 1/390; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1166) (Millet Meclisi S. Sayısı : 268; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1485) (1) 

Evvelâ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir,. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 39 201 907 lira, ya
tıran harcamaları için (A/2) işareti cetvelde 
gösterildiği üzere 2 334 200 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 663 113 368 
lira ki, toplam olarak 3 036 515 275 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlerini okutuyorum: 

(1) 268 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 21 280 651 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 7 623 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 888 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 909 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 159 016 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 1 947 010 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 228 174 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma paylan 
ve sermaye teşkilleri 12 101 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 401 591 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 145 435 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 618 357 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 102 367 509 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyerder... Kabul edilmiştir. 

1 noi maddeyi bölümleriyle birlikte oyları
nıza arz ediyorum,. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lığının gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 3 038 144 525 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 112 074 412 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. 62.000 Taşınır mallar gelirleri 7 850001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediımûrtar. 

63.000 Çeşitli gelirler 22 250 001 
BAŞKAN — Kabul ıden-eı 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 2 894 340 861 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünce 1971 bütçe yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4- — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü için 
tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında 
da kullanılır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l,), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.,. 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 yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi R cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi G işaretli cetvel 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Baraj ve Hidro Elektrik sant
ralleri inşaası dolayısiyle yerlerinin değiştiril
mesine zaruret hâsıl olacak Kara, Demiryolla
rının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi 
yerlerde ulaşımın süratle temini maksadiyle 
Hava Meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, baraj 
ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatla
rının varyantı için Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve 
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Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Yatarım tertiplerinde yer alan proje 
kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın 
(madde altındaki açıklama da dâhil) Bayın
dırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdür
lüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN 9 ncu maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 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 işleri Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir; 
diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) 
cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su iş
leri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde 
gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin 
(A/2) cetvelin ilgili maddelerinden gerekli har
camayı yapabilir, işin hitamında yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili 
özel maddesindeki ödenekten harcama yapılan 
maddeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla 1 nci fıkra esasları daire
sinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN —10 ncu maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci madeyi okutuyorum: 

Madde 11. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kulla
nılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
halandaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası 
hükümleri 1971 bütçe yılında uygulanma^ 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.. 
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12 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 12. — (A/3) (Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları) cetvelinin 32.200 ncü 
(Keban iskân ve İstihdam giderleri) maddesi
ne konmuş olan ödenekten yılı içinde sarf edil
miyen kısmını ertesi yıl bütçesine devren gelir 
ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 14 ncü maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun Başkanlıkça açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

20. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/402; Cumhuriyet Se
natosu 1/1167) (Millet Meclisi S. Sayısı : 269; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1497) (1) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 
yılı Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, (431 870) lira, sermaye teş-
ikli ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (15 417) lira M, top
lam olarak (447 287) lira Ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum: 

(1) 269 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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PETROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

82 666 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 311 200 
(BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etoınyıenler... Kalbul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 34 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyıenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

34.000 

35.000 

15 001 

MaH transferler 5 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 2 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 10 114 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan bölümleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etimyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, Ç447 287) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelim okutuyorum: 
B - Cetveli 

Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 432 286 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cet veliyle birlikte oyla
rınıza arz- ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 

1971 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya-

[ zili gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveüyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. —1322 sayılı Genel Kadrlo Kanu

nu ile Petrol Dairesi Başkanlığı için tesbit edil
miş olan kadrolar 1971 malî yılında da kulla
ndır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza, arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika 

edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kaydı lâzım gelenler, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işa
retli (Sermaye teşkili vo transfer harcamaları) 
cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. 

'BAŞKAN — 5 nci maddeyi detvelleriyle bir
likte oylarmınza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde

lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 
a) 1970 yık bütçesindeki tertibinde karşı

lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1954 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/iy ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. KaJbul edenler.. 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

— m — 
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7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi bağlı (R) işaret
li cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza Başkanlıkça arz edilecektir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ça

lışmaları üzerinde görüşmelerimiz bitmiş ve 
kendisine bağlı bulunan iki umum müdürlük 
bütçesi açık oylarınıza arz edilmek üzere sonuç
lanmış bulunmaktadır. Bakanlık bütçesinin, 
Bakanlık mensuplarına ve memleketimize ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 

Bugün 22 . 2 . 1971 Pazartesi saat 09.00 da 
ıbütçe müzakeratına devam etmek üzere toplan
tıyı kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00,05 

-«4». 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

55 NC1 BİRLEŞİM 

21 . 2 . 1971 Pazar 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN 4ŞUJR 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
-vte Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet'Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1971) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yıllı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komiısyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388: Cumhuriyet Se
natosu 1/1163) (Millet Meclisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 3. — Ankara Üniversitesi . 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 
1/1160) (Millet Meclisi S. Sayısı : 265; Cum

huriyet Senatosu S. Sayısı : 1482) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 
1/1159) (Millet .Meelisi S. Sayısı : 266; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1487) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet MeeOJisi 1/393; Cumhuriyet Se
natosu 1/1161) (Millet Meelisi S. Sayısı : 263; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1488) (Dağıt
ma tarihi : 12 2 . 1971) 

X 6. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/397; Cum
huriyet Senatosu 1/1162) (Millet Meciisi S. 
Sayısı -: 264; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1492) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) , 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Koimsyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 
1/1157) (Millet Meclisi S. Sayısı : 267; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1490) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/396; Cumhuriyet Se-

(Devamı arkada) 



natosu 1/1158) (Millet Meclisi S. Sayısı : 262; 
Cumhurliyet Senatosu S. Sayısı : 1491) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/390; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1166) (MiUet Meclisi S. Sayısı : 268; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1485) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/398; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1155) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 271; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1493) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; Cum
huriyet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 259; Cumhuriyet Senatosu, S. Sayısı : 
1489) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 12. — Tekel Geneli Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe daiir Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/400; Cum
huriyet Senatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1495) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de

ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Meclisi S. Sayısı : 270; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1486) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (Mlılet Meclisi S. Sayısı : 258; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1494) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ye 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma1 KoâmsyonU 
raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yı
llı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/402; Cumhuriyet Se
natosu 1/1167) (Millet Meclisi S. Sayısı : 269; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1497) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Dönem : 3 A A A 
Toplat: 2 M İ L L E T ' M E C L İ S İ S. Sayısı : Z O Z 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/396; 

C. Senatosu : 1/1158) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1491) 

Cumhuriyet S mat osu 
Gemi Sekreterliği 2.2. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10987 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1971 gün ve 1/396-87 sayılı yazımıaa karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihi 34 ncü Birleşiminde aynen kaJbul 

olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini ri©a ederimi. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 
Açık oy 
Kabul 
B*t 

neticesi (138) 
: 132 
: S 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/396 C.S. 1/1158 
No. : 82 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 , 1971 tarihli 34 neü Birleşiminde aynen kabul 
edilen (İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yık Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişikte gönderil/mistir. 

Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 





Donem : 3 0 £ 0 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z O ü 

Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecl is i l /393; C. Senatosu 

1/1161) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayisı : 1488) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.2. lVfl 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10990 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 18 . 1 . 1971 gün ve 1/393-88 sayılı yazımıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncu Birleşiminde aynen fcatottl 

olunan Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçesi ilişik olarak indirilmiştir. 
Gereğini rica öderim. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 
Açık oy neticesi (139) 
Kabul : 138 
Bet : ö 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/393, G.S. 1/1161 11 . 2 . 1971 
No. : 79 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ıCumıhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişik olarak sunulmuştur. 

Gendi Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Bize Milletvekili 
Erol Akçal 
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Dönem : 3 Ofi / 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : JX)H 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/397; C. Senatosu 1/1162) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1482) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2 . 2 . 197.1 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10991 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 21 . 1 . 1971 gün ve 1/397-91 sayılı yazımıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1971 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Acık oy neticesi : (139) 

Kabul : 133 
Ret : 6 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/397 C.S. 1/1162 11 . 2 . 1971 
No. : 80 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncü 'Birleşiminde aynen kahul 
edilen (İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üze re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

'Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
•Rize Milletvekili 

Erol Akçal 
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Dönem : 3 I C C 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z D O 

Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/387; C. Senatosu 

1/1160) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1482) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10989 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 15 . 1 . 1971 gim ve 1/387-81 sayılı yazınıza karşihiktır : 
Cumhuriyet Sesaatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Ankara Üniversitesi 1971 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim, 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi : 157 

Kabul : 151 
Reft : 6 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/387, C.S. 1/1160 
No. : 78 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 neti Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ilişik olarak gönderilmiştir. 

Geneıl Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 

»•<* 





Bonem : 3 I C C 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z O O 

Ege Üniversitesi. 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/392; C. Se
natosu 1/1159) 

<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1487) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.2. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10988 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 1 . 1971 gün ve 1/392-90 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi 
Kaibul 
Ret 

: (141) 
135 

: 6 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/392, C.S. 1/1159 11 . 2 . 1971 
No. : 83 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumjhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 noü Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu taisarisı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ilişikte gönderilmiştir. 

Genel1 Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Rize Milletvekili 

Erol Akçal 





Dönem : 3 OöTT 
Toplama 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : £QI 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/395; C. Senato

su : 1/1157) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1490) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.2. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10986 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 16 . 1 . 1971 gün ve 1/395-89 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Gtenel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ka

bul olunan istanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
'Gereğini rica ederim. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Ndt : 
Açık ıoy neticelsi 
Kafbul 
Beit 

(138) 
132 

6 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/395 C.S. 1/1157 
No. : 81 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen (İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 

• > • -





Donem : 3 ^ ) C Q 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : İ O Ö 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/390; 

C. Senatosu 1/1166) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1485) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10995 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi: 22 . 1 . 1971 gün ve 1/390 - 98 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1971 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Tekin Artburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Gakikiiser 

(130) 
123 

5 
2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/390, C. S. 1/1166 
No. : 84 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1971 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen kabul edi
len (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 





Dönem : 3 I C O 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ZOÎJ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/402; 

C. Senatosu 1/1167 

(Not : 0. Senatosu S. Sayılsı : 1497) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5.2. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10996 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU (BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 22 . 1 . 1971 gün ve 1/402-101 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1971 tarihli 37 nci Birleşimimde aynen kabul 

olunan Betrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy 'neticesi 
K^bul 
Bet 
OaMınsier 

: (126) 
117 

: 8 
: 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/402, C. S. 1/1167 
No. : 90 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1971 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan (Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) Te Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 

«4 .. > ^ H * M « » <"• 





Dönem : 3 0"f TF 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / / / 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı ( A / l ) işaretli cetvelde değiş işlik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/420; C. Senatosu : 1/1179) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1516) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11041-1/1179 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

fligi : 12 . 2 . 1971 gün ve 109 sayılı yazınız: 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan met
ni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen ve 
açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderil mistir. 

Gereğini rica ederdim. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : (125) 
Kabul : 113 
Ret : 10 
Çekinser : 2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/420 C. S. 1/1179 
No. : 111 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karana Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

• • ^ « ^ • • 





Dönem : 3 O "T O 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z l O 

Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve, Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/421; C. Senatosu (1/1178) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1515) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği - 19 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11042 -1/1178 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 2 .1971 gün ve 110 sayılı yazınız. 
Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Aribururi' 

Açık oy neticesi : . 123 Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Kabul : 112 
Ret : 9 
Çekinser : 2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/421, C.S. 1/1178 
Karar No. : 112 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
M. Kem'al Yılmaz 





Dönem : 3 - 0"f O 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z # îJ 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi 1/422; C. Senatosu 1/1177) 

(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 1514) 

Cumhuriyeti Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 11043 • 1/1177 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU .BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 12 . 2 . 1971 gün ve 111 sayılı yazımız : 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısının, 

Bütçe Kartma Komisyonunca kaibul oluman metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18.2.1971 
tarihli 42 nci BirleşÜminde aynen ve açık oyla kaJbul edilerek, dosya iMşikte gönderilmiştir. 

Gtereğmi rica ©derim. 
Tekin Ariburun 

Cıımhuriyet Senatosu Başkanı 
Açılk \oy metticesi 
Kaibul 
Rdt 
Çefkinser 

•(117) 
103 

12 
2 

Bütçe Kanma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 

Esas No. 1/422, C. S. 1/1177 
No. 113 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet iSeeıartioisu IG-enıel Kumlunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci (Birleşiminde aynen Jkaibul 
edilen, «1970 yılı (Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması ıhatkkınlda ıkanun tasa
rısı» ve Bütçe Karma IKonnisyonu raporu Silisikte ıgönderilmişitir. 

Genel Kurulun tasviplerine arız edilmek üzere Yüksek îBaışıkaJnlığa sunulur. 

iBütçe Karana Komisyonu Başlkanı Y. 
Sözcü 

Ankara MiU'ötvekilıi 
M. Kemal Yılmaz 





Dönem : 3 *)Qfl 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : İ O U 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C» Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/423; C. Senatosu 1/1176) 

(Not : 0. Senatosu : S. Sayısı : 1513) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11044 -1/1176 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 2 . 1971 gün ve 112 sayılı yazınız: 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması haManda kanun tasarısının, 'Bütçie Karma Komisyonunca kaJbul olunan metni, 
Cumhuriyet Senaitosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla 
kaJbul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Arvburun 

Açık oy neticesi : 117 Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Kabul 
Ret , 
Çekimser 

104 
11 
2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/423 C.S. 1/1176 
Karar No. : 114 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet (Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci birleşiminde aynen kabul 
edilen (Hudult ve Sahiller Sağlık Oend Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ıcetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve 'Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine ara 'edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu [Başkanı Y. 

ıSözcü 
Anlkara Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 





Dönem : 3 1 0 I 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z Ö I 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvel
lerin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi 1/424; C. Senatosu 1/1184) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı: 1521) 

Cumhuriyet Senatosu 19 . 2 . 1971 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11053 -1/1184 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 15 . 2 . 1971 gün ve 118 sayılı yazınız : 
197Ö yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğü 

kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tas ansının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olu
dan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen 
ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Anburun 

Açık oy neticesi 124 Oumhuriyet Senatosu 
Kabul 113 Başkanı 
Ret 10 
Çekinseri 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet 19 . 2 . 1971 
Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/424 C. S. 1/1184 

No. : 115 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun 18 . 2 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kabul edi
len (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 





Dönem : 3 0 0 0 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : İJOİ 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi 1/425; C. Senatosu 1/1183) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1520) 

Cumhuriyet Senatosu 19 . 2 . 1971 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 11052 -1/1183 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15 . 2 . 1971 gün ve 119 sayılı yazınız : 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18.2.1971 
tarihli 42 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 

Açık oy neticesi 119 Tekin Ariburun 
Kabul 113 Cumhuriyet Senatosu 
Bet 6 Başkanı 
Çekinser — 

Bütçe Kanma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 
Esas No. : 1/425 C. S. 1/1183 

No. : 116 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen ka
bul edilen (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ikanun ta
sarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Ytlmaz 





Dönem : S " l Ö O 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 100 
1970 yılı Bütçe Kanununa baglı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/426; C. Senatosu 1/1175) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1511) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11045-1/1175 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 12 . 2 . 1971 gün ve 113 sayılı yazınız: 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca Kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 ncd Birleşiminde aynan ve açık oyla kaJbul edilerek, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim^ 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 122 

Kabul : 106 
Ret : 16 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 

Esas No. : İ/426 C. S. 1/1175 
No. : 117 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nei Birleşiminde aynen kabul 
edilen (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 





Donem : 3 O O / 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : JLOH 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/427; C. Sena

tosu 1/1181) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1518) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11050,1/1181 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13 . 2 . 1971 gün ve 115 sayılı yazınız : 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Ariburun 

123 Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
110 

12 
1 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Cekinser 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 
Esas No: 1/427 C. S. 1/1181 

No: 118 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ilişi'k olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
- Ankara Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 





Dönem : 3 0 0 C 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z Ö Ü 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) , ( A / 2 ) , ( A / 3 ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş

kanlıkları tezkerleri (Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1180) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1517) 

Cumhuriyet Senatosu ** 
Genel Sekreterliği . 19 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11049 -1/1180 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 13 . 2 . 1971 gün ve 116 sayılı yazınız : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2), (A/3) ve (B) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca 
(kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşimin
de aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Arıburun 

Açık oy nötioesi : 123 Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Kabul : 
Ret : 
Çekinser : 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/428, C. S. 1/1180 

No. : 119 

İ l l i 
lıl 

1 

Bütçt Bütçe Karma Komisyonu raporu 

19 . 2 . 1971 
î" v-

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiimnde aynen kabul 
edilen (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü. (A/l), (A/2), (A/3) ve 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibinearz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 





Dönem : 3 O O C 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z Ö O 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) 
işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt

çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/429; C. Senatosu 1/1174) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1512) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11046 -1/1174 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 2 . 1971 gün ve 114 sayılı yazınız : 
Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasansının, Bütçe Karma Komisyonunca kaibul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kaibul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Ariburun 

Açık oy neticesi : 123 Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Kaibul : (108 
Ret : 115 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M: M. 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 
Esas No. Lİ/429, C. S. 1/1174 

No. : 120 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelinde deği
şiklik yaplıması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönde
rilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 



A 



Dönem : 3 0 Q # 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / O f 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M.Meclisi 1/430; 
C. Senatosu 1/1182) 

(Not : C. Senatasu iS. Sayısı : 1519) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% : 11051 -1/1182 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 13 . 2 . 1971 gün ve 117 sayılı yazınız : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Grenel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 

dosya ilişikte gönderilmiştir. 
G-ereğini rica ederim. 

Tekin Ariburun 
Açık oy neticesi : 117 - Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

108 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/430, C. S. 1/1182 
No. : 121 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1971 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 




