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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hu Birleşim ü<; oturum yapan (Jenel Kurul- i önergeleri (.kmel Kurulun ibilgisine sunuldu ve 
«la: 

1974 Malî yılı P>üt<;e kanunu . tasar ı s ı üzerin
deki görüşmelere devam o luna rak ; 

Millî Savunma Bakanlığı; 
Adalet Bakanlığı; 
Yargıtay Başkanlığı; 

İçişleri Bakanlığı; 
Emniyet (Jenel Müdürlüğü. 
Jandarma (Jenel Komutanlığı: 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçeleri kabul olun
du. 

A. P., C. II. B., M . B . ve Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler (Jrupu Başkanl ık lar ın ın , Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü sebebiyle 
Türk Silâhlı Kuvvetlerin»' Cumhuriyet Senato
sunun savın ve takdirlerinin iletilmesine dair 

Başkanlıkça gereğinin yapılacağı bildirildi. 

A. P., C. II . P . (Jrupu Başkanlıklarının, bir
leşimlere 13,00-14,00: 19,00-20,00 saatlerinde 
ara verilmesine dair önergesi kabul olundu. 

6 . 5 . 1974 Pazartesi günü saat 9,30x1a top
lanılmak üzere Birleşime ( 6 . 5 . 1 9 7 4 ) saa: 
01,53'te son verildi. 

Başkan 
Tekin An burun 

Kât ip 
Konya 

Osman Xuri Cunpolat 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. C. 
Bahriye f'rçok 

Başkan 
Balkan vekili 
Zihni Be t il 

B u r d u r 
Ekrem Kobay 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : Baikaınvefküi 'Necip Miirkelâsmioğlu 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Mehmet Gamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — •)() ııcı Birleşimi acivorunı. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1971 ııılı Bütçe tamunu tasarısı re Büt
çe Karına Komisi/onu raporu Millet Meclisi: 
(1/65); Cıımhuriı/ı t Senatosu : (1/315) (S. Sa

ğın, Cumhuriyet dönemi evveli ve Cumhuriyet ten 
sonra, yapmış bulunduğu hizmetleri ( 'unıhuriyo-
tin 50 nci yılını idrak ettiğimiz bu yünlerde 

l/ısı : 333) (Dağıtma tarihi: 30. 1 . 197 i) (1) j eleştirmelere başladığımız zaman ( 'undun k e t 

A) BAY1S DİRLİK BAKAMJul BİT- \ , " - » « • ^ ^ ^ \ y u , x l u m u . ; l n al tyapı t e ^ e k u 

ÇKSİ 

3. — Karaı/olları (teni! Müdürlüğü 1971 ıjdı 
Bütçe kanunu tasarısı re Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi: 1/76; ('. Senatosu': 
1/351) (S. Suı/ısı : 313) (Dağıtma farih-i : 
30 . I . 1974) (1) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin. müzakeresine başlıyoruz. Hükümet lütfen ye
rini alsın, komisyon yerindi1. 

Bütçenin tümü üzerinde gruplar adına yapı
lacak konuşmanın ilkini yapmak üzere Adalet 
Partisi Crupu adına Sayın Osman Salihoylu. 

Buyurunuz Sayın Salihoğlu. 

A. P. «IHTIM" ADİNA OSMAN SALİH 0(1 
L k (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Bayındırlık Bakanlığı 1974 malî yılı bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Crupu adına tenkit ve 
temennilerdi1 bulunmak üzere huzurunuzdayım. 
Bu vesileyle hepinize saydılar suııuyoyrum. 

Muhterem arkadaşlar . Bayındırlık Bakanlığı
nın bu yıl ki bütçe tetkikatmda önemli bir rö-
per dönüm noktasının da aynı zamana raskıması 
ve yurdumuzda Cumhuriyetten evvel yine .mev
cut olan, her ne kada r ismi değişik ise de aynı 
hizmetlerle tahmil edilmiş bulunan bu Bakanlı-

(1) 333 S. San il ı hasınayazı. 3.5. 1974 ta
rihli 53 nci Birhsim tutanağına eklidir. 

(1) 313 S. Saydı hasmaijuzı, 3.5.1974 ta
rihli 53 nci Birlisini tutanuğına eklidir. 

de neler devraldık ve büyün nereye yolan U.V.u-
ğünü yörmo imkânını da bulacağı.'/.. Bu s ine 
içinde Bayııvdiırlilk Bakanlığı tabiî yünün şa l l 
ılarına uy yi m okırak. kanunlar ında bir'taikun de
ğiş; ikV.ık i er yapma. zarure t in i 'duymuştur ve en 
..-MU 20 . 7 . 1972 tar ih . KiO!) -sayılı ' IV/ölâ t Ka
nunu ile de. iki yen el müdür ' ük . bir de tüzel'-
klşi ipe haiz Karayolları Cenel Müdürlüğü ile 
vazifelerini yürü tmek t od.ir. Bu yein^l 'müdürlük
lerden birisi; demiryolları . l imanlar. hava mey
danları inşaatihırı yapmakla. yürrvlidir . İkin
cisi Devlet, yapılarını yapmak 'a yörevliUd. 
l""çüi,'cü>'ü, hepinizin bii'diği. Karayo/üarı Cene'l 
M üdürî i iğüdür. 

Değerli aıîkasdaşlarını. yapı lar sektörünü 'bir 
kenaıa, 'bırakacak olursak hava 'meiydau'arı. 
1 ''inanlar. demiryolu ve ikarayo-darı dendiği za
man, yurdumuzda. ııla.şiım sek'tbrünün altyapı 'de
diğimiz 1 eni el yatırımilarının dayanağını yürü
rüz. Bayındırl ık Bakan lığı nın 50 nci yvl müna
sebetiyle neşretmiş bukınt luğu (kitabı 'büyük bir 
dilkkake inceledim, ha.kilkaten i f t ihar verici, bir 
şdkilde hazı r landığım yorduğum b u kaynak
lardan ila istifade ettinı. 

Demiryolları. l imanlar, hava. 'meydanları 
inşaatlarını yapmakla yürevli okııı yeııe.l mü
dür lük. (Takiî eskiden ilimleri başka idi, yö-
rev aynı) bahsettiğim son 'kanımla bu iismi ak
mıştır. 

Türkiye 'ye şöyle bir Ibaikacak olursak, Cum
huriyet ten öii'ce yine aynı yur t praçası, aynı 
(...-ğrafî d u r u m ; üç tarafı denizle çevrili sahil 
koıvkıuı 7 b:ı? kilometrenin üs tünde kulunan 
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yurdumuzda, maalesef Cumhuriyetten önce in
san emeği ile yapılmış bir kıyı tesisimi, bir li-
ımaıııı görtme imkânından mahrumuz. Cumhuri-
jdtim ilânımda Ok kuru1 an Hükümette ayni ba
kanlık muhafaza edilmiştir ve tabiî hepinizin 
'bildiği gibi, Cumhuriyetin ilk yılilannida tilnlkÜ!-
lâplarm y eleştirilmesi ve daha önemli 'konu
lar bunlara fazla eğilme imkânım vermemiştir. 
Nihayet, 1938'den sonra İkinci Cihan Savaşla
rının başilaması keza bu ekonomiye direkt et-
:kisi bulunan, aıltyapı teslislerine fazla eğilme 
ümlkânı bulunamatmıştiii'. O bakımdan, 'ben hiç
bir hissi faktöre kapılmadan objektif olarak 
bir çizgi, taban a"!ma zaruretini duydum. Bu 
da 1950 tarihidir ki, Karayolları Genel iKüidür-
düğünün kuruluşunun da başlangıç tarihlidir. 

Arkadaşlar, o tarihten bu yana hakikaten, 
tiftilharla izlediğimiz ve her 'biri çok büyük pa
rasal fedakâıflığı gerektiren yatırımları gör
dükçe kıvanç duymamak mümikün değildir. 
Bir KaraderJiz sahilini 'düşününüz, istanbul Bo
ğazından Hopa'ya kadar (Ben 'orada yaşadım 
ve gördüm de) bir tek liman, bir tek kıyı 'te
sisi bulunmayan Türkiye'mizde 'bugün o sahih 
de 7'ye yakın büyük liman ve çok sayıda da 
balıkçı barınakları yapılmıştır, 'kıyılarımız dan
tel gibi örülmektedir. Hiç şüphesiz deniz Ula-
şumı ve nakildyesi yönünden (bugün çok geri
zdeyiz, komşularımızla kıyas ettiğimiz zaman 
hicap duymamak mümkün değildir; ama bütün 
'bu terakümü, bu birikimi bir netsüin üzerinde 
arama şeklinde işe girişilidlği zaman, haksız 
'kararlar verme olanağı da bulunuyor. Düşü
nünüz, her taraf deniz, göl. akarsular bol; ama 
ibir layı tesisi, bir geminin yanaşacağı, yükleme 
'boşaltma yapacağı tesisler bulunmadığı zaman. 
'gemi kapasitesini de artırma imkânı yoktur. 
Eskiden Karadeniz sahillerinde gemilerin Bo
ğazdan çıkışı girişi Alil aha kalmıştı ve 'bugün 
karayollarında. (kınadığımız trafik kazalarına 
benzer deniz facialarıyle bu miulet karşılaşmış
tır. Bütün 'bunlar \kâfi değildir. Daha çok ya
pılmalıdır. Tamam; elbette beraberiz; ama za
man süreci iıçlnde değerlendirme yapıldığı za
man, Türkiye hiç ele pesimist görüş içinde de
ğerlendirme yapanlar vaziyetinde de değildir: 
•Çok şeyler yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bir 
aman yapılması o kadar kolay 'bir mesele de
ğildir. Projesinin hazırlanmasından, temelinin 

atulmaSı ve nihayet işin üknıalÜ uzun süreye 
baliğdir. Ne kadar te'knalk gücünüz (kuvvetli 
olursa, olsun bu böyledir. Balılkçı barınakları de
diğimiz küçük limanlar, balıkçılığımızın geliş
mesinde ve ufak teknelerin tehlikelerden korun
masında büyük yarar sağlamıştır. Bu atılım 
1968'de başlamış, bugün belirli bir 'tempo ille 
devam ettirilmektedir. 

Değerli arkadaş!1 arını, biz Bayındırlık Ko-
misyoniu olarak, ilgili lıaikanllıklarm uzmanla-
rıyle birlök'te geçen sene bir gezi tertipledük. 
istanbul'da Rumeli Fenerinde yapılmış bir ba
lıkçı barınağını yerinde inceledilk. Karadeniz'le 
hemen karşı kaaşıya (o gün fırtınalı bir hava 
vardı) o yapılan barınağın balıkçıları nasıil 
korunduğunu gördük ve o kadar çek teknenin 
ide o zamana 'kadar ne yaptığrnı hayretle lizle-
dilk. Bütün bunlar Cumhuriyet döneminden bu 
yana olan işlerdir. Bu bakımdan, tabiî ötekisek
törleri de incelerken göreceğiz. Rejim mıinaika-
§ allarında artık İbir deneme yapmaya Güzüm 
kalmadan demokratik Cumhuriyetin fazilletini 
de bu t emellerde görme imkânını buluyoruz. 

Demiryolları, çok eski tarihi olan İbir ula
şım vasi tasiıdı r. Cumhuriyetin ilânından önce, 
yunlumuzda 4 bin küsur Km. demiryolu şebeke
si vardı. Cumhuriyetten sonra 'buna bar inişli 
ilâve edilerek, 8 500 Km. civarında ıdemiiıryohı 
şebekemiz şu anda mevcuttur. Üzerinde çalışıl-
maikta oilanları iikma'l edildiği takdirde, tabia-
tiyle bu yükselecektir. Ancak, Üçüncü Beş Yıl
lık Planda 4 bin Km. daha demiryoluna ihtiyaç 
bulunduğu belirtilmiş ve bunun on senede ta
hakkuk ettirilmesi de hedef olarak gösterilmiş
tir. Her sene 1 milyar liralık da bu sektörde 
yatırım cmredilmektedir. Oysa, bütçeye baktı
ğımız zaman bu hususu tahakkuk ettirecek bir 
durumu görmek imkânını bulamadık. Ayrıca, 
hepinizin bildiği gibi, bizim demiryollarımız o 
zamanın teknik imkânlarıyle, tabiî geometrik 
ve fizikî standartları çok düşük, rayları eski
miş, ıslaha muhtaç durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, uzun seneler Bayın
dırlık Bakanlığının sözcülüğünü grupum adına 
ben yapıyorum. Bütçe Plan Komisyonu rapor
törlerinin raporları da bende vardır Zannedi
yorum 1967 - 1968'den bu yana en büyük tica
ret merkezlerimizden İstanbul ve Ankara arası 
demiryolunun yeni güzergâh üzerinden yapıl-
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ması meselesi söyleniyor. Fizibilite raporu de
niyor, proje vs. deniyor; ama 'ben de şu anda 
başka bir şey diyecek durumda değilim; tetki-
katımda, etüt safhasından ileri bir şey göreme
dim. Yalnız, Gebze - Arifiye çift hattı demiryo
lu inşaatı ki, o da plana göre 1972'de bitirilme
si gerekirdi; ama, zannediyorum her ne kadar 
buradaki raporda 1974'te bitecek deniyor ise de, 
aynı bundan evvelki söylenenler gibi «cek eak» 
la kalacak gibi geliyor bana. Çünkü öyle aktif 
bir çalışma yoktur. Kendi bölgem olduğu için 
biliyorum. 

E&enkent üzerinden Ankara'ya yeni demir
yolu yapddığı takdirde bugün on dört saat olan 
İstanbul - Ankara yolunun 5,5 saate ineceğini 
uzmanlar hesaplıyorlar. Taibü çok büyük bir 
ekonomik gelişme olacak. Bu bakımdan bunun 
üzerine esaslı bir şekilde eğilmek ve planın gös
terdiği hedefin gerisinde kalmadan, en azından 
ona mutabık olacak şekilde çalışmaları bakan
lıktan beklemekteyiz. 

Hava meydanları, tabiî asrın gelişmesi, 
uçakların büyümesi, hızlarının artması, bizim 
hava alanlarımızın bunlara cevap verecek şe
kilde olmasını da gerektirmektedir. Bunu 1988'-
de gören zamanın Hükümeti, İstanbul - Yeşil
köy Hava Meydanını bu amaçla ele almıştır. 
Ama henüz yine eksiklikleri olduğu ve termi
nal binalarının da yapılmadığını esefle görüyo
ruz. 

'Neresinden bakarsak bakalım, bakanlık, he
pimizin iftihar ettiği bir müessese olmasına rağ
men, inşaatlarda gecikmeyi önleyememiştir. 
Bunu yapı sektöründe daha bariz şekilde anla
tacağım. Nasıl oluyor? Tabiî raporlarda, Ba
kanlığın ilgililerinin beyanlarında; «o arsasını 
vermedi, belediye imar planını vermedi» gibi 
çeşitli gerekçeler bulmak mümkün; ama artık 
bu bir sene öyle, diğer sene şöyle şeklinde ol
maz. Bunun, mutlak bir yerde bir Hükümet me
selesi olarak süratle çözümlenmesi ve yatırım
ların zamanında hizmete girmesini sağlamak 
tabiî ki, hepimizin arzu ettiği bir konudur. 

Yapılar Genel Müdürlüğü, 1609 sayılı Ka
nun çıkmadan önce, Yapılar Reisliği idi. Hiz
met aynı hizmet. Bu, bir isim değişikliğinden 
ibaret olmuştur. Bu hizmetlere baktığımız za
man her bütçe döneminde, bütçe raportörleri
nin raporlarının tetkikinde; bir evvelki yıllar

da tamamlanmamış iş programlarına uygun ola
rak inşaatların bitirilmediğini görmekteyiz. Bu 
sene bunu daha belirgin halde görüyoruz. Tabiî 
bunun niçin böyle olduğunu ben de biliyorum 
ve ben de Hükümeti ikaz ediyorum. Geçmiş hü
kümetlerde kabahat varsa onları ikaz ediyo
rum. Bir yapı projelendirilir, proje fizikî hale 
gelmek için tatbikata konur; ama bütün bunla
rın yanında bir de işi ihaleyle verdiğiniz müte
ahhitlik müessesesini de düşünmek gerekir. Ni-

! tekim, süratle fiyat konjonktüründe olan deği
şiklikler müteahhitleri çok müşkül durumda bı
rakmıştır: Bu tıkanıklıs-i giderici bir kararna
meyi yeni Hükümet çıkarmıştır; ama bu da 
tatmin edici değildir. Ne yapılmıştır? 1974 fi-

. yatları esas alındı, % 10 düşüyorsunuz, müteah
hit ihaleye girerken % 2C, % 30 zaten kırmıştır. 

\ Siz fiyatı tatbik ediyorsunuz; ama bu tatbik et-
tiğiniz fiyattan % 10 düşüyorsunuz Eskiden 

: de düşülmüş, ihaleye girerek kırılmış. Bu, nasıl 
',. netice verecek, tatmin edici mi değil rai ve bun-
ı dan dolayı inşaatlarda bir engelleme olup olma

yacağını da zaman bize gösterecektir. 

Yapılar Genel Müdürlüğünün bütçesine 
baktığımız zaman çok kabarık bir rakamla kar-

. laşıyoruz. Geçen yıllar gibi değil. Ama, orada 
•% 50'ye yakm geçen yıllardan kalmış inşaatla
rın ikmalini de yekten görmek mümkün. Bu ka
barıklık oradan geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben ele Bayındırlık 
Bakanlığında uzun yıllar çalıştım. Bu bakanlık 
hakikaten hepimizin mekteplerimizden sonra daha 
üst derecede bir mektep olarak kabullendiğimiz 
bir yuvamızdır. Ama; bir hususu öteden beri, ben 
Bakanlıktayken de savunurdum. Bu birim fi
yatlar, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yapılar 
yapılıyor; ama yurdumuzun çeşitli bölgelerinin 
de kendine has, kendine özgü özellikleri var
dır. Yapının, o yerlerde, o yörenin malzemeleri 
dikkate alınarak yapı sistemine gidilmemeısini 
anlamak mümkün değildir. Ayrıca, bizce o yö
relerde birim fiyatlarının da oranın özelliğine 
göre lolmasında büyük ıfayda vardır. Türkiye sat
hında merkezî Hükümet Ankara'da Bakanlığın 
içinde çeşitli yerlerden fiyatlar alıyorlar; tica
ret »odalarından veya Ibenzer yerlerden, bir birim 
fiyat çıkarıyorlar. Bu yörelere igöre bazı yer
de çok tatmin edici olmasına rağmen, bazı 
yerde hiç tatmin edici olmuyor ve inşaatların 

485 — 
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sürüncemede kalmasında hizee h u h i r fak tör 
o larak da zikredilebilir. 

Bütçe Plan Komisyonunda müzakereleri ta
kip ettim. Öteden 'beri münakaşa konusu olan 
i lkokulların inşaatı , •malûmunuz 222 sayılı Ka
nunla yüı-ütülüyor. -Millî Eği t im "Bakamımızı 
orada dinledim. Uzun yı l lardan heri münakaşa 
edil ebelen ibir konudur . En doğrusu, hu inşaat
lar ın 'Bayındırlık Bakanlığı ta raf ından yapıl
ması olarak bulunmuş. Millî Eğit im Bakam, ora
daki ifadelerinde, «'Ben te tk ik ettim, (bu inşaat
ların Bayındır l ık Bakanl ığ ı t a ra f ından yapıl ma
sında fayda görmedim, önümüzdeki -sene bu in
şaat lar ı alacağım.» dediler. 

Arkadaşlar ım, nasıl 'bir tezat ve çelişkiler 
içinde olduğumuza /bakınız: Bir Millî Kğitim Ba-" 
kanlığı Bütçesi görüşülürken Türkiye 'nin eğitim 
sektörü ve eğitimi konular ında 'burada, «yıkıl
mışız. mahvolmuşuz, yetişmiyor, öğretmen yok, 

müdür yok» gibi 'sözler söylenir.- Bir de kendi 
mevzunuz ve kendi eğitim konularınız eksik ol
duğu halde hiç sizinle alâkası olmayan ayrı h i r 
ihtisas isteyen konuyu, üzerinize almak istemini 
ne ile izah ederler, anlamak mümkün değildir. 
Gerekçesi de şöyle i d i : «Bayındırl ık Bakanlığı 
Umuları yaparken , köylü va tandaş la rdan katkı 
sağlayamıyor. .» Bu da Cumhuriyet Halk Parti
sinin Seçim Bildirgesiyle tahaıı taiban zıt, çe
lişkidir. Çünkü, Cumhuriyet Ha lk Partisi, köylü
nün katkısının tamamen karşısında o lduğunu 
heyan etmiştir. !Siz okul inşaatlarını alıp. köy
lünün katkısını istemekle hu 'beyanata ters düş
müş oluyorsunuz. Kaldı ki. böyle bir yardımın 
(Bayındır l ık Bakanlığı taraf ından inşaatların 
yürütülmesi, halinde) yapılmaması için se'hep 

yok. Yapılıyor da ve l)en yapılmasına da taraf
tarını . Bizim köylümüz hakikaten enteresandır . 
Kendisinin katkısı cüz'i de olsa o esero, o ya
pıya ayrı 'bir -gözle haha r . O (bakımdan huna ta
raftarız. Bunlar , Bayındırlık »Bakanlığı marife
tiyle yapılan ve vilâyetlerde valinin 'başkanlı
ğında yürü tü len işlerdir. Bu işlerin Millî Eğit im 
Müdür lüğü eliyle yürütülmesi isteniyor demek
tir Bayındır l ık Müdür lüğü de aynı s ta tüye ve 

aynı şekilde zaten valiliğe 'bağlıdır. O 'bir ge
rekçe değildir . O 'bir özlemdir a rkadaş lar . Bu 
özlem.-şöyledir: Açıkt ır lbu. Çünkü yaşadım İni
nim içinde. Talim ibu .hizmetler sübjektif değil. 
oibjektiftir. Eser meydana gelince hak ika ten in-

6 . 5 . 1974 0 : 1 

| san iftiharla körde!asını keser, arar , 'biraz ma
nevî haz veren tarafları vardır . Bu eserlere 

I aynı şekilde katılma arzusundan öteye hu iddia-
I mıı hiçlıir geçerliliği yoktur . 

I T e k r a r ediyorum, hütee raporlar ında Ba
kanlık ilgililerin o verdikleri malûmatla!-. 7 - S 

I seneden (beri aynı şekilde devam ediyor. Biliyor
sunuz Yapılar Genel Müdür lüğü , .Devlete ait ya
pıları. Tarım Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı Çay -
Kur Gene! Müdür lüğü gihi çeşitli sektörler in 

I yapı lar ını yapıyor. Şimdi hu gecikmelerde haklı 
I olarak (Bakanlık, «Bize -bunlar arsasını vormi-
I yor, (Tahıî orası verecek, arsasını gösterecek) 
I belediye ile ihtilâf -oluyor, bunlar zaman kay-
I bina selbep oluyor.» diyorlar. Bunu evvelki hüt-
I çelerde de söyledik, Hükümet t en rica ediyorum. 
j Hükümet hir 'bütündür. Bunu hasından Bakan

lıklar kendi aralar ında hal letmeli ve -ondan son-
I ra yapımcı olan 'bakanlığın heı hangi ibir geçik-
I me hal indeki mazeret 'beyanlarını o açı içinde 

eleştirme imkânlarını hulalım. 

I Şimdi değerli arkadaşlar ını . Bayındırlık Ba-
I kanlığının ö() yı ldönümü münasebetiyle ueşret-
I tiği kitahı hepiniz incelerseniz çok istifade edi-
I lecek 'bilgiler vardır . Orada limanlar, demiryol

ları, vesaireden ' 'bahsetmektedir; ama onlarda 
I eksik hir tarafı da müşahade e-; ıini. Şöyle ki, 

r 'çüneü Beş Yıllık Plan ibir hedef vermiş, 20 yıl 
I sonra Türkiye hu günkü 'İtalya'nın seviyesine ge

lecektir. İyi. İtalya coğrafî vaziyet i t ibariyle 
I Türkiye 'ye de benzer. Onun da üç tarafı deniz

lerle çeerlü. Yirmi yıl sonra hugünkü İtalya'-
I um seviyesine geleceğimize ^la\\ kıyı tesisleri 

olarak İtalya'ya nazaran bugün neredeyiz I' Bu 
suale cevap bulamadım: ama, ileride de 'bahse
deceğim 'gibi. Karayol lar ı Gene! Müdür lüğünün 
geçmişte, .gelecekte, komşu memleketlerle, geri 
kalmış, ileri gitmiş memleketlerle mukayesele
rini o kada r güzel vermiştir ki ,o mevzuda ye
rimizi hulnıak ve hugünkü durumumuzu tespit 
etmek imkânını (buluyoruz. Ben. Bakanlığın de
miryolları. l imanlar, hava meydanları tahiî yeni 
konu olduğu için geçmişle pek ilgisi yok ; ama 
hu mukayeseleri de arayıp , hu lup ortaya koy
malarını temenni etmekteyim. 

Karayolları Genel Müdür lüğü ulaşım sektö
rünün altyapı sisteminde bugün büyük, ağırlığı 
olan ve ulaşımda, bü tün ulaşım sektörlerinin hep-

I sinin üstünde ilgi toplamış bir Genel Müdürlük-
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tür . Türk iye 'n in tespit edilmiş bu lunan bugün
kü yol şebekesi !35 bin kilometre Devlet yolu, 
24 bin küsur ki lometre il yolu ki . 60 bin kilo
metrel ik bir yol şebekesi, buna i lâveten 160 bin 
ki lometre köy yolları ki o Köy İşleri Bakanlığı 
t a ra f ından y ü r ü t ü l ü y o r ; demek ki bütün Türki
ye'nin sanayie geçişi de d ikkate alacak olursak. 
ekonomik ve sosyal hareket in i dengeleyeceği ka
bul edilen 220 ibin ki lometre c ivar ında bir yol 
şebekesinin günün koşul lar ına uygun, fizikî ve 
geometr ik s t anda r t l a r ı gerçekleşt i r i l iş vaziyette 
olması uzmanlarca kâfi görülmüştür . 

Yine Bütçe P l a n 'Komisyonunda, ik t ida r ka
nadındaki Komisyon üyesi a rkadaş lar ı dinle
dim, şöyle söyleyenler- va rd ı ; «rfö bin kilometre 
karayolu, 25 bin ki lometre "Devlet yolu, 25 bin 
kilometre il yolu. 'Kâfi. Zaten plan da kâfi ol
duğunu gösteriyor. O halde 40 bin kişinin üstün
de bir potansiyel , milyarl ık makine park ı olan 
bu Oenel Müdür lük a r t ık atıl kapasi te halinde
dir.» dendi . Bu çok yanlış t ı r . Çünkü. o5 bin ki
lometre, Devlet yolunda ideal o la rak alınmış ve 

alınması icabeden nokta vardır . Bugün bunun 
neresindeyiz? Size esefle şunu söyleyeyim; daha 
•\ 500 kilometresine, el d eğilmemiştir ve vasıta gir
mesine imkân yoktur . 7 bin kilometresinin, kışın 
geçit verme imkânı yoktur . Ayrıca asfalt yol ola
rak da bu şebekenin içinde 20 - 22 bin kilometre 
c ivar ında bir yola malikiz. İl yolları. 2/'-V\\ ile da
ha çok himmete muhtaçt ı r . Karayol lar ı kuruldu
ğundan ber i ne yap t ı ? Nerede idi de ne yapt ı? 
İşte bu lunduğu yerden bugün iftiharla söyledi
ğiniz yt're geldi. Süra t le gelmesi lâzım idi. Bu 
süra t in temininde geometr ik s tandar t la r , biraz, 
bir tarafa atı ldı . Doğrudur . Kaldı ki, I950'dc 
bütün Türk iye 'n in motorsiklet ler de dahil, mo
torlu arac ın ın sayısı 80 bin. bugün ise 500 bini 
aşkındır . B u akııru bugünün şar t lar ına göre, t ra
fik kura l la r ın ın da gerçekleştiri lmesi bakımın
da ve s t anda r t l a r yönünden Karayolları ıslaha 
muhtaç t ı r . Ayrıca 4 - 5 'sene evveline kadar bu 
yolları huzurunuzda o r t ay* koyarken 1 nci sı
nıf yol, 2 nci sınıf yol, o n'cü sınıf yol. 4 neü 
sınıf yol derd ik ve bi terdi . Ama. bugün buna iki 
yol cinsi daha ek lendi ; birisi ekspres yol, diğeri 
otoyol. Y a r mı ekspres yolunuz? Yok. Yalnız İs
tanbul Boğaz K ö p r ü s ü n ü n Ihimınetine çevre yol
ları 22 ki lometre, ekspres yol olarak inşa edi
liyor. Otoyol kısmına ait olanı ise. Hayda rpaşa 

- İzmit yoludur . Bu da yeni ele alınmış ve çok da 
yavaş .gitmektedir. Halbuki, t raf ik akımına gö
re, (Bunların hesapları yine Karayollar ının cet
vellerinde vardır . ) bu yollar böyle 22 kilometre. 
S7 kilometre değil, binlerce kilometreye çıkarıl
ması zaruret in i ortaya koynuıştur. 

Arkadaşlar , İstanbul çevre yolu derken aklı
ma Boğaz Köprüsü meselesi'de geldi. Boğaz Köp
rüsü İkinci Beş Yıllık Planda öngörülmüş : Ka
rayolları Oenel. Müdür lüğünün çok kıymetli bir 
eseri elime geçti. Bunu bu köprü münasebetiyle 
yazılmış. Tar ihin çok derinl ikler inden. .Bizans 
zamanından i t ibaren fikir olarak' doğmuş, bizini 
Osmanlı devr inde de aynı fikir tart ışı lmış, şöy
le .olmuş, böyle olmuş. Nihayet 196!) - 1970 tar ih
lerinde temeli atılacak, hale gelmiştir. Parlamen
toda- benimle beraber bulunan 'arkadaşlarını 
var. Bu köprünün yapılması meselesinde ne ka
dar bilgi dışı tar t ı şmalar ın olduğu hepinizin ma
lumudur . Bu normaldir . Par lamento çatısı altın
da her şeyi münakaşa edeceği / ; aııı;ı o zaman 
moda olan «Parlamento dışı muhalefet» şeklinde 
bir takım çıkışlar olmuştur ve bunlar ın en acısı. 
teknik kişilerin toplandığı odalar ta raf ından da 
yapılmıştır . Nasıl yapılmışt ır? Proje münakaşa 
edilir, teknik, adamlar fikirlerini söylerler ; de
nizin a l t ından gitsin, tünel açılsın vesaire şek
linde fikirler ileri, sürebilirler. Bunlar bir şey 
değil. Arkadaşlar , bende bütün, vesikaları var
dır. Tabiî hafızalar unutkandı r , unutuyoruz . «Bu 
köprü yıkı lacakt ır . Millete suikast t ı r . Bunun 
üzerinden geçenler denizin alt ında boğulmaya 
mahkûmdur .» şeklinde bir sabote etme takt iği 
de uygulanmışt ı r . Ama -bugün bütün Türk Mil
letinin. hepimizin kıvamda, sevinçle müşa'hade 
ettiğimiz, ta r ih boyunca gerçekleşmeyen Asya'yı 
Avrupa 'ya bağlama, fikrini gerçekleştiren muhte
şem bir eser ortaya çıkmıştır. Bundan şunu 
kas ted iyorum; demek ki a rkadaş la r , Türkiye 'de 
•bir eserin ortaya, çıkarılması meselesinde «,Şıı mil
letin olsun, aman bizim de olsun. Avrupa deyi]) 
duruyoruz, niçin olmasın?» şeklinde bir özlem 
çeken, içten duyan kişiler olduğu gibi. bir de çe
şitli maksat lar la bunları arzu etmeyenler de bu
lunuyor. B u g ü n k ü Hükümet te de böyle bir şey 
olabilir. Hiçbir zaman doğru bildiğimiz yoldan 
vazgeçmeyelim, elbirliği ile bu eserlere sahip 
çıkalım,. 

Şimdi a rkadaş la r . Karayol lar ı Oen-el Müdür
lüğünün çeşitli mukaveseleri vardır . Bir mııka-
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yesesi çok dikkatimi çekti. Atıl kapasite olma
dığı yönünden bunu da zikretmek lâzımdır. Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş tarihi, 
1950'dir. 1969 fiyatları ile 1950 senesinde Tür
kiye'deki yol şebekesinin 1969 fiyatları ile eko
nomiye katkısı 700 milyon lira iken, aynı 1969 
fiyatları ile bugün Karayollarının ekonomiye 
katkısı, (hesabı tabiî uzmanlar yapmıştır.) 5 
milyar civarında olduğu söylenmektedir. Bunlar 
tabiî iftihar edilecek şeylerdir; ama bu kadar 
büyük paralar sarfedilerek bundan çeşitli şekil
lerde istifade edildiği halde karşılığında para 
alınmaması meselesi düşünülecek olursa, geçerli
dir ve bir paralı yol meselesine biz de tarafta
rız. Ancak, bir noktadan diğer noktaya giden 
bir yolu paralı yapabilmek için, onun yanında 
aynı iki noktayı birleştiren parasız yolun da 
bulunması şartı ile. Tabiî Genel Müdürlük bu 
yolda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yine Genel Müdürlüğün mukayeselerinde ki
lometrekareye düşen yol kilometresi; yani ara
zinin mesahı satihiyesindeki birim olarak kilo
metrekareye düşen yol kilometresi hesabı ve ay
rıca motorlu araçlardan kişi başına düşen mik
tarların hesapları verilmiştir. Bunlar cetvel ha
lindedir. Maalesef burada da çok gerilerde oldu
ğumuzu üzüntü ile görme imkânım bu muka
yeselerde bulabildik. Hindistan, Suriye ve Pa
kistan mertebesinde onlardan biraz ileri; ama 
Batı ülkelerinden bu meselede de henüz çok 
geride olduğumuz bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu anlattığı
mız, saydığımız altyapı tesisleri ve hamlelerini 
yapanlar kimlerdir ? 

Arkadaşlar, milyarlarla, paranın sarfına me
mur edilen teknik elemanlara bir göz atacak 
olursak, Bayındırlık Bakanlığının her genel mü
dürlüğünde teknik eleman büyük bir sorun halin
de hâlâ durumunu muhafaza ettirmektedir. Bu 
mutlaka çözülmelidir. Ben, Sayın Bayındırlık 
Bakanını ben Bütçe Komisyonunda dinledim. 
Hakikaten çok önemli bir noktaya parmak bas
tılar. O da şudur; mühendislik, mektepten çıktık
tan sonra insana bir diploma verilir; ama tat
bikat yönünden hakikaten çok önemli, bence 
tatbikatı teorik kısımdan daha önemli bir ko
nudur. Sayın Bakan dertli bir durumda, «Yaş
lanmış ve tecrübeli mühendisler emeklilik ve
saire sebeplerle ayrılıyor, genç elemanlar da 

gelmiyorlar. Biz isteriz ki, bu gene elemanlar 
ağabeylerinin yanında çalışarak, biraz da ha
yat mektebini, tatbikatı öğrensinler. Bu bakım
dan gençlerin Bakanlığa alınmasına gayret ede
ceğim.» dediler ki, bu tamamen doğrudur. Aynen 
katılıyoruz. Hakikaten buna süratle eğilmek 
lâzımdır. Bizde acaip bir şekil vardır; genç mü
hendis ile üst kademedekiler arasında birtakım 
mesafe hesapları yapılır; ama arkadaşlar, mü
hendislik de mektepten çıktıktan sonra on sene 
yapılır. On sene sonra mühendislik o kimsenin 
elinden çıkar, kim, ne derse desin bunun dışında 
bir tatbikat düşünmeyin. O, sonra idareci olur, 
eli cebinde büroya girer, direktif verir. Başka 
hiçbir şeyi yoktur; ama proje çizmesi, hesap 
cetvellerini kullanması, projeye değer katması 
işi on sene müddetledir. Binaenaleyh, bu genç
leri daha verimli hale getirmek için bir çare 
düşünmek şarttır. Duyduğumuza göre kanun 
kuvvetinde kararname ile Personel Kanununda 
bir değişiklik yapılmakta. Tabiî buna hepimiz 
gönülden katılıyoruz. Aslında şu kürsüden za
bıtların dili olsa da söylese, başından beri bunu 
savundum. Kendi hükümetlerimiz zamanında da 
savundum,. Ama, hükümetlerin de maalesef bir 
yerde gücü bitiyor. Burada çeşitli meslek men
supları arkadaşlarımız vardır. E, niçin o öyle 
de, bu böyle değil şekline giriyor ve nihayet par
makla iş bir neticeye bağlanıyor. Şimdi kanun 
kuvvetindeki kararname ile bu iş inşallah hal
ledilecektir. 

Sözlerimi bitiriyorum. Bayındırlık Bakanlığı
nın, Karayolları Genel Müdürlüğünün Bütçesinin 
bütün Türk Milletine, Bakanlığa hayırlı uğurlu 
olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın özlen buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FAKİH ÖZLEN 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi hakkında Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına konuşmaya 
muhalefette ve iktidarda fikirlerimiz, görüşleri
miz ve iyi niyetlerimizin değişmediğini, değiş
meyeceğini tespit bakımından 1973 Bütçesi hak
kında yaptığım konuşmanın giriş kısmını aynen 
okuyarak başlıyorum : 

«Bayındırlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet kapsa-
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mı, yurdun tüm ulaştırma faaliyetlerinin altyapı
sını teşkil eden karayolları, demiryolları, liman
lar ve hava meydanları ile, Devlet ve diğer ka
mu hizmetlerine ait binaların yapılması olarak 
tanımlanır. Bu tanımlamaya biraz duygusallık, 
biraz heyecan ekleyerek diyebiliriz ki; 

Baharda, yazda, karda kışta üzerinden 150 
kilometrelik hızla geciverdiğimiz yollar; karayol
ları, Kem-alı Boğazından Erzurum Yaylasına tır
manan, Van gölünü feribotla yüzerek geçip 
İran'a ulaşan demiryolları, vatanımızın üç ya
nını çevreleyen kıyılarımız ve karasularımızda 
denizlerin dalgaları ve hışımlarına göğüs geren 
küçüklü büyüklü barınak, mendirek, rıhtım ve 
limanlar ve her uçuşumuzda havalara yükselir
ken ve maviliklerden süzülerek toprağa ayak ba
sarken mutluluklarımızı ve heyecanlarımızı ku
caklayan hava meydanları ve zamanın akışı için
de tarihimizin ayak bastığı her yerde, her vatan 
parçamızda şan, şeref ve asaletimizin millî hüc
ceti olarak gölgeleri ufuklara boy veren, pekço-
ğu anıtlaşmış Devlet binalarımızın hepsinin te
melinden çatısına, projelerinden, başlamaların
dan, 'bitimlerine kadar emeği geçenlerin hepsinde 
cm,eğini, zekâsını, bilgisini ve ömrünü harcayan
ların, pekçoğunda .sanatını ve dehasını ispatla
yanların örgütünde başarı ve şerefle hizmet ve 
görev yaptıkları Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
ni görüşmekteyiz. 

1930 larda henüz öğrenci iken Teknik Üni
versite adanan Sinan gününde yaptığım bir ko
nuşmada «Fatih'in fethettiği İstanbul'u Ayaşof-
ya'nm tahakkümünden, Sinan'ın Süleymaniye'si 
kurtarmıştır» demiştim ?ve şöyle devam etmiş
tim : 

«Aramazdan kuşağımızın Sinan'larını çıkarıp, 
Cumhuriyetin abideleşeeek yapıtlarını yapmayı 
başardığımız zaman, görevlerimizi yapabildiği
mize inanacağız ve ancak o zaman huzurlu ve 
mutlu olacağız.» O senelerde ne Anıtkabir, ne 
içinde oturduğumuz şu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binası vardı ve yurdun çeşitli yerlerine 
oturtulmuş Devlet binalarımızın çoğu görünür
lerde yoktu. Opera binası, İstanbul gibi bir şe
hir için bile lüks ve hayal sayılıyordu. Eski mil
letvekillerinden dinledim, TJlusltaki eski Posta
ne Binası yapıldığı zaman, Meclis üyeleri «Bü
yük bir bina yaptık.» diyerek açılış merasimine 

iştirak etmişler. Bayındırlık Bakanlığı hizmet 
kapsamının gerilerinde, bu tablo yatmaktadır. 

İleriye bakıldığı zaman ise, kötümser olma
mak için heyecan ve inanç gücü şarttır. 

Muhterem, üyeler, halkımızın dilinde bir 
«yurt tutma» deyimi vardır. Mevsimlik veya eğ
reti oturulan yerler hakkında kullanılır. «Vatan 
kurma» deyimi ise; yolları, köprüleri, limanla
rı, binaları ve abideleri ile bir yurdu vatanlaş
tırmak demektir. 

Bayındırlık Bakanlığı altyapı hizmetleri ile 
kurulmuş ve kurulmakta olan vatanımızın çağ
daş uygarlık düzeyinde bir vatan olmasının te
mellerini atmaktadır. 

Geçen bütçelerde teşkilât kanunun mevcut 
olmayışından, teknik personel sorunundan ve 
paralı yol konusundan yakınan Bakanlığın Teş
kilât Kanunu çıkmış, paralı yol imkânı yasalaş-
tırılmış ve teknik personel konusu da Hükümet
çe kesin vaade bağlanmıştır ve fakat sorunlar 
yine de bitmiş, tükenmiş sayılmamalıdır. Dilimim 
döndüğü kadarı ile ve genellikle bunlara da 
değinmeye çalışacağını. 

1950 lerde halen rahmetli olmuş bir sayın 
bakanı bir meslektaş olarak tebrike gitmiştik. 
Biz dileklerimizi söyledik, rahmetli cevaben : 
«İnşaat konusunda sözleşme, şartname, birim fi
yatları, ihale şekilleri hasta olmak üzere Türki
ye'de genel bir standardizasyona ulaşamazsak, 

fazla bir şey yaptığımızı iddiaya hakkımız ol
maz. Bunu başarmaya çalışacağım.» demişti. 

Aradan 20 - 25 sene geçmiş bulunuyor. Tür
kiye'de herkesçe mahzurları sayılıp dökülen 24190 
sayılı İhale Kanununu halen ıslah edemediğimiz 
gibi, Devlet sektöründe her müessese kendisine 
mahsus ihale şekilleri, sözleşmeler ve fiyatlarla 
karmakarışık bir düzen içinde yatırımları ger
çekleştirmeye çalışmaktadır. Bu çeşitli ve ka
rışık şekiller içinde yatırımları gerçekleştirme
nin sancısı çekilmektedir. Bugün Türkiye'de bi
ri diğerinin üç beş misli, evet abartmıyorum üç 
beş misli fiyatlarla iş gören ve gördüren şahıs ve 
müesseseler vardır. Bugün ilim ve fayda müna
sebetleri ve eğitim konuları ile görevli üniversi
telerimiz bir kısmı 1050 sayılı Muhasöbe-i Umu
miye Kanunu ve 2490 sayılı İhale Kanunu dı
şında çalışmakta, buna mukabil en eskisi olan 
İstanbul Üniversitesi 50 senedir bu kanunlara 
tabi olarak iş görmeye çabalamaktadırlar. 
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Kanuı İktisadî Kuruluşlarının ihale, şartna
me şekilleri değişik, birim fiyatları çeşit çeşit
tir. Sosyal Sigortalar Kurumu değişik şartlar YO 
fiyatlarla iş gördürmeye çalışır. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı daha bir başka değişiklik
lerle yatırını yapmaya uğraşır. Kısaca bugün 
Türkiye'de meselâ, kazı fiyatı bazı birim fiyat
larında son rayiçlere göre beş altı lira iken, 25 ve 
hattâ oO liraya kazı yapılan kesimler de var
dır. 

Özetlersek, tatbikat çok çeşitli ve karmakarı
şık bir durum arz etmektedir. Bu hal memleketi
mizde gerek işveren, gerek işi yüklenen ve ge
rekse çalışanlar bakımından; destiyi kıranlarla 
suyu getirenlerin ayırt edilememesine ve hat
ta çoğu kez suyu getirenlerin zararlı çıkmasına 
sebep olmaktadır. Tipik misali 1950 lerde yapı
lan ve bugün yapılan kararnamedir. Bu kararna
meler çıkmazdan evvel zamanında işini görüp 
yapmış, bitirmiş müteahhitler cezalandırılmıştır. 
İşini sürüncemede bırakanlar mükafatlandırıl
mış gibi bir netiee çıkarılıyor. 

Bayındırlık Bakanlığı altyapı yatırımları ile 
görevli, sinesinde en çok teknik personeli ba
rındıran bir Bakanlık olduğuna göre, gerek yatı
rımları gerçekleştirmek ve gerekse teknik ele
manlarını muhafaza denilmek bakımından bu ka
rışıklık ve çeşitlilikten en çok zarar gören .güç
lüklerle karşılaşan Bakanlık olmaktadır. 

İskenderun tesislerinde veya Aliağa inşaat
larında, (Tabiî muhtelif senelerde) değişik fi
yat ve şartlarla çalışma inıkâmnı bulan yük
lenici veya teknik personeli Erzurum'da. Yan' 
da, Hakkâri'de üniversite, hükümet binası yap
maya sevkehmek elbette mümkün değildir. 

-Maksadımızı hülâsa edersek, nasıl malî mev
zuatı sorumlu saymanlarla Maliye Bakanlığı bir 
elden idare ediyorsa. (Benzetmemiz uymadı ise, 
hoşgörünüz.) Türkiye'de bütün inşaatların Ba
yındırlık Bakanlığınca zaptı rapt altına alınıp, 
bir elden değilse bile eşit şartlar ve fiyatlarla 
yapılması hususunda hiç değilse çalışmalar ya
pılmasını arzuluyor-, öneriyoruz. 

Tekrardan kaçınmak için çok kısa anlatıyor, 
anlatamamış olmaktan da çekmiyorum. Meselâ, 
yeni bir kanın kuruluşu kınarsınız, burada üc
retler. fiyatlar eskilere nazaran farklı oluyor. 
Muta vasıl Kaplar Kanunu gereğince dairelerin 
tecrübe ve bilgi kazanmış personeli, müteahhidi 
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bu yeni daireye nakle uğraşıyor. Nice nice per
soneli Avrupa'lara. Amerika'lara yolluyor, dal
larında. (mütehassıs yapıyorsunuz, bir de bakı
yorsunuz yetiştiği sahayı bırakmış, yepyeni bir 
dala atlamış oluyor. Bu hale bir çare bulmak 
lâzımdır. Bu görev, kanunen Bayındırlık Ba
kanlığının olmayabilir ; fakat sinesinde bunca 
teknik personel barındıran, inşaat sahasında ha
kikaten ihtisaslaşmış bulunan, mazisi ve çalış
ması ile bu konuda en tecrübeli ve en yetenekli 
bakanlık olarak Bayındırlık Bakanlığının 2490 
sayılı Kanundan çeşitli birim fiyatları ve şart
namelere kadaı- bir standardizasyona memleketi 
götürmeye çalışmasını tekrar edeyim, arzuluyor 
ve öneriyoruz. 

(rörevinin teknik olması nedeni ile olacak 
İni Bakanlık, politik etkilere direnobilmiş ba
kanlıklarımızdan birisi idi. Politik çalkantılar 
bu Bakanlıkta pek etkisini gösteremiyordu. He
le Karayollarının kuruluşu nedeni bile politik 
etkilerden uzak kalmasına dayanıyordu. Sade
ce tekniğin emrinde, doğanın ve tekniğin gös
terdiği istikamette memleketin yol şebekesini 
kurmak için idarî baskılardan uzak görev yap
mak üzere örgütlenmişti. Bir Karayolları böl
ge müdürüne, mahallî idarelerin, hattâ valinin 
emretmesi dahi önlenmiştir ki. işini doğru gö
rebilsin. 

Şükranla ifade etmek isterim ki, bu teşek
külün ilk kurucuları beş altı sene bu teşekkülü 
politik etkilerden uzak tutmayı başarmışlar ve 
o başarı ile. o hızladır ki. Karayolları başarılı 
biı- örgüt olarak tarihe geçmiştir, (iel gör ki, 
zaman geçtikçe bölge müdürleri: yani cemaat 
bir yana umum müdürler dahi bu örgütü bir 
seçilme aracı olarak kullanacak kadar işi ileri 
götürdüler. Başvekil, vekil, umum müdür, müs
teşar olanların seçim çevrelerinde işler başka 
türlü, bir başka bedel ve metotlarla yürütülü
yor; meselâ emanet usulle, meselâ c/r 50 kın
lan iş r/r Tl e ihale edilerek yürütülüyor oldu. 

Arada istitraten söyleyeyim ki, belki Kara
yolları ve Bayındırlık Bakanlığı, hakkında po
litik etki konusunda en son söz söylenecek ku
ruluşlar olarak nazara alınabilir; fakat hasta
lık' sari!eştiği için en az etkilenene işaret edelim, 
(inlemeye çalışalım diye bu sahaya girmiş bulu
nuyorum. Havada kalmamak için, bu iddiala
rım «Boşunadır» denmemesi için son 10 sene 
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zarfında 'Başbakan, "Bakan ve genel müdürlerin 
serim .bölgeleriyle komşu vilâyetlerin çalışmala
rını kıyaslamanızı tavsiye ederim. Bu kadarla 
yetiniyorum. 

Buracıkta A. P.'li arkadaşlarıma seslenmek 
istiyorum. Bu hastalık sari hak1 gelmeye baş
ladı. «Plan, program1» diye hep beraber yırtma 
duralım, kafasına şu veya bu partiden seçil
meyi koyan genel müdürler ya da daire başkan
ları seçim, bölgelerine Devlet hazinesini hesap
sız, kitapsız serpiştirmeyi âdet haline getirme
ye başladılar. Yani, bu hastalık, bakanlar sevi
yesinden H)7o seçimlerinde şube müdürleri se
viyesine doğru yayılmaya başladı. Bunun so
nu nereye varır? Bu soru üzerinde hepimizi 
düşünmeye çağırıyor. Hükümetin dikkat na
zarlarına arz ediyorum. 

Konuları abartmış olmak ithamından kur
tulmak için kendi memleketimden müşahhas bir 
misal vermek isterim. 

Memleketim Hadim ilçesinde Konya - Ha
dim - Ermenek - Akdeniz yolu ilçe merkezine 
uğramak için ; yani siyasî baskıyla 5 - G kilo
metrelik bir daire çizer. Yani, 20 metrelik bir 
bağlantı yapılınca yüklü vasıtalar her seferde 
(i kilometrelik' yolu boşuna yürümüş olmayacak
lardır. 

Bu bağlantı 19Cİ2 ve 19(1:5 senelerinde galiba 
emanet usulüyle ihaleye çıkarılmıştı. Politik 
baskıyla vazgeçildi. Bendeniz rica ettim, 
«.Mühendisliğin emrini yapınız» dedim. Kn son 
ricama verdikleri cevabı. Sayın Bakanın duy
ması için aynen okuyorum : 

«fi . 4 . 11)74 tarihli yazınız. Hadim ilçesi 
girişindeki lüzumlu varyantı (dikkat buyurun, 
lüzumlu varyant) (4 en el Müdürlüğümüz 1974 
yılında gerçekleştirmek istemektedir. Bu var
yantın yeri ITâdim Belediyesi hudutları içinde 
olduğundan l'Iâdim İmar Planında gerekli deği
şikliğin yapılması gerekmektedir. İmar değişik
liği sağlanabildiği takdirde söz konusu varyant 
yapılabilecektir. Bilgilerinize arz ederim.» 

Arkadaşlar, bu meseleye mani olan, «Yol 
içeriden geçsin» diye ilçe belediyesidir. Kaldı 
ki, bu belediye •'> mahalleden; yani o köyün bir
leşmesinden teşekkül eder. 20 metrelik bağlan
tının yapılacağı noktada 1 kilometrelik bir da
ire (üzerseniz, orada ev söyle dursun, tavuk 
kümesi bile yoktur, tamamen arazidir. Ama, 
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bu iş buraya bağlanınca, sağ olursam bendeniz 
veya sağ olmazsam benden sonra gelen bir baş
kası 10 sene sonra yine bu suali sorarsa yine 
bu cevabı alacaktır. Bu bahsi burada kesiyor 
ve bunun davacısı olmaktan da vazgeçiyorum. 

Eğer bir teknik teşkilât dağ başında tavuk 
kümesi olmayan bir yerde 20 metrelik bir bağ
lantıyı yapmak için akaryakıtın, nakil vasıta
larının bu denli pahalı, bu denli dışa bağlı ol
duğu bir zamanda falan, filân meseleyi 1962'den 
beri öne sürerek bekletirse, o teşkilâtın vazife
sini bihakkın başaracağı ümidini yitirmeye 
kendimi haklı buluyorum. 

Bir diğer konuya geçiyorum. Bayındırlık 
Bakanlığında bir tahkikat. İzmir Atatürk Sta
dı inşaatının ihalesi hakkında. Bu stat yapıl
dığı için ; yani tamamlandığı için «yolsuz iha
le, fazla ödeme» diye işin derinlerine gitmeye
ceğim ; fakat bu konuyu da kazırsanız, altın
dan yine politik etki çıkar. Bu işin politika ile 
ilgisi nedir, diye merak eden meslektaşlarım 
varsa, kendilerine bu kürsünün dışından arzı 
malûmat etmeye amadeyim. 

Hükümetten ve Sayın Bakandan ısrarla ve 
tekrar tekrar istirham ediyorum. İliç olmazsa 
teknik konulardan olsun, politikanın ve parti
zanlığın hatır ve menfaat elini uzak tutalım. 
Hep beraber uzak tutmaya, birlikte çalışalım. 

Sayın Bakanın şahsına şifahen arz ettiğim 
basit ve fakat faydalı saydığım bir konuya da 
değinerek sözlerimi bitireceğim. 

Bayındırlık Bakanlığı, Amerikan hizmet ar
tığı ve Karayollarında ımiadmı tamamlayan 
inşaat makinelerini ihtiyaç gösteren belediye
lere dağıtma vazifesini üstüne almıştır. Bu da
ğıtım bugüne kadar gene her şeyde olduğu gibi 
partizanca kullanılmıştır. Yckil kimse onun 
bölgesine verilmiştir falan, filân.. Xeyse, olan 
olmuştur, burada durmuyorum. Bugün kay
naklar daralmış ve hatta tükenmiştir. Karayol
larının eskiyecek makinesi mahduttur. Ameri
kan kaynağı da aşağı yukarı sıfıra müncer ol
muştur. Halbuki, belediyelerin ihtiyaçları te
vali etmektedir. Bütün parlamenterler bu ta
leplerin baskısı altındayız. Bizim baskı altında 
olduğumuz bir şey değil, belediyelerin de böyle 
makineleri hakikaten, (bilhassa dağlık mmtı-
kalardaki belediyelerin) ihtiyaçları var, kendi 
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çaplarında ufak tefek yol, sokak açabilmek 
İçin. 

Bayındırlık Bakanlığınca dış ülkelere bir 
heyet gönderilerek yenilerinin bedellerinin 
1/10'una revizyondan geçmiş makineler satmal
ına imkânları arattırılmış ve bulunmuştur. To
pu topu 1 milyon dolar tahsisiyle bu konunun 
çözümlenebileceği hesaplanmış ve Maliye Ba
kanlığından izin istenmiştir. Konu Maliye ve 
Ticaret Bakanlıklarınca sürüncemede bırakıl
mıştır, sonuca vardırılamamıştır. 

Sayın Bakandan bu konuya eğilmesini ve 
bir neticeye ulaşmasını istirham ediyorum. Bu 
konu dozer, trakskavatör, grayder gibi 3 - 5 
çeşit inşaat makinesine mahsus olmak üzere 
belediyelere gümrüksüz ithal müsaadesi verile
rek de halledilebilir. 

Şu meşhur işçi hediyeleri ,(ki şimdi Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı yasaklamıştır) kötüye kul
lanıldığını duyduğumuz otomobil konusundan 
kötüye kullanılması hayli zor olan, suiistimali 
güç olan yukarıda saydığını dozer, trakskava
tör, grayder gibi 3 - 4 kalem inşaat makineleri
ne kaydırılabilir. Bu suretle de bu konu çözüm 
lenehilir. 

Hülâsa Sayın Bakanın bir çare, bir çözüm 
yolu aramalarını rica ediyorum. 

Son olarak da, Yeşilköy Hava Meydanının 
basının demirbaş konusu olmaktan biran evvel 
kurtarılmasını hem Bakanlık camiasının, hem 
biz meslektaşların bu inşaat hususundaki soru
lardan kurtarılmamızı diliyor ve rica ediyorum. 

1974 bütçesinin gerçekleşmesinde Bayındır
lık Bakanlığı camiasına başarılar diler, Yüce 
Senatoya saygılar sunanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı ve Kara
yolları Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü üze
rinde gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şim
di şahısları adına söz alan üyelere söz verece
ğim. 

Sayın Cemal Tarlan, buyurunuz. 
ÖBMAL 'TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Bayındırlık Bakanlığının 1974 malî yılı büt
çe tasarısının müzakeresi vesilesiyle tamamen 
mahallî olan iki konunun (geçirdiği yapım sa
fahatı hakkında yeni ve genç Bakanımıza arzu
halde buluıraıak ve selefinin düştüğü duruma 

düşmemesini sağlamak maksadıyle ufak bir ma
ruzatım olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, durum şu: Malu
munuz Tekirdağ ile bir tarafiyle turistik imkân
lara ve bir tarafiyle da Trakya'nın büyük bir 
kısmının deniz nakliyatını sağlayan bir limana 
sahiptir. Ancak, yolsuzluk yüzünden; yeni yol
ların imkân vermemesi yüzünden bu liman faali
yetleri ve turistik faaliyetler gereği kadar ge-
lişmemektedir. Bunu gören Tekirdağlılar, Şar
köylüler ve Hayraibolulular 1968 senesinden be
ri İsrarlı bir şekilde bu yollarının ele alınması
nı ve ıslah edilip asfalt yapılmasını isterler. Bu 
arzular zamanın Bayındırlık Bakanlarına de
vamlı şekilde intikal ettirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Şarköy - Lond
ra asfaltı karayolu öyle büyük ve külfetli bir 
masrafı ihtiyar edecek uzunlukta bir yol da de
ğildir. 40 kilometrelik bir mesafe ile Londra 
asfaltı Şarköy'e 'bağlanır ve Avrupa'dan gelen 
turist haritasını açar ve en kısa zamanda deni
ze kavuşmak arzu ettiği için, hemen bu yola sa
par. Çoğu zaman böyle olmuştur. Fakat muhte
rem arkadaşlarım, Londra asfaltından itibaren 
yol hem çok virajlı bir hal alır ve hem de eski 
makadam bir yol olduğu için sarsıntılı; yani 
yolun biçimi bakımından vasıtalara çok sıkıntı 
veren bir mahiyet kazanır. Bu bakımdan her 
zaman gelen turistler şikâyet etmiştir, oradaki 
malhallî yetkililer şikâyet etmiştir ve bu yolun 
yapılmasını istemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yol hakkında 
şimdiye kadar yapılan şey her seneki mutat ba
kımdan ibaret kalmıştır. 

Hayrabolu - Tekirdağ - Alpullu yoluna gelin
ce : Bu yola 1969 yılında başlanmıştır ve ilk 
sene 4 - 5 kilometrelik bir kısmı yapılmış ondan 
sonra 20 kilometrelik kısmı ikmal edilmiş ve 
bize şifahî olarak da «Bu yol 1972'de ancak bi
tirilecektir» denmek suretiyle mevzuun, hizme
tin ele alındığı ifade olunmuştur. Fakat, muh
terem arkadaşlarım, 1972 senesinde bu yol ik
mal edilmedi; yani asfalt işi ikmal edilmedi. 
Bunun üzerine geçen sene 1973 yılı Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında 
yine bu kürsüye gelerek zamanın Bayındırlık 
Bakanına durumu anlattım. İşin bazı yan ta
rafları var, ama o taraflara girmedim. Çünkü, 
asfaltlama yapıldığı sırada ekipler birden alın-



O. Senatosu. B : 56 6 . 5 . 1974 O : 1 

mış bir başka tarafa verildiği de olmuştur. Ben 
bunlara girmedim ve kendisine dedim ki, «Bu 
yol ne zaman yapılacaktır? Bunun kesin ola
rak 'bize bildirilmesi lâzımdır, vatandaş bunu 
bekliyor, çok oyalıyoruz. Bize ciddî bir şekilde 
bu yolun nihaî ne zaman biteceğini lütfen (bil
diriniz.» Bu ricada bulundum, lütfettiler ben
denize mektup yazmak suretiyle cevap vermek 
lütfunda 'bulundular. Gayet kısa olduğu için Sa
yın Bakana arz edeyim; selefleri tarafından 
gönderilmiştir: 

Diyor ki ; «1973 malî yılı Bütçesinin Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülme
si sırasında sorduğunuz sualin cevabı: Söz ko
nusu yol 1975 yılında tamamlanmak üzere.» 

Tabiî bu mektubu alınca çok memnun ol
dum, diğer Parlamenter arkadaşlarıma da ha
ber verdim. Hep beraber oradaki ilgili ve bu 
konunun neticesini bekleyen arkadaşlara intikal 
ettirdik. 

Tabiatiyle bundan sonra bize 1975 senesine 
kadar intizardan başka yapacak bir iş kalmadı 
diye de sevindik, muhterem arkadaşlarım, fa
kat ne yazık ki, hakikaten teessürle ve teessüf
le beyan ediyorum, bir hafta evvel 'aldığım bir 
gazete ve müteaddit mektuplardan bu yolun 
(çok şayanı dikkat) 1974 - 1978 yılları arasında 
tamamlanacağına dair tespit •edilen üzücü bir 
haber intikal ettirildi. 

Ben evvelâ buna ihtimal vermedim. "Gazete 
aynen şöyle yazıyor: 

«Tekirdağ - AlpuUu - Hayrabolu yolunun 
programda 1974 - 1978 yılları arasında tamam
lanacağı...» diyor. Bu herhalde yıllık icra prog
ramında olacak. 

Bu durum karşısında benini yapacağım iş 
tekrar meseleyi buraya getirip Sayın Balkana 
bunu iletmekten ibaret kaldığı için yüksek hu
zurlarınızı işgal ettim. Yalnız, bir noktayı ken
dilerinden, '(bilhassa lütfederlerse öğrenmek isti
yorum. 

Bendenize bu mektubu gönderen selefleri 
'arkadaşımdır, yakın dostumdur, mizacını ve 
karakterini bilirim. Öyle 'bir meseleyi tetkik et
meden; yani yetkililerden neticeyi almadan so
nucu böyle bir yazılı şekle sokup göndermez. 
Herhalde bu meseleyi konuştu, yetkili makam 
saihibi kimse onunla konuştu, mutabık kaldı ve 
1975 senesine kadar bu is bitirilecektir» cevabı

nı bana vermiş 'bulundu; ama bu olmadığını ve 
bu değiştiğine göre ya o zaman kendisine yan
lış bilgi verilmiştir veyahut işte bir hata var
dır. 

Sayın Bakandan bunların tetkik edileceğini 
ve bize en sıhhatli cevaibı vereceklerini ümide-
derek kendilerine başarılar diler ve 1974 malî yılı 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin Türk Milleti
ne ve Bayındırlık Bakanlığı mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, 
buyurunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi yatırımcı bir 
bakanlığın bütçesi olması hasebiyle hepimizin 
dikkatini fazlasiyle çekmektedir. Türkiye'nin 
geleceğinin büyük yatırımlara bağlı olması do-
layı siyle bu Bakanlığın ve Karayolları Genel 
'Müdürlüğünün çalışmaları tarafımızdan yaiki-
•nen izienmektedir. 

Benim bu konuşmam içinde hiç tabıma uy
mayan bir tarz kullanmak zorunda kaldığım 
içtin peşinen özür dileyeceğim. Bütçe komisyon
larından beri bölgevî konuşmaların daima kar
şısında olmuşumdur. Parlamanterlerin memle
ketin her tarafını aynı görüş ve aynı anlayışla 
dile getirmelerini, memleketin dert ve davaları
nı bu şekilde ortaya koymalarını arzulamışını, 
bunu da kendime prensip edinmişimdir; ama 
mesele yine bir bölgenin meselesi değil, Türki
ye'nin bir büyük davasının, turizm davasının, 
yakından ilgilenenlerin iyice bildikleri gibi, 
Türkiye'ye büyük döviz sağlaması ihtimali gün
den güne kuvvetlenen, hakikaten Türkiye'nin 
geleceği için büyük vaatlerde bulunan bu sek
töre ve bu sektörün memleketimizde gelişip kal
kınmasına âmil olacak Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarının 
büyük önem taşıdığına inanıyorum. 

Şimdi, raporu tetkik ederken 1975 yılında 
tamamlanacağı ifade edilen Kuşadası Ana Tu
rizm Limanından bahsedildiğini görüyoruz. 

Çok kıymetli arkadaşlarını, Parlamentoya 
geldiğim günden itibaren karınca kararınca 
Türkiye'nin turizm meselesinde hiç de bölgevî 
düşünmeden, tümü üzerinde konuşmaya çalış
mış ve meseleleri böylece ortaya koymaya gay-
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ret e tmiş imdir ; ama şurada büyük bir gerçek 
vardır ki. Türkiye 'de İs tanbul 'dan sonra deniz 
yoluyle en çok turis t çeken yer Kuşadas ı 'd ı r ve 
Kuşadası 'nda hır iskele vardı r . Bu iskeleye an
cak bir gemi yanaşabil ir , ikinci gemi geldiği 
t akd i rde açıkta demirlemek zorundadır . 

.Memleketin meselelerinin hepsi birbir ine 
hağlıdır. Bu gemilerin hepsi de maalesef Yunan 
bandıral ıdır . O da ayrı bir acıdır, o da ayrı bir 
davadır . Yunanlı get ir ir . Yunanlı götürür . İşte 
o arada çıkan tur is t b i rkaç saat te görebildiği
ni görüı-; Türkiye 'ye döviz b ı rakıp bırakmadığı 
da ayrıca kabili münakaşadı r . 

Ancak, öteden beri şu meseleyi ileri sürmüş 
dnrmuşuzdur : Bu limanın iskelesi biraz uzatıl
dığı t a k d i r d e iki gemi yanaşabilecek. Belki bu 
1H7.") yılında tamamlanacak olan yeni inşaat içe
risinde bu va rd ı r ; ama yine eskiden beri İsrarla 
üzerinde durduğumuz bir mesele, bu limanın 
bulunduğu yere bir feribot iskelesi yapılsın. 
Ba t t a . Kuşadas ı 'm bilenler ha t ı r layacaklar , 
Kuşadası 'nın iskelesinden çıkınca geniş bir mey
dan açılması için büyük gayret sarf edilerek, 
büyük ba.zı binaların, bazı fabrika gibi yerlerin 
ist imlâkiyle oraları genişletmenin de, bu i lerde 
yapı lacak olan feribot iskelesi için çıkacak olan 
vasıtalı tur is t ler in rahat l ıkla şehrin içerisine 
istedikleri is t ikamete dağılabilmelerini temin 
düşüneesiyleydi açı lmışt ı ; ama maalesef orada 
<la büyük bir hüsrana uğranmış t ı r . Bugün Kuş
adası 'na gidenler görürler , Kuşadası iskelesin-
nin hemen bitişiğine küçük küçük gecekondu 
gibi ba raka la r yığılmıştır. Belediye Reisine bu 
meseleyi maalesef anlatamamışız. O zaman 
İmar ve İskân Bakanlığı ile sıkı temaslar edip 
an la tmaya çalışmış, onlara da meseleyi kavrar 
tamannşızdır . Şimdi, orası da perişan bir hal 
almıştır. 

Bütün bunlara rağmen, Kuşadası 'nın bir fe
ribot iskelesine şiddetle ihtiyacı vardır . 

Çok kıymetli a rkadaş la r ım. Kusadası 'nda 
25 - :i() milyona yakın bir harcama ile bir yat 
limanı inşa edildi. El elden üs tündür , kafa ka
fadan da ü s t ü n d ü r ; yat limanının turizm için 
lüzumlu olduğunu benden daha iyi kavramış ve 
lüzumuna binaen bu is üzerinde ti t izlikle dur
muş a lanlar olabil i r ; ama muhterem arkadaşla
rım. Kuşadası 'na gidenler Selçuk' tan Kusa el a-
sı'na, Sökc'den Kuşadası'na bağlantı vollarmm 

ne kadar iptidaî, ne kadar tehlikeli olduğunu gö
rürler. 

Şimdi, bir ta raf ta karayolu olmayan giriş. 
çıkışı gayet ipt idaî ve t raf ik bakımından gayet 
tehlikeli olan bir yerde büyük bir yat limanı 
kurul uy oı*. 

Beki bu yol lar ne zaman yapı lacak. ' Biliyor
sunuz. Kuşadası 'na gelen turist , Kuşadası 'nın 
ilçesini gezmeye gelmiyor. Kuşadasınııı 1 - 2 
plajında banyo almaya gelmiyor. Kuşadası 'nın 
hinter landı geniştir. Arkasında Efesos var. .Mer
yem Ana var. Didima var. İMilâtos var, Piriyenı 
var, daha ileriye giderseniz Afrodisya.s var, da
ha ileriye giderseniz Terapolis var. Turis t ler bü
tün bu eski kal ınt ı lar ı ziyarete geliyor. 

Şimdi, bu tur is t geldiği ve Kusadas ı 'ndan 
çıktığı andan i t ibaren ya otobüslerle veyahut 
da tu tacağı özel bir vasıta ile bu yerleri gör
mek için harekete geçecek. Yolların durumu bu 
haldedir . Kuşadası 'na ne girişte, ne de çıkışta 
en ipt idaî bir kasabaya giriş çıkısın dışında bir 
yol göremezsiniz. 

Peki . niçin bu yollar yapılmaz? Niçin bun
la ra öncelik verilmez, orasını tabiî bi lemiyorum. 

Şimdi, bilhassa Karayol lar ı Genel .Müdürlü
ğünden rica- ediyorum. (Turizmdeki önemine bi
naen ifade ediyorum, başka tü r lü hiçbir düşün
cenin insanı değilim) Selçuk - Kuşadası , Söke -
Kuşadası , Camlık - Kuşadası . Söke - Or t ak l a r 
yollarının turizm bakımından ("»nemi gözönüne 
al ınarak derhal inşaasma geçilmesi ve bunlar ın 
en kısa zamanda işletmeye açılmasının şart ol-
d u ğu kanaa t i n d ey i m. 

ıKıvmetli a rkadaş lar ım, 'burada küçük bir 
şeyi ifade edeceğim, bunda par lamente r obırak 
bizim de ha tamız oluyor. Bu işlerin mesu'.ü olan 
kişiler t a r a f ından bazen bizim ikaz ve sıkıştır
ın a lamı r z karşısında işin s t andar t a r ınm dışına 
çıkan bazı inşaat lar yapılıyor. Meselâ ininim 
bir tanesine misâl vereceğini. 

Söke - Bağ arası. Bıyıklı - Koçarlı asfaltı 
uzar gider ve buraya seçim 'öncesi asfaltı atıl
mıştır, seçim sonrası gücen a raba lar giderken 
arkasından asfalt 'katlanarak yok o'mıı.ş gitmiş
tir. 

Bunu karşılıklı anlayış içinde yapmak mec
buriyetindeyiz. Bunların vatandaş üzerinde çok 
çirkin tesirleri oluyor. Eğer, bizler par lamen-

i ter olarak ilgilileri sıkıştır ıyorsak, on la r 'bu nm-
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selede dit etebilmelidir ve imıkânsızsa, imkânsız 
o lduğunu söyleyebilm elidirler. Yoksa, geçiştir
mek re in yapı lan herhangi 'bir isin al t ından fo
yası çok kısa zauranda çıkıyor. 

Çok kıymetli arkadaşlar ını , Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporunu 
dikkat le okudum. Tok meıinnıın oldum, burada 
•'bazı pasaj lar İm id um ve butı'kırın içerisinden b i r 
tanesi de. bü tçe müzakere ler inde nazarı iti'bare 
alınan ve çok haklı olarak üzerinde durulan 
eleman teminindeki güçlük zammı olaraık tek
nik elemanlara 40O0 liraya kadar yan ödeme 
yap lab i leceğ i kaydıdı r . Buna memnun oldum. 

Muhterem arkadaşlar ın ı , zabıtlar o r tadadı r 
ve hafızalarını biraz zorlayan arkadaşlarımı ha
t ı r l a r l a r ; (557 ve l')27 sayılı Kanunlar ın müza
keresinde teknik eleman mevzuunda bu kanun
lardaki maddeler in ve ibu kanunlar ın getireceği 
ta tb ika t ın çok yanlış o lduğunu ifade edenilerden 
biliyim. Hat ta , eski arkadaşlar ını ha t ı r l a r l a r ; 
burada snıfların cetveli yapılıriken. t ekn ik ele
mana, yüksek mühendislere 9 nen derecenin 1 
nei kademesi verilmesi mevzubahis idi, bir nrü-
zaheı ede (öğleye doğruydu) bunu kabul ettiler. 
öğleden sonraki müzakeıede, t ek r i r i ' müzakere 
yoluyla t ek ra r ele alındığı zaman ben ç ıkarak 
'müdafaasını yapt ım, başlangıcı 9 ucu derecenin 
4 neü kademesine çıkardık. Simidi. o zaman 
Bütçe K'omisyonunda da ifade ettik. :l)iırada da 
dilimiz döndüğü kada r ifade etmeye çalıştık. 
Af eşele, teknik elemanı, teknik insanı s ıradan 
biı* memur anlayışı içinde kabul ettikçe, bizim 
ıriV kalkınmaya muhtaç olan memleketlerin 
kalkınmasının da daima gecikeceğini gayet iyi 
bilmemiz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Kg e. acaba konuşmanı
zı bit imıeniz için zamana ihtiyacınız var üııı? 

İSKENDER C E N A P EGE (Devamla) — 
Efendim, bir - iki kelime ile ifade edeceğim. 
Şimdi, efendim 'buna canı gönülden iş t i rak 'edi
yorum. Ha t ta , yet ine 'masruf olmak sari iyi e 4 
'bin. liranın dahi üstüne, lâzım olduğu yer lerde 
çıkılmasına taraf tar ın ı . Yalnız ismini burada 
vermek istemiyorum sayın, 'bir bakan, şu kürsü
de konuşurken, «Özel teşehhütsün devlet ten bazı 
elemanları alabildiğini , üç - beş 'misli fazla 
ödeme yapa rak onları kendi işlerinde kullandı
ğını. özel teşebbüste istihdam ettiğini» ifade 
e t t i ve bunu bir nevi özel teşebbüsün, haksız, 

yolsuz b i r iş yapıyormuş veya ben öyle anla
dım, inşallah öyle değildir, böyleymiş gibi 'bir 
ifade tarzı içerisinde Imı-ada söylendiğini sanı
yorum. 

Muhterem arkadaşar ım, ben özel teşebbü
sün, bi'hassa, teknik e lemanda; (bu çeşitte 
teknik eleman dediğim zaman sadece müibendis 
olarak a lmıyorum) bütün teknik ve ihtisas sahi
l i olan eleman üzerinde, uzman üzerinde özel 
teşebbüs ne kadar art ır ıcı , ne kadar çekici ca
zip tekliflerde bulunursa, Devlet 'de o k a d a r 
uyanıl* ve bunlaı a sahip ç ıkmak için gereken 
ar t ı rmayı yapmak, onları Devlet in müessesele
rinde t u t m a k gayret ini gösterir. Bundan müte-
e:' i r olmamalı, bundan cjok memnun olmalıdır. 
Çünkü bu olmadığı t akd i rde teknik eleman ve 
uzmanlar sadece Devlet 'kapısına bakan insan-
'a r olmaktan ileri gidemez ve o zaman 'kendi 
gücü. kendi kabil iyeti ve kendi yaratıcı l ığı kar-
şıs'iıda maddî imkânlara kavuşturulanıaz . Bu
nu ben. b i r fâil-i hayr olarak kabul ediyorum. 
înş-a'lah T)( vlet olarak, biz de daha uyanık dav
ranıp teknik elemanı, uzmanı değer lendirme 
yolbırına gideriz ve onları küs tü rmeden hizmet
lerinde. memleket için daha başarıl ı kılacalc 
tedbirleri almak volana tevessül ederiz. 

•dm Iedıgmız için teşekkür ederim 

Savın Hilmi Nalbantoğlu, bu-

l>eııı 
efendim. 

BAŞKAN -
vurun efendim. 

HİLMİ NAHBANTOĞEC (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın senatör ler hepinizi hürmet
le selâmlarım ; 

Bendeniz sözlerime Bayındı r l ık Bakanl ığı 
nın tur is t ik yol yapmasını ve güzergâhı evvel
ce kapat ı lmış çevre yolu yapmasını benden 
evvelki çok kıymetli hürmet ettiğim ağabeyimin 
sözlerine rağmen, protesto etmekle başlayaca
ğım. Ben. bu fikre kat ı lmıyorum. Memleketimi
zin ekonomik düzeyinin Ibelli İbir seviyeye gel
mesinden sonra belki tur is t ik yol yapmak lâ
zımdır. Ar t ık ibiz, Pavlavos veya Hır ısantos ge
lip eski kalıntı larını ziyaret edecek diye şim
dilik millî ekonomimizden bu işe para ayıra
mayız. Benim köyümde hâ lâ hastasını (j saa t 
lik yola sırt ında götüren Ahmet . Mehmet hem
şehrim dururken ve onlar hâlâ yaya yürürken 
turis t ik yol yapalım diye ıbımun programlara 
alınmasını ben şiddetle protesto ediyorum. 
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Şu 'bakımdan, ıgerek programların, gerek Ba
yındırlık teşkilâtının muazzam Ibir reorgani-
zasyona ihtiyacı yardır1: Zihniyet reorganizas-
yonu, profgram rearganizasyonu. Programların 
düzeltilmesi hususunda (birkaç kere de !bu şekil
de fikirlerimizi arz etmiştim. Programlar, hele 
bu serieki proigram geri kalmış yörelere dönük 
tatbikat olmaktan uzaktır. Bir vesileyle de arz 
ettim, biz (hâlâ İstanbul bölgesine karayolları 
yatırımının % 6,4'nü ayırırsak ki, benim (böl
ge müdürlüğü yaptığım senelerde de bu böyle 
idi ıl950'den beri böyledir 've bâlâ Erzurum böl
gesine bu yatırımların % 1,7 teini verirsek, Cum-
buriyet Halk Partisinin Programına uygun ola
rak bareket etmediğimizi burada tescil etmek 
isterim. Belki dört sene sonra daba acı konuşu
rum. 

Bazı bölgelerde personel birikimleri vardır, 
yine sosyal adalet dengesizliğine uygun olarak, 
deogesine uymuyor olarak. Bunun da Bakan
lıkça, kuruluşlarınca (gözden geçirilmesini tav
siye ye temenni etmekteyim. 

17 nci Bölgenin, hiç olmazsa şu son sene lü
zumsuzluğunla artık kaniim. Oradaki kalan :§-
'ieri, kalıntıları Birinci Bölge Müdürlüğü pe
kâlâ yapabilir, oradaki binadır, şudur, arabadır 
ve isairedir veyaihut araba 'saltanatıdır, diye ar
tık sürdürülmesine lüzum yoktur kanaatindeyim. 
Bunu da burada simgelemek isterim. 

Proje yapımları diye, (zannederim hem Yapı
lar Daire Başkanlığı beni de Karayollarında, bel
ki Limanlarda falan hizmet alımları şeklinde bö
lümler vardır. Bu Bakanlığın ve kuruluşlarının 
hizmetlerinin biraz daha Ihızlanabilmesi için pro
jelerin vaktinde yapılajbilmesi için, bu kuruluş
larda yine plan proje daire başkanlıkları oldu
ğu Ihalde dışarıya da 'hizmetler ve projeler yap
tırılmaktadır. Buna rağmen ,illâ bunların tümü 
ikaldımlsm da demiyorum, biç olmazsa yan öde
meler düşünüldüğü sırada, «suyu (getirenle tes
tiyi kıran bir olmasın» kaJbilinden acaba bu hiz-
tmet alımları paralarını gerek kontrollük yapmış 
olan şu şabsa kontrollüğünün nispetinde, proje 
yapmış kimseye o projenin bedeli nispetinde, bir 
keşif dosyaisı bazılamış veya bir keşif dosyasını 
kapatmış olan bir mühendise Türkiye •Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliğinin yapmış olduğu fi
yat listelerinde gösterilen nispetler daMlinde 
iki, bir mühendis bir proje yaparsa maliyetinin 

% 6'ine kadar para verilebilir. Burada belki 
% il'ine, !% 2'sine kadar dairedeki proje ya
pan veya şantiyedeki şantiye şefliği yapan veya 
kontrollük yapan mühendislere de bu şekilde 
primleri yan ödeme olarak düşünmek ve yapı
lacak bir yönetmelik gereğince ödemek acaba 
mümkün olmaz mı? Bunu sadece bir öneri ola
rak arz etmek istiyorum. 

Teknik personel sorunlarının ele alınmış ol
duğunu, Karayollarındaki Bölge Müdürleri 
toplantısına (gittiğimden beri öğrenmiş bulunu
yorum. Zaten bu (hususta da çalışmalar vardır. 
İnşallar bir ay içerisinde, bu, kesin sonuca bağ
lanır kısa dönemli olarak ve belki kanunî şekle 
döndürülmek suretiyle uzun süreli bir hal ça
resi bulunmuş olur. Ancak, şu anda /görmekteyim, 
ki, ihaleler ve emanet şantiye faaliyetleri yine 
ağır ve abeste (gitmektedir .Bendeniz mütealhbit-
lere verileeek farklı fiyatlar ve diğer taraftan 
birim fiyatların yapılması igeç kalması sırasında 
düşünürdüm ki, Bakanlığın oradaki küçük (bah
çesine bir salıncak koydurayım, bu uyuma de
vam etsin diye. Fakat, şimdi gönlüm razı olmu
yor ki, meselâ Karayolları Genel Müdürlüğünün 
bölge müdürlükleri bahçelerine belki Yapılar 
Daire Başkanlığının bilmem hanıgi tesisinin bah
çesine bu salıncağı koymak düşüne esine sap
mayayım. Umarım ki bu ihale ve emanet işleri 
inşallah çok kısa zamanda sürat kazanır. Bu
rada muhalif sözcülerin de şikâyet edindikleri 
şekilde (gazete sütunlarında bazı ihale ilânları 
'görmek bahtiyarlığma kavuşalım. (Sözlerim bun
dan ibarettir. 

Hepinizi 'hürmet ve ımuhalbbetle selâmlar, te
şekkür 'ederim efendim. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı -Sayın Erol 
Çevikçe, (bir dakikanızı istirham edebilir miyim? 
Konuşmalarınızı lütfen kısa ve öz cevaplar ha
linde lütfederseniz bütçe gecikmemizin telâfi
sinde bize lütuf kâr bir yardımda bulunmuş 
olursunuz. 

Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 

(Adana Milletvekili) — Sayın Başkan önerinize 
iştirak edeceğim ve sanıyorum umduğunuzdan 
da 'kısa olacaktır. 

Cumhuriyet Sena tosunun değerli üyeleri; 
Yüce Heyetinizi, Bakanlığımızın bütçesi do-

layısıyle gerek genel görüşleriniz konusunda, ge-
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rdkvd sorulan sorulara kısa cevaplar vermek konu
sunda İşgal etmek üzere huzurunuza gelmiş 'bulu
nuyorum. 

Başkanlığımız, değerli üye arkadaşiarımın da 
belirttiği gibi, ülkemizûı ekonomik ve scsyal leal-
kınmasmda en önemli unsuru olan al i'yapı hiz
metlerini yapmak! tadır ve 'gerçekten her ülkede ol
duğu gibi, kalkınmamızın 'bütün boyutlarını ta
mamlamak için Ibu tip hizmetlerin yani, altyapı 
hizmetlerinin diğer sektör hizmetlerinden daha 
önce ve yeterli biçimde, ölçüde yapılmalında cid
dî bir zaruret vardır. Aslında, gerek deniz, ge
rek karayolu, havayolu ulaştırması ve dıiğe.* yapı 
inşaatlarının kendi aı'al;annıda dengeli, bir biçimde 
orsaya kcııması, değerli üye arkadaş1^ rımızrn da 
belirdiği gibi, bibm de bir politikamızdır. Özel
likle yol •ağının 'karayolları üzerine fazla siyi e: yük
lenmiş olması Tihbiye'de bir gerçektir. Biz, öy
le uygulamalıyız ki, üç tarafı deniz olan bir ül
kenizde deniz ulaşımından daha çok yaıarl ar ab İl
memiz gerekir. Kaı'aycl'larınm üzerine yüklen
miş elan yükler böylece daha lazaltıl'arak bu üç ke
şfin İçerisindeki yol uüaşrmınm en rasyonel hiçim-
do çıtaya konmasında gerçekten hem kaynak ta-
sarufu yönünden, hem de ulaşımın en etkin bi
çimde yapılması yönünden yararı olacaktır. De
ğerli üyeler de bu noktalarda 'durdular. Meselâ 
İstanbul - Aırkara, demiryolunun çabuk l i r şekil
de işlemesinin sadece sosyal yönden değil, ciddî 
bir ekonomik katkısı •olacağını belirttiler. Doğru
dur. Karayollarının üzerinden yük taşıma, yönün
den, daha çok yükün demiryollarına aktarılması 
Hüikümo't programında da belirt fiğimiz gibi, bi
zim politikamızın 'temcilerinden birisidir. Aslında 
bu planlarımızda da yıllardır üzerinde durulan 
bir konudur.-Ancak kaynakların 'dağılımının, hele 
son zamanlarda sanayie yönelen etkinliği içerisin
de bu kesime gidecek kaynakların yüklü miktar 
taşıması belki de yurttaşımızın ve 'değerli üyeleri
mizin de tatmin elm-ayacağı ölçülerde olduğu için 
önem o 'anlamda veriinıuyor gibi gözükebilir. An
cak, ciddî bir önem verilmenin gereğine inanmış 
olmak başka, belki de meselâ bizim Bakanlığımız 
olarak istekli olacağımız kaynağı, biz dahi 'tatmin 
olarak almamız konusu da birbirinden ayrıdır. 
Bir toplam kaynak sorunu ve onun dağılması el
bet teki Türkiye'nin ve gelişmekte olan ülkelerin 
başlıca dar boğazlarından birisidir. Ancak bu 
yönden bakıldığında belki de politikanın esasında 
yolların birbirini bu açıdan engelleyici değil, ya

ni ''karayolunun, demiryolunu, denizyolunu, hava 
yolunu 'engelleyicisi değil, bııbiılenmin tamamla
yıcısı olması, politikanın aslı olmalıdır, diye dü
şünüyoruz. 

Bir de, yol politikası içerisinde biraz sonra 
turizm içinde değineceğim gibi, amacın tek yanlı 
olması söz konusu değildir. Bir yol yapılırken, 
ekonomik ve sosyal boyutu ibir 'atada ele alınmalı
dır. Ancak her halde Türkiye de, 'gelişen ülkeler
de olduğu gibi, ilk başlangıcından bu tarafa yol
larımız genellikle daha çok sosyal 'amaçla olmuş
tur. Şimdi öyle bir yeni ulaşım sistemline yönel
meliyiz ki, üretim uc'k talar ında üretimin henüz 
olmadığı, ancak belli bir potansiyellin görüldüğü 
noktalarda dahi, ulaşım ağı onu etkiler, onu orta
ya çıkarır •elmalıdır, diye düşünüyoruz. Bugün 
her hangi bir besimde; Itarımda veya sanayide ya-
raitılnıamış bir gücün keşfedildiği sırada onu or
taya koyabilmek ilcin ulaşmı ağı b'r etkin araç ola
rak kullanılmalıdır. Yani, bunun altında ekono
mik amaçlı yol yapmanın (büyük olmayabilir, ge
niş olmayabilir, geometrik boyutları tam olmaya
bilir) -ancak ilk yıllarda olsun, o üretim gücünü 
Türklyelniln genel tkonomik gücüne katkısı ola
cak yönde uygulamamın gereği vardır. 

Bir de Hükümet Programında, kalkınmanın 
yeni çerçeve içerisinde öncms'sd'ğimlz köy - kent
lerin •oluşumuna hizmet eder bir yol ağına da ih
tiyacımız olacaktır, bu dönemde. Elbette bu ken
di Bakanlığımızın dışında Köy İşleri Bakanlığının 
ve Planlama Teşkilâtının bir ar'ada örgütleyeceği 
yeni bir faaliyet olarak ortaya çıkacaktır ve böy
lece, ekonomik boyutun yanında ciddî bir sosyal 
amacın da bir arada gerçekleştirilmesi de müm
kün olacaktır. 

Sayın Başkanın öneriler ine uyarak bazı ra
kamlar vermcikten kaçınıyorum. Çünkü elinizdeki 
'bütçe tasarısında bunlarla ilgili geniş bilgi var-
du . 

BAŞKAN — Ayrıca yazılı olarak ila sayın 
üyelere lütfedebilirsiniz efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİK
ÇE (Devamla) — Efendim, yazılı malûmatı da
ğıttık sanıyorum, yine de dağıtırız.. Teşekkür 
ederim. 

Diğer uygulamalar yönünden, hem Karayol
larının, hem Yapı İşlerinin elindeki projelerin 
1974 senesinde ve daha yeni .programlanmış 
olanlarıyle birlikte geçmiş yıllardan afcsayanla-
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rının tamamlanması gerçekten önemli bir konu- j 
dur. Bu, sadece Bakanlığın kendi başarısı yö
nünden önemli değildir, ekonominin tüm canlı
lığını temin etmek için yatırım uygulamaları
nın önemi yönünden de çok mühimdir. Bu ger
çeği kaibullenmek ye o anlamda hızlı bir uygu
lama yapmak: için seferber olmak zorunda oldu
ğumuzu kabullenmiş durumdayız. 

Teknik eleman sorunu konusunda arkadaş
larım gayet katkılı önerilerde bulundular. Ger
çeklen herkesin uzun yıllardan beri üzerinde 
durduğu bir konudur. Ben tekraren aynı şeyle
ri söylemekten kaçınacağım,. Ancak, Hükümete 
igeldiğimizden bu yana, bu ayın sonunda çıka
rılmak üzere ciddî bir çalışma içerisindeyiz. Sa
nıyorum, sorunu uzun dönemli çözme yolunda 
değilseniz, o yönde ciddî bir çalışma ihtiyacı | 
yardır. Ancak, onu bekleyecek durumda olma
dığımız için bu getireceğimiz çalışma daha çok 
kısa dönemli bir çözüm yolu kapsamı olacaktır. 

Bu genel açıklamalarımdan sonra, değerli 
üyelerin üzerinde durdukları bazı noktalara te
mas etmek istiyorum: 

Haya ulaştırması içerisinde Yeşilköy'ün öne
mi gerçekten belirtildiği kadar büyük bir öl
çüdedir. Ancak, haya trafiğimiz son yıllarda 
umulanın üzerinde büyük bir gelişme gösterdi
ği için, daha önce programlananın üzerinde, bir 
yükle karşıkarşıyayız. Bunun en büyük ağırlığı
nı Yeşilköy Haya Meydanı çekmekte, dolayı- | 
siyle, büyük çaplı ye 20 yıllık bir projeksiyona : 

dayanan hava terminalinin birinci ünitesini iha
le etmiş durumdayız. Ancak bunu beklerken ,. 
dahi, kısa süreli bazı ihtiyaçları karşılamak için 
'Ulaştırma Bakanlığı ile bir arada ilâve tesisleri ; 
ıgerçekleştirmek için programlarımız oldu. On- \ 
lamı bir kısmı hu ay içerisinde tamamlanarak | 
hizmete girme durumunda olacaktır; fakat ben- ] 
deniz sırası gelmişken belirteyim; özellikle ha
va limanlarında ve meydanlarda sorunun yapı- I 
sal, yani bir yatırım sorunu olmaktan çok bir 
işletmecilik sorunu olduğuna inanan bir İrsiyim. 
Her ne kadar bol bir alan dahi tahsis etseniz, j 
•orada ciddî bir örgütleşmeyi ve çağın şart lan" .a ı 
uygun bir işletmejd gerc0kles.tiremez.5ek, sanı-1 

yorum yapmış okluğumuz binaların veya kan
galların ciddî bir kapasite altı kullanımı söz 
konusu olabilir. Meselenin a.sıl dar boğazının j 
bu meydanlarda'ki işletmecilik örgüt!eşinennde ; 
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olduğunu sanarak o yönde Hükümetimize ciddî 
görevler düştüğünü kaibul ediyorum. 

Başta Sayın Osman Salihoğiu olmak üzere 
diğer arkadaşlarımın da değindikleri gibi, iha
lelerin geçmiş yıllardaki fiyat farkından dola
yı aksamış olmasını gidermek için bir kararna
me çıkarmış durumdayız. Bu kararnamede, ge
niş bir düşünce sistemi yer almakta; fakat aslı 
geçmiş yıllardaki fiyat farkını gidererek uygu
lanan yatırımların biran evvel bitirilmesini te
min etmektir. Burada, % 10, bizim müteahhitle
rin kınma ölçüsündeki hesaba dayanmış değil
dir. Doğrudan doğruya dünyanın bugünkü eko
nomik koşulları içerisinde her iş yapılırken belli 
bir pazarlamanın artık istikrar fiyatı olan % 8 -
10, % G - 10 arasında, benim her zaman iddia 
ettiğim rakamlar çerçevesinde bu işe girenlerin 
kendi ekonomik hesaplarına dayandırdığı bir 
ölçü olarak düşünmüşüzdür. Yani, işe giren bir 
müteaihhitin böyle bir marjı hesaplanmış olma
sı gerekirdi. Kendi aralarındaki rekabet bugün
kü dünyanın fiyat düzeyinde böyle bir riski 
.kabullenmesini gerektiren bir rakamdır. Bu sa
dece ekonomik bir rakam olarak buraya kon
muştur. Her halde ben tahmin ederim ki, onu 
hesaplamayarak giren kişilerin de zararını yük
lenmek, kamu yararına olmayacak kadar yüklü 
olacaktı. Bunu getirmemizdeki gerekçe budur. 

'Millî Eğitim Bakanlığının ilkokul binaları
nın yapımı konusundaki hassasiyetiniz doğru
dur. Biz Hükümet olarak, bütçenin yapılması 
sırasında, bunun Bayındırlık Bakanlığı araeı-
lığıyle yapılması gerekliliğini ortaya koyduk. 
Sanıyorum, komisyonda sadece bir temenni ola
rak tartışılmış olsa gerek. Yine biz bu yıl bunu 
yapalakta devam edeceğiz ye gerçekten de en 
uygulanabilir biçimin bu olduğunu da kabullen
mekteyiz. 

Sayın Özlerdin belirttiği 2490 sayılı ve l.C'50 
sayılı kanunların değişiklikleri, ciddî olarak 
dar boğazdır Türkiye'de ve Haziran döneminde 
bitirilmesini sağlamak üzere tasarlamış oldu
ğumuz kanunlar içerisinde 2490 sayılı Kanunu 
da getirmeye çalışıyoruz. Eğer onu geçhemez-
'iek, bugünün şartları için lâzım olan bazı mad-
deleıini değiştirici bir ek tasarı da hazırlamış 
durumdayız. Bazı katsayıları değiştirerek ça-
buklaştırıcı ve uygulamaları geliştirici mahi
yettedir. Günkü biliyorsunuz bir yılan hikâyen 
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gibi uzayıp gitmekte olan bir kanun tasarısıdır. 
'Bizim de ciddî bir sıkıntımızdır. Hazırladığımız 
kanun tasarısını bu dönemde geçirmek için ge
tireceğiz. 

Halkapınar için belirttiğimiz bazı sakıncalar 
bizim de Hükümete geldiğimiz vakit 'gözlediğimiz 
bir konu olmuştur. Ciddî bir tetkik konusu ola
rak devam etmekte. O yönden izin verilirse şim
di detaylı bir açıklama yapmak istemiyorum; fa
kat üzerinde gerçekten Hükümete düşen biçimiy
le bir tahkikat konusu vardır. 

Yol yapımlarında, özellikle politika kullanıl
maması önerisi, tüm Türkiye balkının özlediği 
bir sorundur. Bunun için ıbeıı, sadece öneriye ka
tıldığımı ve bütün gücümle uymak zorunda oldu
ğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın Tarlan'm Tekirdağ yollarıyle ilgili belirt
tikleri sorunlarına ait cevabı şimdi aldım. Ben de 
kendisinin gerekçesine katılıyorum. Böyle kısa 
cevaplı bir şekilde, sadece şu anda aldığım bir 
bilgiyi vermiş olmamak için üzerinde daha ciddî 
durarak sonradan kendilerine yazılı bir bilgi ver
mek gereğini 'hissediyorum. 

Sayın Ege'nin Kuşadasiyle ilgili sorunlarına 
da aynı çerçeve içerisinde bakarken, Sayın Nal-
bantoğlu'ıran da beraber tam tersine üzerinde 
durdukları bir konu olduğu için turizm yolla riy-
le ilgili fikrimizi beyan etmek isterim. Tek amaç
lı yol olmalıdır dedim başlangıçta. Hiçbir ülkede 
bir yol bir amaca yönelik yapılamaz. Bunun ekono
mik boyutu da yoktur, uzun dönemli de olmaz, 
hatta uygulamada böyle bir olanak da yoktur. 
Bugün Türkiye'de hiçbir yol gösterilemez ki, sa
dece turizm için yapılmış olsun veya sadece sos
yal amaçla yapılmış olsun. Çünkü sosyal amaçla 
yapılan bir yolun yanında mutlaka bir ekonomik 
yaratım doğacaktır. Turizm için de öyle olacak
tır. Fakat, gerçekten turizme foel bağlamış bir 
ülke olmamak için, doğrudan doğruya turizme 
yönelik ciddî büyük harcamalı yollara girişme
nin gereği, benim kanaatimce de yoktur ve Tür
kiye'de bu olanak bulunamamıştır, daha. Fakat, 
turizmin çok yoğun olduğu bölgelerdeki ulaşım 
alanını, turizmin bize katkısı ölçüsünde olsun 
desteklemenin de gerekliliğine inanmak gerekir. 

Sayın Naibantoğlu'nun çevre yollarıyle ilgili 
belirttiği konuyu da böyle değerlendirmek gere
kir. Doğrudan doğruya çevre yollarına karşı 
olmak diye bîr salt girişim yahut düşünce sis

temi sanıyorum pek gerçekçi değil. Üç - beş sene 
sonra öyle yer bulabilirsiniz ki, böyle bir çevre 
yolu ülkenin o gün ciddî bir ihtiyacı halinde or
taya çıkabilir. Bu batıda da olabilir, doğuda da 
olaibilir. Yani, belki de çevre yolları İstanbul'un 
büyük harcaması olarak ortada (göründüğünden 
siz eleştiri konusu yapıyorsunuz ve yine bura
dan esinlenerek sanıyorum harcamaların dağı
lımı konusunda belirttiğimiz dengesiz oranlar da 
aynı çerçevede değerlendirmek 'gerekir: 

İstanbul bölgesinin •% 6,4, Erzurum bölgesi
nin % 1,2 diye verdiğiniz harcama oranları, 
•komisyonda da »onmuş olduğunuz bir soru idi. 
Bendeniz o vakit 'de belirttim. Yolların ve is
timlâkin gerekliliği yönlünden değişiyor. İstan
bul çevresinde bir yol yapıyorsunuz. Yolun ni
teliği, o yöredeki trafiğin yoğunluğu çoık daha-
geniş bir yol yapmanızı ve ıgeçen yöredeki kıy-
ımetin yönünden elbette harcama miktarını ar
tırıyor fakat, Doğuda buna mümasil bir 'benzer 
yolu ele aldığınız vakit aynı ımesafedeki yol 
-daha dar olarak o günün ekonomik ve sosyal 
koşullarına yeterli oluyor ve ıdaiha az bir istim
lâk meselesi olduğu için elibeıtlte ki harcaması 
düşük oluyor. Dengesizliği ölçerken bu nokta
dan değerlendirmek [gerekir. Slaıt harcamaların 
bunu 'göstermediğini kalbul etımelk 'gerekir. Fa
kat, elbette ki ıgerj kalmış yörelerin sosyal 
amaçla ihtiyaçlarına yönelik yol programlarına 
cicik daha ciddî bir önem vermenin karşısında 
olmamız mümkün değildir. Halkçı açılım içeri
sinde öncelik verilmesi gereken bir program ol
duğunu kabul çıtan ekteyim. 

Diğer yollarla ilgili sorulmuş olan sorulara. 
(burada doğrudan doğruya homen cevap vermiş 
olmanın doğruluğuna inanmadığımı için, hepsi
nin not alınmış şekli üzerinde gerçekçi bir de
ğerlendirme yapıp sonradan yazılı vermenin ya
rarına inanıyorum. (Sanıyorum. söyleyeceklerim 
Ibu kadar. 

iSaym Başkan1, sözününe uymuş oluyorum. 
'BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham ederim 

efendim, sualler de sorulacak efendim. Daha ev
vel sual sormak arzusunu izihar etımiş sayın üye-
leriimiz var. 

Sayın Bekir ISitlkı Baykal, buyurunuz suali
nizi sorunuz efendim. 

OBEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın 
Başkan, karayolları hali hazır makina parkı ve 
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eleman durumuna göre bütçe ile mevdu ödenek
lerle 'kendisinden ibeklenen rasyıonel çalışmayı 
yürütme imkânına «sahip olup, .olmadığını, var
sa aıtıl 'kapasitenin ne suretle değerelendirilmesa 
'düşünülmektedir. Bunu rica ediyorum, bu bir. 

İkincisi Ordu-Giresun arasında öteden beri 
uçak alanı yapımı düşünülüyordu. Bu tahakkuk 
edecek midir? Edecekse; hangi senede yapıla
bilecektir? Bu 'konu plana alınmış mıdır, yoksa 
plana alınmamış mıdır ? 

Üçüncüsü, Ordu-Sivas yolunun 23 kilomet
relik ıkısmı geçen sene tamamen açılmış vaziyet
teydi. Bu 23 kilometrelik kısmın ne zaman as
faltla naea ğını oğr enm ek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erol Çevikçe. 
BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İzin verilirse, daha normal olacağı için yol

larla ilgili olan iki suale cevabımızı sonradan 
yazılı il arak takdim edelim. 

Makine parkı için belirtmiş olduğumuz so
ruya cevap vermek istiyorum. Doğrudur. Kara-
yollarımız bugün makine ve teçhizatın yeteri 
kaçlar elinde olmaması sıkıntısı vardır. Ancak, 
ciddî bir program uygulaması içindeyiz. Dünya 
Bankası ile 30 milyon liralık bir kredi anlaşma
mız vardır. Bu yılın sonlarında veya 1975 baş
langıcında büyükçe bir makine parkı elde et
mek için programladık; fakat şu andaki maki
ne parkımız, bütçemizde belirtilen ve görevlen
miş olduğumuz yol ağım yapmaya da engel ola
cak ölçüde az olduğunu belirtmekte isabet oldu
ğunu sanmıyorum. Üstesinden gelmek için gay
ret sarf edeceğimizi belirtmek isterim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, sualinizi 
sorunuz efendim. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ga
yet kısa olarak arz etmek istiyorum. 

1074 yatırım projelerinin 124 neti sayfasın
da yer alan Hayrabolu altyolu, biraz evvel bir 
arkadaşımızın dediğine göre, 1974 - 1978 prog
ramına alınmıştır. Benim istirhamım, acaba. 
1974 - 1978 yılında bitirilmesi derpiş edilen bu 
yolda, bugün için büyük ehemmiyet arz eden 
Kırklareli - AlpuUu nımtakasın a isabet eden 
kısmındaki köprülere öncelik verilmesi müm
kün mü değil mi? Günkü bu rol un havativet 

arz eden bölümü budur. Yazılı olarak da cevap 
verebilirler, istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 

(Devamla) — Yazılı olarak istedikleri için öyle 
yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karaağaçlıoğlu sualinizi sorun efen

dim. 
KÂZDI KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rahisar) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Afyon'da yıkılmakta, bulunan 
Hükümet konağı tarihî bir eser olması nedeni 
ile yıkımı yarıda bırakılmıştır. Zemin katma 
kadar yıkılmış olan bu binanın artık tarihî de
ğeri mevcut olsa dahi, bugün için geçerliliğini 
kaybetmiş bulunduğu için, şehrin ortasında bü
yük bir enkaz yığını halinde duran bu binanın 
yıktırılmasına devam ettirilip, ettirilmeyeceği 
ve bu hususta İçişleri Bakanlığı ile her hangi 
bir şekilde koordinasyonun sağlanıp, sağlanma
dığını Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 
Bir an evvel bu konuya eğilmeleri lâzımdır. 
Çünkü, gelip geçen bütün vatandaşlar bundan 
şikâyetçi. Gazeteler bundan bahsettiler. Lâzım-
gelen ikazları yapmaktadırlar. 

İkinci sualim : Enfrastrüktür tesisleri me-
yanında mütalâa edilen pipe - îine hatları, hava 
meydanları ve diğer tesisleri, NATO devletleri 
camiası içerisinde mevcutları ve emsalleri gibi 
millî ekonomilere yararlı şekilde kullanılmakta 
ve faydalanılmaktadır. Bizde de bir kısım hava 
meydanları NATO tesisleri meyanında olması
na. rağmen kullanılır haldedir. Ancak pipe - line 
hatlarından petrol nakli yönünden pipe linçler
den sivil maksatlarla faydalanması tatbikatı ola
cak mıdır? Bundan evvelki hükümetler bu hu
susta bir tatbikat koyacaklarını ifade etmişler
dir. 

BAŞKAN — Sual şeklinde lütfen, sualinizi 
sorunuz. 

M. KÂZDI KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Sual şeklinde soruyorum. 

üçüncüsü; 'belediyeler şehir içi yolları as
faltlamak arzusunda1 ar. Bu tatibikat yaygın hal
dedir. Asfalt 'fiyatlarını 'belediyelerin bu mak
satlarında kullanmak amacı ale Hükümetin in
dirim yapma temayülü var mıdır, yok mudur? 
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(Bir sualini- daha var; Hek'e ayrılmış olan 
malzemelerin, pikap olsun, grayder olsun, dozer 
•olsun İbu malzemeleri Karayollarından veya Ba
yındırlığın diğer müesseselerinden Hek'e ayrıl
mış olan (bu malzemeleri 'belediyelere verirken 
eskiden (Bayındırlık Bakanlığında şöyle hir fikir 
hâkim, idi: Bunları bir grup halinde elde top
lamak ve dolayrsıyle lüzumlu birçok (belediye
lerin hizmetlerine tahsis etmek fikri düşünülmüş 
idi. Bu tatbikat hangi safhadadır, bu yönde Tur 
çalışma mevcut mudur, Sayın Bakanın kanaati 
siyasî tercih olarak hangi istikâmettedir? 

iBir isimlim daha olacak. 
Amerikan yardım .malzemesinden temin edil

mekte 'O1!an malzemelerin, dış mahallerde; 'gerek 
Amerika'dan, gerekse Almanya'dan teminleri 
hususunda geçmişte bir tatbikat vardı. Bayın
dırlık Bakanlığının ilgilileri mahalline gitmek 
suretiyle ibu konuda 'birtakım teşhisler yapmış 
idiler. 3 - ö milyon dolara aldığımız ve hakika
ten -kullanılma ömrü 3 - 4 senelik olan bu ma
kin elerin Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'nin 
muhtaç 'olduğu hizmetlerde kullanılması zaruri
dir. .Sanırını ki, MaÜye Bakanlığı bunun önü
ne büyük bir bariyer ..germiştir. Bakanlık olarak 
ve Hükümet politikası olarak hakikaten lüzum
lu olan, çok ucuza 300 - 400 dolara temin edi
len vasıtalar kadar hizmet .gördüğü, ayrıca 
7 - 8 hin dolara grayder, dozer alımlarını te
min eden hu imkânı maliyeciler bunu başka 
yönden mütalâa ediyorlar. Halbuki Bayındırlık 
Bakanlığı ıgerek (belediyelere verecekleri yar
dım malzemelerinde ve ıgerekse diğer teknik 
yönlerden ucuz bir ekipman temini suretiyle 
bunları almayı düşünüyorlar mı ? Maliye Ba
kanlığı ile îbir -temasları var mıdır? Teknik per
sonel konusuna da kendileri değindiler. Bu 
konuda acaba kararnamenin de ötesinde 1327 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinde hir değişiklik 
yapmak suretiyle Ibunları da adlî .kuruluşların 
ve üniversitelerin mütalâa olunduuğ sahanın 
dışında, -özel hir kanunla özel ıbir statüye kavuş
turmak suretiyle hu müessesenin yaşamasını te
min etmek niyetindeler mi? 

İBir isualiım daha var iSayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen sual şeklinde efendim, 

uzun cevaplar halinde değil. 
M. KÂZIM KARAAĞAGLIOĞLU .(Afyon 

Karcıih'isar) — Teknik Mühendislik ve Mimar

lık Bürosu hakkında uzun zamandan heri hükü
metler çalışmaktalar. Acaba (Sayın Bakan Tür
kiye'de (böyle hir müessesenin kurulmasınla lüzum 
görüyorlar mı? Bu yönde 1974 bütçesi içerisin
de hir tatlbikat getirecekler mi? 

Çok teşekkür ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sualleri not et

tiniz, sözlü ya da yazılı cevap takdiri size ait
tir. Buyurunuz efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL GEYİKÇE 
(Devamla) — Efendim, Afyon'la ilgili sorulan 
hükümet konağı hususu (bildiğim Ibir konudur; 
fakat yazılı cevap vermemde teferruatı ile arz 
etmek için fayda vardır. 

İkinci soru, NATO pipe - liııeigleıinln özel 
maksatlar için yahut askerî ihtiyaçlar dışı kul
lanılması ile ilgili hir çalışma yapılmaktadır. 
Bugünlerde NATO'ya tekrar gidilerek, Avrupa'
da Ibir toplantı yapılacaktır. Bu konu ile ilgili 
olumlu hir galisini vardır. 

Üçüncüsü helediyelerin asfalt ücretleri; sa
nıyorum bundan on gün evvel ücretler 600 lira 
nispetinde aşağı indirilmiştir. Kendilerine ucuz 
•olarak verilmektedir. Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının hir işidir. Bendeniz de bildi
ğim ibir bilgi olarak sizlere arz etmek istiyorum. 

(Dördüncüsü, Ibe.lediy eslere verdiğimiz araç 
sayısı biraz evvel sorulan soru ile ilgilidir. Tür
kiye'de Karayollarının elinde (bugün artık eskisi 
gibi dağıtılmaya hazır -çok ciddî araç sayısı yok
tur. Hattâ (biz karar verdik. Kullanabildiğimiz 
araçları en düşük kapasitesine kadar kullan
mak zorundayız. Çünkü, üzerimize 'düşen prog
ramı uygulamanın zorunluluğu (bizim kendi me
selemiz olarak ortadadır. Fakat daha gerçekçi 
hir yöntem içerisinde hu az sayıdaki araçları 
dahi vermek için ciddî hir tutum içerisindeyiz. 

Beşincisi; Amerikan ihtiyaç fazlası ile ilgili 
yeni Ibir girişimi Maliye nezdinde yapmış (bulu
nuyoruz. Bunun sonunda 'biz de bu tip kolaylık
larla yeni araç temini yolunun Türkiye'ye ya
rarlı olacağını sanıyoruz. 

Altıncımı; teknik personelle ilgili uzun dö
nemli hir çalışma diye (bahsettiğim sizin 'buyur
duğunuz idi. Şimdi Ibizim çözmek istediğimiz kı
sa dönemli hir sorunu ortadan kaldırmak için
dir; fakat benim kendi meselem olarak değil, 
Devlet Personel Dairesinde Başbakanlık içerisin
de (böyle uzun dönemli ciddî hir çalışma geliş-
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tiriknektedir. Teknik yönü hakkında şu anda bir 
Ibilgim, yok/tur. 

Yedincisi, Devletin kendi pıojelerini yapmak 
için bir mühendislik ve mimarlık bürosundan 
söz ettiğiniz. ıBu ıhuisusta programda ciddî 
(bir ıharcama kalemi yoktur; fakat Bayındırlık 
Bakanlığı içerisinde bunun ilk araştırmalarının 
yapılmasına karar vermiş durumdayız ve şu 
anda böyle bir çalışma başlamıştır. 

Teşekkür ederim 'Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Saliboğlu. 
•M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 

KaraJhisar) •— Sayın Başkan, Sayın Bakanın 
vermiş oldukları cevaplardan dolayı İbir hu
susu tekrar .etmek medbuılyetindeyim. 

BAŞKAN —Sonra tekrar sizi sıraya yazarını 
efendim. 

Sayın Saliboğlu, buyurun of endi m. 
Ö^MAN SAIİHOĞLU (Sakarya) — Saym 

Başkan, ben grup adına konuşma yaparken bir 
husus üzerinde durdum. Gdbze - Adapazarı çift 
hat demiryolu inşaatının bitim tarlbi ne zaman 
olacaktır ? Bir. 

Ankara - İstanbul demiryolu yeni 'güzergâhı 
inşaatı ne zaman çıkacak? İki. 

Haydarpaşa - İzmit oto yolu inşaatı gecik
meli gidiyor. Tıkanıklıklar neresindedir? Hangi 
tarihte tahakkuk edecektir. 

Dördüncü siorıım, kendi bölgemle ilgilidir ve 
Grup konuşmamın dışındadır. 

Biliyorsunuz Akçakoca turistik bir yerdir. 
Akçakoca, Melen, Karasu yolu sahili takip 
eden bir yoldur. Bu planda mevcuttur ve prog
ramda 'da gördüm; ama tahsisat çok kifayetsiz
dir. Bu Melen ağzından geçen, Karasu arasın
daki yol, ne şekilde yapılacaktır. Bir de Kara
yolları tarafından Karasu ilçesini »bağlayan bü
yük ibir 'betonarme köprü yapılmıştır. Bunun her 
iki ibaşmdaki .bağlantılar yapılmadığından işlet
me aksamaktadır. Bu ne zaman yapılacaktır? 

Ayrıca Karasu Sakarya'nın sahil kazasıdır. 
Turistik 'bir yerdir. Sayın Karaman da orada 
Ibeni tenkit etti ve kınamıştı. Bu yol, gayet çok 
virajı lolan ve (hakikaten bıktırıcı bir vaziyet
tedir. Bundan 3 - 4 sene evvel tedbir düşünül
müş ; ama birtakım. istimlâk güçlükleri ile ele 
alınmamıştır. Ondan isionra sathı bir kaplama 
yapılmıştır, geç iş tiril mistir. Bu yolun yapımı, 
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turistik önemi de gözönünde bulundurularak 
ne zaman düşünülecektir? 

Kocaeli, keza sahilde bir kasabamızdır. Or-
taköy kasabası ile bağlantısı geçen sene prog-
ırama alınmış; ama ihtilâf olduğu için ele alına
mamıştır. Bu (hususta ne yapılmıştır. 

Hendek - Karadere yolu keza Ibu iki kasa
bayı birbirine bağlayan İbir il j^oludur. Bu da 
senelerden beri durur. Bunlar hakkında Saym 
Bakan, takdir ettiklerine şimdi cevap verirler. 
Bunun dışında olanlara, da yazılı olarak cevap 
vermeleri (bizim için makbuldür. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Sayın üyeler, başlangıçta da be
lirttim. Burada teknisyenlerden bilgi alarak so
rulan bir yol veya yapının bitiş tarihi, miktarı, 
proje süresini bemen cevaplandırmanın yararı
na ve gerçekliğine inanmıyorum. Çünkü bir bil
gi alacağım, hemen o anda arz etmiş olacağım. 
Ben de kendim, inanıp inanmadığımda şüpıhenı 
olacaktır. O yönden Ibu tip soruların çok daha 
iyi bir şekilde ve gerekçeleri ide neden 1974 veya 
neden gecikebilir şeklinde arz edebilmek için, 
bendeniz yazılı olmasını tercih ettiğimi ibelirttim. 
İzin verilirse, bu yola devam etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
IBAŞKA'N — Saym Dikeçligil, sualinizi so

runuz efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, bendenizin kanaatince yol meselesi bir kül-
•dür. (Nitekim Karayolları, yollarını yaptığı za
man yanı başına bir köy.. 

BAŞKAN — Tabiî sual şeklinde olacak. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Şimdi 

bir karayolları var, bir de Köy İşleri Bakanlığına 
bağlı köy yolları (vardır. Malzeme ve insan israfı, 
teknik eleman israfı (burada namütenaJhidir. Aca
ba şunu yapacağız, bunu yapacağız diyen yeni 
Hükümet, bunun ikisini birleştirmeyi, yolları kül 
olarak ele almayı düşünüyor mu ? 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 

(Devamla) — Teşekkür ederim Saym Başkan. 
Köy İşleri Bakanlığının kurulması ile böyle 

bir ayrılığa gidilmenin ciddî yararları olmuştur; 
fakat belirtmek lâzım ki, belli bir çelişkisi de 
olmuştur. Bize de, akşama kadar Bakanlığa bu 
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yolların .hatta ibakımı üzerinde ibelli bir ka
rarsızlık içerisinde 'önemli teklifler gelip git
mekte ; fakat görev 'belki de •Bakanlığın kuru
luşu yönünden yeni olduğu için, kesin !bir çizgi 
ile ortaya 'getirilmeme noksanlıkları vardır. An
cak Köy İşleri Bakanlığının sadece yol değil, 
köye uzanan diğer hizmetileri de koordiııe et
mesi yönünden birlikte devanı etmesinin ya
rarına da inanıyoruz. O yönden ibunun^taha 
açıklıkla ve fakat 'bu tarzda uygulanmasının 
gerçekçiliğini kabul etmekteyiz. 

Teşekkür ederim ,Saym Başkan. 
[BAŞKAN — 'Sayın Mehmetoğlu. 
ISAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın 

(Başkan, Sayın Cakan Ibeyin de ifade 'ettikleri 
g'lbi, ibelki hemen cevap veremeyecekler. Yazılı 
olarak da cevap verebilirler. 

Önemine binaen Hüseyni - Cizre Devlet yolu 
asfaltlanması en çok ne 'zaman bitecektir'? 

•Mardin, Midyat, Cizre Devlet yolu asfaltlan
mak üzere programa alınmış mıdır? Alınmışsa 
ne zaman [başlanacaktır. 

BAYINDIRLIK BAKANI EKOL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — İstedikleri bilgiyi yazılı olarak ce
vap vereceğim. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, beyan 

şeklinde değil, lütfen sual şeklinde, buyurun. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 

Karâhisar) — Gayet taniî ki sualin vazediliş 
seklinin ica'bma dikkat edeceğim. Çok teşekkür 
ederim. 

Sayın Bakan benim sualime verdikleri cevap
ların ıbirisinde buyurdular ki, «pipe - üne hat
larının sivil ve ekonomik maksatlarla kullanıl
ması için NATO devletleri ile ilgili temasları 
yapacağız» dediler, yanılmıyorsam. Ben de bun
dan iki sene evvel Brüksel'de NATO toplantl
ısında aynı suali NATO ilgililerine tevcih etmiş
tim. Bana verdikleri cevap şu idi: «NATO an
laşmaları içerisinde hıına mani Ibir hal yoktur.» 
ı% 79 nispetinde pipe - line hatlarından İtalya, 
Fransa, Federal Almanya ve diğer NATO üyesi 
devletler faydalanmaktadır. Binaenaleyh, NA-
TO'nun üyesi olan Türkiye'nin bu hatlardan si
vil ve .ekonomik maksatlarla faydalanabilmesi 
için acaîba başka bir zorunluluk var da o yön
den mi NATO devletlerinin mütalâası alınmak 
istemiyor? Bu hususu da açıklığa kavuştururlar-
sa memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aslında kurulu pipe - linelerin ibizirn eko

nomik amaçlarımızda kullanılmasının yanında, 
'onların 'bağlantısı ve yeni ıgelişeceklerin ekono
mik yönde; yani askerî ihtiyaçlar dışında kul
lanılması için NATO'nun bir ölçüde bizim yük 
yüklenmemize yönelen bir isteği var. Bu yönde 
hiz ibunu yüklenirken, ciddî bir tartışma şek
linde çok daha az veya üzerimize 'ekonomik bir 
yük yüklenmeden sonuncundan yararlanma yö
nünde geliştirmek istiyoruz. Tartışma Ibu şekli
de geliştiği için, daha -ötede ıbir açıklama yap
mak istemediğim, ıbundan lolmuştur. Fakat şu 
anda [bir sonuç almış değiliz. Bu kullanım, en 
ekonomik, hatta başlangıçta hiç para harcama
dan ıbizim kendi askerî ihtiyaçlar dışında kul
lanılmasını temin yönünde gelişmektedir. Bunu 
h eli r t inek is t iy or um. 

Teşekkür ederim Sym Bakan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Göksu varyantı ve Göksu - Sarız ayrımı yolu
nun bu sene asfaltlanıp ^bitmesi mümkün müdür. 
Bu 'sene olmayacaksa, ne zaman bitecektir? 

Kayseri demiryolu 'gecikti. Bunun yirmi se
nelik bir hikâyesi 'var. Yılan ihikâyesi giui, belki 
Sayın Bakan bilmez; ama yetkililer bilir. Lü
zumsuz yere sonbaharda ihale edilmiş ve ıbütün 
vasıtalar heder edilmiştir. Bu sene bitecek mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 

(Devamla) — Her iki soru da yazılı olarak ce
vap verme niteliğinde «lan sorulardır. Yazılı 
cevap vereceğim Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurunuz efendim. 

(BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Bu vesile ile değerli Senatomuzun 
sayın üyelerine teşekkür eder, Bakanlık Bütçe
sinin Türk lekonomisi ve malkına çok şey getir
mesini temenni ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Bajnııclırlrk Ba

kanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçesinin tümü üzerinde yapılan konuşma-



C. Sanatosa B : 56 6 . 5 . 1974 0 : 1 

I ar ve sorulan sualler (bitmiştir. Şimdi, bölüm
lerin oylanmasına, geçiyoruz. 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

103 Makine ve teçhizat alım, 
bakım ve onarım işleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Devlet yapıları yapım -
bakım ve onarım işleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Ulaştırma yapıları in
şaat bakım ve onar] m 
işleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kaoul edilmiş
tir. 

9 782 720 

10 S30 004 

106 807 500 

>35 385 765 

1 239 567 615 

28 392 000 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/76; C. Senato
su . 1/254) (S. Say,A : 343) (Dağıtma tarihi : 
30 . 4 . 1974) 

BAŞKAN — 'Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin madde ve bölümlerinin oylanma'sına 
geçiyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1974 malî yılında yapaöağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
4 140 368 042 lira ödenek verilmiştir. 

rum 
BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyo-

Karayolları Genel Müdürlüğü 

Bölüm -Lira 

101 Genel yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

103 Makine, ikmal ve am
barlama hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Karayolları planlama pro
je ve keşif işleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

27 843 715 

603 

622 000 000 

92 000 000 
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Bölüm Lira 

112 Karayolları yapını ve 
onarım işleri 2 476 399 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Yol tesis bakım işleri 791 7S2 682 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul ,et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan transfer
ler 12 969 042 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul et
meyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan (A) cet
veli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 1 nei madde ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü

nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 4 140 368 042 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (3) cetvelini okutuyo
rum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

25 750 002 

4 114 618 040 

2 nci maddeyi bağlı olduğu (B) cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul 'edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1974 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her ıbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve tahsi
line 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 neü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — '5 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

Madde 6. — 5889 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasına göre, 1525 sayılı Kanun 
esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
ibağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özei bir ter
tibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelin 
ilgili projelerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, 
kamu tüzel kişileri, dernekler ile diğer kurum
lara aidolan ve 'bakımı Karayolları Genel Mü
dürlüğünce yapılan yolların ikenarmda bulunan 
ve yol güvenliği bakımından yola giriş ve çıkış
larının düzenlenmesi gereken tesislerin, (Akar
yakıt satış istasyonları gibi) ilgilileri tarafından 
veya dış yardımlardan, etüt, araştırma ve pro
je hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri 
tesislerin yaptırılması ve bakımı maksadıyla 
Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak pa
ralar (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe 
gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mev
cut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye 
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Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları 
Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, ge
lir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin 
(A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden 
gc-reikli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin har
camalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili pro
jesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kıs
mı ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 7 nej maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde S. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sa
yılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince 
^geçici ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her 
çeşit gelirleri, aynı mabiyetteki yol, köprü ve 
tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesin
de 'kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları 
Genel 'Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir 
'tertibe -gelir, diğer taraftan da bütçe cetvelle
rinin ilgili projelerine Maliye Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü 
işin, gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kay
dı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetve
lin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama
yı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarın, ilgili projesindeki öde
nekten harcama yapılan projeye aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedilemeyen kıs
mı ertesi yıla, yukardaki esaslar dairesinde, 
devren ;geiir ve ödenek kaydolunur. 

•BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 . 5 . 1974 0 : 1 

Kanun tasarısı açık oya sunulacaktır. 
1974 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi ka

bul edilmiştir. Uygulaması milletimize, memle
ketimize ve Bakanlık camiasına uğurlu sonuç
lar vermesini dilerim. 

Küreler dolaştırılsın. 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/77; 
C. Senatosu : 1/255) (S. Sayısı : 341) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Mü
dürlüğü Bütçesine geçiyoruz. Komisyon ve Ba
kanlık yellerini alsınlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hudut 
ve Sahiller Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü 
üzerinde gruplar adına yapılacak konuşmaların 
ilki Sayın Nazım İnebe.yli, Adalet Partisi Gru-
pu adına, buyurun Sayın İnebeyli. (Yok sesle
ri.) 

Adalet Partisi Grup sözcüsü yok. Söz hakkı 
mahfuzdur. 

Sayın 'Talât Doğan, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına (buyurunuz efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN 
(Pıirse) —• Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

;Saym Bakan, Bakanlığın kıymetli ycnctk-Te-
T'i, 

4974 malî yıb 'Sağlık Bakanuğı bütçdkd 
üzerinde C. H. P. Grupu adına g'örüşleı jmizi ve 
teim'ennileriki'ki arz etmek ilcin .söz almış bulu
nuyorum.. 

Millet'mizin sağlığını korumak, kollamak 
ve idame ettirmek suretinde sağlıklı nesillerin 
yetiştirilmesi görevi olan Sağlık Bakanlığı Curn-
hurlyetkııizin kuruluşu ile yaşıttır. Daha evvel
ki zamanlarda îçişle/ri Bakanlığına bağlı bir 
şube müdürlüğü d'arak bu, ''hizmeti!eır yürütül
meye çalışılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı görevine 1'923'te o'JO he
kim ve 950 'vatdkla ba^amıstrr. 

(1) 344 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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/Cumhuriyetten Ibug'üne kadar büyük geliş
meler kaydedllimıiştik. Tedavi edici hekimlikte 
organ naildi yapaibileccik 'seviyeye gelinmiştir; 
fakat 'milletimizin Sıajğlıik ısefv'lyesii Ustenllen, bek
lenilen ve lâyik olduğu yere getirir 'cmemiş t ir. 
Bunun Iblirçuk nedenleri olmakla beraber ben
d e n i bunları üç temel başlıkta toplayarak arz 
etmek istiyoru/m. 

1J Koruyucu hekimliğe .gerekli önem ve
ri İmdmin'jir. Yurdumuzun yüz ö'lçümü 780,576 
Em2, nüfusumuz 40 milyona yaklaşmaktadır, 
— '50 dereceden + 50 dereceye değmen iliklim ve 
çet'ın çoğrafyaaırzda nüfûsumuzun çoğunluğu 
kırsal bölgelerdeki 84 bin yerleşme ünitelerin
de, azınlığı 639 şehir ve ilçelerde yaşamakta-
dvr. Altyapı hizmetlerinden su, kanalizasyon, 
yi.I1, elektrik, halberleşmo ve ulaşılın hizmetleri 
yeteklzdir. Zor şartlarda kırsal bölgelerde 
hizmet yeıine şehirlerde oturup kolay hizmet 
tercih 'edilmiştir. Koruyucu hekimlikte uygu-
ılamasü zor gösterişi az, yapılan hizmetin netice
leri (kısa zamanda '•meyvesini vermeyen uzun 
vadeli ve ucuz olduğundan yapanılar.a kısa va
dede menfaat ve şöhret (sağlamadığından maa
lesef İkmal edilmiştir. 

!2. Tedavi e'ülkl hekimliğe fazla önem ve
rilmiştir. Uygu/aması kolay, gösterişli, yapı-
ilan hizmetin neticesi hemen alınabilen, pahalı 
olduğundan ve yaparlara kısa zamanda men
faat ve şöhret sağladığından İtibar görimüş-
t.ür. 

13, Meıkeziyctçi şikemden âdemi meıkezi-
yetçi sisteme geçilememişiılr, 'bu yüzden her iş 
ımeıkczden beklenmilş, büıUkrati'k düzen içe-
irklnde mc>Jkez emirleri zamanında bölge Özel
liklerine göre ulaştıramamış, bu yüzden tüm 
sağkik hibmetıkıı aksamıştır. Kendi inisiyatifi 
ile personeli çalışma programlarııııı yapamamış, 
mejketde kooıdinatyün oynadığından ayrı ay
ır verilen emirler hizmetin uygııl anmasında 
çelljkillere, dloTayısiyf e hıkım etkıiiln bir ©İden 
yüi'ütıülememe'si Sonucu israfa ve zaman kay-
Ibma sebebiyet verilmiştir. 

'Bütün bu dezevantaja İlâveten yurdumuzda 
ısağkk hizmetleri de i,stenilül~i gibi organize 
edilememiştir: 

Bugün milletimize ısağkk hkme'tii götür -
ımelye çalışan, Sağlık Bakanlığı dâhil 5'0'ye ya
kın kuruluş vardır. Bunların hizımet anlayışı, 

hizmet götüı dülkileri yer ve nüfus, personel İs
tihdam ve ücret ptdklfcaiları ayrı ayrı ve -çe-
iıişkikrle doludur. Bu 'derece karışıklık kel l 
isinde doğal oi'arak hikmetler aksamakta, osa-
ısen çok az olan personel, para, teçhizat ve za
man İsı afi yüzlünden millet'imizin sağ'lığmın 
tek sorumlusu ve yetkilisi Ibil'iııien ve tanınanı 
Sağlık Bakanlığı bccaiiamaikta ve 'bunalmakta
dır. Bu şekilde karma karışık yürütülmekte olan 
sağbk hizmetleri sorununda bngan ulaştığımız 
neticeye geliyorum. 

'Muhterem senatörler, her işin bir öiçksü 
olduğu gibi, hıügün sağbk hitaıetlerir.kı de 
(tik öküsü vardır. Bu hususta birçok krlter-
ler olmakla 'beraber, beynelmilel kabul edilen 
4 .esaslı kriterden bahsetmekle için esasına 
girmek istiyorum. 

Başlıca sebeplerden biıliisi bebek Ölüm ora-
nı nispetlidir. Bu nispet büzde oırStalama binde 
d'53'tür. Normal olması gereken nispet ilse 'bin
de 1:8 ''di r. 

Diğer kriterimiz anne nispetidir. 'Efede bu 
nkpet on binde lokir, normal olması gereken 
•nkpet ise on hinde '5'tir. 

Bulaşıcı hastalıklardan ölümler, ibizde baş
lıca ölüm sebepleri araisında iclmasma rağmen, 
bugün !bu halk al ilki arın eradikasyonıu yapıla
nı aldığından) •cY.lim listelerinde yer almaktadır. 
Oysa ki, birçok milletler bu hastalıkları unut
muşlardır ve ancak .ders kitaplarında •görebi
liyorlar. 

En önemli, kriter ortalama cnıür sü,re:slGk. 
Bizde okalama ;52 yıldır, normal cilması ,'lcabc-
den ise 70 yıldır. 

İşte bugün vardığımız sonuçta, bebeklerimiz 
biride 135 (daha fazla,, annelerimiz onlkjde 10 
daha fazla ölüyor ve tüm bizler 18 yıl daha er
ken ölüyoruz. Fakirliğimizin esas se/bdbi budur. 
Bu tabloyu düze/ltmedikçe kalkınmamız:!- başar
mamız ve fakirlikten kurtulmamın 'mümkün de
ğildir. 

Bunlara, ilâveten bugün 2 000 sıtmalı, 200 OCO 
veremi!, 10 000 cüzzamılı, 300 CO0 trahomıkı, 
350 000 sakat:, 500 0O0 balkıma muhtaç kimse
sizler ve bunlara da ilâveten bulaşıcı haika-
ılıfclar, bağırsak parazitlerlyle haşır neşir ya
şayıp gidiyoruz. 

îş'te bu ölçüler içerisinde milletlimiziin sağ>-
lık seviyesi dünya milletleri içerisinde -en geri 

507 — 



C. .Sanatosu B : 56 

fkainiTşlar arasındadır. Bizden 'daha geri olan
lar bir elin parmak!armdan daha azdır. Bun
lar da Güney ve Doğumuzdaki muteberdir. Bu 
acı tabio karşısında yurt içinde daha açı ihir 
gerçek var. O da köylerde ve şehirlerde yaşa
yan vatandaçlar arasındaki 'bariz farklılıktır. 

Tüm ölümlerden meydana gelen kaba ölüm 
oranı şeihircle Mı Kİ e 10,7, köyde 'binide 16,7, köy
lerde ödünler daha fazla. 

Bebek ölümü, şehirde -binde 111.3, köyde 
binde 168,3, (köylerde bellekler daha fazla ölü
yor. 

Ortaıama ömür süresi şehirde 58,6, yıl köy
de 50 yıl, köylerde insanlar daha az yakıyor. 

İşte !bıı netice şehirlerde oturup kolay ve 
rahat hizmet görmek alışkanlığından, asilimizi 
ve esasımızı teşkil eden kırsal 'bölgelerdeki 
köye ve köylünün ayağına gitmekten kalındı
ğımızdan ileri gelmiştir. 

Hal böyle iken, bu hizmetleri yürünecek 
en önemli teşkilatın en önemli unsuru olan per
sonel kaynakları israf olduğu gibi, İra ikayun'k-
lann geliştirilmesinde kalkınma çabamı,:a ve 
nüfus artışına orantılı olarak planlanıp rygu-
11 a namamak t adı r. 

Bugün yurdumuzda 1973 yılı .sonu İtibariy
le 17 365 hekim varsayımı ile planlar yapılıyor. 
Bu miktara. serbest çalışan hekimler de dâhili
dir. Bilinen 'bir gerçek, serbest çalış mal aa-iıı 
çoğunlukla bir resmî görev"eri 'olduğudur. 
Bu balkımdan gerçek hekimi sayımız 14 bin ci
varındadır, bugün olması ieabeden .miktar 
45 000'dir 

31 000 hekim açığımız vardır. Buna rağmen; 
Besini ve gayriresmî beyanlarda, «Yurdumuz
da yeterli hekim ibuluııduğu ancak bunların 
İstanbul, İzmir, Ankara illeri dışına gitmedik-
ierinden dengeli dağılım yapılamadığı ve bu 
yüzden sıkıntı 'çekildiği bildiriliyor. Bu iiler-
ideki sağlık üniteleri bütün yurda şamil hiz
met görmekte ve standart kadroları dahi ha
len •dolu bulunmamaktadır. Bu bakımdan İra 
!b ey an] ar yanlıştır. 'Nüfusumuzu hekim mevcu
duna bölüp «ortalama 3 000 nüfusa kir hekim 
düşüyor, o halde yeterlidir' demek de yanlış
tır. 

Hekimlikte tbbın gelişmeliyle orantılı ola
rak ihtisaslaşmaya gidilmiş ve bugün yurdu-
unuzda Tıp fakü delerinden en uç bölgelerdeki 
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sağlık ocaklarına kadar 60 branşta hizmet ve
rilen hekimlik vardır. 

Ortalama 3 000 nüfusa bir hekim yeterfJdir 
derken, 60 hekimlik dalından en az kaçının hiz
met vermesinin hesab e dilmesi zorunludur. Bu 
da en az ortalama 3*ü bulmaktadır. 

Bu yanlış beyanlar vatandaş ve hekim l'iş-
kiierlnde olumsuz tesir etuneOvte ve netice ve
rimli olmamaktadır. Onun İçlin bu 'beyanlardan. 
sakı nılması lâzım dır. 

,Hekim -sayımızın yeterökliğine, yurt dı
şından örnekler vererek görüşümü !knjwe'',!len
di rmry e çalışacağıra ; 1965 yılı istatistik1 erine 
göre Belçika Devletinde 12 888 hekim vardır. 
Bu devlet bizim Ankara ilimiz kadar bir .saha
ya ve 10 milyon nüfusa sahiptir. Hollanda Dev
letinde 13 500 hekim vardır. Bu devlet (bizim 
Konya ilimizin 3'te iikid kadar -bir saha ve 18 
milyon 'nüfusa sahiptir. Görüldüğü giîbi, İra iki 
küçük devlette 'bile hekim sayısı 'bize eşit se
viyededir. Yine 1965 istatistiklerine göre; Al
manya'da 9'7 400, italya'da 71 165, Yunanistan' 
da 12 839, ingiltere'de 56 500, I t a a uyanda 
32 000 hekim vardır. 3 hin nüfusa, bir hekim ye
teri ' olsa idi. Hesap ve kitribı .bizden iyi 'bileni 
bu devletler bu kadar fazla 'hekim çalıştırıp 
israfa sebep oimazlar ve 'bizden hakim ceıkmez-
ier ve çekmeye de devam etmeızleıdi. 

Bizim bu durumda tutum ve davranışımız 
çok enteresandır. Yetiştirdiğimiz 'hekimleri yurt 
dışına gönderiyoruz, veya gitmelerine sebep 
oluyoruz, belmek isteyenlere yardımcı olmuyo
ruz, hatta bu hususu dile getiren, çareler öne-
'ren parlamanterleri bile umursanııyoruz. San
ki çok doktorumuz varmış gibi, 12 adedi bulan 
tıp fakülte1 erimizde yılda 700 ilâ 800 hekim ye
tiştirmekle yetiniyoruz. Oysa ki, yılda en az 
3 bin hekim yetiştirmemiz zorunludur, geçici 
olarak yurt dışına bir ölçüde gitmeyi arzu eder. 
Yurt dışına giden hekindead kınamaya lüzum 
yoktur. ITele bu gidilebilen yer Almanya ve 
Amerika olursa, daha da cazip 'hale gelir. He
kimler 'İhtisas, lisan, burada elde edemedikle
ri .maddî olanakları sağlamak için gidiyorlar. 
Onlarla ilgilenmedikçe de gideceklerdir. Bir de 
fekdiğim kadar Libya'ya hekimlerimiz gitmek
tedir. Peki bunlar neden gidiyorlar? Lilbya bi
ze göre çok geri kalmış bir yerdir ve tamah 
edilecek tarafı yoktur. Fakat bizden daha aıı-
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kayışlı davranmış ve hekimlerimizi alabilmiş
tir. 'Niçin LİSbiya'nın sağladığı şartları biz »ken
di ev'iâtlarımıiza sağlanmayalım ve sağlamıyoruz'? 
Bu hekimlerden halkıımızın .sağlığını yoksun 
(bıraiktırıyoruz? 

İçinde bulunduğumuz dunun herkesçe bi-
ilmdiğl 'halde, bir iTmursamazhk, neme^âzımcı-
b!k ve kendi imkânlairını en iyi şekilde erde 
etme arzuları ve zamanlarını Avrupa ve Ame
rika'da getiren 'Tıp Fakülteyi öğretim üyelo-
rirl'n yuıl gerçeklerine terls düşmeleri eok cali
bi dikkattir. 

Tıp fakülteleri öğnenci kontenjanı çok az 
tutulmaktadır, sebep olarak da dershane, 1 abu
ra tuvar, profesör noksanlığı gösterilmektedir. 
Yurdumuzda 1915 yılında üki tıp fakültesi var
ken, yılıla 600 hekim yet%tiriliyordu ve Ibııigün-
kü imkânlar da yriktu. Bu şartlar İçerisinde 
yetişenler bugün 12 tıp fakültc'sidin profesör 
ve doçentleridir. Bu İmkânsızlıklar içerisinde 
!bu fakültelerde nasıl yetiştiler de bugün pro
fesör ve doçent mertebesine gelebildiler? libas 
olan niyet ve memleket gerçeklerine sırt çevlr-
menıekt'r. istanbul Ibp Fakültesi, profesör çok
luğundan kürsü sahibi olabilmeleri için ders
hane, lâboratuvar, profesör sayılarında 'bir 
faıkibluk olmamak üzere ikiye bölündü ve Cer
rahpaşa Tıp Fakültesi 'kuıuldu. Tek fakülte 
iken alınan öğrenci .sayısı İle ilki fakültenin 
aldığı öğı enîei mayısı maalesef değişmedi, aynı
dır. Bu kadar kendimizi düşünmeye İm. Biraz 
da klzleri yetiştiren milleti düşünelim. Artan 
prof ekollere kürsü temini için Bursa ve Edir
ne'de günü 'bitlik gidip gelinebilecek fakülte
ler açılması peşindeler. Devlet art ilk 'bu gidi
ce el koyma'ı ve'bu memleketin yalnız îb'lan-
Ibuı ve civarı olmadığını bilmeyenlere öğret
melidir. 

Tıp fakülteleri öğrenci •kontenjanı1:arı ihti
yaca cevap verecek ölçüye çıkarılmalıdır, fev
kalâde hal içinde 'bubinuyoıuz. Bunların şark
ılarına uymamız ve uygulamamız sağbk sava
şımızı kazanmak, milletimizin sağblk sev:y eti
ni yüksebmbk ve l)iraz evvel arz ettiğim şekil
de 'köylerde nahak yere ö-enlerin! vebalinden 
kurtulmak İrin millet menfaatine tedibi r abn-
masım, ülgiblerbı uyarılmalarını Sağblk Ba-
ikanilığmdaıı bek'iyor ve istiyoruz. 
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Yardımcı sağlık personeli durumumuza, ge
lince: Bu konuda bugün yeterli sayıya sahip 
ibulunmuyoruz. Ancak, bu iş doğrudan doğru
ya 'Sağbik Bakanlığı emrindeki Sağlık Koleji 
ve Sağbk 'ckubannda bu personeli yetişiirt'-
mektedir. i*. 

Bu iş çok güzel planlanmış ve yurt ger
çeklerine uygun personel yetiştbihnesine baş--
larrlmrş ve iyi Soniuçlar abnmaktadur. Yakın 
bir gelecekte yardımcı sağbk personeli prob
lemi halledilecektir. Bu hususta Bakanlığı ve 
Mebekî Öğretim Genel Müdürlüğünü takdir 
•etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Bütün bu noksanlıklar ve imkâırsızhkkırı 
rağmen Sağbk ve Sosyal Yardım Bakan'iğinin 
ısesyat hastalıklardan vereni, sbma, traihom, 
cüzzam mücadelesinde ve bulaşıcı hastalıklar 
nıüeauelcsblle, kolera mücadelesinde, tedavi 
ddici hekimlik hizmetlerinde, eczacılık hiz
metlerinde, pusulama hizmetlerinde, sosyal hiz-
'metlerle, propaganda ve istatistik kksmetle-
rlndo, ana ve çocuk sağlığı, alkil ve ruh sağlı
ğı, kanserle savaş ve donabm 'hizmetlerinde 
büyl'k 'başar"1 ar sağlayan Bakanlık ilgili ge
nel •; üdüıiüblerine ve bu sahada çalışan per-
5);m! v takdir ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

1174 malî yılv Bütçesinde de, Bakanbğa faz-
i. la b b imkân sağlanmamış •olmasına rağmen bu 
: yıl e-ı Bakanlık Merkez Teşkilatındaki büyük 

yöneticilerin. ve pcre.ınel'm feragat ve foda-
i !kârbklai'la daha iyi neticeler alacaklarını bi

liyor, bckb!yor ve 'sağlık ordumuzu destekli
yoruz. 

Hiuhtcrem senatörler, şimdi yüksek müsaa
den td e üzerinde çok konuşulan, kısaca halikın 
deyimi i1 e sosyalizasyon dediğimiz ,sağbk hiz-
iıiellerinbı sosyalleştirbmesl tatbikatına geçi
yorum. ,' 

Bu uygulamaya 1DG2 yılında başlanbdı. Bu
gün 2i) i", 3 eğitim bölgesinde uygulama devanı 
etmektedir. Sahaimuzın 1/3'ü nüfusumuzun 1/4',ü 
'bu hV'-ueben yararlanmaktadır. İd i l le de öıı 
çabjrtalar ve yatırımlar başlamıştır. 1962 -
1072- yıllarında İli yılda yaptan yatırını dille
re pcbscbk .edildiği gibi bu hizmete mıl'yar-
lar<.a lira sarf edilmiş değil; yeni ve sâri bı-
şaa'f, «narım, arsa istsnhlk, motorlu araç, de
mirbaş döşeme, !t bbî ve skb î malzeme 'tutarı 
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olarak sarf edilen yatınım, "bedeli kuruşu ku
ruşuna 440 791 349 TLddır. 

Bu kısa girbten 'sonra neden •sosyalizasyon 
ve sosyalizasyondan 'beklenilenler ile alman ne
ticelere geçiyoruz: 

Milletimizin sağlık seviyebnl dünya nıil-
le'lcriyle mukayese • ederelk arz etmiştim. Yine 
mllldtimlzin köylü - şehirli sağdık seviyesini 
de arz etmiştim. Bunun sebebi 'neydi? 

'Sağ' 'k hbmctlcriıri tabana götürmeyi başa-
iT.mamrşi'Z, Yani, kırsal hölgelerdeiki 84 000 
türbede yalayan çoğunluğu teşkil eden köylü
m/üzün ayağma hizmeti götürmeyi düşünme-
nı's, 'z. r ebluğu için denem emişiz. Kolayımıza 
geldiği için yalnız .11 ve ilçelere kadar hizmet-
lerlııbri götürmüşüz. Kırsal bölgelerde yaşa
yan ik'öylllıiikdon de şeklilere gelmesini bek
lemiş ve istemişiz, ha.'tta emretmişiz. Gelme-
'miller, gelememişler bu yüzden de, bugünkü ge
ri kaburşk-ğı'm:^ hâısrl olmuştur. Mcelen gelbıe-
mişher, gelememişler; /bunu .benden iyi bilirsi-
>ıbs, sama tekrarında fayda vardır. Bildiğiniz 
g'!bi sağh'k hizmetleri diğer kamu hizmetle!İn
den faıklıdır. B'r defa sağlJk 'hizmeti mlube 
her .mevsimde, gece gündüz mesai ve tatil gün
lerinde hahVa kesintisiz- karşıllkb ilişki ve ça
lışma vardır. Haftalığın, doğumun, kazaların, 
vurulmaların belirli gün ye saati ycıktrs -Sağ-
kk 'hbmctleıi tapu, barka, nüfus, idarî, adlî 
hizmetlere benzemez. Bu hizmetler muayyen 
gün ve saatlerde görülür, gördürülebilir. .Köy
lü şehir erde kurulan bildiğimiz hafta güıbe-
rii.de birçok işlerini görmeyi planlar ve yap
ıma olanağmı bulur. Kendi getomezse bile. yeri
ne vekil göndermekle yine işini yüıütebibr. 

'Sağlığı bozulan kişi o anda çarecini bul
mak zorundadır. Köy'erde yaşayan vatandaş
lar haberleşme ve ulasbrma imkânlarından 
yoğunlukla mahrrmdnrlar. Şek: e inmek zor
dur. D r evdeki hasta 1 k, hastanın yerine ve
kil gönderemeyeceği g'bi, yalnız da gidemeye
ceği için, ev halkmın yardımına 'muhtaçtır. Bu 
da, evin, tarhının, ahırın işlerinin en az ' l ' .kaç 
!gün geri kabnasmı icahettirir. Bu iş er kahrı -
ea geçin düzeni k rzubır. Bunlar vazgeçilmez 
hbmeller oldrklarırdaıı kocaları i lâbar iye 
hadabk geç'ştiıllmeye çnlrşıhr. Çare kalııa'-
yıırm. şclıre inilir. Ama, art.k yapılacak iş kal
ma mis tır. 
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Yani, şehirde oturup ıkcyrünün sağlık hiz
metini görmek ve yürütimek nıiümlkün değildir. 
Bu kc:3İr.ıl",kle anlaşıldıktan sonradur 'ki, 1*947'' 
den bu yana çare aranmaya başl aramış ve neti
ce c barak köyde vat a ir.1 aşların ayaklarında şe
hir leıde -olduğu g^bi sağı k hizmetler inin gö-
rünıeb: tespl': edilmiş ve '5 Ocak l&'ö'l gün 224 
>•;ayılı Sağbk Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Kanunu çrkarlarak, yukarıda arz ettiğim ,gibi, 
lDG'2'de uygulamaya geçi'miştlr. 

Bu .kanun memleket, ve millet için çbkanl-
mıış en hayrrb bir kanundur. Bu kanunsun espri
si temel sağh'k hizmetleri ile vatandaşlarımı
zın şehir, kasaba-, köy faikı gözetmeksizin eşit, 
dengeli ve devamlı bir şekilde sağbğıniı koru
mak, ksıunamamıs olanların tedavisini yap--
maktır. 

Ferdi hasta edip tedavi etmektense, hasta 
etmemeye çalışmaktır. 

Kısaca, sosyalizasyon ihmal edilen koruyu
cu hekimliğin tâ kendisidir. Tek eklen idare 
ve entegre hizmetin sağlanmasıdır. Karmrka-
nş:k sağlık hizmetlerinin org*arbzasyonunuııı mil
letimizin lehine düzeltilmesi, işletilmesi İşidir. 

Bu hizmet muvaffak olmuş mudur? Farklı 
görüşler vardır. Yurt sathına yayılacak hizme-
{'•• vatandaşların ayağına götürmeyi değil, il ve 
i çe merkezlerinde 'teşkilâtlanmayı .savunanlara 
göre muvaffak olmamıştır. Bu yolu tercih eden
leri kendi düşünceleri ile 'haşhaşa bırakıyoruz. 
Bu düşünceyi savunanlar, içinde yaşadığımız 
tbpfam hekimbği devrini ve dembkrasiyi, sos
yal adalet mefhumunu henüz kavrayamayan 
'kişilerdir. Onların savunduğu yolla- mideYlmi-
zin sağlrk seviyesini yükselt ememişiz ve dcvabı 
edersek, daha yüz yıl yükScltcmeyiz. Milletimi
zin artık zaman kaybına tahammülü kalmamış
tır. 

Sosyalizasyon uygulaması yurt gerçekeri-
ne en uygun ve en İdeal bir sağlık hizmetlidir. 

Bugünkü personel gücümüze ve malî gücü
müze orantılı olarak yapılması mümkün oban 
derecede ve diğer kamu 'kuruluşlarından daha 
çok. muva.ffcJk olunmuştur, istenilen ve bek'e-
nibn ölçüde muvaffak durmayısın sebebi, 
e ki alışkanlık ve rahatlıklardan .kolay vazge-
çibneyişi ve davaya inançla, inatla, ısrarla sa
rılıp yürütülmeye çalışılmış olmamasıdır. Bu. 
hizmeti 224 ve 215 sayılı kanunlaıla planla-
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Imak, uygulamak, yürütmek ve -denetlemekle 
görevli Bakanlık Merkez Teşkilâtında lööÖ Ha-
•ziranıcda kurulan sosyalleştirme dairesine gö
revinin ifası imkâırarı tam anlayışla sağlan-
maaırjtir. 

Bugün 25 ilde kııcal (bölgelerdik! 872 sağ'-
ıl-jk ocağı, 3 CCO'e yakın sağlılk evi ile tüm va
tandaşlar ayaklarında ve yakınlarında eke, lıenı--
:şire, sağlık memuru, âcil vakalarda kullanıla-
cak ilâcı, haftalarını şehr? götürebilecek kı-
-rjk dökük de oka bir cipi ve az da olsa dJkt.;cu 
'bulabilmekte ve görebilmek; ed'r. En azından 'bu 
k u r u l u l a r a vatandaşa sağlık emniyeti h k û 
ve Devlet babanın mevcııd'yttinin var kduğu 
inancı kazanJıııi'mıştır. 

Bu lıizmet saye'inde tkekk Ivzmetleriniıı 
:% 50Vı, diplcaıalı ekeler cl'yle yapkraakta, bu
laşıcı hastakklaıla savaş k^lkla 'biri kte k'oııt-
rol altına akrjakilmekto, personelin sakaya ve 
nüfusa hâkimiyeti ile olaylara zaman kaykı-
ııa meydan verilmeden el konulakilmektedir. 

Bulaşıcı hastakfklaıdan ölümler azaknış, 
örneğin kızamıktan ölümler % 2,5:dan kinde 4 
oranın a kadar düşürülekilmiştir. 

Köylerde kalka muayenesi, ayakla tedavi 
klç yokken, bugün küyük y ekimlere ulaşılmış
tır. Bu -mrcvle vatandaşlar şekillere irme zo-
rnnluğundan kurtukımş iş günü ve iş gücü 
kavbma uğramarn-kar 'keırk'eıln'nı ve Devleti 

İ V \ - . - i , tnıvzın -(Umıcmik gucune Un-kıda Jm'um,'v:.'\. 
lcr.dir. ileyken sağlığı, çevı e sağlığı hizme' 
ri, aşılama hürmetleri yerinde görükklldk' 
den, kukışıcı kabalıklarda azalma olmuş':ur 

Yatırımlarm, cari harcamaların köylere ka
dar dağılımının temini ile ekonomik gelişmeye 
katkıda bulunulmuştur. Bütçenin sosyal adale
te uygun dağılımı sağlanmıştır. Sağlık ve yar
dımcı sağlık personelinin eşit ve dengeli dağılı
mı sağlanmıştır. Köylerde sağlık ve yardımcı 
sağlık personeli boşluğu kısmen olsun doldurul
duğu adan vatandaşlar üfürükçülerin ve kocaka
rı ilâçlarıyle tedaviden kurtarılmışlardır. Köy
lerde koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmet
leri görüldüğünden .şehirlerde Devlete ve vatan
daşa pahalıya ve zaman kaybına mal olan teda
vi edici hizmetlerin yükü hafifletilmiştir. 

Devamlı olarak köylerde hizmet gören, he
kim, (be, hemşire ve sağlık memuru köylü ile 

birlikte yaşadıkları çevre şartları zorlııklarım-
birlikte yenmeye alışmış kaynaşmış sosyal ve 
ekonomik bakımdan faydalı olmuşlar, toplum
sal kalkınmada öncülük yaparak memur münev
verlerle köylünün bütünleşmesi sağlanmıştır. 

İSağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi tatbi
katı üzerinde önemle durulmasını, sosyalleştir
me Dairesinin kuruluş amacına göre teşkilâtlan
dırılması ile görevimin ifasının sağlanmasını 
önemle istiyor ve bekliyoruz. 

Milletimizin sağlık seviyesinin yükseltilme
si, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin çıkar yo
lu sosyalizasyon uygulamasıdır. «Ak Günler» 
bildirgemizin temeli budur. Bunun devamlı ta
kipçimi, savunucusu ve sahibi olacağız. 

Sosyalizasyon, işin içine girilmeden faydası
nı ve muvaffakiyeti anlaşılamaz. Dışardan ve 
uzaktan değerlendirmeler yanlış beyanlara se
bep olmaktadır. Bundan her yetkilinin kaçınma
sı i^ıbeder. İşin içine giren ve ondan sonra fik
rini boyan edenlerden birkaç söz sahibinin söy-
1 'vikiermi, sabrınızı taşırmazsam yüksek müsaa
delerinizle belirtmeden geçemeyeceğim. 

190'ıj yılı Sosyalizasyon Genel Kurulunda 
Dİ!.ı:y*i Sağlık Teşkilâtı Başkanı Dr. Leo Kaprio ; 
bütün dünya milletleri bu faaliyetinizi yakından 
i/î emektedirler. Kendileri de bu şekilde faaliyet 
yoirma yöneleceklerdir. Sağlık Şûrası üyelerinin 
sosyalizasyonu yerinde inceledikten sonra. 
1-) . '1.1 . 1972 Şûra toplantısındaki görüşleri 
arz edilirken, 

JVoi'. Dr. Sadi Irmak; «İnanarak söylüyo
rum. Sosyalizasyon muvaffak olmuştur, köye 
hizmet götürülmüştür.» diyordu. 

P.;L. Dr. Nıısrct Karasu; «Sayın Dr. iSadi Ir
mak Lepimizfe tercüman olmuşlardır, görüşlümü
zü bc:u tmişlerdir. Kendilerine teşekkür ederim» 
diyorlardı. 

Prof. Dr. Doğan Karam : «Sosyalizasyon yü
rümektedir, vazgeçilmez bir hizmettir» diyorlar
dı. 

Eve", sosyalizasyon bütün eksikliklerine rağ
men, muvaffak olmuştur. Bu hizmetleri yurt 
gerçeklerine uygun mevzuat değişikliği, ma.i i 
imkanlar temininde daha iyi olanaklar temin 
edilmekle kanunun amir hükmüne göre 1982 yı
lındı bütün yurda teşmilini istiyor ve bekliyo
ruz. 
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MÂ. !ıi ereni Senatörler sağlık hizmetlerinde 
teşkil İt ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, 
ne kadar iyi düşünülmüş olursa olsun bu teşki
lâtı, bn mekanizmayı yürütecek personeldir ve 
bu p Tyonelin de bası, lideri hekimdir. Yurdu
muzda hekim üzerinde, hekimlik üzerinde çeşit
li görüşler vardır ve hekim vatandaş arasında 
kı»ViJıklar vardır. Bundan dolayıdır ki, he
kimlik ve hekim mesleği üzerinde yine sabrını
zı taşırmadan müsaadenizle durmak istiyorum. 

Uçkun nedir? Bugünkü meşhur Personel 
Kanununa göre, hekim memurdur. Hekimlik 
Mesleğini icra eden hekim, aslında memur değil 
sana "kârdır. Bütün kamu hizmetlerinde vatan
daşlar mülkî hudutlar içerisinde işlerini -görü.' 
v'oya gördürürler. Hiç bir kimse bulunduğu vi
lâyetin valisine vereceği dilekçeyi diğer bir vi
lâyeti'] valisi daha iyidir diye götürüp, vermeyi 
düşünmez bile; ama iş can pazarlığına, sağlığa 
geldi mi değişiyor. Vatandaş sıhhatini emanet 
•edeb'i^ceğin hastaneyi hekimi arıyor buluyor. 
Yurt'.;": bulamazsa dış memleketlere bile gidiyor. 
Keder V tsinı yapmış, şöhreti yayılmış tecrübeli, 
yani sanatının zirvesine gelmiş hekimi aramak 
ve bulmak için böyle bir kişiyi Personel Kanu
nunun dar çerçevesine sığdırmak mümkün ola
bilir mi? Doğumdan ölüme kadar bütün hayat 
süresiı.'ce bir kişinin, bir ailenin sağlığını koru
mayı yüklenen, ferdin ve aile mahremiyetlerinin, 
aile /çjnde'kilerinin bilmediklerinden daha çok 
emanet edildiği, AH aha en yakın insan olan he
kim, memur statüsüne sokulabilir mi? Ve bu ki
şi Personel Kanununun ücret politikası ve Ba
kanlık Teşkilât Kanununun köhnem iş zihniye
tiyle çalıştırılabilir mi ve yurt içinde tutulabi
lir mi? Hekime hakkını vermeyen, ona toplum
daki yerini vermeyen kendisinin hakkını ve top
lumdaki yerini inkâr etmiş olmaız mı, olmuyor 
muyuz? 

Bugün bir hekim, yurdumuzda üç hekimin 
görevini yapmaktadır. Yine de yaranamıyor. 
Neden? Başta Bakanlık olmak üzere hekimin 
değeri ve yeri anlaşılmamıştır, hakları koruna
mamıştır. Daima emredilen ve verilen emri yeri
ne getirecek mecburiyete tabi bir kişi olarak 
görülmüştür. «Beni Türk hekimlerine emanet 
enini/,» diyen büyük Atatürk'ün çizgisine daha 
yaklaşılamamıştır bile. Huzuru ve emniyeti sağ-

,-lanamamıştır. -Mücadelesinde yalnız bırakılmış, 

•yeri gelmiş onura ile oynanmış, keyfî atamalara 
hissî ve politik yer değiştirmelere tabi tutulmuş
tur. Hekimin Bakanlık teşkilâtında 25 küsur ge
nel müdür, bakan, müsteşarın dışında koy muh
tarından valisine kadar Devlet düzeninde ne 
kadar makam sahibi kişi varsa, hepsi amiri du
rumundadırlar. Hekim, kimlerle nasıl ve ne şe
kilde geçineceğinin bağdaşabileceğini şaşırmış 
bir haldedir. Elinden tutanı yoktur. Kendisin
den yapılması mümkün olmayan istenir; ama 
kendisine yetkililerce bir şey verilmez. 

Bugün, bütün bunlara rağmen, sağlık hiz
metleri buıgünkü seviyedeki durumu, Türk he
kiminin, hemşiresinin, ebesinin, sağlık memuru
nun, milliyetçi, vatanperver kendilerini mille
timize adamış olmalarındandır. Hiçbir şey vere
miyor, yapamıyorsak lütfen onlara hürmetkar, 
yardımcı ve minnettar olmasını hilelim. Her ye
nilikte Türk hekimi vardır. 

Istilbdat'tan Cuım,îıuriyete, Cumhuriyetten 
bugüne yalnız sağlıkta değil, millet menfaati
ne her inkılâpta Türk hekiminin yeri ve emeği 
vardır. Bugün de asilimiz ve efendimiz olan köy
lünün ayağına devamlı giden ve onlarla her 
türlü mahrumiyeti paylaşan tek yüksek tahsilli 
kişi Türk hekimidir. Onu burada hep birlikte 
kutlayahm. 

«Adalet ilülkün temelidir» doğrudur; ama 
bu temelin harcı da sağlıktır. Bir atasözümüz 
var «Allah hekime ve hâkime 'muhtaç etmesin, 
on.larsız da- bırakmasın.» Şimdi .soruyorum,; vic
daniyle hizmet görmek mecburiyetinde olan he
kim, neden özrek değil, neden ayrı teşkilât ka
nunu yoktur? Hâkimin ayrı kanunu ve özerkliği 
vardır. Sağlık Bakanlığımız hekimleri de en az 
hâkimlerimiz kadar müstakil hale getirmek için 
lâzım gelen gayreti gösterilmelidir. Çünkü hekim
lik mesleğinin hizmet ölçüsü diğer hizmetlerde 
olduğu gibi mümkün değildir Allah'la vicdan, 
hasta arasında biçilen uygulanan bir iştir. Emir
le, kurnanda ile bir hastayı muayene etmek, bir 
hastayı ameliyat ettirmek mümkün değildir. Bu 
iş, duvarcı ustalığına benzemez. 

Sağlık Bakanlığının uzun vadeli ve kısa va
deli yapması zorunlu isleri var. Uzun vadede ger
çekleştirmesini umduğumuz, istediğimiz hususla
rı, deurinden beri yapmış olduğum konuşmamın 
içerisinde bulmak mümkündür. Şimdi kısa vade-
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de gerçekleştirilmesini beklediğimiz hususlara 
geçiyorum,. Müsaadenizle bunları madde başlık
ları halinde arz edeceğim. 

1. — Bakanlık Merkez Teşkilâtı : 
Bakanlık merkez teşkilâtında huzur içinde 

ahenkli bir çalışma düzeni, istenilen ölçüde ma
alesef yoktur. Merkez teşkilâtı kadroları çoğun
lukla boştur. Bu yüzden hizmetler yalnızca baş
kan ve genel müdürlerin omuzlarında kalmakta, 
onlar da günlük işlerden, gelecek işlerin planlama
sını yaptıkları işlerin, yürüttükleri hizmetlerin 
denetlemesini yapmaya vakit bulamıyorlar. Bu 
bakmulnn. boş bulunan kadroların doldurulma-
sıyle huzurun temini ve ahenkli çalışmanın ye
rine getirilmesi sağlanmalıdır. 

2. — 1-4: kararnamesiyle alman kadro mik
tarı yanılmıyorsam birinci derecede 180 civarın
dadır. 2, 3, 4 derece kadrolarda da yeterli sa
yıda kadro alınamamıştır. Kadro noksanlığı yü
zünden hizmet almak isteyen, hele yurt dışın
dan gelerek hiznıet almak isteyen tecrübeli he
kimler göreve atanamamaktadırlar. Halen 4175 
hekimi bulunan Sağlık Bakanlığında 180 adet 
birinci derece kadro çok yetersizdir. Ayrıca diş 
tabibi, eczacı gibi personele 1 - 4 kararnamesin
de imkân sağlanmamıştır. Personelin hakkını 
vermek ve yeni personele sahip olabilmek için, 
yeterli kadro temini sağlanmalıdır. 

•'). — Bakanlıkta- başkan, genel müdürlükle
re ve muavinlerine artı ek gösterge dediğimiz 
(50-100-150-200) gelişigüzel verilmiş, ek göster
ge verilmeyen genel müdürler olmuştur. Bunun 
yanında ek gösterge alan muavinler de olmuş
tur. Bu durum, Bakanlık içerisinde çok haysiyet 
kırıcı hallere sebebiyet vermiştir. Muazzam, hu
zursuzluk yaratmıştır. Bir an evvel bu durumun 
düzeltilerek adaletin sağlanması, bu suretle de 
eşit işe eşit ücret, eşit mesuliyete eşit ücret pren
sibi sağlanmalı ve huzur yerine getirilmelidir. 

4. —• Anayasamızda angarya yasaktır. Bir 
hekime, sağlık ocağı hekimliğini verirsiniz, sağ
lık merkezi hekimliğini verirsiniz, dispanser he
kimliğini verirsiniz, başhekimlik görevlerini de 
verirsiniz ve gördürürsünüz, ayrıca resmî ve di
ğer tatil günlerinde nöbet hizmeti de ifa etti
rirsiniz, bu da yetmez gece veya gündüz evin
den yine hasta muayenesine veya is gördürmeyc 
çağırırsınız. Bütün bu hizmetler herhangi bir 
karşılık verilmeden bugün yaptırılmaktadır. 
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İkinci görev verilme şekli, kanun kuvvetindeki 
kararname gereğince kabul edilmiştir. Ek görev 
verilme imkânı sağlanmıştır. Bugüne kadar ne
den. l)iı personele ek görev verilmemektedir? Bu 
ek görev verilme sistemi- işletilmelidir. Nöbet ve 
ieapçı hekimlik işlerinde Sosyal Sigortalar Ku
rumunda olduğu gibi tazminat ödenmesi sağlan
malıdır ki, yaptıkları hizmetin karşılığını alsın
lar ve daha. fazlasıyle milletimize versinler. Ek 
görev istediğim yerleri kimlere ne hizmet veril
diğini yukarıda saydığım için açıklamış bulunu
yorum. Mahrumiyet bölgelerinde çalışan hekim
lerimizi kastettiğim gayet tabiîdir. 

5. — Şehir tipi sağlık ocaklarına diş tabibi 
tayin edilerek ağız ve diş sağlığının halk hizme
tine yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

6. — Sosyalizasyon bölgelerinde çalışan mü
tehassıs hekimler rotasyon sistemine tabi tutul
mamalıdırlar. 

7. — Ebe ve hemşirelerin kolej ve sağlık okul
larında mezun olduklarında aksine bir istekleri 
yoksa, kendi doğum yerleri olan illere atanma
larının yapılması sağlanmalıdır. Bu iş bugün Ba
kanlığın başında büyük bir problemdir. Yeni ye
tişmiş körpecik bir kızcağız, anasız babasız uzak 
yerlerde köylerde kalmak istemiyor, kalamıyor, 
tayin ediyorsunuz gidiyor, uğraşıyor, uğraşıyor 
eninde sonunda kendi vilâyetine geliyor hizmet
ler aksıyor, harcırahlar gidiyor. Velhasıl Sağ
lık Bakanlığının isi birken beş oluyor. Bunu ra-
hathkla kura usulünden çıkarıp (isteyen istedi
ği yere gitsin, o başka) herkesi kendi anasının, 
babasının bulunduğu il'e vermekte büyük fayda
lar vardır. Kendi kız çocuklarımız da olsa her
halde biz de bunları bulunduğumuz şehrin uza
ğına, gitmesine pek rıza göstermeyiz. 

8. — "Merkez kuruluşu gezilerinin genellikle 
(Sayın Genel Müdür. Başkan arkadaşlarıımdan 
istirham ediyorum, Sayın Bakandan istirham 
ediyorum) üç .Doğuya, bir İstanbul'a olmak şe
kilde tertiplemelerini, bu gezilerin arkadaşlık ve 
ağabeylik çerçevesi içinde öğretici ve yol göste
rici olarak yapılmasını, gezilerinde hizmet ifa 
eden personelimizi takdirnameyle taltif edip, on
ların şevklerini artırmalıyız. Modern sevk ve ida-

' re devrindeyiz. Bunun temeli olan beşerî müna
sebetlere önem verilmesini, diğer kamu kuru
luşları yetkili kişileriyle samimî ilişkiler kurul
masını Bakanlığımızın artık kapalı kutu olmak-
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tan çıkmasını, «Yazıyı yazdım, bir sureti dosya
da, bir sureti postada» sisteminden vazgeçilme
sini, bugün arkadaşlıklarla, dostluklarla işlerin 
yürüdüğünün bilinmesini ve bu yola gidilme
sini istiyorum. 

İlâç ve malzeme satın almalarında muayene 
komisyonu üyelerine yevmiyeleri verilın,eli ve 
bu şekilde bu işlerin ciddiyetle aksamadan yü
rütülmesi sağlanmalıdır. 

Merkezde satın almalarda ilâçlardan alınan 
numuneler Refik Saydam Enstitüsünde incele
niyor ve ondan sonra muamele tekemmül ediyor, 
çoğu kez reddediliyor. Oysa ki. aynı ilâçlar böyle 
bir muameleye tabi tutulmadan bütün eczane
lerde satılabiliyor. Taşradaki hastanelerin ilâç 
alımları böyle bir muanıeleye tabi tutulmadan 
teslim almıyor. Bu çelişki giderilmeli ve Refik 
Saydam Enstitüsü tam ve kâmil bir şekilde teç
hiz edilerek muayenelerde husule gelen gecikme
ler önlenmelidir. 

Mevcut motorlu araçların 2/3 si normal ömür
lerini yitirmiş olduklarından onarından çok pa
halıya n^alohnakta ve uzun zaman tamirde 
kaldıklarından- hizmetler aksamaktadır. Be-
lirli bir plan içerisinde muayyen nispet
lerde motorlu araç kadrosu yenilenmelidir. İki -
üç seneye kadar bu tedbir alınmazsa sağlık or
dusu çöker. 

Özel idare, köy bütçelerinde sağlık hizmetle
ri. için ödenek ya hiç konulmamakta veya çok az 
konulmaktadır. Kanunların gereğince Sağlık Ba
kanlığı yeteıi ödeneği konulmayan bütçeleri 
onaylan mam alıdır. 

Çevre sağlığı hizmetlerinden su. kanalizas
yon, hava kirlenmesi, temiz gıda temini işi sağ
lığımızı etkilemesi bakımından bunların kont
rol ve murakabesi Bakanlığın görevidir. Ancak 
bu görev işlememekte ve yetersizdir. Bu işlerin 
bir elde toplanması ve Bakanlığın icra yetkisi
nin sağlanması icap etmektedir. Gayret bekliyo
ruz. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununa göre bulaşıcı 
hastalıklar, ateşli hastalıklar, sosyal hastalıklar, 
doğumlar ve doğuma bağlı lohusalık hastalıkla
rı her şeye tercihen ücretsiz muayene ve tedavi 
edilmeleri gerekli olmasına rağmen, bu hizmet-
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ler ücret mukabili yapılmaktadır. Kesinlikle ön
lenmesini istiyoruz. 

Hastanelerde lüks, 1, 2, 3 ncü derece hasta 
yatakları vardır. 3 ncü derece hasta yatakları 
fakruhâl kâğıdı, istenmeksizin bütün vatandaş
lara ücretsiz olarak tahsis edilmeli, yıllardan be
ri süregelen sürtüşmeler önlenmelidir. İsteyen 
1 nci, 2 nci, lüks yere farkını verir veya tama
mını verir yatabilir. 

Yatak adedimiz yeterli değildir. Fantazi tu
tumumuz, süse, püse düşkünlüğümüz ve göster
melik hevesimiz yüzünden bir yatağın maliyeti 
120 bin liraya kadar malolmaktadır. Daha mü
tevazı hastane yapılmasına gitmek mecburiye
tindeyiz. 

Mevcut hastane binalarından ufak tefek ta
dilâtla yatak adedinin artırılması mümkündür. 
Personel tarafından fuzulî yer işgalleri vardır. 
İyi bii' yerleşme plânı ve iyi bir iş akımı yapıl
mak suretiyle mevcut bugünkü binalarda halka 
hizmet esası gözönünde bulundurulursa Sağlık 
Bakanlığının c/c 5 oranında yatak adedini ar
tırma sı mümkündü r. 

Köylerden şehre gelen hastalar hiçbir suret
le yatak yok bahaneleriyle geri çevril memelidir. 
Hastanelerde yatak temini işini çok zor elde edi
lebilen bir iş olmaktan çıkararak vatandaşlara 
huzur sağlanması Bakanlığın en önemli görevi 
olmalıdır. 

Sözlerime son vermeden önce, Edirne'den 
Kars'a ve Hakkâri'ye kadar en uç kuruluşta bu
lunan sağlıkevi ebesinden merkezde .Bakanına ka
dar bütün sağlık, yardımcı sağlık ve diğer per
sonele çalışmalarında başarılar diler (1. II. P. 
Grupu adına şükranlarımızı arz ederim, 

1974 malî yılı bütçesinin milletimize, Sağlık 
Bakanlığına ve teşkilâtına hayırlı ve uğurlu ol
masını Allah'tan diler, Grupum adına Yüce Se
natoya saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BASKAX — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde oy kullanmamış sayın üyeler 
var mı? Yok. Olmadığına göre oy verme işlemi 
bitmiştir, küreyi kaldırınız. 

Sayın Nazım İnebeyli, Adalet Partisi Grupu 
adına. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, 5 dakika kalmıştır. 

BAŞKAN — Yüce Senatonun temayülü o is

tikamettedir. Saat 14,00'de toplanmak üzere 
Oturumu, kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12,50 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN —• 56 ncı Birleşimin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

Sayın üyelerin teşrifleri için iki dakika inti
zar ediyoruz.. 

Sağlık B'akanlığı bütçesinin müzakeresine de
vanı 'ediyoruz. Söz Adale1! Partisi Grupu adına 
Sayın Nazım İndbeyli ilindir. Buyurun efendim. 

A. P. GIUT[T ADINA NAZDI İNEBEYLİ 
(Sinop) —• Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve 
Sahiller Genci Müdürlüğü 1974 bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Senato Orupunun görüş ve dü
şüncelerimi arz etmek için huzurunuzda bulun
maktayım. 

İnsan, var olduğu günden bu yana sağlığı ile 
ilgilenmeye başlamış ve sağlık, kişinin hayatı bo
yunca en değerli varlığı ve en büyük dayanağı ol
muştur. 

Anayasamız herkesin beden ve ruh bağlığı iç bi
de düzenli, dengeli, geleceğinden emin huzur için
de yaşamasın], Devletin vatandaşa 'sağlamakla yü
kümlü bulunduğu kamu görevleri arasında saya
rak teminata bağlamış bulunmaktadır. 

Sağlığın, doğumdan ölüme kadar hay ait bo
yunca korunması, hasta olanların, tedavisi, hasta
lık yapan ortamın iyileştirilmesi, halkın sağlık se
viyesinin yükseltilmesi, yoksullara, muhtaçlara, 
dar gelirlilere sosyal yandım yapılması, 'kısaca 
sağlıkla ilgili hizmetlerin tümünün yurt çapında 
seVk ve idaresi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının başlıca görevi ve sorumluluğundadır. 

Bütçe üzerinde denetim yetkimizi kullanırken, 
daha çok uygulama ile plan ve program arasında

ki ilişkiler üzerinde durulacak, uyguiamad.a kar
şılaşılan güçlükler, alman Ve alınması gereken 
tedbirler hakkındaki fikir ve düşünce1!erimizi ya
pıcı ve olumlu'bir ölçü içinde belirtmeye çalışaea-
ihz, 

Amacımız, faaliyetlerin tümünü karamsar bir 
tablo içinde göstermek: değildi]'. Aslında bunun 
gereği de yoktur. Mazeretler belgesi diyebileceği
miz. bütçe raporunda, bu tablo yeterince gösteril-

! mistir. 
Bakanlığın, sağlık hizmeti enini yürütmekte cid

dî güçlüklerle karşılaştığı bilinmektedir. Bu du
rum bütçe raporunda gayet açık yüreklilikle, ger
çekçi. bir görüşle ortaya konmuş İmlunm'aktadır. 
Şayet bu rapor 'bir şirketin bilançosu olsaydı, şir
ket, çoktan iflâs etmiş bulunurdu. 

Temel sağlık politikası olarak 1963 yılından bu 
yana geçmiş hükümetler dâhil ciddiyet ve samimi
yetle uygulamaya ('alışılan sağlık hizmetlerini 
sosyalleştirme programı Birinci Beş Yıllık Plan 
hedeflerine göre 1977 yılında ülkenin tamamını 
•kapsaması öngörülmüş ise de, İkinci Beş Yıllık 
Plan dönemi sonunda 25 il, 3 eğitim ve araştırma 
merkezi olmak üzere yaklaşık olarak plan hedef
lerinin .1 ,/3'ii gerçekleşebilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plajım ük uygulanma yılı 
olan 1973de Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
merkezler dahil 21 ilin programa alınması plan
lanmış alman 11 ilde yapımı kararlaştırılan 405 
sağlık ocağından hiç biri gerçekleşmemiştir ve 
programın kaplam tarihi 1982'ye 'ertelenmiştir. 

1974 yılı bütçesinde ise, önceden başlanmış iş
leri tamamlamak üzere sadece 34 sağlık ocağı ve 
260 sağlık evi 'dışında veni vatının 'alınmamıştır. 
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Sağlık hizmetlerinde bir bütünleşme sağlaya
rak, hizmette güç birliği re verimi artırıcı reform 
niteliğindeki bu programın yavaşlatılması, prog
ramın geleceği hakkında umut kinci , endişe veri
ci ve düşündürücüdür . 

rygulam.'anm yavaşlat il m asının finansman 
darl ığına bağlanması inandırıcı olmaktan uzaktır. 
3973 yılı yatırımları 1972 birim fiyatları üzerin
den ihale edildiğinden, inşaat malzeme fiyatları
nın artışları ek ödeme olarak ihale bedeline ek
lenmediğinden, hiçbir müteahhit İşe talip olma
mıştır. Aynı durumun bir 'başka şekli, tedavi sağ
lık hizmetleri yat ır ımında dikkati çekmektedir. 
Bir kısım sağlık tesislerinin inşaatı; proje yoklu
ğundan ihaleye çıkartılamadığı, raporda belirtil
mektedir. 

Bir yatır ımın plana alınıp alınmaması Bakan
lığın yetkisidir. Buna hiç. kimsenin diyeceği ola
maz. Ancak ciddî bir Devlet yönetiminde puana 
alman yatır ımların gerçekleşmesi, şart t ır . Aksi 
takdirde plan önemini kaybeder ve devlet itima
dını kaybeder. 

F inansman güçlüğü, bilhassa proje yokluğu 
yat ı r ımlar ın durdurulması veya ya varla ti I m asının 
mazereti ol manialıdır. 

Sosyalizasyon uygulamasında hizmeti yürüte
cek olan hekbıı ve hemşire teminindeki güçlük, 
yat ı r ımlar ın yavaslafilma.--.inm ems sebebi olsa ge
rekti]'. Ancak köyle bir güçlük varken I rk imin 
asgarî imkânlardan mahrum olan sağlık oraklarııı-
•da, o tur tup sabit hizmet vermeye zorlamayı anla
mak mümkün değildir. Neden mehil hizmet de
ğil de mutlaka sabit bizmub Geçmişte bu hiz
met şeklinin büyük ya la r la r ı görülmüştür. Her 
zaman övündüğümüz sıtma ve verem mücadele
sinde başarı, akıllıca, bir organizasyon, iyi bir sevk 
Ve idare ve gayretli bir personelle birlikte hizme
tlin mdbil sistem içerisinde yürütülmesinin netice
sidir. Sosyalizasyon bölgesinde de hekim ve sağ
lık personeli kadroları doiduruluncaya kadar uy
gulamaya biraz elastikiyet vererek bu yöne gidil
mesini faydalı görürüz. 

Sadece sosyalizasyon bölgesi için değil, diğer 
mahrumiyet 'bölgelerinde de sözleşmeli bekim is
t ihdamı fikrine katılırız. 

Yüksek öğrenim yapanlar ın tümüne uygulan
mak istenen yur t kalkınma, projesi içinde hekimle
re de hciii bir süre mecburî hizmet yüklemek, 
yapt ığı işten daha çok vicdanına karşı sorumlu

luk duyan hekimler için verimli 'bir hizmet ola
cağı inancında değiliz. 

Sayın smıauhler; yaklaşık olarak yurdumuzun 
2 /3 'ünü kapsayan sosyalizasyon dışındaki bölge
lerde koruyucu s-uğiıh hizmetleri karışık, dağınık, 
düzensiz i evla vi hizmetleri ise dengesizlikler diye
bileceğimiz b ' r durumdadır , 

Herek plan ve programda, gerekse geçmiş ve 
mevcut hükümetlerin programlarında -koruyucu 
he'k'mlik hizmetlerine 'daha yaygınlık kazandırı
lıp tedavi hekimlik hizmetleri, -koruyucu hekim
lik lbzmotlerini tam and ayan bir unsur olarak ele 
alınacağı yı l lardır tekrarlanmış olmasına lağmen, 
Bakanlığın bu hizmet koluna ciddî bir şekilde ele 
alıp, gerekli önemi veıdiği şimdiye kada r görül
memiştir. B-akanlık tedavi hbmoeleetül o kadar 
'benimsemiş ve aslî görevi kabul e , m b h r ki, bu 
geleneksel tu tumundan ayırabilmek oldukça zor
dur . Bunun içindir iei, Bakanlığın dışarıdan gö
rüntüsü hastane işletmeciliği yapan bir kuruluş 
görüntüsündedir . 

1974. yılı bütçe bölümlerinde •ayrılan ödenek 
de eskisinden farklı değildir. Şayet akarsuyu aya
ğından değil de, kaynağından kurutarak tedavi 
sağlık hizmete e n d i yükünü hafifletilmek ist eni
yorsa, sosyalizasyonun 1bS2 yılında t ü t ü n ülkeyi 
kapsamasını beklenmeden benzer blzmeîler bsrleş-
iûrikevk güç ve imkân, birl 'ği y a r a t h n a s ı ve Ba
kanlığın 2 - d per.-onelinin ayrı 'ayrı İşler 'ç'u gi
deceği yerde i/İr peremede' yapılmasını zarurî 
İmlmakbyvz. 

Dengesizlikler içinde bocalavan ledavi sağlık 
hizmetlerine bu görüntüyü veren sağlık tesisleri 
ile hekimlerin büyük merkezlerde yoğunlaşması-
dır. Aslında im durumun yadırgama cav: tarafı 
da yoktur. Nerede seğiık kuruluşu ço-ksa, orada 
hekimin de çok olacağı doğaldiıs Bu merkezler
deki sağlık kuruluş lar ın ın ekserisi Bakanlığa ait
tir . Sorunun çözümü ise, Bakanlığın bundan son
raki futum ve davranışımı 'bağlıdır. 

Tedavi sağlık hizmetlerinde hekimlerin çalış
ma, şekli rl'1 İm güne kadar çözümlenememrş önem
li bir sorun ol a ı ak durmaktadır . Bir tarafta has
tane. muayenehane şeklinde part - time, diğer ta
rafta tam gün esasına göre fuil - time, bezi böl
gelerde entegrasyon denemeleri ve rotasyon şek
linde değişik çalışma, p rosüdürü uygulanmakta-
dıı.'. 
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Mevcut .12 145 uzman hekimin 2 378'i Ba
kanlık '•bünyesinde, 2 629'u serbest geri kalanı di
ğer kurutuşlarda e alışmakta clı r. 

Tedavi sağlık hizmetlerinde çalışan uzman he
kimlerin sorunlarını sadece ücret ve maaşa bağla
yarak çözüm aramak yanlış 'bir teşhis olur. 15u he
kimlerin e/alışma şekli çok ağır ve yorucudur. 
Özellikle büyük merkezler dışındaki sağlık kuru
luşlarında, branşında tek olarak çalışan hekim, 
günün 2-i Saatinde nöbetçi gibi mesai vermektedir. 
Bedenî yorgunluğun yanında. stress drd:ğlmiz 
ruhî gerginlik, yardımcı personel, araç ve gereç 
noksanlığı hekimlerin tahammül eşiğini a.mmkta 
ve çalışma hevesini kırmaktadır. Buna karşılık 
bekimin bağlı 'bulunduğu sağlık kuruluşunda ça
lışma saatleri dışında yaptığı mıva\ rr.e, tedavi, 
ameliyat ve nöbet için diğer kuruluşlarda olduğu 
g'Jbi Bakanlık ücret tanımamıştır. Anayasa an
garyayı yasakladığı halde, Bakanlık hâlâ hekim: 
imeei şeklinde, hizmeti de angarya güzü İle gör
mektedir. 

Hekimler irin daima öne sürülen hastane, 
muayenehane illşikilorldir. j I eklini ik ulvî bir 
meslek daha. doğrusu bir sanatrır. Sağlığın ise, be
deli yellet ur. \b- hiçbir hekim muayenoharebnde 
hasta ile ücret 'balkımnuran karşı karşıya ge'm ek
ten morunun değildir, il» ki m i buna, mrebur eben 
sistemdir. Bu durumun düzel tlimebnbı çareleri 
de vardır, Bakanlık isterse bünyesin.lobi hekim
lerin emeğini 'değerlendirerek hizmete -bağlayabi
lir. Hekimlerin itibarım zedeleyen bu durum da 
sone. ermiş •olur. 

Rotasyon, hekimleri huzursuz yapar -bir usul
dür. Aslınla "ada bir yaıar da sağladığına inan
mamaktayız. Mümkün olduğu kadar 'kapsamı, (hır 
tutulmalı ve kısa zamamkı terkebilmelldir, 

Tedavi hizmetlerini tek elde toplayarak kuru
tuşlar •arasındaki rekabetin önlenmesi, tek ücret, 
tek tip araç ve malztme ile hizmette bütünlüğün 
sağlanması öteden beri düşünül erek Üçüncü Beş 
Yıllık Pland'a ve 1974 icra programımda yer al
mışsa 'da, bu keJbbib: evvelce okluğu gibi işçi ke
siminin direnci ile karşılaşmıştır. 1973 yılı büt-
eesinde de önerdiğimiz gibi üniversiteler, Millî 
Savunma Bakanlığı bütünleşmenin dışında tutul
duğuna. göre, Bakanlık önce Sosyal Sigortalar Ku
rumunun da dışında diğer Bakanlık ve kamu ku
ruluşları ile bu bütünleşimeyi gerçekleştirmelidir. 

Bütün bu te'dıbirler alınsa: bile tedavi sağlık 
hizmetlerinin çok yönlü olan sorunları ancak bir 
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genel sağlık sigortası içinde çözümlenebileceğine 
inanmaktayi/;. 

Sağlık sigortası, belli bir seviyenin üstünde ge
liri olan herkesin gelirleri oranında primle katı
lacağı, bu seviyenin altında geliri olanları primin 
mı jaz tutarı üzerinden Devletin destekleyeceği, 
'karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma sistemi için
de sağlığın güvenlik altına 'alınması bir yönü ile 
yoksulluk ve sefaleti önleyecek, diğer yönüyle te
davi sağlık hizıımotİminde finansman 'kaynağı ya
ratarak Bakanlığın koruyucu sağlık hizmcii'eıin'e 
daha çok önem vermesini sağlıyacak ve hizmeti 
bütünleştirecektir. 

Toplumda, yoksulluk ve sefalet sebeplerinin 
'başında gelen hastalığın başlangıcı, süresi, şidde
ti ve sonucu çok değişken olması ile maliyeiii ön
ceden tahmin edilememesi, buna karşılık maliyeti 
ne olursa olsun gereğindi yapılmasında mutlak 
zaruret olması ayrıca tedavi giderleri ile haftalık 
süresince gelir kaybı gibi iki yönlü gider artırıcı 
etki yapması, riskin öncelikle güvenlik altına 
alınması sosyal güvenliğin ve Ana yasamızın sos
yal Devlet ilkesinin gereğidir. 

Sağlık sigortasının sesvalba.syon programı ile 
„ çelişir 'hiçbir tarafı bulunmamaktadır. Aksi ive 

progiamm hızlanmasını ve yaygınlaşmasını sağ
layacaktır. 

(lenel. Sağlık Sigerlası Kanun tasarısının, Ba
kanlar Kuruluna sunulduğunu öğrenmekteyiz. 
Ancak Meclislerin çalışma süresi kısatmış, blik-ıç 
ay sonra belki de tatil kararı alınacaktır. Esasen 
gecikmiş olan tasarı daha fazla geciktirildiği tak
dirde bıı dönemde kadük olmasından 'endişe duy
maktayız. Hükümet programımla -dicnc'l Sağlık 
Sigortası çıkarılacaktır.» yerim1, <1 bevkll çalıvma-
lar yapılacaktır.» deyiminin kullanılması bu en
dişemizi artırmaktadır. 

- Taraflınızdan hazırlanarak Meclislere sunul
muş bulunan Sağlık Sigortası Kanun teklifi, ik
tidar 'kanadının 'ekseriyette olduğu Meclis Sosyal 
İşler Komisyonunda iki aydır beklediği halde, 
tasarı g'elmedlğiriden görüşülememiştir. Bakanlı
ğın bu 'konuda kesin tavımı takınmasını, kanu
nun çıkması isteniyorsa işin çabuklaştırılma:,-ı di
leğimizdir. 

Değerli arkadaşlarım; sosyal ve ekonomik 
alandaki gelişmeler yeni sağlık sorunlarının çık
masına sebep olmaktadır. E d i l e n kitle halinde 
'ölümlere sebep olan salgın hastalıklara gelişme-
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miş ülkelerde raslanmakta, gelişmiş ve az gelişmiş 
ülkeferde ise üş ve trafik kazalarının sebep oldu
ğu sakatlıklar sanayi artıklarından denizlerin, 
göllerin ve 'havanın kirlenmesi, refah seviyesinin 
artma sın m sobep olduğu yağlanma, ka.l'b ve da
mar hastalıkları, ruhî gerginlikler, kanser ve di
ğer tümörol hastalıklar ve nüfus artışını öuplana, 
çıkarmıştır. 

Günümüzde sanayi artıklarının denizleri, göl
leri ve havayı kirletmesinin yaptığı zarar ve tah
ribat 'belki de erozyondan fazladır. Dünya nüfusu 
giıttlikee artmakta, 'beslenme ciddî bir sorun hali
ne gülmektedir. Diğer taraftan ranayi artıkları 
ve su ürünleri azalmaktadır. • İzmit körfezinin 
durumu, tehlikenin ülkemiz irin de başladığının 
'bir (işaretidir. Ankara'nın hava kirlenmesi ma
lumunuzdur. Kısa zamanda ciddî tedbirler alın
madığı takdirde gelecekte zararın telâfisi İçin 
mevcut sanayi yatırımlarının tutarı kadar mas
raf yapılacağından şüpheniz olmasın. Kaib ve da
mar hastalıkları, aşırı beslenme ve yağlanma, 
kanserde erken teşhis gibi çağımızda daha çok 
görülen hastalıklardan küt ün yayın organtarm-
dan yararlanılarak halka daha çok bilgi verilme
si' gerekmektedir. 

Geçmiş yılların bütçe konuşmalarında üzerin
de ısrarla durduğumuz nüfus arrışı, halen önemli 
kir sorun olarak ciddiyetini korumaktadır, (icilş-
miş ülkelerde doğurganlık hızı c/c 1 veya bunun 
altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde bu hız 
% 1,5'un üzerine çıktığı takdirde uzmanlar felâ
ket olarak kalbul etmektedir. Ülkemizde hız orta
laması c/c 3 civarındadır. Bu durum kalkınma
nın % 3"ünün artan nüfus tarafından massedil-
mesi 'demektir. 'Buğdayım dışarıdan alan bir ülke 
İçin bu durumu ciddiye almamak en hafif tabiri 
ile gaflettir. 

Nüfus planlamasını sadece «ana çocuk sağlığı» 
'bünyesinde yürütmek ve teşkilât kanununu bek
lemek büyük zaman kaybına Mİrep olacaktır. Ba
kanlık bütün kuruluşları ile bu konu üzerine eğil
imdi idi r. Hem de on uç noktalardan ve doğurgan
lığın en hızlı olduğu yörelerden başiıyarak. 

Bakanlığın aslî görevlerinden olan gıda kont
rolünü Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devret
mesi yerinde olmamıştır. 

Çok yönlü bir sorun olan ilâç konusu, sadece 
Sanayi maliyeti üzerinden fiyat tespiti, İlâç firma
larının propaganda giderlerinin maliyet lıesabı-
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nm dışında tutulması ilâç hammaddesinin veya 
Bakanlığın ihtiyacı olan tıbbî âlet ve gerecin mer
ciinden ithali konusu değildir. Dünyanın hiçbir 
yerinde ülkemizde olduğu 'kadar ilaç enflasyonu 
ve ilâç sarfiyatına raslamak mümkün değildir ve 
Garp ülkelerinden hiçbirisinde en hasbimden bir 
aspirinin bile eczanelerden reçetesiz alınmasına 
raslanamaz. Bizde ise istediğiniz ilâcı istediğiniz 
kadar istediğiniz eczaneden hattâ bazan köy bak
kallarından bile sağlamanız mümkündür. Kont
rol] ar gevşemiş yerli yersiz alabildiğine bir ilâç 
tüketimi başlatmıştır. Bu durumun memleket 
okoncmislne vereceği zarar bir tarafa, halkın sağ
lığı için de önemli zararlar yaratmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin çoğu 30 - 40 yıl öncesinin 
şartlarına göre çıkartılmış kanunlarla yürütülme
ye çalışılmaktadır. Örnek olarak Umumî Hıfzıs-
sıhha Kanunu 6 Mayıs 1930 tarihlidir. Bu kanu
nun kazı maddeleri 1942'de değişikliğe uğramış
tır. Tababet ve Şualbatı sanatlarının tarzı icrasına 
dair kanun 11 Nisan 1928 tarihlidir. Serirî ve 
Gıdaî TahaiT'iyat ve Tahlil ât Yapılan A'e Maslî 
Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyolo
ji ve Kimya Laboratuvarlan Kanunu 19 Mart 
1927 tarihlidir. Meriyette bulunan kanunlar anı
sından kazı örnekler aldık. Bunlar halen Bakan
lığın 'temel kanunları durumundadır. 

lakemizde gerçekten yaygın ve etkin sağlık 
hizmeti isteniyorsa, her şeyden önce Bakanlığın 
teşkilât kanunundan başlayarak bütün mevzu
atının yeniden gözden geçirilmesi gerekmekte
dir. 

Bakanlığın sosyal yardım şeklinde muhtaç 
çocuklar, yaşlılar ve düşkünlerin himayesi, ar
tık, çağın çok gerisinde kalmış bir sosyal gü
venlik tedbirinden başka bir şey değildir. Bu 
tedbirler çağımızda çoktan terk edilmiş, bunun 
yerine geniş kapsamlı sosyal güvenlik tedbirle
ri alınmış bulunmaktadır. 

1974 yılı Bütçesi 3 406 109 925 liradır. Bu 
miktar 1973 yılı Bütçesine göre r/c 39,2 fazla, 
konsolide bütçeye göre oram % 4,09'dur'. Bütçe
nin % 42,07'si tedavi hizmetlerine, c/c 4i'i koru
yucu sağlık hizmetlerine, geri kalanı diğer hiz
metlere ayrılmış bulunmaktadır. 

Gelişmiş ülkeler bütçeleriyle karşılaştırıldı
ğında ayrılan ödeneğin yetersizliği doğrudur; 
ancak, genel bütçe içinden sağlık hizmetleri 
için ayrılabilen ödeneğin 10 yıllık ortalaması-
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yaklaşık olarak % 4 - 5 civarında seyretmiştir. 
Bu demektir ki, bütçeden ayıra.bileeeğimiz öde
nek bu kadardır. Yorgan ayağımızı örtmüyor 
diye ayağımızı kesmeyeceğimize ve yorgam da 
uzanamayacağımıza göre yorgana göre ayağı
mızı uzatmaktan başka çare yoktur. 

Şunu söylemek istiyorum. Bakanlık benzer 
hizmetlerde güç ve imkân birliğini sağlayarak 
verimi artırıcı, masrafı azaltıcı bir uygulamaya 
yönelmelidir. Bütün kuruluşlarının rantabilite 
hesapları yapılarak özellikle yataklı kuruluş
larda işletilmeyen, sosyal fayda sağlanmayan, 
müstahdem ve sağlık personeli maaşı vermek
ten öteye yararlı olmayan kuruluşların, yatak 
adedinin azaltılması ve genel sağhk sigortası
nın mutlaka çıkartılması şarttır. 

-.Sahil ve Hudutlar Genel .Müdürlüğü, ger
çekten zor şartlar içerisinde görev yapmakta
dır. .Malî yönden sıkıntıları vardır. Bakanlık 
teşkilâtı içinde tali derecede kalmıştır. Günün 
şartlarına göre yeniden düzenlenmesi yerinde 
olur kanaatindeyim. 

(Sözlerimi bitirirken beni sanırla dinlediğiniz 
için teşekkür eder. Sağlık ve Sosyal Vardım 
Bakanlığı bütçesinin memleket ve millete ha
yırlı olmasını diler, Viice Senatoyu Grupum ve 
saksım adına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAıŞ'KAN — Gruplar adına yapılan konuş
malar 'bitmiştir. Kişisel konuşma için Sayın Cev
det Aykan? Yok. 

ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın (Aiz-
ıvlioğlıı, buyurunuz efendim. 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDİM BAKANİ 
SELÂ'HATTİN OİZRELİOriLU (Diyarbakır) 
•— Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

ıSağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığının 1974 
malî yılı Bütçesinin muhterem heyetinizde 
olumlu ve yararlı geçen müzakeresinden dolayı 
teşekkürlerimi sunarken muhterem grupların 
sayın sözcülerinin kıymetli konuşmalarının ba
kanlık faaliyetlerinde dikkatle nazara alınarak 
gereken şekilde değerlendirilmesine çalışılacağı
nı işaret etmek isterim. 

Kalkınma planlarında ve Hükümet progra
mında yer almış ve belirtilmiş okluğu üzere 
millî sağlık politikasının amacı, halkın sağlık 
hizmetlerinden yararlanma seviyesini yükselt
mek ve geri kalmış bölgelere öncelik vererek, 
sağlık hizmetlerinin dağılışında sosval adaleti 

gerçekleştirmektir. Bu amaca ulaşmak için sağ
lık alanındaki hizmetler ve kurumların ahenk
sizlik ve dağınıklığını giderecek bir düzenin 
kurulması, özellikle ödeme gücü zayıf olanla
rın sağlık tesislerinden faydalanmalarmdaki 
zorluk ve engellerin kaldırılması, koruyucu he
kimliğe önem verilip etkinlik ve yaygınlık ka
zandırılarak tedavi hekimliği hizmetlerini, ko
ruyucu hekimlik çalışmalarını tamamlayıcı ola
rak ele alıp, ayakta evde ve hastanede tedavi 
hizmetlerini kendi içinde ve koruyucu hekimlik 
hizmetleriyle bir bütün olarak yürütmek istika
metinde çalışmak bakanlığın başta gelen görev
lerinden biri olacaktır. 

. 1963 yılında, tatbikata başlattırılmış olan 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, bu tarih
ten önce pahalı bir hizmet olan tedavi edici hiz
metlere öncelik veren ve şehirsel bölgelerde 
ağırlık taşıyan hizmet anlayışı yerine ayakta 
ve ev'de tedaviyi öngören, hizmeti vatandaşın 
ayağına götüren, kırsal bölgelere ağırlık veren. 
hizmet anlayışını getirmiş olma bakımından 
doğru ve memleket gerçeklerine uygun, bir sis
temdir. 

Ancak, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde seçilen illerin sosyo - ekonomik şart
ları ve altyapı tesisleri bakımından yeterli ol
maması, ücret sistemindeki kifayetsizlik sebe
biyle tıp ve yardımcı tıp personelinin görevlen
dirilmesinde arzu edilen seviyenin sağlanama
ması gibi nedenlerden dolayı hizmet verimi dü
şük kalmış ve hizmette yeteri kadar başarıya 
ulaşma imkânı hasıl olmamıştır. Bunun içindir 
ki, 1968 yılma kadar kesin şekilde kendini gös
teren bu durum karşısında sistemin uygulanma
sı yavaşlatılmış ve 1969 yılından sonra Kahra
man Maraş, Edirne, Nevşehir gibi senede bir 
ilin hizmetin kapsamına alınması yoluna gidile
rek bu husustaki sıkıntılara bir çare bulunmak 
istenmişse de bilhassa personel yönünden ge
rekli cezbedici durum yine de sağlanamamıştır. 

rJeüncü Beş Yıllık Plan; 
1. — İkinci Beş Yıllık Plan döneminde ya

vaşlatılan hız telâfi edilecek ve bütün iller en 
geç 1982 yılma kadar proje içine alınacak. 

2. —• Bu dönemde sosyalleştirikeek iller ara
sına sosyo - ekonomik ve altyapı durumları ge
lişmiş iller alınarak rotasyon imkânları sağlana
cak. 
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3. — Personel ikmalinde karşı laşı lan gürlük
leri gidermek üzere tüm malî ve sosyal özendi
rici tedbir ler getirilecek. 

4. — Tüm yüksek öğrenim görmüş persone
le uygu lanmak üzere, «yurt kalkınma hizmeti» 
adı al t ında mecburi hizmet rejimi s ağ lanacak 
soklinde yapıcı, meselelere çare bulucu tedbir
ler getirmişse de. 1963 yılımla mı çok bej yıllık 
p lanın öngördüğü nüfusun k ' o l olan. 4,7 milyon 
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ieriniıı sosyalleştirilmesi sistemi Hükümetçe 
des teklenip olgnnlaşt ı r ı laeakt ır . 

B u hizmetten bahsederken sağlık hizmetleri
nin halka sunuluşunda bir reform olarak kabul 
edilen bu mevzuda büyük emeği geçmiş ve siste
min kuvvet l i savunuculuğunu yapmış ve siste
min ta tb ika t ına kendi bakanlığı zamanında baş.-
lanmış bulunan eski Sağlık Bakanla r ından Di
ya rbak ı r Milletvekili merhum Yusuf Azizoğlu'-
nu rahmetle anmak bir görev sayılır 

Bakanl ığın 1973 yıl ında içme ve kullanma 
sularını devamlı klorlama ameliyesi ve sistendi 
aşı lama faaliyetlerinin sonucu olarak, bulaşıcı 
has ta l ık lar la savaş oldukça başarılı geçmiş ve 
normal sınır lar içerisindeki epidemiler dışında 
belli bir bulaşma ve salgın görülmem iştir. Keza 
gıda maddeler inin kontro lü 1973 y ı b m k daha 

i e tken bir tarzda yapılmış ve Tarım Bakanlığı 
ile işbirliğini sağlayan bir protokol yürü r lüğe 
konulmuştur . 

1974 yılında da bakanl ıkça uygu lanmakta 
olan k d b k l e r i n güçlendirilmesi ve Ankara 'n ın 
hava kirliliği ile kaynak sularının hor s:i (""hasın
da gereken kant : ; ) ! mekanizmasını kuvvetlendi
rici tedbir ler in uygulanmasına çalışılacaktır . 

Ayrıca Hükümet programımla yer alan çev
re sağlığı bakımından hava ve su k i r lenmekr i -

i nin sağlığı tehdit eden, tabiat şart ların) kötüleş
t i ren etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirle
rin alınması ve gıda maddelerinin etkili deneti
mine. özellikle ivi besknemeven ve sa tmal ına 

Or-nl İ r i k i ("•'"!<-• i l k . 

3. — Sözleşmeli istihdam sistemli 
ieştirilmesi. 

4. — Mecburi hizmet sistemini:! o 
5. —• Tayinlerde bölgesel. Adil b; 

s is teminin uygulanınnsı şeklînde ii'a< 
1 a ma k mümk ün dü r. 

gueu zayii oiıv.ı öncesi ve eiaıj çağımla lu çocuk
lar ın gereğince beslenmelerinin sağlanması ve 
t üm beslenme konusal üzerinde önemle durul
masına çalışılacaktır. 

Köyler ve gecekondu bölgelerindeki yeter
siz ve kötü yaşama şar t lar ının düzeltilmesi ve 

rcrç'A- b u r a d a yaşayan va tandaş la ra daha sağlıklı ha
ya t .-.artlarının sağlanmasına, ilişkin çak^m'dar 

İmesi, y a p ı k e a A ı r 
tasymı Bilindiği »ibi verem savaş hizmetimi başarı-
e sıra- ya ulaşmış bir faaliyet alanıdır. Sabi"- tesisler 

olarak ukuanse r ^ 
A y n ı zamanda gelirmiş olduğu sistem 6Ö7 : var lar ı seyyar hizmet gören üniteler olarak 

sayılı Kanun la oldukça değişmiş bulunan 224 BCG Savaş Başkanl ığı emrindeki aşı ve rönt-
sayılı Kanunda da değişiklik yapılması gm 
inektedir . 

Memleket gerçeklerine uygun ve atılmış 
bir adım o k ı a k mütalaa edilen sağlık hlzn 

gen ekiplerinin başarılı çalışmaları ile verem 
Konusu memleketimizin bir numaral ı problemi 
olmaktan çıkmıştır, denebilir, k i t ab im, kayıt la-

^ n l i lv->m-.n o . . - , . . • , 1 0 0 0 T " U v , . m 0 7 mı azme veremli naşı mm vuımm _/, 

520 



C. Senatosu B : 56 

milyon nüfus ta 750 bin kişi iken, 1973 yı l ında 
38 milyon nüfusta 200 binin al t ındadır . Verem
den ölen hasta sayısı iso 1945'te yüz binde 262 
iken bugün yüz binde 16'yn ve büyük illerimiz
de 40'a k a d a r düşmüştür . 1955 yılında 0 - 3 ya
şındaki çocuklar aras ında enfeksiyon nispeti 
c/c 12 iken bugün c/c 2 c ivar ındadır Tedaviye 
muhtaç hasta sayısı 1960'ta binde 25 - 30 iken, 
bugün binde 4'e düşmüş durumdadı r . İmiversite 
öğrencilerinde .1960 yılında İrinde i7 hasta bu
lunurken bugün binde bir ilâ ikiye düşmüştür . 
(Bütün bunlar verem savaş hizmetlerinin başarıl ı 
faaliyetlerinin bir sonucudur . 

Hakanl ığ ın muvaffakiyetl i çal ışmalar ından 
biri de memleketimizde sıtmanın eradike edil
meni ve bunun basany le sürdürülme .ildir. Bu
gün bazı illerde sıtma intikali mcvcudolup bu
ra la rdan Çııkurovaya gelen işçilerle bu ovada 
yeniden bir sı tma mihrakı husul t1 gelmiştir. Bu
nun başlıca nedeni Çukurova 'daki nakil anofel 
sacihorovinin klor lu ensektisitlero karşı rezis
tans kazanmış olması ve geniş sulama işlemleri 
sonucu bu sivrisineklerin yet iş t i rdiği j itlerin 
çok artmış olmasıdır. Çukurova mihrak ından 
nüfus hareket ler iyle sıtma, Diyarbakı r . Ankara , 
Kahraman Maraş ve Niğde bölgelerine de sıçra
mıştır . Bakanl ık , bunu önlemek için gerekli 
tedbir ler i almış olup, bu tedbirleri sürdürmeye 
gayre t edecektir . 

Bugün dünya .nüfusunun allıda biri t rahom
ludur . İs ta t is t ik lere göre on milyondan fazla kör 
vardı r . Yurdumuzun Doğu ve (Sin ey Doğu ille
r inde t rahom, endemik halde mevcut tur . Tra
hom savaşma 1925 yıl ında başlanmış, bugüne 
foıdar aralıksız olarak devanı edilmiştir. Bida
ye t te üç milyona yakın t rahomlu varken bugün 
bu mik ta r büyük oranda azalmış bulunmakta
dır. 'Meselâ, Mard in 'de trahom oranı f'c 78'den 
3;Ö'ya, Ad ıyaman 'da % 80 - 90'dan 3>, Urfa ' 
•da c/c 70'ten 5,2 ye, Diyarbakı r 'da c/c 60'tan 1.4'e, 
Si i r t ' te c/c 75'ten 2,4'e, Ha tay 'da r/c 45'ten 1.7'ye, 
Gaziantep ' te % 71'den l"e, Elâzığ 'da (/c 55'ten 
.11'e düşürü lmüş bu lunmaktad ı r . Böylece 1925 
yıl ında ' .Türkiye 'nin nüfusunun rc -İ0 kadar ı t ra
homlu sayıl ırken bugün bu rakam binde 6 civa
r ındadır . 

Kay ı t l a ra naza ran yurdumuzda ftvngili ade
di 10 870 olup, tedavi altında bulunan cüzzamlı 
adedi 3 877'dir. F reng i araş t ı rmasında teşhis ve 
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tedavide modern metot ve i lâçlar kullanılmak
ta, lepra savaşı için Dünya Sağlık Teşkilâtı, 
üniversi teler ve Cüzzam Savaş Derneği ile iş
birliği yap ı lmaktad ı r . F reng i - Lepra. Savaş 
Teşkilâtımızda tespite göre 1973 yılında frengi 
yönünden 463 441. kişi, lepra yönünden 48 769 
•kişi muayene edilmiştir. 

Şu noktayı işaret e tmekte zarure t vardı; ' . 
Elâzığ'da, cüzzam hastanesi gezilirken görüldü 
ki, cüzzamlılar derin bir hassasiyet içinde bu
lunmaktad ı r la r . Kendilerine yanaş ıhbğmda ge
ri geri çekilmeleri, el uzat ı ldığında ellerini ar
kalar ına saklamalar ı , bu hastal ığa yakalanmış 
•olanların insanlığa ve insanlara karş.L derin bir 
sevgi, çok ince bir düşünce ve büyük bir hassa
siyet içinde olduklarının açık bir delilidir. Bu 
insanlara, gereken anlayış ve saygının gösteril
mesi ve hastal ıklarının hor- görülmesinden dik
kat le sakınılması herkesçe bir insanbk görevi 
sayılmalıdır . 

'Muhterem senatörler, arkeoloj ik bilgilere 
•göre kanser, insanların yaradı l ış ı kada r eski bir 
geçmişe sahip bu lunmaktad ı r . Tıbbın ve tekno
lojinin hızla gelişmesi, birçok has ta l ık ve ölüm 
oranlar ını azaltmış, hatta, bazı ileri ülkelerde 
asgariye indirmiş bulunmasına rağmen, kanser 
hastal ığı ve bu has ta l ık tan meydana gelen 
ölümlerin her geçen gün insan hayat ın ı ciddî 
şekilde tehdit edici artışı, meseleyi uluslararası 
önemli bir halk sorunu haline getirmişt ir . 

Tahminî olarak dünyada her yıl beş milyon 
kişi kansere yaka lanmak ta ve yaşama şans or
talaması üç yıl kabul edildiğinde dünya üze
rinde on üç milyon kanserli bu lunduğu sonucu 
ç ıkmaktadır . 1961 yılında Türkiye 'de kanserli 
has ta sayısı 15 438 ve kanserden ölüm oranı 
c/c 5,2 iken. 1971 yılında otuz bine, oran da 
% 7,2'ye yükselmişt ir ki, bu durum, kanserle 
savasın ne kada r önemli bir sorun olduğunu 
açıkça göstermektedir . Bugün kanser le savaşın 
temel prensibi erken teşhis ve zamanında uygun 
tedavidir . Bu prensiple, mesane ve rektum kan
serinde r/c 50, ağız boşluğu ve meme kanserin
de c/c 75, cilt. kanser inde c/c 93, dudak kanserin
de ise % 98 oranında iyileşme olanağı sağlan
mak tad ı r . Bunun içindir ki, kanserde erken teş
his ve erken tedavi çalışmalarına önem verilme
si gerekmektedir . Bakanl ık , evvelâ büyük il 

| merkezler inde kuru lacak şehir t ipi sağlık ocak-
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lafında kanserle savaşın erken teşhis ve İmi km 
eğitimine önem verecek, ünitelerini faaliyete 
geçirmeye çalışacak ve bu ünitelerin kamu sağ
lığı dispanseri içinlde diğer illere teşmiline gay
ret edecektir. 

Yatarak tedavi hizmetleri için. Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde öngörülen 2 500 yatağın 
geliştirilmesi hususunda. İstanbul ve Ankara' 
da kurulacak 500'er yataklı iki hastane 1.97o ve 
1974 yatırım programlarına alınmış bulunmak
tadır. 

20 ıı e i Yüz yıl, insanların, ekonomik, sosyal 
ve kültürel durumlarıyle beraber, ruh sağlığı 
görüşlerindeki bilgi ve inanışlarında da mühim 
değişmeler yapmıştır. Birçok memleketleree ve 
Dünya Sağlık Teşkilâtınca, değişik yapıdaki 
toplumlarda uygulanan araştırmalar sonucu el
de edilen istatistikler, dünya nüfusunun hemen 
hemen c/r 10 - 15'inin ruh hastası olduğunu orta
ya. koymuştur. Bu suretle bilhassa sağlığın ko
runmasında ruh sağlığı ön sıralara geçmiş bu
lunmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de genel 
nüfusa oram oldukça yüksek olan geri zekâlı
ların durumu, üzerinde önemle ve hassasiyetle 
durulması gereken bir konudur. 

fiuh sağlığının önemi karsısında bakanlık, 
koruyucu hekimlik yönünden de faaliyete geç
meyi plan hedeflerine dahil ettirmiştir. Gelecek 
yıllarda büyük il merkezlerinde kurulacak şe
hir tipi sağlık ocaklarının bünyesine bilhassa 
saha taramaları, hastaların saptanması, tedavisi 
basit olan hastalarla meşguliyet gibi hizmetle
ri içine alan birer ünite dahil edilecek. bu ünite
ler diğer illerde kurulacak kamu sağlığı dispan
seri içinde de yer alacaktır. 

Yataı ak tedavi hizmetlerinde Üçüncü Beş 
Yıllık Plan dönemi içmişinde o 500 yatağın ge
liştirilmesi öngörülmüştür. Bu hedeflerin ger
çekleştirilmesi yolunda, Adana ve Ankarada 
öıÂVer yataklı Ruh ve Sinir Haftalıkları hasta
nelerinin kurulması ve Bakırköy'deki Hastane
nin de yenileme projeleri programa dahil edil
miştir. 

Nüfusun büyük İdi' .kısmına hizmet gören 
önemli bir sağlık konusu da. ana ve çocuk sağ
lığı hizmetidir. Ana ve çocuk Sağlığı hizmetle
rinin amacı, anne namzedi genç kızları evlili
ğe hazırlamak, evli kadının .gebelik zamanında 

doğum öncesi ve sonrası ibalomım yapmak, 
normal doğumu sağlamak, loğusalık ve emzik
lilik müddetine e her türlü tıbbî, sosyal yardı
mı yapmak, çocuk bakımı, 'beslenmesi ve iıasta-
lılv!arından korunması yönünden eğitmek, öğ
retmek; çocuğu doğduğu günden altıncı yaş 
sonuna kadar periyodik sağlık kontroluna ala
rak, sağlıklı olarak büyümesini ve gelişmesini 
sağlamak, ailelere aile planlaması 'bakımından 
rehberlik yapmak, eğitmek ve çeşitli sosyal yar
dımlarla aileleri desteklemektir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği iller
de ana ve çocuk sağlığı hizmeti sağlık ocak
larında 'görülmektedir. Diğer illerde ise İm hiz
met. geçici de olsa. gerekli tesisler açılarak ge
liştirilmektedir. Ayrıca, hizmetin önemine atfen, 
il 'merkezlerinde açılacak kamu sağlığı dispan
serlerinde ve büyük il merkezlerinde kurulması 
düşünülen şehir tipi sağlık ocaklarında ana ve 
çocuk sağlığı hizmetlerini destekleyen ünite
ler tesisine çalışılacaktır. 

Aile planlaması hizmetlerine gelince; h\ı 
hizmeti tek başına ele almak ve düşünmek ola
nağı yoktur. Aile planlaması hizmeti ile ana 
ve çocuk sağlığı hizmeti 'birbirini tamamlayan 
bir bütündür. Bu nedenledir ki. bu iki hizmetin 
birleşin esini temin eden bir kanun tasarısı da 
halen TPArAl ire sevk edilmek üzeredir. Bakan
lık, aile planlaması hizmetlerini 557 'sayılı Ka
nunun öngördüğü fertlerin istedikleri sayıda 
ve istedikleri zaman çocuk sahibi olması espri
sinden hareketle, istek karşılayıcı ibir statü 
çerçevesinde ele almaktadır. Amaç. her yd 
280 OO'O civarında ilkel yollarla çocuk düşüren 
namelerin sayısını azaltmak ve böylece isteyen 
ailelere sağlık yönünden yardımcı olabilmektir. 
Ayrıca çocuğu olmayan ailelere de sterilize yö
nünden yardım etmek bu hizmetin diğer bil
yonu olmaktadır. 

Fke; birleştirilen aile planlaması ve ana ço
cuk sağlığı hizmetlerini genel sağlık hizmetle
rine dahil etme ve bu iıususta lıalk sağlığı hiz
metlerini Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilme
si Kanununun uygun gördüğü şekilde yürüt
mektir. 

İlâç •sorunu ciddî bir problemdir. Her yıl 
programlara giren tedbirlerde, yurt içinde ham
madde istihsali ve ancak memlekette istihsali 
mümkün olmavan ilâçların ithali, yabancı ser-
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maye isi, ilâçların fiyat ve kalite kontrollerinin 
yapılması, ilâç çeşitlerinin çokluğu konuları 
yer almaktadır. Bunlardan yabancı sermaye 
konusu, iş hacmi yüksek olan 45 firmadaki ser
mayenin. % oOki gibi önemli 'bir yer tutmakta 
ve Türkiye'deki toplam yabancı sermayenin % 
2i0'si ilâç sektöründe 'bulunmaktadır. Bu. konu, 
•lâyık olduğu değerde yalnız Bakanlıkça değil, 
Hükümetçe de ele alınacak, kontrol sıklaştırıla
cak ve 'bugünkü ya'bancı sermayenin ilâç sana
yiindeki yeri ve önemi iyice araştırılarak bir 
sonuca 'bağlanacaktır. Bu konuda bakanlıklar 
•arası çalışmalara 'başlanmıştır. Yurt içinde ham
madde istidsali 'bugün için mümkün olamamak
ta ise de, konunun halline çalışılacaktır. Ham-
nnaddenin Devlet eliyle ithali uzun araştırma is
teyen. fayda ve -mahzurları ekonomik politika 
yönünden tartışılması gereken bir meseledir. 
Bu konuda, komisyon çalışmaları devam etmek
le olup, (memleketimize en uygun şeklin bulun
masın a ça'l ışıl m akladı r. 

Yurtta imâl edilen ilâçların ithali yasaklan
mış olup, 'bu husustaki koııtrolların sıklaştırıl
masına. 'gayret edilecektir. İlâç fiyatlarına gelin
ce ; bilindiği gibi, memleketimizde ilâç fiyatla
rı sınaî -maliyet-esasına göre takdir edilmekte 
ve ilâç fiyatlarında esas unsur hammade fiyat
ları olmaktadır. 

Bakanlık ilâç fiyatlarının saptanmasında 
meseleyi objektif ölçülere oturtmuştur. İlâçla
rın kalite ve piyasa kontrolleri çok önemlidir. 
Eldeki imkânlar ihtiyacı karşılayamamaktadır. 
1973 yılında İstanbul'da temeli atılan Devlet 
İlâç Kontrol Enstitüsü, bu boşluğu kapatacak 
şekilde organize edilmeye çalışılacaktır. 1262 
sayılı Tıbbî ve İspençiyari Müstahzarlar Kanu
nu, ilâç sanayiinin bugünkü durumunu gözönü-
ne almak suretiyle yeniden düzenlenmiş durum
dadır. Ayrıca, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczane
ler Kanununa, eczanelerin işletilmesine ait ye
ni hükümler eklenmiştir. Kadük olan her iki 
tasarı da yeniden sevk edilmiştir. Reçetesiz ilâç 
satılmaması iyi bir kontrol sistemi ile gerçek
leştirilecektir ki, bu imkân gelecek yıllarda 
sağlanmaya çalışılacaktır. 

Muhterem senatörler; 1974 yılı başında Tür
kiye'de yatarak tedavi gören hastalar için 
Millî Savunma Bakanlığına ait tesisler dışında, 

, 777 yataklı tedavi kurumlarında 80 179 yatak 
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mevcuttur. Bu yataklardan 50 969'u Sağlık 
Bakanlığına bağlı ve 29 210'u Bakanlık dışı 
kuruluşlara aittir. Bir başka deyimle, Türki
ye'deki tedavi yataklarının Millî Savunma Ba
kanlığı hariç, c/c 63,5 Bakanlığımızda, % 36,4 
oranı Bakanlık dışı kuruluşlardadır. Millî Sa
vunma Bakanlığı dâhil, toplamı yatak sayısı ise 
95 279'dur. Halen 10 000 kişiye 25 yatak düş
mektedir. Bu rakam plan hedefi olan 
26/10 000'e yaklaşmıştır. Ancak, ileri ülkeler
deki yatak oranı 45/1.0 000'dir. Olması gereken 
yatak, standart olarak 1973'te 99 320, 1977'de 
1.10 970, 1982'de 126 360'dır. Kriter 26/10 000 
yataktır. "Mevcut yatak 95 279, kriter 25/10 000 
yataktır. İhtiyaç 4 04.1.'di ı-, ideal yatak 1973 
için 171 900, 1977\le 192 080, 1982'de 218 700; 
kriter, 45/10 000 dir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde yataklı 
tedavi kurumlarında yatak sayılarının aynı 
oranda; yani 26/ 10 000 oranına çıkarılması 
esas olacaktır. Bu oran sağlanırken genel has
tanelerin 15/10 000, doğum ve eucuk bakım
evlerinin 2/10 000, göğüs hastalıkları hastane
lerinin 4/10 000, ruh ve sinir hastalıkları has
tanelerinin 3/10 '000, onkaloji hastanelerinin 
1,5/10 000 ve diğer özel dal hastanelerinin 
0,5/10 000 oranlarında gerçekleşmesi esas ola
caktır. 

Yatakların yurt sathına dengeli dağılımı dü
şünüldüğünde, özellikle 3 büyük ildeki yatak 
yığılından, diğer illerde inşa edilecek yatak 
sayılarını bu fazla kapasite ölçüsünde artıra
caktır. Bu sorun, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde 33 000 yatağın yeniden inşasına se
bep olacak ve böylece plan kriteri 26/10 000 ya
tak iken, fiilî duruma göre yatak oranı 
33/10 000'c yükselecektir. 

Yataklı kurumlarda ımevcut problemlerden 
biri de, hizmete açılan yatakların doluluk ora
nının % 65'e kadar düşmüş olmasıdır, Bu hal 
sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
18 000 kadar yatağın işletilemediğini gösterir. 
Bu sebeple Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
yıllarında 10 000 kişiye düşen yatak sayısını, 
İkinci Beş Yıllık Plan dönemindeki gibi tutmak 
suretiyle yeni yatak ilâvesini dengeli bir tarzda 
düzenlemek ve mevcut yatakları daha yüksek 
oranda işletmek formülü öngörülmüş ve gele
cek yıllarda daha çok özel dal hastanelerinin 
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inşasına, yer verecek programlar hazırlanmıştır. 
Yataklı tedavi hizmetlerinin, bugün muhte

lif kurumlar tarafından yürütülmesi, personel 
istihdamında, ücret sistem]erinde, yatakların 
yurt sathına dağılımında, boş: yatak kapasitele
rinin değerlendirilmesinde1, malzeme ve kadro 
standartlarında çeşitli uygulamalara yol açmak-
ta ve neticede personel, para ve malzeme israfı
na sebep olmaktadır. 

Bu sebeple, Hükümet programına, «Yataklı 
tedavide, hizmetler ve kurumlar bakımından 
mevcut dengesizliği ve dağınıklığı gidermek 
üzere l.u hizmetlerin b"r sistem irinde yürütül
mesi sağlanacak, ayrıca boş yatak kapasitesi
nin etkin hale getirilmesi için gerekli tedbirler 
alınacak ve gelişen ihtiyaçlar oranında yatak 
sayıları artırılacaktır,» tedbiri girmiştir. Bakan
lıkça arz edilen bu tedbirleri gerçekleştirecek 
gelişmeler, çalışmalar başlamıştır. 

Bakanlığın yataklı tedavideki önemli bir 
problemi de finansman kifayetsizliğinden ileri 
gedmektedir. Bakanlık Bütçesinin c/c 48 kadarı 
tedavi hizmetlerine ayrılmakta ise de, yatakların 
% lOÖ'ü doluluk oranına göre bütçedeki öde
neği noksandır. Ayrıca, bütçe tavanı fiyat ar
tışlarından önce saptandığından, son aylarda 
akar - yakıt, yiyecek, elektrik, su, yünlü ve pa
muklu .malzemeye yapılan zamların malî yükü 
yalnız tedavi hizmetlerine 86 000 000 civarında 
Lir ek ödenek lüzumunu getirmektedir. Gerek 
ödeneksizlikten gelen düşük işgal oranının ön
lenmesi, gerekse daha çok ödenek alınmak su
retiyle bakım standardının yükseltilmesi, an
cak genel sağlık sigortasından sağlanacak öde
neklerle mümkün olabilecek görünmektedir. 

Sigorta, varlıklı vatandaşlardan alınacak c/c 3 
prim ile Devletin varlıksız kişilere ve memurlara 
Genel bütçeden sağlayacağı yardımlar ile hasta
nelerin işletme giderlerini karşılayacaktır. Mem
leketimizde kademeli olarak uygulanacak İm 
sistemin güdümlü bir şekilde ve kısa sürede yur
da teşmilinde fayda görmekteyiz. Bu maksadı 
sağlayacak şekilde hazırlanmış olan kanun tasa
rısı Başbakanlığa sunulmuştur. 

Ha.-st.anelere kan ikmali meselesi de millî bir 
dava olarak ele alınmış bulunmaktadır. Kan 
ürünlerinin istihsali, stoklanması ve nakli üze
rinde hazırlanan kanun tasarısı yakında Parla
mentoya sunulacaktır. 
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Trafik kazaları çok önemli bir sorun haline 
gelmiş bulunmaktadır. 27 . 3 . 1974 tarihinde 
Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfıyle ya
pılan bir protokol ile işletilmesi 5 yıl süre ile 
Bakanlığa verilmiş bulunan Ankara 200 yataklı 
Âcil Yardım ve Trafik Hastanesinin 50 yataklı 
bölümü faaliyette olup, bu kısım için ihtiyaç du
yulan personel tayinine başlanmıştır. Bu has
tanenin kısa zamanda hizmet gayesine uygun 
Lir hale getirilmesi için gerekli yardımda bulu-. 
nulmasma gayret edilecektir. Trafik kazalarının 
sık olduğu şehirlerarası yollara yakın merkezler
de travmatoloji, hastanelerinin kurulmasına çalı
şılmaktadır. Bu hususta ilk olarak Bolumun 
Düzce ilçesinde 100 yataklı Lir hastanenin in
şaatı 1974 yılında başlayacaktır. 

Bakanlıktaki sosyal yardım hizmetlerinin 
durumunda parmak basılacak nokta, bu teşkilâ
tın görev alanına göre çok küçük bir organizas
yona sahip oluşu ve bütçesinin çok kısır bulunu
şudur. Diğer bir nokta da, hizmetin Millî Eği
tim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüşüdür Bu 
sebeple, hazırlanmış olan Sosyal Hizmet Kuru
mu kanun tasarısı bu eksikliği halleder ilk adım 
olacaktır. Zamanla sosyal yardım hizmetlerini. 
sosyla güvenlik hizmetleri ile birlikte yönetebi
lecek teşkilat kurulabilecektir. 

Sosyal, hizmetler konusundaki başlıca faali
yetler şöylece özetlenebilir: 

a.) Çocuk refahı hizmetleri : 
Bakanlığın sorumluluğu altında olan 0 - 6 

yaş grupundaki korunmaya muhtaç çocukların 
Lakımı ve yetiştirilebilıneleri için illerdeki ko
runmaya. muhtaç çocukları koruma birlikleri ile 
işbirliği sağlanmakta ve 6972 sayılı Kanuna gö
re bütçeye konulan paradan çocuk sayısı ve mü
esseselerin iaşe ve idame masrafları dikkate 
alınmak suretiyle yardım yapılmaktadır. 

b) Yaşlı refahı hizmetleri : 
Yaşlıların son yıllarını huzur içinde geçire

cekleri, her türlü bakım ve ihtiyaçlarının kar
şılanacağı, yaşlılar huzur ve dinlenme yurtla
rının kurulmasına program gereğince devam 
edilmektedir. Hayırsever yurttaşlar tarafından 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredile
rek hizmete konulan Konya ve Eskişehir Yaşlı 
Yurtlarına ilâveten Ankara Küçükesat ve Ada
na Yaşlı Yurtlarının inşaatı tamamlanmak üze
re olup, 3 974 malî yılı içinde hizmete girebile-
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çeklerdir. İzmir Yaşlılar Yurdu ihale edilmiş
tir. 

c) Rehabilitasyon hizmetleri : 
Rehabilitasyon, hastalık ve sakatlık sebebiy

le bedenî ve ruhî kabiliyetlerini kısmen veya 
tamamen kaybedenlerin geride kalan kudret ve 
yeteneklerini tıbbî, psikolojik, sosyal ve meslekî 
yönden en yüksek derecede düzelterek, toplum 
içinde bağımsız yaşaması ve sakatlığına uygun 
bir işe yöneltilerek kazanç sağlayan bir kimse 
haline getirilmesidir. 

•Şimdiye kadar bu konuda takdir edilecek hiz
mette bulunmuş olan Ankara Rehabilitasyon 
Merkezi, 1974: Mart ayında açılışı yapılan 100ı 
yataklı ilâve katının da hizmete girmesiyle, 200 
yatağa çıkarılmış bulunmaktadır. Ayrıca İs
tanbul'da tamamlanmakta olan Rehabilitasyon 
tesisinin bu yıl içinde hizmete girebilmesine 
çalışılmaktadır. 

Muhterem senatörler; sağlık ve yardımcı sağ
lık personelinin ikmal, istihdam ve ücret rejim
lerindeki noksanlıklar, halli gereken başlıca 
sağlık problemlerinden biridir. 'Çünkü sağlık 
hizmetlerinde gereken ilerlemeyi yapabilmek için, 
evvelâ personel politikasına bir yön vermek 
gerekecektir. Sağlık tesislerindeki hekim kifa
yetsizliğinden, büyük illerdeki hekim yığılma
larından, sağlık personeli ücretlerinin kifayet
sizliğinden, sorumluluğuna ve yaptığı hizmete 
karşılık Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında
ki hekim sayısının diğer kurumlardan az olu
şundan bütçe görüşmelerinden hemen her yıl 
bahsedilmiştir, Bu dengesizliği meydana geti
ren sebepleri şöylece özetlemek mümkündür: 

1.. Bugün tıp ve yardımcı tıp personelini 
çalıştıran kuranı ve kuruluşlar ayrı ayrı ödeme 
düzenleri uygulamaktadırlar. 

2. Kurum ve kuruluşlar arasında hizmet 
sunma ve personel istihdam politikası yönünden 
dengesizlik ve ahenksizlik bulunmaktadır. 

3. Değişik kurum ve kuruluşlarda değişik 
standartlar uygulanmaktadır. 

4., Gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasında 
istihdam ve ücret politikası yönünden bir ayrım 
yapılmamaktadır. 

5. Kurum ve kuruluşların kendi bünyele
rinde bile ödeme sistemlerinde hizmet aleyhine 
ters ödeme düzenleri bulunmaktadır. Döner ser
maye ve Full - Time gibi. 
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' 6. Tıp personeli, 657 sayılı Kanun hüküm
lerine göre genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 

i tüm kamu personeli gibi işlem görmektedir. Ay
rıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da 
hekim istihdamı yönünden bazı problemlere sa-

i hiptir. Şöyle ki: Genellikle mütehassıs hekim-
| 1 erim iz sosyo - ekonomik yönden geri kalmış böl

gelere gitmek istememekte ve arzusu hilâfına ya
pılan tavinler karsısında istifa etmektedirler. 

I Mecburi hizmette pratisyen hekimlerden bir 
i kısmı da tazminat •öcleyereik bakanlık teşkilâ

tında görev almamaktadırlar. 

Hal böyle olunca, İkanın hizmeti yapmak is
teyen hekimler, (Sosyal Sigortalar Kurumu bas
ta gelmek üzere, diğer .kurumlarda görev alma
yı tercih ederek:, özellikle 'büyük illerde hekim--
•birikimleri yapmakta ve bakanlığın elindeki 
'hekim sayısı, sorumluluğuna göre genel tabloda 
(küçük bir oran dahilinde kalmaktadır. Xitekim, 

I Türkiye'deki hekim.sayısı; 'mütehassıs 12 1.45, 
pratisyen 6 396 olmak üzere, .toplam 18 541'dir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında hekim, sayı-

j si; 2 378 mütehassıs, 2 013 pratisyen olmak üzere 
i 4 391'dir. Diğer kamu kuruluşlarında hekim sa

yısı ; 3 888 mütehassıs, 1 888 pratisyen olmak 
üzere 5 776'dır. Üç büyük ilde 8 940 'înütehas-

i sis. 3 500 pratisyen olmak üzere. 12 440 hekim 
I bulunmaktadır. 
i Hekim ve hemşire sayılarının ileri ülkeler 
j normlarına göre memleketlimizde az olduğu bir 

hakikattir. Meselâ. 1906 yılı istatistiklerine 
göre, İngiltere'de hekim başına 800 kişi, Fran
sa'da 770 kişi, Yunanistan'da 040 kişi düşer-

| ken, Türkive 2 0G0 kişi düşmektedir. 

Ancak, Bakanlığın hekim istihdamı düzenle-
i ımekteki amacı, kişi basma 'düsen bu kapasiteyi 

yurt düzeyine dengeli ve âdil bir şekilde yay-
| 'inak ve fdolayi'sıyle halka eşit hizmet götürebil-
j .nıektedir. Meselâ, fetanbulda 564 kişiye, Anka

ra'da 647 kişiye, İzmir'de 1 043 kişiye ve diğer 
| 'büyük illerimizde 2 000 ile 6 000 arasındaki 

kişilere bir hekim 'düşerken, Bingöl'de 19 590 
kişiye, Adıyaman'da 17 256 kişiye, Gümüşha 

] ne'de 19 515 kişiye ve diğer az gelişmiş illerde 
İ ortalama 6 000 -10 000 kişiye bir keldim düs-
i 'inektedir ki, Bakanlık hu .dengesizliği gidermek 
ı zorunluluğundadır. 

Türkiye'nin birçok yerlerinde gereken sayı-
I fi a. doktor yokken, Türkiye'deki mevcut hekim-
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lerin .tek sistem, içerisinde hizmetlerinden istifa
de .yoluna gidilse dahi, Türkiye'nin hekim ihtiya
cının nasıl karşılanabileceği şeklinde, zaman zaman 
zihinlerde istifhamlar hâsıl olmaktadır. Bildi
ğiniz gibi ülkeler; S0S3Tal, eikonomik ve kültürel 
genel (durumları itibariyle «İlerlemiş, gelişmiş, 
ile Hem ette, gelişmekte olan, az gelişmiş ve geri 
•kalmış ülkeler.» diye bir sıralamaya tabi tutul
maktadırlar. Her ülkenin bu genel duruma gö
re, her mevzuunda olduğu, gibi sağlık hizmetleri1 ko
nusunda da ölçüleri, 'mevcutlar], ihtiyaçları, 
^standartları ve ideal diye 'düşündükleri, yekdi-
ğerinden farklı bulunmaktadır. Bugün ilerle
miş bir ülkenin kendisi için standartlımı altın
daki mevcut hekim sayısı, 'bir başka ülke için 
standart, hatta ideal sayı sayılabilir. 

Bu itibarla, her ülkeye 'kendi içinde bulun
duğu (duruma göre gözönünde bulundurarak, 
mevcudunu ve- ilıtilyablarını kendi ölçülerine gö
re ifade ve beyan etmek ve bu ifade ve beyanları 
aynı ölçülere göre değerlendirmek gerekir. Aksi 
takdirde, çeşitli yorumlar yolu açılmış olur. Ya
pılan tespitlere göre, bugün Türkiye'deki hekim 
sayısı, yukarıdaki tabloda da gösterildiği gibi, 
1.8 541 civarındadır. Bu rakamın ancak 4 391i 
'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetinde
dir. Geriye kalan 14 150'uin 7 374'ü serbest he
kim, 5 776 ?s i ise diğer kuruluşlara bağlı bulun-
ımaiktadır. Tek sistem, esası kabul edilirse, o za
man; 4 391 + 5 776 = 10 167 hekim 'Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının hizmetinde olacak
tır ki, bu, bugünkü mevcudun hemen hemen üç 
misline yakın bir rakam olacak ve standart ola
rak tespit edilmiş 10 920 rakamına ulaşmış sa
yılacaktı r. 

Bugün Türkiyede mevcut yatak sayısı top
lam olarak 95 279'dur. Bunun 50 969ıı Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına, geri kalanları 
ise çeşitli kuruluşlara bağlıdır. Tek sistem geti
rildiği takdirde, bunların da tek sistem içerisin
de çalıştırılması 'mümkün .olacaktır. Bu duruma 
göre, tek sistem getirildiğinde, gerek hekim, ge
rek yataklı tesislerdeki yataklar bakımından ve 
gerekse tüm sağlık hizmetlerinin görülmesinde 
bugün mevcut sıkıntıların büyük ölçüde gideril
miş olacağının ifade edilmesini isabetli ve ye
rinde saymak lâzımdır. Tabiî ki, bugünkü ihti
yacın bir kısmı karşılanmış olacaktır, demek, 
ideale varılacaktır anlamına gelmez. Bu, böyle 

kabul edildiği takdirde, tek ••sistemin kabulü ha
linde, bugünkü sıkıntıların büyük bir kısmına 
cevap verilebilecektir, şeklindeki görüşlerin 
yersiz olamayacağı herhaldeki teslim edilir. 

Bazen polisiye tedbirlerden bahsedilmekte
dir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ne ev
velce ne de şimdi polisiye tedbirleri diye bilinen 
ve tatbik edilen tedbirler olmamıştır ve yoktur. 
Eğer bundan maksat, rotasyon tatbikatı ise, 
bu polisiye tedbir olmaktan ziyade, 224 sayılı 
Kanunun bir gereğidir. Bunun ta':bi'katırn<n 
devamında zaruret bulunduğu da, herhalde 
herkesçe kabul edilir. Yurdun bilhassa 
sosyo - ekonomik yönden az g elim iş bölgele
rinde hekim yetersizliği açık bir gerçektir. 
Rotasyon sistemi, yeteri sayıda hekim temin 
edebilmekteki kö'klü tedbirler gerçekleşinceye 
kadar geri kalmış bölgelerdeki münhal kadro
lar hizmetlerin] bir aylık süreler ve müna
vebe ile gönderilen hekimlerle karşılamayı ön
gören geçici bir uygulamadır. İçinde bulunu
lan durum muvacehesinde, rotasyondan vaz
geçilmesini herhalde kimse iddia 've tavsiye 
etmez. 

Sistem, şimdi üçer aylık listeler şeklinde 
tespit, tanzim ve tatbik edilmektedir; yani bir yere 
aynı branş için üç ay içerisinde birer ay müd
detle gönderilecek üç hekimin önceden tespiti 
tarzında bir hazırlık yapılmaktadır. Böylece. 
hekimlerin gidecekleri yerlere aralıksız ve za
manında gitmelerinin sağlanmasına çalışılmakta
dır. Ayrıca aynı hekimin tekrar tekrar rotasyonla 
vazifelendirilmemesiim ve esasen hekim ihti
yacı içinde bulunan yerlerden rotasyonla he
kim gönderilmemesine mümkün olduğu nis
pette dikkat edilmektedir. 

Sağlık personelinin ve hizmetlerinin yurt 
sathına dağılımında dengeyi temin edecek bir
takım tedbirler düşünülmektedir. Bu hususta 
ücretlerde denge, mukaveleli istihdam, bahse
dildiği gibi tek sistemi, genel sağlık sigortası 
gibi sevk edilmiş ve sevk edilmek üzere bulu
nan tasarı ve teklifler misal olarak gösterilebi
lir. Yekdiğeıierini tamamlayan bu tedbirlerin 
kabulü ve tatbikatına girişilmesi halinde, belki 
de rotasyonun tatbikatına artık ' lüzum kal
mayacak bir durum meydana gelmiş olabilir. 
Ancak, şimdiki halde bunun devamı gerekli
dir. 
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Bat ı s t andar t l a r ına göre 700 kişiye bir he
k im sağ lamak için 54 hin hekim lâzımdır. Uzun 
vadeli amaç olup, hu sebeple t ıp fakülteleri
nin sayı ve yet iş t i rme kapasiteleri ar t ı r ı lmak
tad ı r . \ ' : t ( k i m . 'mevcut dokuz t ıp fakültesi, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde lG'ya yük
seltilecektir. 

'Burada zikredilen bu sebepleri ii'ade et
mek, şüphesiz ki, önemli değildir, asıl önemli 
lolan mesele, bu problemlere çare bulabilmek
tir. Karşınıza büyük iddialarla çıkacak deği
liz. Ancak, alınacaik ilk tedbirler arasımla 
hakanl ığ ın yetkisinde olanların en kısa bir za-
ımanda ta tb ike konulması ve 'diğerleri için d" 
gerekli tcdbirlocin alınması konusunda gere
k e n çabanın sari: edileceğini söyleyebiliriz. 
Böylece, meselenin iç yüzü ortaya konduktan 
Monra, s imdi 'k ısaca alınması düşünülen tedbir
ler özetlenebilir. Hekim temin edebilme yoluıı-
ıdaki t edb i r le r ; yönetsel, parasa l ve yasal yön
leri ile ele alınmış 'bulunmaktadır . Tedbirleri 
14 grupta toplaınalk 'iııüıınküınidür. 

1. Yan ödemelerin artırılması. (26 . •> . 1974 
tar ihinde sevk edilmiştir.) 

2. Sözleşmeli is t ihdam. (bO . :î . 1974 tari
hinde teklif edilmiştir.') 

'•). Fazla mesainin sınırlandırı lmaması. 
Cl'> . •) . 1974 tar ihinde t ek! il' edilmiştir.') 

4. Yur t dışındaki doktorların araç vr ge
reçlerini gümrüksüz yurda getirilebilmeleri 
(19 . 4 . 1974 tar ihinde ilgili merciine yazıl
ın ıştır.)' 

ö. Yurt dışında biriktirdikleri para la r ile 
yur t içinde sağlık tesisi açmaları . (221.9 sayılı 
Kanuna göre esasen mümkündür . ) 

G. (Jociıklai'inın yurda dönüşte, sene kay
betmeksizin uygun bir okula kaydedilobilmoleri. 
(.19 . 4 . 4974 tar ih inde ilgili merci in- yazıl

mıştır .) 
7. Mecburî hizmet k a n u n tasarısı . (Ha/ur

la utmaktadır.) 
8. — Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı 

uS . 4 . 1974 tar ih inde Başbakanlığa sevkedilmiş-
tir.) 

9. —• Sağlık hizmetlerinin tek sistem içerisin
de yürütü lmesi k a n u n tasarısı . (Hazır lanmakta
dır.) 

10. —• Millî kan polit ikası hususunda kanun 
tasarısı . (Hazı r lanmaktadı r . ) 

.11. — 224 sayılı Kanunda değişiklik tasarısı . 
(Hazı r lanmaktadı r . ) 

12. — 30.1.7 sayılı Bakan l ık Teşkilât ve Me
murin Kanununda değişiklikler üzerinde çalışma-
lai'. (Yapı lmaktadı r . ) 

İd. —• Full - t ime durumu. (Değerlendiril ıne-
mey tabii t u tu lmak tad ı r . ) 

14. — İlâç hammaddesinin ithali, ilâç sanayii
nin durumu, yabancı sermayenin ilâç üret imin
deki yeri. (Bu hususlarda da gerekli çalışma
lar devam etmektedir . ) 

Tıp fakültelerinin sayısını lö 'ya ç ıkarmak su
retiyle iyi bir adım, atılmış olacaktır . Zira, bil
hassa eski fakültelerimizden yetişt ir i len hekim 
sayısı, geçmiş yıllara nazaran azalmaktadır . Üc
ret sistemlerinin, düzenlenmesine gelince : 

Kamu kuru luş la r ında çalışan hekimler in sos
yalleştirme, full - time, pa r t - time gibi değişik 
sistemler içerisinde aldıklar ı ücret mik ta r la r ın ın 
kii'ayetsiz olduğu ve halen veri lmekte olan yan-
ödeme tavanlar ın ın hekim teminine yeterl i ol-
ıııadığı bilinen bir hak ika t t i r . 

Ayrıca, hekimlerin meslek icabı dışarıda pa
ra, kazanabi l i r du rumda olması, kendilerine öde
necek ücret .konusunda, diğer meslek dal lar ına 
nazaran özel. bir durum meydana get i rmektedir . 
5(57 sayılı Devlet Memurlar ı K a n u n u n d a k i üc
ret sistemine hekimlerin dahil edilmesi ve bun
lar için değişik bir sistemin getirilmemesi, hekim, 
ist ihdamında belli bir problem ya rai mistir. 

Bu sebeplerle, ücret sisteminin, hekimler için 
tavanı değişik tu tu l an sözleşmeli hekim, ist ihda
mına, kaydır ı lması Bakanl ık için kaçınılması 
mümkün olmayan bir zarure t hal indedir . B u ko
nudaki hazır l ıklar Devlet Personel Dairesine ve 
Maliye Bakanl ığ ına intikal, ett ir i lmiştir . 

Diğer taraf tan, t ıp personeline verilmekte 
olan yan ödeme sisteminde de değişiklik yapıl
ması için çalışmalar yapılmış ve netice Devlet 
Personel Dairesi ile Maliye Ihıkanlığına iletil
miştir. Yapılan hazırl ıkta bundan önceki Ka
ra maniiMİe t ıp personeline verilmeyen iş riski 
zammı öngörülmüş, işgüçlüğü ve eleman temi
nindeki güçlük tavanı yükseltilmiş, fazla mesai
nin aralıksız süren sağlık hizmetlerinde kısıtlı 
bir zam,an süresine sıkıştırılm.aması önerilmiş
t i r . 

Ayrıca, personelin terkilerini zamanında ya
pabilmek için yeni kadro la r istenmiş ve a r t ı gös-
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tergelerdeki eşitsizliğin giderilmesi amacı ile ye
ni önerilerde bulunulmuştur. 

Muhtelif kurumlar tarafından yatarak .tedavi 
hizmetlerinin yürütülmesinin yarattığı belli bas
ılı problemlerden biri de, hekimlerin yurt sathı
na ve tesislere dengesiz dağılmaları ve dolayı-
sıyle hekim israfına yol açılmasıdır. 

Bu durumun düzeltilmesi için kurumların 
mülkiyet hakkına ve sağladıkları hizmetlerin 
muhtelif niceliğine dokunmadan, gerekli düzen 
değişikliği getirilmek; yani tek düzene .gidilmek 
üzere Bakanlıktaki çalışmalar bitirilmek üzere-
dir. 

Mecburî hizmet sistemi, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planına. «Yurt kalkınma hizmeti» adı 
altında tüm yüksek öğrenim yapmış meslek grup
larına uygulanmak üzere girm/iş bulunm.aktadır. 
Bu hususun realize edilmesi çok isabetli bir ha
reket tarzı olacaktır. 

Bu sebeple, Bakanlık, yeni mütehassıs çıkan 
hekimlere bir yıl süre ile mecburî hizmeti öngö
ren kanım'tasarısını geri almış ve bu tedbirin ışı
ğı altında, yeni çıkacak mütehassıs ve pratis
yen hekimlere birer yıl süre ile uygulanacak 
mecburî hizmet sisteminin esaslarını saptamış
tır. Bu hazırlık, bir fa.sarı '.halinde yakında Par
lamentoya sunulabilecektir. 

Yukarıda arz edildiği üzere, ücret ve mecbu
rî hizmet ve kurunda]- arasında i ek düzeni öngö
ren personel ve istihdam konuları birbirleriyle 
ilişkili olan sağlıklı iusangücü politikasının bi-
rry halkasın! teşkil etmektedir. Bu halkaları 
memleketimizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına, gö
re hallettiğimiz takdirde, sağlık hizmetlerinin 
halka eşit oranda ulaştırılmasında hissedilir bir 
gelişme ve ferahlık .meydana gelecektir. 

.Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin sa
yı ve yetiştirilmesine ait bilgileri raportör ar-
kadaşlanmız raporlarında geniş şekilde ele al
mış bulunmaktadırlar. Bu itibarla, bu hususta. 
bunları söylemekle iktifa edilecekti]'. 

Tababet uzmanlık tüzüğü yeniden düzenlen
miş olup. asistanların seçilme ve yetiştirilmesi 
konularında ihtiyaçlara cevap verecek yenilikler 
getirilmiştir. Tıp ve yardımcı tıp meslek mensup
larının mesleklerini icra etmelerini, yetki ve so
rumluluklarım belirten kanun tasarısı da Parla
mentoda bulunmaktadır. Bu kanun çıktıktan son
ra bu konudaki boşluk da giderilmiş olacaktır. 
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Sahte tabiplik yapanlarla mücadele, polisiye 
tedbirlerle değil, ancak otokoııtrol sistemi ile ve 
halkımızın aydınlatılmasıyle haşarıya ulaşabile
cektir. 

Burada şu hususları da belirtmekte yarar gö
rülmektedir. Hekimlerce kullanılan reçete kâ
ğıtlarının Maliye Bakanlığınca bastırılması yo
lunda teklif ve görüşler vardır. Bunlar tetkik 
edilmektedir. Ancak, bunun, fayda ve mahzur
ları enine ve boyuma incelendikten sonra, bir so
nuca varılabilecektir. 

Serbest tababet yapan hekimlerin vizite üc-
j re fi erinin saptanmasını ve hasta ile olan müna-
! söbetlerinin ayarlanmasını 6023 sayılı Kanuna 

göre Türk Tabipler Birliği yapmaktadır. Bir
liğin bu işi kanuna uygun ve memleketin eko
nomik ve sosyal şartlarını nazara alarak yap
tı gına inanılmaktadır. 

Önemli sağlık araç ve gereçleriyle, aşıların 
Bakanlıkça yurda ithali yapılarak bunların pi
yasaya. nazaran ucuz satmalınması sağlanmak
ta ve de piyasada bulunmayanların temini münı-
ıkün •olmaktadır. Bu bakımdan, tüm sağlık araç 
ve gereçlerinin Bakanlıkça yurda ithali, üze
rinde geniş inceleme ve tetkikat yapılmak su
retiyle durulması gereken bir konu olarak düşü
nülmektedir. 

Muhterem senatö'ler, buraya kadar olan kı
sımda 1973 yılında yapılan Sağlık ve Sosyal 
yardım hizmetleriyle. 197i yılında yapılması is
tenenler üzerinde kısa 'bilgiler verilmeyi1 çalı
şılmıştır. Şimdi de. 1971 malı yılı Bütçesi ve 
yatırımları üzerinde genel bir kıymetlendirme 
yapmak gerekiyor: 

Bakanlığın 1974 malî yılı Bütçesi, Bütçe Karma 
Komisyonunda yapılan 21 897 000 lira ilâveden ve 
•bütçenin tümünde yapılan 34 061 099 lira (kısın
tı d an sonra, 3 372 018 826 liraya inmiş bulun
maktadır. Bu duruma göre 1973 malî yılma na
zaran 913 269 753 lira fazlalık mevcuttur. Bu 
artışın oranı c/c 38.8 ise de, 1973 malî yılı Dev
let 'konsolide bütçesindeki bütçemiz oranında 
geçen yıla. nazaran kayda değer bir artış mey
dana gelnıemiştir. Arz edilen 3 milyar 372 mil
yon bütçemizin 2 milyar 76 milyonu (% 81,9'u) 
cari 'harcamalara aidoiup, geçen yıla nazaran 
667,8 milyon (% 32) oranında fazladır. Yine 3 
milyar 372 milyon bütçemizin 532,7 milyonu 
(c/c 15,7'si) yatırım harcamalarına aidoiup, ge-
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<een yıla nazaran 246,2 milyon; yani '% 86 ora
nında fazladır. Yine 3 milyar 372 milyon bütçe
mizin 75 milyonu (% 2,2'si) transfer harcama
larına aidolup, ıgeeen yıla nazaran 29,1 milyon 
'0% 63) oranında fazladır. Bakanlık bütçesin
deki en kritik nokta, cari harcamalar içinde 
personel .giderleri dışındaki harcamaların; ya
ni ilâç, yiyecek, giyecek, yakıt, onarım, su, ay
dınlatma gibi tüketim ve hizmet alımlarının ar
tışında ancak % 8,8 oranında; yani 50 milyon 
liralık 'bir artışın sağlanabilmiş olmasıdır ki, 
'bu miktarın, bilhassa fiyat artışları karşısında 
kifayetsiz kalacağı anlaşılmaktadır. 

Bu durum, bütçe raporunun temenniler bö
lümünde de 'belirtilmiş olup, bilhassa fiyat ar
tışlarının % 1 kesintisinin bütçemize olan etki
si sonucuna göre, 172 milyon civarında bir ek 
ödeneğe lüzum 'göstermektedir. 'Maliye Bakanlı
ğı fiyat artışlarından meydana gelecek bütçe 
açığının yıl içinde karşılanacağını Bütçe Kar
ma 'Komisyonunda belirtmiş /bulunmaktadır. Ca
ri harcamaların ıgerck personel ve gerekse iş
letme giderleri olarak mevcut tesisler ile oran
tılı şekilde yurt düzeyine dağıtımı yapıldığın
dan ve çok kere az gelişmiş illerde tesis azlığı 
ve 'bilhassa söz konusu tesislerin personel kifa
yetsizliğinden tam çalıştırılamamaları nedeniy
le, ;bu illerde fert hasma düşen cari harcamalar, 
gelişmiş illere nazaran daha az olmaktadır. Bu 
durumun ivedilikle düzeltilmesine çalışılacak
tır. 

Yatırım harcamalarının 1973 yılı realizasyo-
nu düşük olmuştur. Özellikle sağlık ocakları iha
leleri yapılamamıştır. Bu durum 1974 yılı ya
tırım harcamalarının artmasına sefeeholmuş ve 
dolayısıyle programa yeni konuların alınması kı
sıtlanmıştır. Yatırım harcamaları, yatırım prog
ramlarına igiren konular ile ayarlandığından, 
özellikle sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
projesi, az gelişmiş illerdeki yatırım harcama
larını hızlandırmıştır. Bu illerde, kriterlere gö
re noksan yatakların inşası için daha fazla ya
tırım yapma olanakları varsa da, mevcut hasta
nelerin yatak işgal oranlarının % 70'in altında 
olması sehebiyle, p'ersonel ikmali düzenlenince
ye kadar hu 'olanağın tam kullanılması mümkün 
olamayacaktır. 

Transfer harcamalarındaki kritik durum, 
korunmaya muhtaç çocuklara yapılan yardım 

için 'bütçeye konan ödeneğin, 6972 sayılı Kanu
na göre eksik oluşudur. (Bu durum, Bütçe 
Karma Komisyonunda dile getirilmiş ise de. her
hangi bir artışın yapılması 'mümkün olamamış
tır. 

1974 yılında yapılacak inşaatlara gelince: 
Bu yıl (Bayındırlık Bakanlığı aracılığıyle 425 
milyon liralık yatırım yapılması düşünülmekte
dir. Bu ödenek ile 1973 ve daha önce ihaleleri 
yapılan yatırımların inşaatlarına devam edile
cek ve 34 sağlık ocağı, 260 sağlıkevi, 2 170 ya
tak, 7 verem savaş dispanseri, 5 halk sağlığı 
laboratuvarı, 4 adet eğitim ve 3 adet sosyal 
hizmet tesisi inşaatına yeniden başlamlabilecek-
ıtir. 

1973 yılında ihale edilemeyen yatırımların 
ihaleleri bu yıl tamamlanacaktır. 1973 yılında 
1 '5.1.0 yatak, 13 ana ve çocuk sağlığı şubesi, 12 
verem savaş dispanseri, 6 adet halk sağlığı la-
•boratuvarı, 16 adet enterobakteri teşhis ünitesi 
ve iki sosyal hizmet tesisi hizmete girmiştir. 
1974 yılında yeni tesis olarak, 1 905 yatak, 29 
adet ana ve çocuk sığlığı merkezi ve şubesi, 6 
adet sağlık okul ve koleji, 4 adet halle sağlığı 
laboratuvarı, 11 adet verem savaş dispanseri. 
3 sosyal hizmetler tesisinin hizmete açılması 
planlanmıştır. 

Muhterem senatörler, şurasını belirtmeyi bir 
vazife bilirim ki, tavanından tabanına kadar 
gece - gündüz demeden millete hizmet vermekte 
olan sağlık personeli, feragat ve fedakârlık duy
guları içinde çalışmaktadır. Haricen rahatlık 
ve geniş imkânlar içerisinde görünen sağlık per
soneli, esasında elverısjsiz şartlar ve dar imkân
lar içerisinde bulunmaktadırlar. Gerek hizmetin, 
gece - gündüz demeden onları hizmete koşması, 
gereken şartların ağırlığı, gerekse maddî im
kânların darlığı içinde ıbulunmalarma ilâveten, 
zaman zaman haklarında vâki 'söylenti ve iddia
larla ayrıca üzüntüye gömülmektedirler. Şura
sı bir gerçektir ki, üzüntü, sıkıntı, şart ve im
kânlarının ağırlık ve kısırlılığma rağmen, he
kimlerimiz her türlü maddî ve manevi olanak 
ve desteklere sahip ülkeler hekimlerinden, bil
gi, teşhis ve tedavi gibi hususlarda hiç de geri
de değillerdir, aynı çizgidedirler. Dünya tıp 
alanında isimleri sık sık geçmektedir, 

İnanmak lâzımdır ki, eğer şartlar ve imkân
lar elverseydi, hekimlerimiz memleketi tıp dün-
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yasının en önde .gelen ibir merkezi durumıma 
'getirmiş olurlardı. Şartlar ve imkânların bili
nen durumuna rağmen, tıp mensuplarımızın 
(kesif gayret r e çabalarının ibir neticesi olarak, 
Türkiye, (tıp dünyasında «özü geçen bir ülke 
durumuna gelmiştir*. 

Yurt. dışında 'bulunan ,1ıekimlerimiz e gelin
ce; 'safhalarında, isimlerinden 'bahsettiren bu Ya
tanda şiar, asla. vatan haini değillerdir. Hemen 
hepsi yurtta, memleket ve millete hizmet ver
in e'k samimî arzu ve isteği içindedirler. Ancak, 
kendi görüş ve yaşantıları bakımından, yurtta
ki şartları Ye imkânları gayrimüsait bulmakta
dırlar. Mühim olan, şartlar ve infkâuları bn va
tandaşların da isteyerek 'dönmelerini temin ede
bilecek vasatta getirebilmektir. Tabiî ki, bu da 
zaman ve imkân meselesidir. 

Tüm sağlık personelinin 'durumu arz edilen 
şekilde mütalâa edildiğinde, 'kendilerini üzen, 
lıatta hizmetteki verimliliklerine tesir edebile
cek söylenti ve iddialara, gidilmesinde yarar ola
mayacağı herhalde ki takdir edilir. Tüm sağ
lık personelinin icincle (bulundukları durum ne 
olursa olsun, memleketin içinde bulunduğu 
şartları ve sağlık hizmetlerinin büyük ve haya
tî önemini 'daima göz (»nünde hulundurarak, 
kendilerine şifa aramak için gelenlere; özellik
le köylü, fakir, yaşlı vatandaşlara güler yüzlü, 
tatlı dilli, iyi muamelede bulunma yi bir görev 
'saymaları gerektiğini de ve yurt dışındaki he
kimlerimizin 'de. kendileri için çok zor olsa da
hi, ülkenin 'durumu bakımından yurda, dönmek 
hususunda feragat ve fedakârlıkta bulunmala
rının beklendiği, huzurlarınızda, işaret, etmeyi 
ayrıca vazife bilirim. 

Saıyııı (Başkan, değerli üyeler; Bakanlığın 
çalışmaları ile 1974 ve müteakip yıllarda yap
mayı. tasarladığı işleri ve faaliyetler, sürenin 
verdiği 'olanaklar ölçüsünde sizlere arza çalı
şıldı. Müzakereler sırasında yapılan kıymetli 
eleştiri ve öneriler. Bakanlığın faaliyetlerine 
ışık tutucu olarak ;gözönünde ibuluııdumlup, 
gereken ölçüler içerisinde değerlendirilecekler
di]1. Memleketimizin sağlık şartlanın düzeltmek 
ve sağlıklı hir ülkede sağlık seviyesi 'yüksek va
tandaşlara sahibolmak hepimizin amacı ve eko
nomimizin temel veril erinden biridir. 

Burada, her birisi mensup .bulunduğu Hükü
metin programının ışığı altında, kendi görüş ve 

anlayışına göre memlekete ve millete hizmet 
vermiş olan gelmiş geçmiş bütün Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlarından vefat etmiş olanları 
saygı ve rahmetle anmayı, hayatta bulun anla
ra da saygı ile en iyi temennilerde buluma yi 
bir görev saydığımı işaret etmek isterim. 

Sağlık hizmetleri geniş ölçüde nitelikli tıp 
ve yardımcı tıp personeli istihdamını ve büyük 
yatırımları gerektiren çok yönlü bir hizmetler 
manzumesidir. Amacı, insanların refah, sağlık 
ve mutluluğunu sağlamaktır. Bu açıdan, çok 
geniş ölçüde insancıl bir felsefedir. Bu felsefe
nin gerçekleşmesinde, hekiminden, köy ebesine, 
kentlisinden köylüsüne, aydınından tarımcısına, 
işçisine kadar tüm ulusun ibüyük emek ve hal
ikısın a ihtiyaç vardır. Ulus olarak hu hizmeti 
başarıya ulaştırmada elele vermemiz lâzımdır. 
•Sağlık hizmetlei'i bakımından Türkiye'nin, için
de bulunduğu durum, herkesin malumudur. Mü
him olan, hu durumun ortaya konmasından zi
yade, 'sıkıntıların giderilmesi yolunda getirilen 
ve getirilecek olan tedbirlerin Yüce Parlamen
tonun kıymetli ve değerli destek ve tasvibine 
mazhar olmasıdır. Ancak, ıbu şekilde mevcut 
sıkıntıların giderilmesi veya hiç olmazsa hafif
letilmesi imkânları elde edilmiş olabilir. Bakan
lığın îbütüıı mensupları, amaca ulaşmak, millete 
yararlı olmak, Parlamento ve değerli üyeleri
nin (güvenini kazanmak için mümkün olan gay
retle çalışmış, çalışmakta ve çalışacaklardır. 
Başarıya ulaşmakta kıymetli desteğinize ihti
yaç olduğunu elbette ki takdir buyurursunuz. 

Kröstereeeğinize inanılan desteğin en iyi bir 
şekilde değerlendirilmesinin daima göz önünde 
tutulacağına işaretle, sözlerime son verirken. 
Bütçemize gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı 
teşekkür eder, Muhterem Heyetinizi tekraren 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Bakan, sual 
•sorulacak efendim. 

ıSaym Oral Karaösmanoğlu, sualinizi soru
nuz efendim. 

OHAL ICİRjAOSMANOGLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, özellikle taşrada Derlet hasta
nesi ve sağlık ocağı gibi müesseselerin yapılma
sı yolunda, kurulmuş bulunan muhtelif dernek 
ler vasıtasıyle Bakanlığa, ve Hükümete destek 
'Olunmaktadır. Bu arada sayın Bakana arz ede
ceğim sorunun cevabım sn anda almak" •müin-
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kün olmayabilir; ama sorunun ehemmiyetini be
lirtmek isterim. 

Manisa'da ek pavyon inşaatı vardır. Dernek 
marifetiyle önemli bir 'kısmı bitirilmiş durumda -
dır. Şimdiye kadar müessir şekilde 'bir yardıma 
ımazhar olmamıştır. T allımın: ediyorum ki, büt
çe prosedürü muvacehesinde ve Sağlık Bakan
lığı Bütçesinde îbu 'gibi denıeklere yardım bazı 
kısıtlamalara maruz 'bırakılmıştır. Bu itibar
la, acaba sayın Bakan, Manisa'da inşaat halin
de bulunan Manisa Devlet Hastahanesi ek pav
yon inşaatının, 'Sağlık Bakanlığının imkânların
dan faydalanılmasını ve 'bitirilmesini düşünü
yorlar um ? Eğer, düşünüyorlarsa, 'durumun /biz
zat mahaıllinde tespit edecek bir heyet tarafın
dan tetkikini arzu ediyorlar mı? 

Bu hususta şu anda cevap vermeleri müm
künse rica edeceğim. Eğer cevap verıineleri 
mümkün değilse, yazılı 'olarak verebilirler. Bu 
•ek pavyon inşaatının özellikle hu seneki Dev
let 'bütçesinden; yani sağlık fonu 'bütçesinden 
istifadesini arz ve rica ediyorum. , 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) — 
Efendim, muhterem Senatörümüz "«Bir dernek 
tarafından yapılmakta olan ek inşaat vaziyeti 
var.» dediler. Dernekler hususundaki eski ka
nunu değiştiren yeni kamımın durumu herhal
de malumlarıdır. Derneklere yardım edeibilmek 
için demeklerin kamu yararına çalışır olmaları 
şarttır. Bu esasları haiz iseler müracaatlarını 
yaptikları takdirde, istekleri gereken şekilde 
değerlendirilecektir. 
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Sayın Bakan şimdi cevap veremeyecekler-
se, yazılı olarak da verebilirler. 

BAŞKAN — Tabiî öyle olacak efendim, 
sonradan yazılı olarak verebilirler. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — İkinci sualim 
ise; Torbalı'da İ10 senedir yılan hikâyesine dö
nen (bir sağlık hastanesi inşaatı Vardır. Dernek 
ya ninniyle yapılan hu inşaata Bakanlığın da 
yardımı olmuştur; fakat bu inşaat on senedir 
(bitirilememiştir. Bu hasitaneııin bitirilmesi sa
yın Bakanımızın Bakanlığı zamanında ele alına
cak imidir? Bunu da mümkünse şimdi, mümkün 
değilse yazılı olarak rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKAM 

SEIÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) — 
Efendim, ensülin yokluğu veya darlığı diye bir 
husus mevcut değildir. Sayın senatörümüz de 
'bilmelidirler iki, ensülin fazla miktarda vardır 
ve ayrıyeten de getirilmektedir. Eğer bazı ecza
nelerde yok denmiş ise, keyfiyet Bakanlığa inti
kal ettirildiği takdirde üzerinde durulacaktır. 

Yapılmakta olan hastanenin devamı keyfi
yetine gelince; zaten sayın (arkadaşım hu inşaa
ta daha .evvel Bakanlık tarafından yardım ya
pıldığını ifade ettiler. Benden evvelki sayın Ba
kanlar tarafından yapımına başlanmış olan İm 
gibi tesislerin bitirilmesi Bakanlığımızın göre
vidir. Bu hususta gereken yardım, müracaatla
rı halinde elbette ki değerlendirilecek ve yapıl
ma yolu araştırılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Saliboğlu, buyurun efen
dim. 

•OSMAN ıSALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, ben sayın Bakandan bir hususu rica 
edeceğim. 

ISakarya'da öölkent 'diye bir kasaba vardır. 
Bu merkezi bir yerdir, on - onlbeş tane köy ct-

.rafını sarmıştır. Burada sağlık ocağı açılması 
için kasabalılar bir bina yapmışlardır. Bu açı-
laJbi'lecek mi, açılamayacak ımıl.. Arzu*ederler
se yazıh olarak cevap verebilirler. Bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) — 
efendim, sağlık ocakları, konuşmamızda da be
lirtmiş olduğumuz gibi, tespit edilmiş miktar
larda ve daha evvel tespit edilmiş esaslara gö< 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Buyurun sayın Kırlı. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — ISayın Başkan, 

ensülin gibi, hayatî önemi (haiz bir ilâç, bir müd
detten beri piyasada ensülin hastaları tarafın
dan aranmakta; fakat bilhassa bir cinsi bulu-

•namamaktadır. Biraz önce hir eczacıyla yaptı
ğım konuşma neticesinde şunu da öğrendim ki, 
diğer cinsileri de bulunamaımaktadır. Bu çok 
önemli maddenin piyasada bulunamaması uza
yacak mıdır veya hu maddenin bulunamaması 
diğer bazı önemli maddelere de sıçrayacak mı
dır? Bunu üğrenımek istedim. Eğer sayın Bakan 
şimdi cevap verebilecekse lütfetsinler,. 
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re yapılmaktadırlar. Muhterem senatör aı-ka-
daşmıızm 'bclhl'tiklcrine göre, kör tarafından 
yapılmış :i:ir ocak seklinde ileri sürülmektedir. 
Bu hususta. da, eğer müracaat vaki olursa, de
ğerlendirilmesi yapılacaktır. Ancak, bahis 
mevzuu olan bu hususta genel -olarak arz et mele 
i . 'enm ki, mesele, sağlık ocaklarının yapılması 
ıvembsi değildir. Mesele, hu sağlık ocaklarına 
s;ğAk: personAi bulabil ene meselesidir. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Dikeçliıgil. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (KnyserD — Sayın 

B'i-d<an, l)nn cemiyet ıbaşkamrıdan öğrendim; 
BAr-lvü Oomiyoti Başkanı doktor arkadaşımız 
.Avrupa'da en son İm hastalık için çıkan "Suk-
.shıüin lr<e bir ilâçtan 'bahsettiler Cemiyoıln. 
enin aeaatı olduğu halde. bu ilaç Türkiye'ye 
niçhı YO imden getirilmiyor? Sağlık .meselesi'bü
yük 'bir numledir. Sayın Sağlık Bakanı bu ko
nu üzerine eğilip, bu ilâcı getirmeyi düşünüyor 
i:m. düşünmüyor mu?... 

BA.ŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 

SAĞLİK YE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SELÂILYTTÎN rİZBELtOGLU (Devamla) — 
EYnd'm, ilâç hususunda ki görüşlerimizi yine 
genel izahatımızda 'belirtmiş bulunuyoruz. Mv-
S'.:'e, İmr ilâcın getirilmesi meselesi değildir. 
.Memleketimizde de imâl edilmekte bulunan 
kaçlar vardır. Eşdeğerdeki ilâçların tekrar tek
rar getirilmesi değil, hatta azaltılması düşünül
mek m.l ir, 

BAŞKA.N — Sayın Unsal, buyurunuz c.fen-

LYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş
kan. Erzurum. Atatürk Üniversiteli Tıp Fakül-
LA oiinyesinde Türkiye'nin. en •modern araştır
ma hastanesi dört senedir kapalı tutulraakra-
d'". Bn durum bilinmekte midir? Eğer hiiinî-
yerm, nedenleri nelerdir'? Bunu sormak isliyo-

P AŞKAN— Buyurunuz sayın Bakan. 
: AĞLIK YE SOSYAL YALDIM BALAYI 

; AİLAHATTİN ( İZELLİOÜLr (Devamla) — 
Erendim, sayın Senatörümüz, tahmin ediyo
rum. ki. Üniversite hastanesi diye 'belirttiler. Bn 
hımu-u, Atatürk Üniversitesiyle temasa göçmek 
rai"'et iyi e tespite gayret edeceğim. 

BAŞKAN —• Buyurun saym Aylmn. 
f'EYDET AYKA's >TnkaO --- Sayın Başkan 

Y :••••• em rai ' : 

6 . 5 . 1974 O : 2 

I Birincisi : 7 . 4 . .1972 tarih ve .1410,2 sayılı 
Kararna'me; ilâç kararnamesi olarak hilinen ka-
kararnanıenin 13 ncü maddesi şu hükmü geti
r i r : «İlâç fabrikaları ve laboratuvarları. 'direkt 
gerçekleşmelerini Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tespit edilecek tek düzen hesap pla
nına uygun şekilde yapmakla yükümlüdür.:» 
Bu madde uygulanmakta mıdır: Şayet uygulan
mamakta ise, Imııu uygulamakla yükümlü olan 
Sağlık ve Sosyal. Yardım Bakanlığının hur mad
deyi uygulamamasınnı nedeni nedir ve saym Ba
kanın bu konudaki düşünceleri imdir? 

BAŞKAN — Sorunuzun üç tane olduğunu 
şöyîemiştiniz. diğerlerini de sorun. 

IİÜEYDET AYKAN (Tokat! — ikinci sorımı : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında. 1972 yı
lında, sağlık taleplerini, ibliyaçlannı. ve Türki
ye'deki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kul-
lanılnYleeek personel, fizikî kapasite, ve" mal
zemeyi tespit ederek ve buna dayanarak Air 
sağlık planlamasına gidilmek istenmişti ve bu 
amaçla da çalışılmaya başlanmıştı. Yalnız por 
soncl. envanteri için : bendm tm-unan bilgilere 

I göre, 3 bin civarında soru basılmış ve dağıtıl
mıştır. Bn, bütün, personeli kapsayacak' anlam
da ve elektronik Leyinlerle yalnız persoım'ü il_ 
g'ili olarak değerlendirilecektir. Aynı çalışma. 
fizikî kapasite ve malzeme içinde yaruimıştır ve 

i bunlar, bu konudaki uzman aı kadaşlarımızvn 
gelişti) diği çalışma, idi. Aoalba. Sağlık vo Sos
yal Yardım Bakanlığının bu çalışmayı yürütül
mesinin nedeni, çalışmadaki kusur ve eksiklik
lerden dolayı mıdır; gelip geçici bir 'bakanın 
hevesi sayılması dolayısiyle midir? Şayet sebep 
İran;ar değilse, 'Sağlık ve :Sosyal Yardım Bakan
lığının buna sahip olmamasının temel rud'ud 
nedir: 

BAŞKAN — Üçüncü sualinizi de sorunuz 
sayın Ay kan. 

CEVDET AYKAN i Tokat) — Üçüncü sorum : 
l Türkiye için çok önemli konulardan biriside, 1 ip 

•hizmetlerinde, sağlık alanında kullanılan mal
zemenin karışık ve dağınık oluşudur. Bu ım-
deııle malzemelerin alımımda birçok karışıklık
ların, zaman zaman haksız kazançların doğma
sına yol açmaktadır, bu malzemelerin zaman 

. zaman yedek parça, sıkıntısı nedeniyle kAlanıl-
mamasına da yol açmaktadır. Bu maksada da 
Türkiye'de sağlık hizmrib Ae-V kullanılan 'cak 
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zcmelerin standardize etmek ve bir düzene bağ- j 
kırnak için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın- j 
da yine 1972 yılında bir çalışmaya 'başlanmıştı. 
Bu çalışma halen yürütülmekte midir'? Şayet 
yürütülnıüyorsa, bunun nedeni nedir ? 

Sayın Bakandan 'bunları öğrenmek istiyo- I 
rum. 

BAŞKAX — Buyurunuz sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

SELÂHATTİN CİZRELİOÖLU (Devamla) — 
Efendim, sayın Aykau, Bütçe konuşmalarımı- I 
zm başından nihayetine yaklaşan bir kısmına 
kadar salonda bulunmadıkları için haklı olarak I 
ıbu sualleri tevcih buyurdular. I 

Bütç,e hususundaki konuşmamızı tetkik -bu
yurmuş oldukları takdirde, sordukları her üç 
sualin de cevabını bu konuşmamın içinde İmla- I 
caklardır. 

İlâç fiyatları, (bizden evvelki devrede objektif 
esaslara oturtulmuştur. Bu sistem devam etmek
tedir ve ettirilecektir. 

(Sağlık (personeli •hususundaki çalışmalar ke
za 'devanı etmektedir. 

Buyurdukları üçüncü husus; malzemelerin 
dağınıklığı (hususudur. Biz, tedavi kurumları alet 
ve (gereçlerinin önemli olan bir kısmının Sağ
lık vo -Sosyal Yardım Bakanlığınca ithalinin, 
hem piyasada Ibulunmaısmı temin edeceğini, kem 
ucuz fiyata mal olacağını 'belirttik ve bundan, 
Sağlık ve ISosyal Yardım Bakanlığına ait (bütün I 
araç ve ıgereçlerin genel olarak ithali hususu I 
üzerinde durulacağı, düşünüleceği notka'l arını 
sarahaten Ibelirtmiş hulunuyoruz. 

Bu 'suretle tahinin ederim ki, üç sualin de 
cevalbmı tekraren arz etmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
İSKENDER OEXAP EGE (Aydın) — Mü-

ısa.de ederseniz bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ege. 
İSKENDER OENA-P EGE ((Aydın) — Dok

torların reçete kâğıtları vardır. Bunların, Mali
ye Bakanlığı tarafından (bastırılarak doktor
lara tevzi edilmesi, doktorların bu şekilde ha- I 
zırlanmış reçete •kâğıtlarını kullanması tema
yülü vardır. Acalba, Bakanlığın bu konudaki, I 
hu düşünceye karşı (görüşleri nedir"? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

SELÂHATTIN OİZRELİOĞLU (Devamla) — | 

I Efendim, konuşmamızın içinde sualle tin eevabı-
I nın mevcut olduğunu zannediyorum. Belki ınik-
I rofonun (bir hatası olacak, ses, muhterem Ege'ye 

kadar ulaşmamış. İzahlarını içerisinde, reçete 
kâğıtlarının Maliye Bakanlığı tarafından 'bastı
rılması hususunda ıgörüs ve tekliflerin mevcut 
olduğunu; ancak bunun üzerinde fayda ve mah
zurlarının enine (boyuna tetkik ettikten sonra 
Ibir 'sonuca varaibileceğini arz etmiş bulunu
yorum. 

üSKıENDER (CENAP EGE (Aydın) — özür 
I dilerim efendim, (ben duymadım. 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun efendim. '((Alkışlar.) 

ICEVDET AYKAN ^Tokat) — .Sayın Baş
kan, son 'söz üyenindir hükmü dolayısıyle söz 
istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş-

kan, Yüce (Senatonun değerli üyeleri;. 
(Son söz hakkını kullanmak ihtiyacını, Sayın 

I Bakanın verdiği cevaplar üzerine duydum. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ibüyük hiz
metler yapmış, yapacak ve yapması beklenen bir 
kuruluşumuzdur. Gayet talbiî Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında pek çok hizmetler daha 
'önceki yıllarda haşlatılmış ve Ibunların (bir kısmı 
korunmuş, (bir kısmı korunmamıştır. Ivorunma-

I mış olan (hizmetler hakkında »o hizmetleri başla
tanların soru sorma haklarını kullanmaları o 
kişilerin sorumluluğu içindedir. 

'Ülkemizde çok tartışılan konulardan (birisi 
de, ilâç sorunu idi. 1972 yılında ıburada Millî Bir-

I tik Grupu; (bazıları (gerçeklere uymayan hırta-
I kını eleştirilerde (bulunmuş; fakat iyi niyetle 
I yaptığı (bu eleştirilerin ileriki yıllarda takipçisi 
I olmamıştı. (Hükümetlin 18 Ağustos 1972 tarihiyle 

çıkan Ibir (beyanı vardı. Bu (beyan aynen şöyle 
idi; «İlâç Kararnamesi aynen ve titizlikle uy
gulanacaktır.» Hükümetin hu telbliği o zamanki 
ihtiyaicın bir ifadesiydi. 

iSorularımı arz ederken Sayın Bakana, «İlâç 
Kararnamesinin temeli olan (bir madde uygulan
mamaktadır ve halen de uygulanmamıştır;» şek-

I ünde (bir sioru tevcih ettim. Kanunlarımıza gö
re, Bakanlar Kurulunun kararını uygulamakla, 

I bakanlar sorumludurlar, ışayet hu sorumluluk
larını yerine getirmealerse, bunun nedenini açık-

I lamaları gerekir, ya ela hu nıadde şayet (bugünkü 
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ihtiyaçlara uygun değilse, iO maddenin yine 
İbir kararnameyle kaldırılması hususunda çalış
malarda (bulunmaları .gerekir. Kararnameden 
aşağı - yukarı iki yıl geçmiştir. Aradan geçen 
bu süre makûl ibir tsüredir. Bir temel maddenin. 
uygulanmasının nedeni iSayın Bakandan açık 
olarak öğrenmek değil; fakat îbu soruyu Sayın 
Bakana açık olarak yöneltmiş olmak istedim ve 
sorumu yönelttim. 

İkinci sorum yine açıktı; Tabu, sağlık hiz
metlerine (baktığımız 'zaman, gerek (bütçe konuş
malarında olsun, 'gerekse Meclis konuşmaların
da olsun, (birbirine benzer lâflar devamlı ola
rak söylenmiştir. Mühim olan, onlarda belli so
nuçlara ulaşmaktır ve söylenenleri uygulamak
tır. 

ıSaym Bakama yönelttiğim diğer bir soru şu 
idi: Ben, Bakanlığım döneminde inandığım ve 
bugünkü yönetimle uyuşum içinde olduğuna 
inandığım, kaibul ettiğim İbir uygulamaya baş
ladım: Malzeme, personel ve fizikî kapasite en
vanteri.. Bunun ibütün unsurları uzmanlar ta
rafından geliştirilmiştir. Bir sağlık planı ancak 
bu tarzda bir çalışmaya dayanabilir, onun dışın
da olursa, sağlık planı teorik kalır, ülkenin ih
tiyaçlarını karşılamaz. Sayın Bakan, konuşma
larından anlayabildiğim, kadar tekrar tekrar; 
«Türkiye'de mühim olan yalnız fizikî kapasite 
yaratmak değil, 'bunda kullanımı sağlamaktır.» 
dediler. Kendileri bilirler ki, halen Türkiye'de 
mevcut yatakların takriben yüzde 35'inden ya-
ranlanılmamaktadır, Bunlar Devletin resmî ra
kamlarıdır. 

Sayın Bakana hitaben; «Şayet bunu ken
dinden önce gelen herhangi ibir arkadaşının gelip 
geçici, hiçbir şeye -dayanmayan, ciddî (bir şeye 
dayanmayan hevesi olarak kaibul ediyorlarsa, bu
nu lütfen açık olarak (belirtmeleri lâzım», dedim. 
Ben açık olarak'şunu belirtiyorum; ta<biî Sayın 
Bakanın kusurları değildir bu, kendinden önce 
gelenlerin ihmalleridir. Bunu açık olarak bu Se
natonun huzurunda belirtiyorum. 

Üçüncü hususu yine açık olarak izah etmiş
tim; malzeme standardız esin e gideceğiz demek 
Ibaşkadır; 3 aylık ibir zaman geçmiştir. Herkes 
temenni etmiştir, Türkiye'de bazı işler yapmak 
istemiştir; ama (başlamak lâzımdır. 3 ay bir Ba
kanlık için makûl süredir. Bazı işlere 'başlanmış, 
aradan göçen süre bazı işlerin yürümesi için, 

hatta bazı sonuçlara ulaşmak için yeterli bir 
süredir. Bu süre içerisinde Ibu süreyle ilgili yal
nız temennileri değil, Ibu sürede (başarılan neler
dir ; (bunları bilmekte yarar vardır. 

Benim, iyi niyetlerle arzım (bunlardır. Taibiî, 
inandığım, konuların savunucusu ve takipçisi 
olmanı, (bu Senatonun İbir üyesi olduğum sürece 
lbenini kamuya karşı, seçmenlerime karşı, kanun
lara karşı bir görevimdir. 

iSayın Bakanın ve Yüce Senatonun (bu anlam 
içerisinde soz aldığımı (bilmelerini rica ederim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalar 
ıbitmiştir, şimdi (bölümlerin oylamasına geçiyo
ruz : 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 10 724 375 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 262 961001 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

111 Koruyucu sağlık hizmetleri 
ve sosyalleştirme 1 385 354 541 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ana ve çocuk sağlığı ve aile 
planlaması 119 787 217 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 1462 338 862 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Lira Bölüm 

114 Sosyal hizmetler 133 461 561 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 31 482 368 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi
nin milletimiz ve mmeleketinıiz için hayırlı ol
masını dilerim. 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/77; 
C. Senatosu : ,1/255) (S. \Sayısı : 344) (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerinin okunup 
oylanmasına geçiyoruz. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne 1974 malî yılında yapacağı hiz
metler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 23 635 704 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli oku
tuyorum : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 1 316 711 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 344 S. Sayılı basma yazı 2.5.1974 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Lira 

102 Destek hizmetleri 1 856 962 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden do 
ğan bulaşıcı hastalıklardan 
korunma 19 699 842 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 762 189 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan cet veliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 23 635 704 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B. Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 16 003 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler. 105 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 7 527 704 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2 nei maddeyi, okunan (B) işaretli cetveliy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğünce 1974 malî yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 neti maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nei maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren ve buna bazı maddeler ekleyen kanun 
ve kanun hükmündeki kararnamelerin uygulan
masından doğan istihkaklar için bütçeye konu
lan ödenek yetmediği takdirde, (B) işaretli cet
velin yılı içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 
karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli cetvel
deki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

0 nei maddeyi (okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1974 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nei maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nei maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık 

ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nei maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümü açık oya sunulacaktır, küre
ler dolaştırılsın. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
bütçesi müzakereleri bitmiştir, hayırlı, uğurlu 
olsun. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe kanunu tasarısına ait oylama sonucunu arz 
ediyorum: 

Oy sayısı 99; kabul 84, ret 15. Bu durumda 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 
tasarısı kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını dilerim. 

C) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

4. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (S. Sayı
sı : 337) (1) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 
1/249) (S. Sayısı : 338) (2) 

6. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/69; <!. Senatosu : 1/247) (S. Sa

yısı : 336) (3) 
7. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka

nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (S. 
Sayısı : 335) (4) 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) (S. 
Sayısı : 339) (5) 

9. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/73; C. Se
natosu : 1/251) (S. Sayısı : 340) (6) 

(1) 337 S. Sayüı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nei Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 338 S. Sayılı basmayazı 2 5 . 1974 ta
rihli 52 nei Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 336 S. Sayüı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nei Birleşim tutanağına eklidir. 

(4) 335 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nei Birleşim tutanağına eklidir. 

(5) 339 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nei Birleşim tutanağına eklidir. 

(6) 340 S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nei Birleşim tutanağına eklidir. 
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10. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kamımı tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 
(S. Sayısı : 341) '(1) 

11. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yıh Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253) 
(S. Sayısı : 342) (2) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı ve üni
versiteler bütçelerinin müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerini 
almış bulunımja'ktadırlar. 

Grupları ve şahısları adına -söz alan sayın 
üyeleri sırasıyle okuyorum : Adalet Partisi Gru
pu adına İsmail Kutluk ve Sait Mehmetoğlu, 
Kontenjan Grupu adına Bahriye Üçok, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına Reşat Oğuz ve 
Celâl Ertuğ, Millî Birlik Grupu adına Kadri 
Kaplan, Adalet Partisi Grupu adına İhsan Sabri 
Çağlayangil. 

Şahısları adına söz alanlar, Turgut Cebe, 
Hanıdi Özer, iskender Cenap Ege, Cevdet Ay-
kan, Hüsnü Dikeçligil, Alâeddin Yılmaztürk, 
Lütfü Doğan, Sait Mehmetoğlu, Niyazi Unsal, 
Hüseyin Öztürk. 

Bu Bütçenin tümü üzerinde gruplara ayrılan 
süre 'bir saattir. Grupları .adına iki sayın üyeyi 
konuşturacak olan gruplar, bu bir saati iki sa
yın üye arasında taksim, edeceklerdir; bir saat
lik süre içinde konuşacaklardır. 

Adalet Partisi Grupu-adına Sayın İsmail Kut
luk. buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK 
(Çanakkale) — Yüce Senatonun muhterem Baş
kanı ve değerli senatörler; 

1974 yılı Bütçesinin görüşülmesi münasebe
tiyle, Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
pu adına Millî Eğitin; Bakanlığı Bütçesi ve ça
lışmaları hakkında görüşlerimizi sunmak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Grupum, adına en derin saygı ve sevgilerimi 
sunarken, Yüce Senatomuzun değerli üyelerini, 
Millî Eğitim Bakanlığının ve üniversitelerimizin 

(1) 341 S. Sayısı basmayazı \2 ;. 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 342 S. •Sayıh basmayazı .2.5. 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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mümtaz yöneticilerini en içten duygularla se
lâmlarını. 

Sayın senatörler, millî eğitim, hizmetleri ^ i l 
letler için çok önemli, çok ciddî 've büyük ça
lışmalar; uzun vadeli, ısrarlı gayretler isteyen 
pek değerli bir konudur. Bunun içindir ki, millî 
eğitim hizmetleri, bütün hizmetlerden daha çok 
önemle üzerinde durulması gereken, hele bizim 
gibi kalkınma çabasında bulunan milletler için 
çok hayatî önemi olan bir konudur. Aslında bir 
ulusun ekonomik, sosyal, kültürel ve endüstri
yel yönden dünyada müstesna bir yeri var ise, 
bunun sırrım herşeyden önce millî eğitim hiz
metlerine verdiği değerde ve ulaştığı 'eğitim se
viyesinde aramak lâzıniigelir. 

Bu itibarla, Büyük Atatürk'ün çizdiği hede
fe ulaşabilmek için dünyada üstün ve etkin ol
mak istiyorsak, evvelemirde millî eğitim hizmet
lerine büyük önem, vermeliyiz. Ayrıca, maddî 
gücümüzün bütün imkânlarını kullanarak büt
çelerimizde eğitim hizmetlerine büyük imkânlar 
vermek .mecburiyetindeyiz. Bunu yapamadığımız 
müddetçe daha nice yıllar bu kürsülerden eğitim 
edebiyatı yapmaya devam edeceğiz. 

Millî eğitimimizde bugün vardığımız seviye
yi küçümsememeliyiz. Cumhuriyetin kuruluşun
dan bugüne kadar almış olduğumuz netice, tür
lü çalışmalardan, fedakâr gayretlerden, dar ve 
kısır imkânlarımızdan, bütçelerimizden ayırarak 
harcadığımız paraların yerinde ve en faydalı 
şekilde harcanmasından sonra vardığımız müspet 
bir neticedir. 

4973 - 1974 öğretim yılı başında bütün yurt 
sathında 40 303 ilkokulumuz, 2 400 ortaokulu
muz, 621 lisemiz, 411 lise muadili m,eslek oku-
lunıuz, 187 teknik ihtisas okulumuz, 449 meslekî 
teknik yaygın kurumumuz, 22 yüksek öğretmen 
yetiştiren okulumuz, 23 akademi ve meslek oku
lumuz, 9 üniversitede 78 fakülte ve yüksek oku
lumuz bulunmaktadır. 

Bu neticeye göre, millî eğitim alanında kü
çümsenmeyecek, hatta övünülecek bir neticeye 
vardığımızı açıkça görürüz. 

Millî eğitim, alanında bu varılan sonucun şüp
hesiz ki, istenilen bir sonuç olmadığını biliyo
ruz. Herkesi en az ilköğretim çarkından ve hatta 
herkesi eğitim, politikamız doğrultusunda orta
öğretim çarkından geçinmek suretiyle; ulusumu
zun bütün fertlerini kaderde, kıvançta, tasada ve 
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bölünmez bir bütün halinde eğitim, ve öğretim
den geçirmek en büyük emelimizdir. Aslında bü
tün hükümetlerin hedefi de bu olmalıdır. 

Bulamaçları gerçekleştirmek için eğitim, ve 
öğretim düzenimizin her gün ıgelişen ve değişen 
ilmin, teknolojinin doneleri, sonuçlarına göre 
esneklik içerisinde değişim ve evrimleri göster
mesi tabiîdir. 

Bu değişim ve evrimleri sağlamak için, geç
miş yıllardan beri, bilhassa Adalet Partisi dev
rinde Millî Eğitini Bakanlığında büyük çapta 
çalışmaların olduğunu bilmekte ve müşahade et
mekteyiz. Yeni Hükümetin Millî Eğitim Baka
nının da bu çalışmalara öneın, vereceklerini, 
eğitim düzenimizin ilmî verilere ve teknoloji
nin zorunlu sonuçlarına ve sanayileşen Türki
ye'nin kalkmm'a programlarının öngöreceği in-
sangücü istihdam, politikasına uygun şekilde bu 
çalışmaları devam ettireceklerine, takviye ede
ceklerine Grupumuz samimî olarak inanmakta
dır. 

Bugün millî eğitimimizin birçok darboğaz
ları olduğunu bilmekteyiz. Grupumuz, millî eği
timimizin bu darboğazlardan birlik, beraberlik 
anlayışı içerisinde, 'bilhassa partilerirstü bir po
litika takip edilmek suretiyle Anayasada ifa
desini bulan milliyetçilik ruhu içerisinde, ulusu
muzun millî menfaatleri hedef alınmak suretiyle 
kolaylıkla geçilebileceği kanaatindedir. 

Sayın senatörler, millî eğitimimizin ite m eli 
'Cumhuriyetimizin ilânından sonra atılmıştır. 
İlk zamanlardaki hedefine, Türkiye Cnindıuriye-
ti Hükümetinin muhtaç olduğu idarî kadrolara 
süratle insan yetiştirmek görevi düşmüştü. Aynı 
zamanda bu göreve; millî ülküye bağlı, idealist, 
dinamik nesiller yetiştirmek, devrimleri halka 
yaymak, cahillikle savaşmak amacının da eklen
diğini hepimiz bilnıekteyiz. Millî eğitimimiz bu 
kedefleri igerçekleştirebilecek şekilde o zaman 
teşkilâtlanmış ve zamanın isteklerini karşıla
maya çalışmış, imkân ve şartlar içerisinde bu 
hedefine ulaşmıştır. 

Bugün millî eğitim sistemini değişen şartla
rın, ilmin, teknolojinin ve toplumun isteklerin
den ayrı, -bağımsız bir sistem olarak düşünmek 
doğru değildir. Nitekim,, toplumcumuzda olage
len atılımlar; gelişmeler Türkiye'nin maddî ma
nevî çehresindeki değişmeler çoğaldıkça, eğitim 
ve öğretim, hizmetlerinden isteklerimiz artmış, 
değişmiş ve çeşitlenmiştir. 

Ortaya gelen yeni durumlara göre millî eği
timimiz bu istekleri karşılayabilmek, değişiklik
lere uyabilm,ek için önemli çalışmalara sahne ol
muş, iktidarlar bu çalışmaları dolayısıyle haklı, 
ya da haksız tenkit edilmişlerdir. 

1939 yılından bu yana millî eğitimimizle il
gili 37 kanun çıkarılmıştır. Bütün bu kanun
lar, -gelişen Türkiye'mizin, yüce milletimizin duy
duğu ihtiyaçlara cevap vermek için çıkarılnıış, 
ileri görüşü benimseyen kanunlar ve nizamlar 
olarak bilinmjektedir. 

Eğitim sistemimizin gelişmesi ve ıgünün şart
larına göre düzenlenmesi için millî eğitim, me
selelerimizi çözebilmek ve oluşturmak için 8 de
fa Millî Eğitim Şûrası toplanmıştır. Bu şûralarda 
m,illî eğitimimizin gelişmesi, yenileşmesi için şüp
hesiz çok önemli kararlar alınmıştır. 

Bunları söylemekteki maksadım; dünün mu
halefeti ve bugünün de iktidarına mensup bazı 
sözcülerin, millî eğitim sistemi üzerinde yeteri 
kadar e alışılmadığı ve durulmadığı şeklindeki 
tenkitlerine cevap teşkil etmesi içindir. Cum
huriyet kurulduğundan bu yana, bilhassa Ada
let Partisi iktidarı zamanında büyük gelişmele
rin olduğunu bu kutsal kürsüden şükranla ifade 
etmeyi bir borç saymaktayım. 

«Son günlerde basınımızdaki neşriyattan ve 
Sayın Bakanımızın beyanlarından Millî Eğitim 
Şûrasının Haziran 1974'de toplanacağını öğren
mekteyiz. Bu 9 ncu Şûrada, nültî eğitim siste
mimiz 8 ne i Şûrada alınan kararların ışığı alt ni
da tartışılacak, şüphesiz ki, Önemli kararlar alı
nacaktır. Temennimiz odur ki, millî eğitim me
selelerimiz aceleye getirilmesin, enine boyuna 
tartışılsın ve faydalı neticeler alınsın. 

Biz Adalet Partisi Grıtpu olarak, millî eği
tini alanında alınacak her müspet kararı ; mem
leketçi, Atatürkçü davranışları samimiyetle al
kışlamak ve teşvik etmek kararındayız. Millî 
eğitimimiz için Atatürkçü ve Anayasal atılım
ları her zaman desteklemeye devam, edeceğiz. 
Zira. partimiz programımda herkes için eğitimi 
gerçekleştirmeyi bir prensip almış bulunmakta
dır. Ba sebeple memleketçi, Atatürkçü, Anayasal 
çalışmaları samimiyetle destekliyoruz. 

Sayın senatörler, Adalet Partisi herkese 
eğitimi, «Her köye, kente okul» parolasını 
prensip olarak almıştır. Bütün vatandaşlariımı-
za eşit eğitim imkânlarının verilmesini, herkese 
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hayatta kabiliyetlerini geliştirecek fırsat eşit
liği temin edilmesini, kabiliyetli gençlerimizin 
her türlü imkân ve fırsatlardan faydalanarak 
desteklenmesini, sosyal adaletin ilkesinin tabiî 
sonucu saymıştır. Bu inançla, iktidarda bulun
duğu süre içerisinde daha çok köye, kente okul, 
ortaokul, lise, sanat enstitüsü, yüksek okul ve 
fakülte götürmeye 'çalışmıştır. Ayrıca, bu okul
ları açarken bölgeler arasındaki dengenin bozul-
onamasına da bilhassa dikkat etmiştir. Adalet 
Partisi iktidara geldiği ızaman; 1964 -1965 öğ
retim yılında 29 423 ilkokul vardı 81 306 öğ
retmen ve 3 743 500 öğrenci ilkokullarda de
vamda 'bulunuyordu. Adalet Partisi iktidarı 
1971 yılında bu rakamı 37 500 ilkokula, 1137 446 
öğretmene, 5 053 000 öğrenciye çıkarmıştır. Böy
lece 1965 yılında ilköğretimde okullaşma oranı 
% 77 iken, 1971 'yılında % 93'e çıkmıştır. 

Gene, 1965 yılında 23 yatılı bölge okulu 
varken, 1971 yılında (bunların sayısı 77'ye yük
selmiştir. 1965 yılında ortaöğretimde okul sayısı 
762 iken, 1971 yılında 1 714'e yükselmiştir. Aynen 
ortaokullarda olduğu gibi, tümüyle 1965 yılına 
kadar açılanlardan daha fazla 258 yeni lise aça
rak % 157'lilk ıbir artışı Adalet Partisi iktidarı 
sağlamıştır. 1965 yılında 122 kız enstitüsü, 113 
akşam sanat okulu faaliyette iken, gene Ada
let Partisi iktidarı zamanında yeniden 16 kız 
enstitüsü, 56 sanat okulu, 183 akşam kız sanat 
okulu açılmış, ticaret lisesi alanında da bu oran 
o nispette artmıştır. Adalet Partisi iktidarı dev
rinde 16 ilköğretmen okulu, 7 eğitim enstitüsü 
açılmıştır, ıgene Adalet Partisi iktidarı devrin
de Diyarbakır, Elâzığ, Adana, Eskişehir, Kay
seri, Bursa, Sakarya ve Konya'da yeni üniversi
teler ve yüksek okulların temeli atılarak, mem
leketimizin hizmetine sunulmuştur. 

Gförülüyor iki, bu çalışmalarla Adalet Partisi 
eğitim, öğretim kurumlarını vatan sathına den
geli yaymış, «Herkese eğitim, her köye kente 
okul» parolasına 'gerçekleştirmeye büyük çaba 
harcamıştır. Yeni Hükümetten de aynı atılımla
rı beklemek talbiatiyle hakkımızdır. 

ıSaym senatörler, yurdumuzun nüfusu hızla 
artmaktadır. Bu ayrı bir proiblemdir. Büjdik çalış-
tmalara rağmen, 4 500 cıvarmdaiki köylerimiz 
olkuldan (mahrumdur. Bu köylerimizin nüfusları 
250^den aşağıdır. Yerleşim birimleri de çok 
küçük, coğrafî şartları ise pek güç durumdadır. 

Buralarda oturan vatandaşlarımızın çocukları
nın da okula kavrışturulması, Devlet babanın en 
asil vazifesidir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınana dönemlinde 
4 500 köye okul yapımı öngörülmüştür. Ancak, 
izah ettiğim şartlar altında, gerçekleşmenin zor 
olacağını ifade etmek istiyoruz. Okuldan mah
rum olan bu vatandaşlarımızın çocuklarını oku-
t ab ilmenin ancak önemli merkezî yerlerde yatılı 
ıbölge okulları açmakla 'mümkün olacağı kanaa
timi samimî olarak taşımaktayız. 

Sayın senatörler, Millî Eğitim Bakanlığının 
gerçeklere ve planlama esaslarına en uygun ça
lışan dairelerinden birisi, hiç şüphe yoktur ki, 
İlköğretim Genel Müdürlüğüdür. Hizmeti geçen
leri bu kutsal kürsüden takdirle yadetmek bir 
kadirşinaslık: olacaktır. 

Halen 40 303 ilkokul vatan sathında hizme
te açılmış, bu okullarda 160 bin civarında öğ
retmen cehaletle savaşmaktadır. Bu öğretmen
leri yarınlarımızı yetiştiren fedakâr insanlar 
olarak, grupumuz saygı ve sevgi ile selâmla
maktadır. 

İlkokul yapım ve donatım hizmetleri, eski
den olduğu gibi, illerde emanet suretiyle ve mil
li eğitim müdürlükleri yolu ile yapılmalıdır. 
Tatbikattan glen bir naçiz arkadaşınız olarak 
ifade ediyorum ki, millî eğitim 'müdürleri yolu 
ile yapılan okullar, hem daha ucuza çıkmakta 
ve hem de sayı bakımından fazla okul yapma 
imkânı bulunmaktadır. Millî Eğitim Temel Ka
nununda ifadesini Iralan bu yapını işinde, yeni 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızın, uygulamaya 
konulmak ve yürütülmek suretiyle, gerekli ted
birleri alacağından da emin bulunuyoruz. 

Sayın senatörler, radyo ve televizyon ile ya
pılan öğretimin faydalı sonuçlar verdiği mu
hakkaktır. Bu ıgibi öğretim programlarının ço
ğaltılmasını ve daha faydalı hale getirilmesini, 
bilhassa televizyonda ders yapan öğretmenleri
mizin davranışlarına daha iyi dikkat etmelerini 
önemle istirham etmekteyiz. 

1928 yılında, hemen hiç yok denecek oku
ma - yazıma oranımızın bugün vatan sathımızda 
% 60'ı geçen bir düzeye ulaştığını görmekteyiz. 
Bu oranın 'artmasında bir yönden örgün eğitim, 
diğer yönden de halik eğitimi dediğimiz yaygın 
eğitim çalışmalarına Sayın Bakanımızın daha 
çok önem vermek suretiyle, köylerimizde, kentle-
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rinıizde daha çok halk eğitim faaliyetini yürüten 
kursların açılmasına ve böylece ümımîlik savaşma 
'büyük katkıda bulunacaklarına grupumuz sa
mimiyetle inantmaktadır. 

Ayrıca, halk eğitimi hizmetlerinde görev 
alan ıdeğerli öğretmenlerimizin maddî yönden 
takviye edilmelerini de istinham etmekteyiz. 

Sırası gelmişken T ürik iSilâhlı Kuvvetlerinin, 
fbünylerinde açmış okluğu okuma - yazana ofcul-
'ları yolu ile okuma - yazma oranına yapmış ol
dukları sön. derece önemli ve müstesna hizmet
leri yüce huzurlarınızda takdirle karşılıyor. 
gTiıpuımıızun en samimî teşekkürlerini arz eder
ken, ayrı bir kıvanç duyuyorum. 

Sayın senatörler; 1960 yılından sonra planlı 
'kalkınma 'dönemine girdiğimizi biliyorsunuz. 
Her alanda olduğu gibi, millî eğitim alanında 
da, millî eğitim hizmetleri uzun vadeli planlara 
bağlanarak halli ceketine gidilmiştir. Bu planlı 
dönemde sosyal gelişme, ekonomik kalkınmanın 
ihtiyaç ve istekleri karşısında eğitimimizin ye
niden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Çünkü, 
planlı kalkınma hedeflerine varabilmek için 
eğitim ve öğretim, iıısaııgücü arasında bir den
ge sağlanması tabiîdir. Bu itibarla, kalkınma 
hedefleriyle eğitim sistemi arasındaki sıkı iliş
ki münasebetiyle, eğitim sisteminin kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirebilecek bir yapıya ka
vuşturulması her zaman önemli bir mesele ola
rak önümüzde duracaktır. 

Yurdumuz hızla sanayileşmek yolundadır-. 
Sanayileşmeyi gerçekleştirecek en önemli un
sur da yetişmiş insan gücüdür. Bu insan gücü
nü kalkınma hedeflerine göre gerçekleştirebile
cek tek yol, millî eğitim sisteminin iyi çalışma
sıdır. Ayrıca, hızla sanayileşme toplumumuzda 
sosyal etkinlikler ve değişiklikler meydana ge
tirecektir. Bu değişiklikler ve etkinlikler, tabia-
tıyle eğitimimizi etkileyecek, dolayısıyle eğitim 
sisteminde sürekli olarak gelişmeler, düzenleme
ler olmasını zorunlu kılacaktır. Millî Eğitim 
sistemimizdeki reform çalışmaları, zannediyo
rum ki, bu nedenlerle yapılmaktadır. 

Millî Eğitim temel kanunu, geçen dönemde 
Yüce Meclisimizin tasviplerinden bu anlayışla 
geçmiş, kanunlaşmış, eğitim sistemimizi düzen
lemiştir. 

Sayın senatörler, yukardan beri izah etmek
te olduğum bu sorunun sebebi şunun içindir: 

İktidar kanadına mensup üyeler, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi Bütçe Plan Karma Komisyo
nunda görüşülürken temel eğitim kanununun 
uygulanmamasını Sayın Bakandan istediler. Sa
yın Bakan da, bu kanunun bazı maddelerinin 
değiştirileceğini beyan buyurdular. 

20 nci Yüzyılın insanı çok kısa sürelerle 
atom ve feza çağlarına ulaşılmasına tanık ol
muştur. Bu yüzyılın bilim ve teknolojisindeki 
son derece hızlı gelişmeler, atom çağının hemen 
arkasından feza çağının gelmesine vesile ol
muştur. Bu değişiklik, toplumun yapısında ol
duğu kadar, toplumların ihtiyaç ve inkişafla
rında elbette tesirini göstermiştir. 

Konuya bu açıdan bakıldığı takdirde. Millî 
Eğitim Temel Kanununda dünün ihtiyacı olan 
bir madde, bugün geçerliliğini elbette kaybet
miş olabilir. İşte o zaman kanunlarda, nizam
larda ve sistemlerde değişiklik zaruret haline 
gelmiş olabilir. Eğer yeni Hükümetin Sayın Ba
kanı ile parlamenterleri konuyu bu açıdan ele 
alıyorlarsa, kanun elbette normal prosedürü 
içerisinde değiştirilebilir. Aksi halde. Millî Eği
tim temel kanununun öngördüğü millî eğitimle 
ilgili kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri uygu
lamaya koymadan ve neticelerini görmeden ka
nunun değiştirilmesine grupumuz daima karşı 
çıkacaktır. 

Şimdi. Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan s;o-
iruyoruz; Millî Eğitim temel kanununun hangi 
maddeleri değiştirilecektir? Millî Eğitim temel 
kanununun öngördüğü kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin uygulamaya konulmasıyle ilgili 
Millî Eğitim Bakanlığında ne gibi çalışmalar 
vardır-? 

Millî eğitimimizin prensipleri ve sistemi Mil
lî Eğitim Temel Kanununda tespit edilmiş bu
lunmaktadır. Türkiye'de millî eğitim sisteminin 
ve prensiplerinin olmadığını beyan edenler bu 
kanunu ve programlarımızı bir kere daha oku
mak fırsatını aramalıdırlar. 

ı Hükümet programında; «Meslek ve sanat 
dallarında eğitim ilköğretime dayalı olacaktır.» 
denilmektedir. Eğer bu hüküm, hemen ilkokul
dan sonra meslek okulları açılacak anlamım ta
şıyorsa. bu sistemin gerçekleşmesinin, vatandaş 
çocukları arasında okumayı kısıtlama anlamına 
geldiğini hemen ifade edebiliriz. Eğer bu böyle 
ise. herkese eğitim prensibine aykırı olduğu ka-
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dai', imkân ve fırsat eşitliği prensibini de zede
leyeceği kanaatindeyiz. Eğer bu böyle değil ise. 
(Hükümet programındaki bu hüküm olsa olsa 
Hükümeti meydana getiren partilerin birisinin 
ötekisine göz kırpması anlamına geldiğini san
maktayız. 

Yatılı bölge okulları açılmasının ve bilhassa 
Türkcemizi iyi bilmeyen bölgelerde uygulama
ya konulmasının sayısız faydaları vardır. Yu
karıda izah ettiğim gibi, 1965 - 1971 yıllan ara
sında Adalet Partisi iktidarı bu okulların açıl
masına büyük önem vermiştir. Yeni Hükümetin 
do aynı hızla yatılı bölge okulu açmaya devam 
etmesini geleceğimiz bakımından önemli saydı
ğımız kadar, okuldan mahrum olan kırsal böl
gelerdeki okuma nimetine kavuşturulamayanla
rın okula kavuş tu rai m ası yönünden de ayrı 
önem taşıdığını söylemeye lüzum görmüyoruz. 

Kanaatimizce en önemli konulardan bir ta
nesi, yurt dışında çalışan fedakâr işçilerimizin 
cocuklarıyle, Batı Trakya'da ve Irak'ta yaşayan 
soydaşlarımızın çocuklarının yetiştirilmesi, mil
lî hasletlerimizle geleneklerimizin, dilimizin, 
mensubu olmakla gurur duyduğumuz dinimi
zin kaidelerinin öğretilmesi anlamında girişi
len faaliyetlerin yetersiz olduğudur. (Trupumuz, 
bu alanda, alınacak bütün tedbirleri samimiyet
le karşılayacak ve destekleyecektir. 

•Sağır, dilsiz, kör ve sakatlarla., eğitimi zor 
çocuklar için daha, fazla, okul açılmasını istiyo
ruz. Cemiyetimizin, dinmeden kanayan sosyal 
bir yarası olarak kabul ettiğimiz bu yavruları
mızı'modern. eğitim metotlarıyle cemiyete kazan
dırmak çalışmalarına, daha Cazla önem vcrileeo-
ğiırden emin bulunuyoruz. 

6972 sayılı Kanuna göre hemen her ilde, açı
lan yetiştirme yurtlarındaki korunmaya muh
taç. çocuklarımızın, illerin dar ve kısır bütçele
riyle yeteri kadar yelişiiritcmedikleri bilinen 
bir gerçektir. Korunrnava muhtaç çocuklar da 
cemiyetimizin bir sosyal yaralıdır. P>u çocukla
rı eğiten kurum ve teşkilâtlara, daha Tazla, Dev
let elinin uzatılmasını gönülden nmı etmekteyiz, 

Sayın senatörler, 196.") - 1971 yılları ara
sında Adalet Partisi İktidarı zamanında yT 157 
oranında ortaöğretim müessesesi açtığımızı yu
karıda ifade etmiştim. Ynrt satjlnmu en ücra. 
köşesindeki vatandaşımızın çocuğunu ortaöğre
timden geçirmek için nidan bu. değerli adımı 
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I memleketimiz için büyük bir hamle saymakta
yız, Ancak, bu okullar bina, lâboratuvar, atel-

I ye ve ders araç ve gereçleri yönünden takviye 
edilmeye muhtaç durumdadır. 

Ayrıca, orta dereceli okullarımızın resini, be
den eğitimi, lisan gibi derslerinin öğretmenleri 
de eksiktir. Yeni İktidardan bu eksikleri gider
meleri için tedbirlerin alınmasını bilhassa iste-

j inekteyiz. 

Bu arada, gazetelerde sayın Bakanımızın bir 
beyanatından; başarısı çok yerinde olan ilkokul 
öğretmenlerimizi yaz kurslarından geçirmek su
retiyle ortaöğretimde görevlendireceklerini öğ
renmekteyiz. Bu atılım, okulsuz geçen okulları
mızın biran evvel okula kavuşturulması için ye
linde bir davranıştır, yerinde bir hizmet anla
yışıdır. 

Ortaöğretimdeki ders programlarının günün 
icabına göre, bilhassa fen ve matematik program
larımızın günün anlayışına göre geliştirilmesini 
faydalı bulmaktayız. 

lBu arada, halk yardım ıy] e yapılan ve halen 
öğretime açılamamış yarım yapıda bulunan 
okullarımıza da değinmek istiyorum. 

Halkımızın türlü gayretler sarf etmek sure
tiyle, bütün imkânlarını ortaya koymak sure
tiyle yapmakta oldukları bu okulların ölü bir 
yatırım olarak kalmamasını sayın bakanlığımız
dan istirham ediyoruz. Bu yarını kalan okulla
ra biran evvel memleket hizmetine girecek şekil
de yardımların esirgeıımemesini önemle rica et
mekteyiz. 

Adalet Partisi, kabiliyetli gençlerimizin des-
I tekleıımesi suretiyle, bütün vatandaşlarımıza 

eşit eğitim fırsatının ve imkânının verilmesi ' 
için büyük gayret sarf etmiştir. 1965 yılında 
55 000 olan yatılı ve burslu sayısı 1971 yılında 
112 000lik bir kapasiteye ulaşmıştır. Ayrıca, 
Kredi ve Yurtlar Kurumunda 1965 yılındaki 
8 000' lik yatak sayısı, 15 000'e yükselmiştir. 
Görülüyor ki, küçümsenmeyecek hamileler yapıl
mıştır. Dar gelirli vat anda şiarımızın çocukla
rına büyük okuma imkânları ve fırsatları veril
miştir. Aynı imkân ve fırsatların yeni Hükü
met tarafından verilmesi de milletimizin gelece-

I ği yönünden faydalı ve kıvanç verici bir davra-
I mş olacaktır. 
I 1974 yılı Bütçe Kanununda 16 500 öğrenci-
[ nin. daha bu. imkânlardan faydalanmasının ön-
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görülmesini sevinçle karşılamaktayız ve takdir 
etmekteyiz. 

Yalbancı dille öğretim yapan okullarımızın 
çoğaltılmasını, bu okullara daha fazla öğrenci 
alınmasını arzu etmekteyiz. Yine bu okulla]', 
zamanın icabına göre maddî yönden, ders araç
ları yönünden takviye edilmelidir. Zira dünya 
milletleri arasında geçerli olan dillerin daha faz
la vatandaşlarımız tarafından bilinmesinde sa
yısız faydalar vardır. Gmpumuz yabancı dille 
öğretim yapan okullara önem verilmesini daima 
olumlu ve faydalı niteleyecektir. 

Memleketimizin üstün zekâlı çocuklarını oku
tan ve fen alanında yeteneklerini geliştiren, 
memleketimizin ihtiyacı olan üstün fen adam
ları ile araştırmacılarını yetiştiren Fen Lisesi
nin de geliştirilmesini, daha iyi imkânlara ka
vuşturulmasını gönülden istemekteyiz. 

Sayın senatörler; kalkınma çaıbasında ve sa 
nayileşmeye büyük önem vermekte olan mille
timizin orta seviyeli ve kaliteli sanat adamına 
ne derecede ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçek
tir. Bu itibarla, ortaöğretimde okumak isteyen 
gençlerin meslek ve teknik öğretim veren okul
lara kaydırılması zaruretine inanıyoruz. Bu bir 
bakıma çağın icabı olarak da lüzumludur. 

Teknik kurumlarımızın cazip hale getirilme
sini; programlarının, gençlerimizi iş hayatına ve 
günün isteklerine, teknolojik gelişmelere cevap 
verebilecek şekilde hazırlanmasını faydalı görü
yoruz. Halen öğretim yapan bu okulların atel-
yelerini, ders araç ve gereçlerini takviye etmek, 
branşlarını da modern teknolojinin icaplarına 
göre yeniden düzenlemek zarureti vardır. 

Yurdumuzun en küçük köyüne dahi elektrik 
götürmek gayretinde ve çabasında olduğumuz 
gerçeği ortadadır. Elektriği kullanacak sanat
kâr ellerin yetiştirilmesine bilhassa önem veril
mesini Grupumuz zamanın tabiî icabı saymak
tadır. 

Millî varlığımızın temel kaynağı olan ve 
Türk ailesinin en önmeli unsuru Türk kadınını 
en iyi şekilde yetiştirmek ve Türk kadınının 
Türk ekonomisine değerli katkıda bulunabile
cek, kadın işgücünün en mükemmel şekilde ol
masını sağlamak bakımından kız teknik okulu 
programlarının günün icaplarına göre moder-
nize edilmesini, kurumlarımızın da bu neden
lerle daha iyi takviye edilmelerini yerinde bir 
hizmet anlayışı olarak kabul etmekteyiz. 

İmam - hatip okullarının 1965 öğretim yılın
da 26 olduğunu bilmekteyiz. Adalet Partisi ik
tidarı devrinde; yani 1965 - 1971 yılları arasın
da büyük gayretler sarf edilerek bu okulların 
sayısını 47 fazlasiyle 73'e çıkardığımızı yukarıda 
ifade etmiştim. Memleketimizin muhtacolduğu 
aydın din adamı ihtiyacını karşılayacak imim -
hatip okulları ile İslâm enstitülerini, dün oldu
ğu gibi, bugün de bütün gücümüzle, varlığımız
la desteklemekteyiz. 

Adalet Partisi iktidarda bulunduğu yıllarda 
milletimizin son derece ihtiyacı olan din adamı
nı yetiştirmek üzere, üstün ve yoğun çalışmalar 
göstererek imam - hatip okulları ile İslâm ens
titülerini açarken, o zamanın muhalefeti r \ ı t . -
huriyet Halk Partisi, Adalet Partisinin bu ça
lışmalarını din istismarcılığı ve gericilik olarak 
göstermiş, her fırsatta da bu konuyu istismar 
etmişti. Ne garip tecellidir ki, dünün Cumha-
riyet Halk Partisi, şimdi Millî Selâmet Partisi 
ile ortak olup Hükümet kurduktan sonra, muha
lefette iken söylediği din istismarcılığı isnatla
rını kıza zamanda unutmuştur. Bizzat Başba
kan Sayın Ecevit'in ağzından; maddî kalkınma. 
manevî kalkınma ile desteklenmedikçe topluma 
huzur getirilemeyeceği ifade edilmiştir; hatta 
dünkü tutumlarım traihî bir yanılgı olarak n i 
telemişlerdir. 

Adalet Partisi felsefesinin geç de olsa ger
çek olduğunun kabul edildiği kendilerince tas-
vibedildiği bu beyanlarda açıkça görülmektedir. 

Hükümet programında yer alan, programla
rının hazırlanmakta olduğunu öğrendiğimiz ah
lâk derslerinin okullarımızda okutulmasını 
memnuniyetle karşılamaktayız. Ancak, bu ahlâk 
dersini okutacak öğretmenlerimizin seçiminde, 
yetiştirilmesinde çok dikkatli davranılmasınm 
zaruretine ve önemine de işaret etmeyi samimî 
olarak görev saymaktayız. 

Sayın senatörler; Millî Eğitim Bakanlığının 
en önemli vazifelerinden birisinin öğretmen ye
tiştirmek olduğu hiç şüphesizdir. Bu çok önemli 
görevin büyük dikkat ve titizlikle yürütülmesi
nin gerekli olduğu ortadadır. Çünkü, Büyük 
Atatürk; «Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır; milletleri kurtaranlar yalnız ve an
cak öğretmenlerdir.» demek suretiyle, öğretmen
liğin milletler için büyük önemini belirtmişler
dir. Atatürk'ün bu emirlerinden sonra; Ata-
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türk'eü milliyetçi, ülkücü ve. millî değerlere son 
derece kıymet veren öğretmenlerimizi titizlikle 
yetiştirmek görevinin ne dereee önemli okluğu 
ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, Millî Eğitim 
Bakanlığı öğretmen yetiştiren müesseselerimiz 
üzerinde titremeli, her türlü iyi tedbirleri al
malı ve onları aşırı cereyanlardan, akımlardan 
bilhassa korumalıdır. Bu okulların öğrencileri
ni, Anayasada ve müfredat programlarında ifa
desini bulan Türk milliyetçiliği ve Atatürk ül
küsü doğrultusunda vatanperver öğretmenler 
olarak yetiştirmeye çok önem vermelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk. Adalet Partisi 
Grupu adına yapılacak konuşma, bütün grup
lar adına olduğu gibi, biliyorsunuz bir saatle 
mahduttur. Son 15 dakikanın Sayın Mehmetoğ-
lu tarafından kullanılacağı da Başkanlığa bil
dirilmiştir. O takdirde 5 dakikanız kalmış olu
yor. Takdir sizindir. 

A. P. GRUPU ADİNA İSMAİL KUTLUK 
(Devamla) — Sayın Başkanım ikinci konuşma
yı arkadaşım... 

BAŞKAN — İkinci konuşma için de ayrıca 
Sayın Çağlayangil'in ismi verilmiştir. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkanım, arkadaşım bir saat konuşacak, 
ikinci konuşmayı diğer arkadaş yapacaktı!'. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Buyurunuz 
Sayın Kutluk. 

* A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başka
nım. 

Sayın senatörler; son günlerde öğretmen 
okullarındaki olayların gazetelere konu olma
sına bilhassa dikkatinizi çekmek istiyorum. Me
selâ ; Tunç eli'ildeki Öğretmen Okulunda olan 
olayları artık bilmeyen, işitmeyen kalmamıştır. 

Dünkü gazetelerde 400 öğrencinin asker mu
hafazası altında il hududu dışına çıkarıldığı ha
beri verilmiştir. Bu olayda öğrencilerin gazete
lerde çıkan ifadeleri ibret vericidir, üzücüdür. 

Yine ıSivas Öğretmen Okulu öğrencilerinin 
1 Mayıs piknik gezileriııdeki çirkin olayların 
gazetelere konu olması İMİ e çok üzücüdür. Ça
nakkale'de, Artvin öğretmen Okulunda ve daha 
Mrçjok 'öğretmen 'Okullarında olan üzücü olaylar 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığımızın har 
halde -gerekli tedbiri alacaklarından Are müseb-
Ibipleri olan öğretmen ve öğrenciler hakkında 
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kanunî kavuşturma, yapacaklarından emin bu
lunuyoruz. Bu masum öğrencileri birbirine te
cavüz edecek hale ıgetiren, onların temiz, vatan
sever duygularını istismar eden ve kötü ide
olojilerin çirkin pençesine sürükleyen öğretmen 
ve idarecilerin cezasız (bırakılmayacağına grupu-
muz samimî olarak inanmak istemektedir. 

iSayın senatörler, Ardeşen İlçesinin Seslika-
ya Köyünde Öğretmen AptuUah Dönmez dövül
müş bulunmakta'dır. Bu haber beş altı ay 'evvel 
verilmiş olsaydı veyahut 1974'den evvel veril
miş olsaydı, bütün anayasal kuruluşlar veya 
diğer igüçler 'büyük Ibir velvele ile ortalığı bir
birine katacaklardı; ama şimdi görmüyoruz, şim
di duymuyoruz... O itibarla bu 'Olayların Millî 
Eğitim Bakanlığımızca ve »güçlerce titizlikle ta
kip edileceğine, Atatürkçü, ülkücü, milliyetçi 
öğretmenlerin hep (birlikte görev yapmalarını 
beraberce sağlamaya çalışacağiıinıza inancımız 
tamdır. 

Adalet Partisi iktidarda (bulunduğu zaman 
Tüzüğünün 64 ncü maddesi icabı ülkücü, milli
yetçi, Atatürkçü öğretmen yetiştirmeyi en önem
li görevi saymış ve bu okullar üzerinde titreye
rek durmuştur. 

Şimdi. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen 
okullarında, takip etmiş 'olduğu politikayı bu 
yüzden dikkatle ve titizlikle takip etmekte
yiz. 

Tatil .aylarında öğret menleri yetiştirmek için 
yapılan igayretler çjok yerinde gayretlerdir. Çün
kü, değişen bilimin, ilmin, teknolojinin öğret
menlere aktarılması kadar talbiî ve güzel bir 
şey olamaz. O itibarla Millî Eğitim Bakanlı-
nm öğretmeni iş (başında yetiştiren çalışmalarını 
•saygıyle, sevgiyle karşılamaktayız ve destek
lemekteyiz. 

Ayrıca, yaz tatillerini bu hizmet anlayışı için
de (öğretmenlerimizin yetiştirilmesine veren 
muhterem millî eğitim mensuplarını Iburadan 
saygıyle anmak grupumuzun asil bir vazifesi ol
maktadır. 

Millî Eğitim Bakanımızın ıbeyanlarından öğ
rendiğimize ;göre, yaz »okulları açılmak suretiy
le öğretm-enkirimizıe daha ileri öğrenim yaıpma 
imkânı verilecekmiş. Bunu samimiyetle, zevkle 
ve öğretmenlerimiz yönünden .güzel !bir gelişim 
olarak kabul etmekteyiz, takdir etmekteyiz. 
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Bugüıı yurdumuzun her köşesinde 'bütün 
igüçleriyle vazifeleri başında bulunan, ülkücü, 
milliyetçi, Atatürkçü öğretmenlerimizin türlü 
dörtlerinin olduğunu (bilmekteyiz. En ücra köy
lerde Devletin tek temsilcisi öğretmendir. Her 
türlü medenî vasıtalardan uzakta, köylünün !bü-
ıtün dertleriyle hemdert olan bu fedakâr insan
ları dertleriyle başibaşa (bıraktığımız ıgerçeği or
tadadır. Ayda 'bir defa köye uğrayanlara emek
liliklerinde itilbarî hizmet tanımışız da, ömür-

• ilerini köylerde 'geçiren öğretmenlerimizi ne
dense unutmuşuz... ' 

Onun içindir ki; Türk öğretmelimin derdine 
eğilmeli, itibarını takviye etmeli, yüceltme]i ve 
'o-nu yarınından enlin kılmalıyız ki, huzur için
de \gxjrevini yapalbiLsin. Bütün Türk öğret men
ilerinin derdine eğilmesini İbilen ve hu haşarıya 
ulaşan hükümetleri millî eğitim tarihi şükran
la »nacaktır. 

(Sayın (senatörler, ilkokul öğretmenlerinin 2ü 
saatten fazla okuttuğu her ders saati için ücret 
verlmCsi sistemini önermekteyiz. Mahrumiyet 
(bölgelerinde görevlerini feragatla yapan bütün 
OD ütün öğretmenlerimize ımahrumiyet zammı ve 
emekliliklerinde sayılacak itibarî hizmet pren
sibinin kanun teklifleri getirilmelidir. 

1974 bütçesinde 32 bin öğretmene iş güçlüğü 
ve iş riski zammının verilmesini, çok samimî ve 
ilerisi için güzel bir atılımın işareti olarak ka
bul etmekte ve teşekkür etmekteyiz. 

Köylerde görev yapan öğretmenlerin tümü
ne, eksiksiz, iş riski, eleman teminindeki güçlük 
zammı mutlaka verilmelidir. Geçici bütçede ifa
de ettiğim gibi, asil öğretmeni vekilinden kü
çük düşüren ücret tespit sistemimizi, bu bütçe 
münaselbetiyle kınadığımızı bir kere daha ifade 
etmek istiyoruz. Asil öğretmene verdiğiniz 
15 - 20 lira ders ücreti ile vekil öğretmene ver
diğiniz 30 - 35 lira ders ücreti takdiriniz yerin
de olmasa gerektir. Öğretmenlerimizi küçük dü
şüren bu davranıştan kaçınmanızı ve bunu dü
zeltmenizi ne kadar gönülden isterdik; ama bu 
bütçede de maalesef gelmemiş bulunmaktadır. 

Öğretmenler arasında en büyük kaynaşma
nın ve üzüntünün doğmasına sehebokn nakil, 
tayin yönetmeliği ve sistemi değiştirilmelidir. 
Kanımızca, iller arasında tayinleri düzenleyen 
genel bir yönetmelik tanzim edilmeli; her ilde, 
kendi ili içerisindeki nakillerini hazırlayacağı 

ve Bakanlığın tasvibinden geçireceği il nakil 
yönetmeliklerine göre yapma sistemi geliştiril
melidir. 

Sayın Bakan, bugün bu sistemi uygulayan 
illerimiz vardır ve müspet neticeler de alındığı 
bilinen bir gerçektir. 

Öğretmenlere konut yapılmasını, destekliyo
ruz. Bilhassa, uzak köylerdeki okullarımızda ko
nut yokluğu öğretmenlerimiz arasında büyük 
üzüntüleri doğuran çatışmalara sebebolmakta-
dır. Sayın Bakanımız okul yapımı hususunda 
olduğu kadar, öğretmenlere konut yapımı hu-
isusu üzerinde de bilhassa dıırnıalıdırlar ve ge
rekli tedbirleri almalı, emirleri vermelidirler. 
Zira öğretmenlerimiz müşkül durumda kalmak
tadır. 

.Köylerde görev yapan öğretmenlerimizin 
çocuklarının parasız okutulmasını, hastalarına 
itibarlarına yakışır şekilde bakılmasını sağla
yan düzenin biran evvel getirilmesini samimi
yetle ifade etmek istiyoruz. 

Sayın senatörler, 'Mîllî Eğitim Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtının günün şartlarına 
göre yeniden düzenlenmesi için bakanlıkta ça
lışmaların olduğunu duymaktayız. Bu alandaki 
çalışmaların ne merkezde olduğunu Sayın Ba
kanın açıklamalarından öğrenmek istiyoruz. Zi
ra bakanlıktaki yeniden düzenleme Millî Eğiti
mimiz için. büyük önem taşımaktadır. 

Millî Eğitim müdürlerinin selâhiyet, araç, 
gereç ve ödenek yönünden, takviye edilmeleri
nin zarureti vardır. Millî eğitim politikasının 
iller çapında yürütülmesini sağlayan Millî Eği
tim müdürlerinin maddî imkânları yoktur, ya 
da, azdır. Zaman zaman müşkül durumlara düş
tüklerini, posta pulu için dairelerin kapılarını 
aşındırdıklarını, uygulamadan gelen naçiz bir 
arkadaşınız olarak ya.kinen bilmekteyim. 

Millî Eğitim müdür muavinleri illerde en fe
dakâr çalışan görevlilerdir. Millî Eğitim Ba
kanlığının bu fedakâr insanların dertlerine eği
leceklerini de ifade etmek istiyoruz. 

İlköğretim müfettişleriyle, ilköğretim mü
dürlerinin de türlü türlü dertleri vardır. Millî 
eğitim politikamızın en ücra köyümüze kadar 
ulaşılmasına büyük emekleri geçen bu insanla
rın da dertlerinin giderilmesine çalışmak, Millî 
Eğitim Bakanlığı için bir kadirşinaslık olacak
tır. 

file:///gxjrevini
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Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yol
luklarının günün şartlarına göre ayarlanmasın
da zaruret vardır. Bugün, küçük bir kasaba 
otelinde 25 - 30 lira, lokantasında ortalama 
20 - 25 lira harcayarak gününüzü geçirmeniz 
mümkündür. Sıcak aile ocaklarından uzakta 
haftalarca, hatta aylarca mahrumiyete katlana
rak görevlerini samimiyetle yürüten . bakanlık 
müfettişlerinin kadro tıkanıklıkları ve yollukla
rının düzeltilmesini önemle istirham etmekte
yiz. 

Sayın senatörler, üniversitelerimizin geliş
mesini, vatan sathına dengeli olarak yenilenilin 
açılmasını geleceğimizin en verimli kaynağı sa
yıyoruz. Üniversitelerimizin yeni üniversiteler. 
kanununda ve Anayasamızda ifadesini bulan 
özerkliği içerisinde görevlerini tam yapabilme
leri için alınacak bütün tedbirleri her zaman 
olduğu gibi, bundan sonra da grupumuz des
teklemeye devam edecektir. 

•Üniversitelerimizin gelişmeleri için bütün 
tedbirlerin alınmasının, öğrencilerin daha iyi 
yetişmesi için nazarî bilgilerin yanında tatbi
kat yapacak imkânların da yaratılmasının fay
dalı neticeler vereceği çok tabiîdir. Üniversite 
ve yüksek okullarımızda her türlü anarşiye im
kân veren bütün tutum ve anlayışların karşı
sında olduğumuz kadar, değerli ve mümtaz pro
fesörlerine, öğretim görevlilerine ve idarecile
rine karşı 'millî şeref ve haysiyetlerimize aykırı 
düşen öğrenci davranışlarını da aynı şekilde kı
nıyoruz ve onlara da karşıyız. Geçirdiğimiz acı 
tecrübeleri unutarak, milletimizin olduğu ka
çlar, bütün dünyanın güvenini, itibarını, otorite
sini kabul ettiği üniversitelerimizle övünmek is
tiyoruz. Türk toplumunun ilerlemesine, ekono
mimizin ve sanayileşmemizin hızlı gelişmesine 
bütün ilmî araştırma ve incelemeleriyle ışık 
tutmasını, önderlik etmesini bütün üniversite
lerimizden beklemekteyiz. Üniversite gençliği
mizin, Anadolu'nun kalkınmasına, mamur kı
lınmasına ve Anadolu insanının Atatürkçülük 
ve Türk kültürü ile, modern bilgilerle aydın
latmasına yardımcı olacak şekilde ve doğrultu
da yetiştirilmesini de en halisane duygularla 
temenni etmekteyiz. 

Millî Eğitim Bakanlığınca ve üniversiteleri-
ınizce Millî Eğitim Temel Kanununun 37 nci 
maddesinde belirtilen önlisans okullarının açıl

malarını dikkatle ve titizlikle takibetmekteyiz. 
Zira, programlarını hazırlamadan, hangi insan-
güeünün nasıl bir istihdam programına göre 
kullanılacağı tespit edilmeden bu okulların açıl
ması erken olacaktır. Önlisans okullarının açıl
masından önce esaslı bir incelemenin, ilmî etüt
ler yapılmasının, programlarının salahiyetli el
lerde hazırlanarak daha sonra tatbikat safha
sına geçilmesinin faydalı olacağını grupumuz 
saygıyle karşılamakta ve inanmaktadır. 

Son seçimlerde, seçim meydanlarında şimdi 
Hükümet sorumlularının, bütün lise mezunla
rını üniversiteye sınavsız alacaklarını ilân et
tiklerini hepiniz biliyorsunuz. Şimdi, bu kişile
rin ağızlarını değiştirerek, daha beş altı yıl 
üniversitelere sınavla öğrenci alınacağını basma 
verdikleri demeçlerinden ibretle öğrenmekteyiz. 
Hükümet, sorumluluğu aldıktan sonra, söz ile 
yapmanın ayrı gerçekler olduğunu öğrenmiş 
olmaları bile ne kadar ibret vericidir. Beş altı 
yıl sonra, artan nüfusumuzu, üniversitelerimi
zin kapasitelerini hesaba almadan, verilecek im
kânların neticeyi sağlayacağını düşünmeden ko
nuşma ve beyanatların tutarsız olacağını sağ 
olursak beş sene sonra hep beraber göreceğiz. 

Zannımca bu konuda çok konuşma yerine, 
üniversitelerimize daha fazla imkân vermek su
retiyle daha fazla öğrencinin okumasını sağla
mak yerinde olacaktır. Üniversiteleri dar ve kı
sır bütçeleriyle başbaşa bıraktığımız sürece, 
fazla öğrencinin alınmasının mümkün olamaya
cağı tabiîdir. Her zaman, üniversitelerimizin 
üstünde müracaat olunca, lise mezunlarının 
karşısına maalesef «Sınav» denen o şey dikile
cektir. 

Sayın senatörler, Millî Eğitim Bakanımızın 
göreve geldiği günden beri yayımladıkları ta
mimleri, merkez ve taşra teşkilâtına yapmakta 
oldukları tayin ve nakilleri de titizlikle takibet
mekteyiz. 

1 Mayıs 1974 tarihinde Tercüman Gazetesin
de çıkan yazıyı her halde Sayın Bakanımız oku
muşlardır. Ben, okuyarak zamanınızı almak iste
miyorum. Ancak, buradaki yazılanlar doğru ise, 
millî eğitimimiz için üzülmemek, elden gelme
mektedir. O itibarla Sayın Bakanımızdan sor
maktayız; bu makaleden sonra İzmir, İstanbul, 
Afyon Karahisar, Elâzığ, Çankırı, Kayseri Ma
nisa, Kahraman Maraş Millî Eğitim müdürleri-
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nl alırken de aynı nezaketi gösterdiniz mi Sa
yın Bakan1? 

Yılların almterini dökerek bu makamlara 
gelmiş bu muhterem insanları kar kış demeden 
görevinden almanızdaki maksat ne idi Sayın 
[Bakan? Merkez teşkilâtınızdan kaç. tane genel 
müdürü, genel müdür muavinini, talim terbiye 
üyesini ve bakanlık müfettişini aldınız? Merkez 
ve taşra teşkilâtında yapmış olduğunuz bu na
killerden boşalan yerlere TÖS'ün gösterdiği 
adayların atandığı doğru mudur? Bu soruların 
bu yüce kürsüden açıklanmasını önemle rica 
etmekteyiz. 

Geçtiğimiz yıllarda, her türlü suçlardan sa
nık bazı öğretmenlerin haklarında bakanlık mü
fettişlerince tahkikat yapılmasına, disiplin ku
rulları kararları; hatta yürütmenin yerinde 
görüldüğüne dair Danıştay kararı olmasına 
rağmen, eski görevlerine iade edildiklerini, gör
mekteyiz. Bunları eski görev yerlerine vermekle 
eski huzursuzlukları yeniden alevlendirmiş olu
yor ve bu müesseseleri yeniden kargaşalıklara 
sürüklemiyor muyuz Sayın Bakan? 

Türk milliyetçiliğini sınıflara ayıran arka
daşlarımız olduğunu bu kürsüden işitmiş bulu
nuyoruz. Bizini bildiğimiz bir tek milliyetçilik 
vardır, o da Atatürk milliyetçiliği ve Anayasa
mızın başlangıç kısmında ifadesini bulan Türk 
milliyetçiliğidir. Türk milliyetçiliğini sınıflara 
ayırmanın müspet bir netice vereceğini sanmı
yorum. Bu itibarla biz sadece Türkiyede Anaya
sada ifadesini bulan bir Türk milliyetçiliği tanı
maktayız, sayın arkadaşlarımıza bunu bilhassa 
•duyu mı ak iste ri z. 

Öğretmen yetiştiren müesseselere yapılan ia
delerin yerinde bir tasarruf olduğuna asla inan-
mıj'oruz Sayın Bakan. Bu davranışlarınızla öğ
retmen okullarını huzursuzluğa ittiğinizin her 
halde farkındasınız Sayın Bakan. 

İsterseniz ismen, isterseniz isim vermeyerek 
bir iki misal vermek istiyorum. Maraş Öğret
men Okulunda bir öğretmen daha evvel bir se
beple alınmıştı. Bu öğretmen hakkında yürüt
menin yerinde olduğuna dair Danıştay kararı ol
masına rağmen, eski görevine iade ettiğiniz 
doğru mudur, bu iadeden beklenen millî men
faat nedir? 24 yıl evvel öğretmen okullarından 
bir tahkikat sonucu alınarak bir kütüphaneye 
verilen bir öğretmeni G-azi Eğitim Enstitüsü mü

zik bölümüne yıllar sonra atadığınız söylenmek
tedir. Doğru mudur? Bu öğretmenin dosya
sını incelediniz mi Sayın Bakan? 

Merkez ve taşra teşkilâtında yapılan tâyin
lerinizden sonra merkez ve taşra teşküâtınızdaki 
muhterem mensuplarınızın endişe içerisinde ol
duğunu her halde biliyorsunuz.- Hele, Bütçe 
Kanununun kabulünden sonra büyük çapta na
kil ve tâyinlerin yapılacağı bakanlık teşkilâtında 
huzursuzluğun ayrı bir kaynağındır. Huzursuz, 
yarınından emin olmayan bir teşkilâtın başarılı 
olamayacağı tabiîdir. 

Bu itibarla, tayinlerin, nakillerin yapıla
cağı sırasında bu önerdiğimiz hususlara dikkat 
edileceğinden emin bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bitirir misiniz Sayın 
Kutluk. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK 
(Devamla) — Bitiriyorum, Sayın Başkanım. 

Teşkilâtın türlü kademelerinde görev yapan 
Atatürkçü, ülkücü ve milliyetçi öğretmenler 
hakkında alman kararlar ve tayinleri neye yo
rumlamak gerektiğini kestiremiyoruz. Ancak, 
Sayın Bakanımızın tarafsız tasarruflarda bulun
duğu hakkındaki düşüncelerimizi yitirdiğimizi 
maalesef bu kürsüden ifade etmek mecburiye
tindeyiz. 

Millî eğitim hizmetlerinin Anayasada ve prog
ramlarda ifadesini bulan amaçlar gereğince yü
rütülmesini, yapılan tâyinleri, tasarrufları ve 
bunlardan sonra doğan huzursuzlukları dikkatle 
ve titizlikle takip edeceğimizi ve zaman zaman 
bu kutsal kürsülerden milletimize sesleneceği
mizi,, konuşmamın bir yerinde de ifade ettiğim 
gibi, Atatürkçü, ülkücü ve milliyetçi ve ana
yasal görüşleri aksettiren müspet atılımları da 
yine bu kürsülerden milletimize seslenmek sure
tiyle alkışlayacağımızı bir kere daha belirtmek 
istiyorum. 

Sayın Başkanım, değerli senatörler, Millî 
Eğitim Bütçesi münasebetiyle grupumuzun gö
rüşlerini bitirirken, millî eğitimimizin pek de
ğerli mensuplarını, üniversitemizin mümtaz de
kan ve üyelerini, Yüce Senatomuzun Başkan ve 
üyelerini Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına en derin saygılarımla selâmlar, 
Millî Eğitim Bütçesinin Yüce Milletimize ve va
tanımıza uğur getirmesini Ulu Tanrıdan niyaz 
ederiz. 

Teşekkür ederiz. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Sayın 
Bahriye Üçok, buyurunuz. 

KONTENJAN GRUPU ADINA BAHEİYE 
ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Toplum düzeninin iyi işleyebilmesi, toplumu 
meydana getiren unsurların uyumluluk içinde 
bulunmalarına bağlıdır. Bu da, değişik coğrafî 
bölgelerde yaşayan halk yığınlarının arasındaki 
kültür farklarının giderilmesi ile mümkün ola
bilir. 

İşte, Millî Eğitim Bakanlığının başlıca göre
vi de budur. Bu yüzden eğitim bakanlıkları, ül
kelerin temel taşlarını teşkil etmektedirler. Ya
şadığımız yüzyılda, teknik uygarlık yarışında 
büyük çaba sarf etmesi gereken ülkemizin millî 
eğitim bakanları bu nedenle kütle eğitimine de
ğer vermek, kütleleri çağdaş bilgilerle aydın
latmak zorunluğu ile karşı karşıyadırlar. 

Bu bakımdan, gelişmiş ülkelerin millî eği
tim bakanlarından çok farklı ve çok yüklü gö
revler düşmektedir onlara. Gerçekten de, ülke
mizde nüfusun yarışma yakın bir bölümü eği
timsizliğin çizdiği ilginç bir tablo arz etmekte
dir. Olayların yorum, sorunların çözüm bekle
diği bir dönemde toplumumuz yer yer çağın ge
tirdiği nimetlerden habersiz, bilinçsiz, uygarlı
ğın gerektirdiği her çeşit gereksinmelerden 
yoksun bir yaşamı sürdürüp gitmektedirler. Ni
tekim, yarım yüzyıldan beri çözümlenmesi ta
mamlanamayan bu duruma artık kesin bir çare 
bulmak zamanının çoktan geldiğini, bu yolda 
dev adımlarla ilerleyen sınır komşularımıza bak
tığımızda anlamak güç olmayacaktır. Zira, Cum
huriyetimizin 50 nci yılını geride bıraktığımız 
bugünlerde, yurdumuzda okuma - yazma bilme
yenlerin oranı hâlâ yüzde 40'tan da çoktur. Bü
tün komşularımız bu bakımdan bizi geride bı
rakmışlardır. Son zamanlara kadar okuma - yaz
ma bilenlerin oranı bizden de düşük olan kom
şumuz ve dostumuz İran'da, liseli erkek ve kız
lar için kabul edilmiş bulunan mecburî eğitim 
hizmeti ile bu komşumuz hızla bizi geçmiş bu
lunmaktadır. 

Oysa, bizde yıllardır bu konular açıkça göz
ler önüne serildiği halde ciddiyetle ele alma,n 
bir okuma - yazma seferberliği uygulanamamış 
ve 21 nci yüzyıla yaklaştığımız şu sıralarda 
halkımızın oldukça önemli bir bölümü kara ca

hil damgasından kurtulamamıştır. Nitekim, 
Millî Eğitim Bakanlığı istatistiklerinden aldı
ğım şu tablo aslında Türkiye gerçekleri karşı
sında hiç denecek kadar kısır bir çabanın bile, 
1968 - 1969 yılma oranla gittikçe yavaşlatılarak 
1/3'e düşürüldüğünü açıkça göstermektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1974 Bütçe Kanunu ta
sarısı, hizmet programları gerekçesinden oku
ma - yazma öğretiminden yararlananların liste
sini okutuyorum : 

1967 - 1968'de 25 003, 1968 - 1969'da biraz 
yükseliyor 32 361, 1969 - 1970'te 28 402, 1970 -
1971'de 26 686; şimdi birden düşüş kaydediyor, 
1971 - 1972'dc ise sadece 10 493'tür. 

Nüfusunun yüzde 44'ü alfabeyi tanımayan 
bir ülke için bu sunduğum tablo, geleceğin par
lak ümitlerine koyu gölgeler düşüren acı bir 
gerçektir. Geçen yılın bütçe görüşmeleri sıra
sında yaptığım kişisel bir konuşmada kanımca, 
üniversite açmaktan daha önemli olan okuma -
yazma seferberliği konusuna da değinmiştim. 
Henüz 1972'den bugüne değin halkı okur - ya
zar duruma getirme alanında bir değişmenin 
var olduğunu gösteren yoğun bir çabanın izle
rini rastlamış değiliz. 

Bu nedenle dileğimiz, halk eğitimi, halk ders
likleri, okuma - yazma öğretme çabaları, artık 
çok mütevazi ölçüler olarak pek yoğun ve ciddî 
bir biçimde ele alman bir seferberlik haline dö
nüştürülsün, geleneksel tarım toplumumuz, 
geçmişten farklı bir gelecek istemeye doğru yö
neltilsin. Sadece bir okuma - yazma seferberliği 
açmak ve başarı ile uygulamak da yeterli değil
dir. Okuma - yazma öğrenenlerin öğrendikleri
ni unutmamaları için, tedbirleri de birlikte al
mak gerekir. Çünkü, sapa yerlerde bulunan yer
leşim merkezlerinde ilkokulu bitirenlerle, asker
likleri sırasında Ordu da okuma - yazma öğre
nenlerin büyük bir bölümü, kısa zamanda oku
yacak (bir şey bulamamaktan ötürü bu yete
neklerini yetirmektedirler. Bundan dolayı, hal
kı okur - yazar duruma getirmenin başarısı ya
nında, köy ^dalarında küçük de olsa bir kitap
tık kurmak, (böylece de köylü yurttaşlarımızın, 
özeıllıkle kendi çalışmaları alanında gerekli olan 
bilgileri elde edebilecekleri kitap ve dergileri 
bulundurmak da şarttır. 

İlk öğretim seferberliği de yıllardır başarı 
ile uygulanmış sayılamaz. Hor ne kadar, her yıl 
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daha çok öğretmen yetiştiriliyor, daha çok ilk
okul yapılıyorsa da, nüfusumuzun hinde 26'ya 
yakın bir ölçüde artması karşısında, yine her 
yıl 2 milyona yakın çocuğumuz okuldan yoksun 
kalmaktadır. Bu açığın kapatılması için, gerekli 
tedbirler alınmazsa, nüfusun geometrik artışı 
kargısında, yakında her yıl okula gidemeyen 
çocuklarımızın sayısı azalacağına, artacaktır. 

Millî eğitimimiz için ibaşlıca sorun ve baş
lıca amaç, her yurttaşa ilkokul öğrenimi ver
mektir kuşkusuz. Kanunlarımızla da zorunlu kı
lman ilkokul öğrenimi için gerekli kitap, defter 
ve her türden araç ve gerecin gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi. bizde de sağlanmasının, kimi köy
lerimizde seyrek de görülse, yoksulluktan do
ğan okutmaya karşı ihmal ve direnmeyi önleyici 
hir etken olacağı inancındayız. 

Hâlâ tek kız öğrencisi bulunmayan ve hiçbir 
zaman kızlarını okula yollamamış köylerimizin 
mevcut olduğunu, 1974 yılı başında 'basınımız
dan izlemek, özellikle Türk kadınlığı adına çok 
üzücüdür. Bu köy, Sivas'ın Alahacı köyüdür. 
Basınımızın değerli duyarlığı hu ilin idarecile
rini uyarmış ve .gereken tepki sağlanmıştır. 

İki yıl önce köyde çalışacak öğretmenler için 
lojmanlar yapılmasına karar verildiği açıklan
mıştı. İzlenimlerimizle öğrendik ki ,kimi bölge
lerdeki idareciler, söz gelimi, 10 ilkokul ödene
ği ile 20 ilkokul yaptırıyorlar. Böylece merkez
de daha başarılı görünüyorlar; ama bu yapıların, 
değil öğretmen lojmanları, tuvaletleri, musluk
ları bile eksik bırakılıyor, yapılmıyor. 

Sayın senatörler, kentlerde doğup büyüdü
ğü ve öğrenim yaptığı halde, köyde çalışan tek 
Devlet memuru öğretmendir. Kent olanaklarının 
her türlü kolaylıklariyle yetişmiş bir gencin, en 
sade araç ve gereçlerden yoksun bir ortam için
de, tek başına yaşam savaşı verdiğini biran için 
gözö-nüne alalım; tek tesellisi yeterince hizmet 
•edebilmek olan bu genç insanların, moral çö
küntülerine düşmelerini önleyici bir tedbir al
mayı Bakanlık olarak, Hükümet olarak, Devlet 
olarak, giderek millet olarak hiç düşündük mü? 

Madem ki, Türkiye nüfusunun çoğunluğu 
köylerde toplanmıştır, o halde hiç olmazsa kal
kınma projelerinin en ucuzunu, en sadesini ol
sun, ilgili bakanlıkların koordine çalışmalariyle 
köylerden haşlatalım da, kütleler için en gerek
li olan bu ilk öğretimi amacına kavuşturalım. O 

zaman kentlerdeki öğretmen birikimi de köyle
re doğru dağılacaktır. 

Bir kez daha tekrarlayalım: Önce köy koşul
larını yaşanır duruma getirip, sonra normal hir 
ilköğretim proıgramı uygulayabilme olanakları
na kavuşma çabası verilmelidir. Yani eksik olan 
60 Ibin dersane ile, yine eksik olan öğretmen 
biran önce sağlanmalıdır. 

Resmî dairelerimizdeki lüksten yapılacak 
tasarrufların Sbu amacı gerçekleştirmekte hatırı 
sayılacak ibir yer tutacağından kuşkumuz yok
tur. örneğin, üniversitelerimizin hemen her fa
kültesi yılda sadece 3 - 5 konferans için bir 
konferans salonu inşa •ettirmektedirler. Bu, bü
yük bir lükstür. İyi hir program uygulamasiyle 
büyük, tek bir salon hu fakültelerin hiç değil
se yarısına hizmet edebilir. Cenevre Üniversitesi 
binası /böyle bir program uygulamasiyle, tıp fa
kültesi dışında hemen bütün fakülteleri bünye
sinde •toplayabilmektedir. Büyüklüğü de ancak 
'bizim Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kadardır. 
Üniversitenin rektör odası ise, bizim özel kalem 
odalarının konfor ve dekorundan hayli geri
lerde bulunmaktadır. 

İlk öğretimle ilgili sözlerimi burada bitirir
ken, Sayın Millî Eğitim Bakanının TRT ara
cılığı ile mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğ
retmenlere maaşlarının dışında bir mahrumiyet. 
ödeneği verileceği ve öğretmen çocuklarına ko
laylıklar gösterileceği yalımdaki /bildirisini; bu 
uygulamayı sınır köylerden haşlatılmak koşu-
luyle, çok olumlu karşıladığımızı açıklamak is
teriz. Bu, o bölgelerin öğretmensiz kalmaması 
için en etkili tedbirlerden biri olacaktır kuş
kusuz ; eğer vaadedilen ödenek sembolik ölçüler 
içinde bırakılmazsa. Bir de; kadınsalar, başla
rını örtmedikleri için evlerinin taşlanmayacağın
dan, erkek iseler, uzun olan saçlarının zor kul
lanılarak kestirilmeyeceğinden emin olmak ko-
şuluyle. Bu olaylar ilk anda Millî Eğitimin gücü 
ile önlenecek türden gözükmüyorlarsa da, halk 
eğitimine ciddiyetle eğilmek ve özellikle Tür
kiye'de pek az önem verilen üniversite öğretim 
üyelerinin vülgarizasyon çalışmalarını hızlandır
maları sonucu, az zamanda Müslüman halkı
mıza öğretecektir ki, erkeklerin saçlarını uzat
maları ne dine, ne de tarihsel geleneklerimize 
aykırı değil, hatta uygundur. 

Zira, bizzat Hz. Muhammed saçlarını dört 
örgü halinde bulundurmaktaydı. Yine Sayın Ba-
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kanın, ilkokul öğretmenlerine, kurstan geçirile
rek yüksek öğrenim olanakları temin edileceğini 
açıklaması da, üzerinde titizlikle durulması ge
reken bir husustur. Aslında, ilkokul öğretmeni, 
ilkokul öğretmenliğini sürdürmelidir. Kendisin
den tam yararlanılacak olgunluğa varıldığında, 
bu yolda âdeta bir zorlamaya gidilerek onlan. 
yeni bir mesleğin hevesine kaptırmamalıdır; 
ary.î. \uesleklerinde terfi ve terfihleri de sağlan
malıdır. Ancak, yüksek öğrenim yapmak iste
yen ilkokul öğretmenlerinin önü de kapanmama
lı. isteyenler, şimdiye kadar olduğu üzere, yük
sek öğrenime girebilmelidirler. 

Sayın üyeler, millî 'eğitimimiz her alanda 
bir insan gücü planlamasından yoksundur. Şöy
le İd, hangi alanda kaç kişiye, ne okutacağımız 
biiim&el verilere göre saptanmış değildir. Her 
yıl yeterli puan alamadıkları için yüksek öğre
nime başlayamayan binlerce gencimizi açıkta 
bırakmamak amacıyla Hükümetin yüksek okul
ların ve üniversitelerin kontenjanlarını zorlaya
rak yeni yüksek okullar, fakülteler ve üniversi
teler açıp, bu yaraya bir merhem bulmaya ça
lışacağı anlaşılmaktadır. Ancak, her zaman ge
rekli olan hekim ve sağlık personeli dışında, 
ileride; örneğin kaç kimyagere, kaç fizikçiye, 
kaç hukukçuya, kaç iktisatçı ticaretçiye, kaç 
makine mühendisine, kaç inşaat mühendisine 
çalışma olanakları bulunacağı hesap edilmiş de
ğildir. Bundan birkaç yıl önce Ankara'da Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi gece öğretimine 
başlayarak öğrenci kontenjanını iki katma çı
kardı. İlk mezunlar verilince ellerinde Hindolo
ji, Sinoloji, Hungaroloji, tarih, coğrafya, felse
fe diploması bulunan yığınla genç Bakanlık ka
pılarında kuyruğa girdi ve orada kendilerine iş 
verilmeyince, arkası olan felsefeci bankada, 
Hindolog Köy işleri Bakanlığında, (Sinolog Et 
ve Balık Kurumunda çalışmaya koyuldu. Arka 
bulamayanlar ise, ellerinde diplomaları, yıllar
ca işsiz dolaşmak zorunda kaldılar. 

Bu, yalnız yukarda söylediğim alanlar için 
İD öyle değildir. Hükümetin öğretimi geniş ölçü
de kaydırmak istediği teknik alan için de söz 
konusudur. Ellerinde mühendis diploması olan 
kaç gencin bir iş bulabilmek için bakanlık ba
kanlık dolaştığını biliyorum. 

iki yıl önce Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Cahit Kayra, Maliye Bakanlığı Tet

kik Kurulu Başkam iken, Dairesinde açılmış 
olan bir yer için 75 yüksek öğrenim .görmüş, 
özellikle iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi
ni bitirmiş gencin, bir o kadar ricacıyla kendi
sine müracaat etmiş olduğunu söylediğini çok 
iyi hatırlamaktayım. 

Kısaca, şimdikinin iki katı, üç katı teknik 
eleman veya iktisatçı, ticaretçi yetiştirirsek, 
(bunların çalışacakları fabrikalar, atelyeler, 
inşaat şantiyeleri, işletmeler mevcut mudur 
veya ilende bunlardan ne İkadanım işyeri sağ
lanacağı hesab edilmiş midir?.. Simidi, bu he
saplar yapılmadan Gsomtenj anlar gelişigüzel 
zorlanarak artırılır ve yeni yeni yüksek oıkul 
ve fakülteler kurulursa, ıkısa bir zaman sonra, 
şimdi açıkta kalan lise diplomalılar gibi, yı
ğınla yüksek öğrenimden geçmiş gencin açıkta 
kalacağını dehşetle göreceğimizden Ikimse kuş-
Ikulanımamalıdır. 

Öte yadan, yıllardır, bir müdür bir müdürle 
öğretimini sürdüren, ya da ihtisasları dışındaki 
konuların ders saatlerini doldurmaktan öte 
Ibir yarar sağlayamayan, vekil öğretmenlerle 
idare edilen ortaokul ve liseler gibi, bir rek
tör, bir rektörle açılacak üniversitelerden üs
telik bir şey okumadan çıikacak diplomalılar 
ülkeyi dolduracaktır. 

Öğretim üyesi sağlanmadan açılacak üni
versite, fakülte ve yüksek okullardan sakın
mak gerekmektedir. Öğretim üyeliğinin kay
nağı, bilindiği gibi asistanlılktır. Son Üni
versiteler Kanunu ise, ancak doktora yapmış 
olanların asistan olabileceklerini hükme bağ
lamakla bu kaynağı hemen hemen kurutmuş 
'bulunmaktadır. Üniversiteler Kanununun bu 
maddesinin biran önce yürürlükten kaldırı
larak her fakültede, her kürsü veya bölümün 
ihtiyacı olan asistan kadrosundan başka, Millî 
Eğitim Bakanlığının ileride açacağını hesab e-
dip planladığı alanlar için, yine Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı kadrolara asistan alınlınaJı 
ve asistanlar doçent olur olmaz, açılan veya 
açılmak üzere bulunan fakültelere atanmalı
dırlar. Ancalk, bu yolla yeni yüksek öğretim 
kuruluşlarının öğretim üyesi açığı sürekli ola
rak tamamlanma yoluna sıdkulaibilir. 

Eğitimde plansızlığın bir örneği de imam -
hatip okullarıdır. Aydın din görevlisi yetiş
tirmek üzere («ayın arkadaşlar, din adamı 
•demiyorum; çünkü, tslâmda din adamı olma-
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dığı Kuranı Kerimin 57 ııcj suresinin 28 ııci 
âyetiyle kesin olarak bildirilmiştir.) 25 yıl
dan beri geniş ölçüde kurulmaya başlanan ve 
sayıları 70'i çoktan aşmış bulunan; iki gün 
evvel de Sayın Devlet Bakanının bunlara 30 
tane ilâve edildiğini haber verdiği imam - ka
tip okullarından bu 25 yıl içinde yetişen bin
lerce gençten ne Kadarı aydın din görevlisi 
olabilmiştir: Eğer aydın din görevlisinden; 
dinî, hurafelerden ayırdetmesini bilen ve di
min çağdaş uygarlığın verileriyle ve Türkiye 
Cumhuriyetinin gerçekleştirdiği akılcı dev
rimlerle çelişmediğini görüp gösterebilen kim
seleri anlıyorsalk, şimdiye kadar bu okulları 
bitinmiş olanlar arasında bu yetenekte kaç 
ikisi vardır? Acaba saptanmış mıdır? Yine so
ruyoruz : Acaba bu okullarda bu amaca uygun 
•din görevlisi yetiştirmeye çalışan meslek öğ
retmenleri çoğunlukta mıdır ? 

Sayın Bakan, imam - hatip okulunun bi
rinci 'döneminin kapatılmasından sonra, ikinci 
dön: m e devam edenlerin sayısında 9c G5 bir 
düşüş »okluğunu ifade buyurdular. Bu % G5 
azalma olmasa da, ikinci dönemi bitirenlerin 
c/c 95'i imamlıktan başka bir göreve geçtik
lerine göre, bu düşüşü endişe verici, endişe 
uyandırıcı bir husus olarak görmemek gerekir. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, kaldırılmış olan 
imam - hatip okulları birinci devresinin yeniden 
açümasıyle aydın din adamının yetiştirilebilece-
ğini ifade etmişlerdir. 25 yıldır imam - hatip 
okulları birinci devresi öğretim yaptı.. Acaba bu 
süre içinde yetişen binlerce gençten ne kadarı 
aydın din görevlisi niteliğini kazanabilmiştir? 
Ayrıca, imam - hatip okullarını bitirenlerden 
yalnız % 5 kadarı meslekte kaldığına ve % 95'i 
başka alanlarda kendilerine iş bulduklarına gö
re, Hükümet programında halk tarafından ya
pımına başlanılmış bütün imam - hatip okulları
nın tamamlanarak, öğretime açılacağının bildi
rilmiş olması, plansızlığın tam bir örneği değil 
midir? 

Sayın Millî Eğitim Bakanlığının, imam -
hatip liselerini ve yeni programlarını müfettiş
leri aracılığiyle sık sık kontrol altında bulun
durmak zorunda olduğuna inanıyoruz. Zira, 
yer yer meslek öğretmenlerinin (Söz konusu 
meslek öğretmenlerini kasdediyorum) gözden 
•kaçmayacak ve müfettişleri şaşırtacak bir per-

j vasızlıkla şeriatçılık, tarikatçılık, Atatürk ve 
lâiklik düşmanlığını işleyen bir tutum içinde 
bulundukları görülmüş ve raporlarla saptanmış
tır. Bu raporlar Millî Eğitim Bakanlığında 
mahfuzdur. 

Yine bu okullardan çıkanların, kimilerinin 
kurdukları derneklerin yayımladıkları dergiler
de, hem de Cumhuriyetin 50- nei yılı sayısında, 
şeriat yönetimi pek açık bir biçimde methedil-
mekte, demokrasi ise, utanç verici diye nite
lenmektedir. 

Bir ilimizin imam - hatip lisesinde yetişen 
birkaç gencin geçen yaz aylarında bir evde mev
lit okudukları sırada Atatürk'ün ruhuna bir Fa
tiha bağışlamayı, ısrarlara rağmen reddettik
lerine şahsen tanık oldum; ama bu gençleri suç-
layamadım. Çünkü, bu tutumun sorumlusu, 
onları dünya ölçüsündeki bir büyük millî kah
ramana bu denli düşman duygularla yetiştiren 
öğretmenleri böylesine başıboş bırakan Bakanlı
ğın yönetici denetici kadrolarıydı. Bu denetim, 

j hiç. kuşkusuz özerk üniversite bünyesinde yer 
alan İlahiyat fakülteleri için de bir otokritik 
biçiminde yapılması kaçınılmaz bir görev olma
lıdır. Zira, birer bilim yuvası olan bu kuruluş
ları bitirmek üzere bulunanların, yılda bir kez 
yayınladıkları dergilerinin birinde; sunacağım 
şu semboll eştirilmiş cümleler, az önce işaret et
tiğim denetim konusuna hak verdirecek canlı 
bir örnek teşkil edecektir. 

Sayın senatörler, şimdi İlahiyat Fakültesi 
son sınıf öğrencilerinin yılda bir kez yayımla
dıkları «Kürsü» adlı dergiden birkaç, cümle oku
yacağım; 

«Azametli bahtsız bir kıtanın; şanlı, talih
siz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin 
reçetesi; İttihat-ı İslâmdır» Said-i Nursî'nin, 
«Mektubat» adlı risalesinden alınmış bu cümle
den sonra, «İslâm; insanlığa hükmetmek için 
gelmiştir. İslâm; insanların hem dünysamı, hem 
de ahiretini mesut etmek, onlara hem dünya iş
lerinde, hem de ahiret işlerinde hükmetmek için 
gelmiştir. O; hem din, hem de devlettir; hem 
kulluk, hem de kumandanlık sistemidir. Nasıl, 
dinî emirler İslâmm bir parçasıysa, Devlet ida
resi de, diğer bir parçasıdır, hattâ en mühim 
esası. İslâmda, dinle devletin arası hiçbir zaman 
için ayrılamaz. Dünya da, ahiret de dinin saha
sı içindedir, cami ile devlet dairesi arasında ay-

! rılık yoktur.» cümleleri gelmektedir. 

550 — 



0. 'Senatosu B : 56 6 . 5 . 1974 0 : 2 

sSaym senatörler, Anayasamızın 2 nci mad
desiyle taban tabana aykırı düşen bu sözlerden 
daha, açık, şeriat devleti özlem ve istemi dile ge
tirilebilir mi? Devlet yönetimimize uymayan 
bu tür propagandaları yapanlara karşı; Atatürk 
ilkelerine bağlılık ve onun temel taşlarından 
olan lâiklik konusunda, yalnız din okulların
da değil, bütün eğitim kuruluşlarında içtenlik
le ve büyük bir titizlikle durulması gerektiğine 
inanıyoruz. Bu konuda gösterilecek ihmalin, 
ciddî tehlikeler doğurmaya namzet olduğu açık
tır. 

Yine Hükümet ağzından, dinini çocuklarına 
öğretecek anneler yetiştirmek üzere, her taraf
ta kız imam - hatip okulları açılacağı bildiril
miştir. 

Bir kez, kadından 'imam olmaz., Ayrıca, 900 
yıldır Anadolu'muzda Selçuklu ve Osmanlı dev
letleri zamanında kadınlarımız imam - hatip 
okullarında okuyup, dini öğrenip te mi, çocuk
larına öğretmişlerdir?.. Giderek, bu öneride bu
lunanlar, dinlerini imanı - hatip okullu anaların
dan mı öğrenmişlerdir?.. Elbette hayır. Orta ve 
Yeni çağlarda kız öğrencilerin devam ettiği 
medreseler yoktur, imam - hatip okulları yok
tur. Sadece mahallelerde Kur'an okulları var
dı; namaz surelerini okuyup ezberlemek için. 
Bugün bu gereksinmeyi yerine getirecek, dev
let eliyle açılmış, birçok Kur'an kursları var 
olduğu gibi, dinî bilgileri ve gereken davranış
ları öğreten, ilkokul, ortaokul, giderek liseler
de de din dersleri mevcuttur. Dinsel vecibeleri 
yerine getirmek için de 6 - 7 yıl sürecek bir öğ
retime gerek yoktur, tarihte de olmamıştır. 

Yüce Peygamber Muhammed, bir hâdis-i şe
rifinde, «Zorlaştırmaymız, kolaylaşt ırmız.» bu
yurmuşlardır ve kendisi İslâm dinini yayarken, 
Arabistan'ın İslâm'a girmek isteyen bölgelerine 
gönderdiği din öğretmenlerine üç aylık öğren-
menlikten sonra vergi tahsildarlığı görevini ver
miştir; yani dini öğrenmek için üç ay gibi kısa 
bir süreyi yeterli görmüştür. 

Sayın üyeler, ortaöğretim üzerinde 1730 sa
yılı Temel Eğitim Kanununu henüz bir uygula
maya geçmediği ve Hükümetin Temel Eğitim 
Kanununda birtakım değişiklikler yapacağı an
laşıldığından, bu bölümü üç öneri ile geçmeyi 
uygun gördük. 

Bunlardan biri; ortaöğrenim yapacak çocuk
ların velilerinden 100 liradan 500 liraya kadar 

(usulsüz olmakla birlikte) alınan kayıt ücreti
nin kesinlikle kaldırılması ki veliler bundan çok 
şikâyetçidirler. 

İkincisi; imtihanlarda görülen aşırı disiplin
sizliğin önüne geçilmesi için okul idaresinin, 
Bakanlık görevlilerinin; yani müfettişlerin de 
yardımı ile daha sıkı bir disiplin metodu uy
gulamasını sağlamak. 

Üçüncü ve en önemlisi de; imam - hatip okul
larının programlarına ikinci bir meslek dersi) 
eklemek alanında olacaktır. Böylece, geleceğin 
köy imamı, kendisine farz olan beş vakit na
mazdan başka, köye maddî bir hizmette de bu
lunabilecektir. Örneğin; sağlık memurluğuna, 
veteriner yardımcılığına, tarım aletleri opera
törlüğüne hazırlayan dersler görerek. Böylece, 
geleceğin köy imamı, görev alacağı köyde büyük 
bir gereksinmeyi karşılayacaktır; örneğin, sağ
lık memuru niteliğini de elde etmiş olacaktır. 

Yine böyle bir uygulama ile köylerimiz, Dev
let bütçesine yük olmadan sağlanması, yıllar sü
recek birer sağlık memuruna kısa zamanda ka
vuşma olanağını bulmuş olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, bir
çok maddeleri birbiriyle çelişen ve anlaşılama
yan ve birçok maddeleri hakkında Anayasa Malı* 
kemesinde, Anayasaya aykırılık davası açılmış 
bulunan, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 
uygulanmaya başlaması ile; bu kanuna uyruk 
üniversitelerde eğitim ve öğretim, özellikle ata
ma işleri geniş ölçüde aksamış,, üniversite sena
toları, altından kalkamayacakları yükler altı
na sokulmuş bulunmaktadır. Anayasa Mahkeme
si, bu kanunun kimi maddelerini veya, tümünü 
iptal ederse; iptal kararının yürürlüğe girmesi 
için belli bir süre verilse bile, bu süre içinde 
yeni maddelerin veya yeni bir kanunun hazır
lanması, tatil dolayısiyle mümkün olamayacak 
ve bu bakımdan bir boşluk meydana gelerek, iş
ler büsbütün aksayacaktır. 

Bundan ötürü, gerekli tedbirlerin hemen 
alınmasının pek yerinde olacağını ifade edip, 
Kontenjan Grupu ve şahsım adına, 1974 yılı 
bütçesinin Millî Eğitimimize ve Ulusumuza kut
lu olmasını dileyerek, Yüce Senatoyu derin say
gılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Reşat Oğuz. 
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Saym Oğuz, ifade buyurduğunuza göre, bir 
saatlik süreyi Saym Ertuğ ile bölüşerek kulla
nacaksınız. Buyurun efendim, 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ 
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
kadaşlarım ; 

Sayın Başkan, yarım saati süratle kullanma
ya çalışacağımı arz ederim. İnşallah bu niye
timde muvaffak olurum; olamazsam yüksek yar
dımlarınızı esirgememenizi şimdiden bilhassa 
rica etmek isterim. 

1974 malî yılının Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesini Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu 
adına eleştirip değerlendirmek üzere yüksek 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sizleri tekrar saygı ile selâmlıyorum. 
Sözlerime, mensubu bulunduğum Cumhuri

yet Halk Partisinin, eğitim anlayışını kısaca 
açıklamakla başlamak isterim. 

Biz, iyi bir eğitim düzeninin, özgür insan 
yetiştirmekle, insan kişiliğine en üstün değeri 
veren ve insan kişiliğinin gelişmesini sınırlayıcı 
her engeli kaldırmakla, herkesin eğitim ve ye
teneklerini, herkesin yapıcı ve yaratıcı gücünü 
insanlık ve toplum yararına değerlendirme ola
nağı sağlamakla, topluma birlik, canlılık ve sü
rekli atılım gücü veren, eğitim yöntemlerini ve 
sosyal tedbirleri uygulamakla kurulacağı kanı
sındayız. Bu amaçla : 

a) Anayasa ilkeleri ve ilkelerin dayandığı 
insanlık, toplum ve Devlet anlayışı, milliyetçi
lik, devrimcilik, örgürlük ve adalet anlayışı, 
bütün eğitime temel olacağı gerçeği vardır. 

b) Eğitim konusu, Türk Ulusunun kuşak
ları, çocukları, gençliğidir ve halkımızın tümü
nün kısa zamanda, okur-yazar hale getirilme
sidir. Cumhuriyeti koruyacak, ulusu uygar ulus
lar düzeyine kavuşturacak, Atatükçü ve millî 
bir dinamizmin gücüne sahib olmak ön planda 
gelir bu amaçla. 

Millî Eğitim Bakanlığının bütçe münasebe
tiyle hazırladığı dokümanlarda Türk millî eği
timinin amaçları içinde «Çağdaş bilim ve tek
nolojinin gerçeklerine uygun olmak, öğrencile
rim bedenî ve fikrî gelişmelerine göre, ilgi, isti
dat ATe kabiliyetleri ölçüsünde en üst seviyede 
yetiştiren bir eğitim ve öğretimle haya/ta hazır
lamak» cümleleri bilhassa yer almış bulunmak
tadır, 

Sayın üyeler, Türkiye Cumhuriyeti kurmalı
dan bu yana, gelip geçen iktidarların, Anayasa 
nizamı içinde Türk millî eğitimine hizmet et
mek iyi niyetinden şüphe eltmeye asla gerek 
yoktur. Ancak, uygulamalarda, iktidarı sonsuz 
kılma isteği koyu bir dalga halinde yetkilileri 
istilâ ederse, amaçtan inhiraf edilmiş bulunma 
keyfiyeti ortaya cılkar. " . 

Başlangıç konuşmamızda, Türk millî eğiti
minin almaçlarından kısmen aldığımız pasajlar, 
tahakkuku öngörülen hususlardır. Ancak, bun
ların gerçekleştirilmesi yolunda ne denli yol 
aldığımızı, bir tablo halinde yüksek nazarları
nızın önüne sermekte fayda ımülâhaza ederiz. 

Millî eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi
nin ilki aııakaynağı var demiştim. B iki kaynak, 
öğretmen ve öğrencidir. 

«Öğrencilerin bedenî ve fikrî gelişmelerine 
göre, ilgi istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde en 
üst seviyede yetiştiren bir eğitim ve öğretimle 
hayata hazırlanma» mn henüz eşiğine bile ge-
linım emiştir. 

Pedagoji edebiyatını bir yana bırakarak arz 
ediyorum: Çocuklarımız, altmışlık ve bazen yet
mişlik sınıfların içinde sıralara üçer üçer otur
tulmak suretiyle, ders yapmaktadırlar. Hareket 
kabiliyeti, disiplin baskısı ile kilitlenmiş olarak 
yüklü programım tazyiki altında ter dökmek
tedirler. Ve tabiî öğretmen de öğrencilere depo 
edilmiş varlıklar olarak bakmakta, öğrencilerin 
istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetiştiril
meleri de, pedagojinin bizde görülen rüyası 
halinde dil sermayesi olarak yürütülmektedir. 

Üstelik, büyük merkezlerin ortaokul ve lise
lerinde, ilköğrretimde çift öğretim, tedavisi 
güçleşmiş sarî bir hastalık gibi veya koparılma
sı imkânsız bir ahtapot gibi millî eğitimin sırtı
na mihcemlerini, geçirmiş öğrencilerin istidat 
ve kabiliyetlerini körlemektedir. 

Büyük merkezlerin ilkokullarında ikili öğre
tim bir çeşit mutluluktur. Zira bunun üçlüsü de 
vardır ve oldukça çoktur. 

İlköğretimde, 1972 -1973 öğretim yılında şe
hirde 38 753 okul, köylerde 61 685 ilkokulda 
çift öğretim vardır. 

Aynı öğretim yılında şehirlerin 2 753 oku
lunda, köylerin 282 ilkokulunda da üçlü öğre
tim vardır. 
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Ortaöğretimde de durum ferahlık verici de
ğildir. 

1973 -1974 öğretim yılında ortaöğretim okul
larının 1 737'sinde normal, 977'sinde de çift 
öğretim yapılmaktadır. 

Köy olkullarında bir öğretmen çoğunlukla, 
beş sınıfı birden olkutmaktadır. Halen okulu bu
lunmayan köylerimiz var. Bunlarda okul ve öğ
retmen Ibekliyorlar. 

Köy okullarından yetişen öğrencilerin' kasa-
iba ve şehir ortaokullarındalki başarı oranı çok 
düşüktür. Köy çocukları öğretim yılları süre
since ihımal edilmişliğin çilesini yaşamakladır
lar. öğretimde eşitlik ve sosyal adalet nerede? 

Orta öğretim okulları, büyük merkezlerin 
okullarının dışında, malzeme ve laıboratuvar 
hasreti İçindedir. Küçük şehir ve kasaba, hattâ 
(bucak orta okullarının öğrencileri deney ve göz
lemden mahrum (bırakılarak yetişmekte ve tabiî 
başarısı o nispette düşük olmakta, dolayısıyle 
sosyal adaletin edebiyatının kulağına hiç de hoş 
gelmeyen müziği matem marşı olarak dinlen
mektedir. 

(Üstelik, büyük merkezlerin dışındaki il, ka
saba orta okul ve liselerindeki öğretmensizlik, 
öğrenci istikbalini 'baltalayıcı olmaktadır. Bu 
çocuklar için Anayasamızın vatandaşlar arasın
da öngördüğü, eşitlik ilkesi sosyal adalet söz
leri törenlerde, sadece kordelaların, pankartla
rın süsü halinde, uyku hapı olmaktan ileriye 
ıgeçmeyen, ıgöz kamaştırmaya yarayan ıbirer yıl
dızdan 'başka şeyler değildir. 

(Bu çocuklar, ıbüyük merkezlerin liselerinin, 
orta okullarının öğretmen ve malzeme yönünden 
mutlu hazmını sürdüren okulların öğrencileri
ne kıskançlık duyarlar. 

Anadolu'nun öğretmensiz liselerinin, orta 
«kullarının çocuklarının, haklı bir öfkenin, haklı 
(bir iç çekişin manevî isyanını, üniversite imti
hanlarını kazanamayıp da sokaklara döküldük
leri zaman (gözlerinden okuruz, bazen sözleri de 
(bilenmiş kılıç sırtı gübi dehşet ifade eder. 

Zamanında hakları düşünülmeyen, kendile
rine eşitlik tanınmayan kimselerin homurtusu, 
öfke olarak yumruklaşır, hınç haline gelir ve 
toplum düzenini tehdide başlar. 

Muhterem üyeler, ıbu neden böyle olmuştur? 
Bize ıgöre bu, Millî Eğitimde mazur görün, 

çünkü eser meydanda plânsız, hesapsız, kitapsız 

(bir gidişin sonucu meydana çıkmış bir toplum 
faciasıdır. 

Parlamentoya ölçü taşımayan ıbüyük vaatlerin 
mübalâğası ve heyecanla gireriz hepimiz.. 

Bozuk düzen bazen, bir (büyük kahveden 
muhavvel Ibir (bina 'göstererek, bucağımıza, il
çemize orta okul açtırır, hattâ orta okulun üs
tüne Ibir smıf ilâvesiyle, ilçemizin orta okulunu 
lise haline getirtiveririz. (Bu, siyasî bir yatırım -
dır. ıSiyasî yatırımlar Millî Eğitimin bünyesinde 
açılmış yaralardır; hem de tedavisi uzun yıllara 
sirayet edecek bir yara. 

Okul açtırırken, öğretmen bulup bulamaya
cağımızı hiç düşünmemişizdir. 

Öğretmen yetiştirmeyi sonuncu plâna bırak-
mışızdır. Bugün orta öğretimin öğretmen açığı; 
dikkat buyurun sayın arkadaşlarım 8 732 adet
tir. Bu, korkunç bir rakamdır. Öğretmensiz ge-
çen her saat, .gencin yarımlarına, dolayısıyle 
Türk Ulusunun yarınlarına yöneltilmiş bir teh
like alarmıdır. 

Bu nedendir bilir misiniz arkadaşlarım?. Öğ
retmen yetiştirmeyi önemsemeyen bir zihniyetin 
Türkiye Millî Eğitimine, farkına varılmadan; 
fakat affedilmesi güç, açtığı, kapatılması güç 
bir gediktir. Yurt irfanının gelişmesine açılan 
igedik.. Rejim düşmanlarının kolayca gireceği 
bir gedik.. Kültür seviyesinin düşüklüğünün, 
irfan düşüklüğünün, eşitsizliğin göze batan par
mağının, bu konuda çektiğimiz ıstırapların te
melini teşkil ettiğini lütfen, gözlerden ırak tut
mayalım arkadaşlarım. 

Öğretmen yetiştirmemiş, üstelik elimizdeki-
leri de özel sektöre, şoförlüğe, Almanya'ya ka
çırmışız.. Öğretmenin, ibir ulusun yarınlarına is
tediği istikameti verecek tek kudret olduğunu 
yıllarca maalesef kavrayamamışız. Kavramadı
ğımız için, öğretmeni önemsemediğimiz için, bu 
insan mimarlarına, bu mensup olduğu milletleri 
yüceliğin doruğuna ulaştıran bu Tanrı sanatının 
mensuplarına hor bakmışız.. İlkokullarımız, or
t a okullarımız; bilhassa orta okul ve liselerimiz 
(bugün bu elemanların yokluğunu duyarak, âdeta 
kan kusmaktadırlar. Boş ıgeçen ders saatleri 
demek, ıgençliği avareliğin korkunç karanlığı
na teslim etmek demektir. 

Öğretmenliği cazip hale getirmek şöyle dur-
ısun, öğretmenliği yoksulluk mesleğine dönüştür
müşüz. 
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Öğretnıeoıliği, maddî çaresizliklerin eleminde 
kıvrananların başvurduğu kapılar olmaktan kur-
taramamak, bu memleketi idare edenlere vebal 
yüklemektedir. 

Her sıkıştığımız zaman, millî tehlikelerde, sos
yal sancılarda, o Ibüyük adamın vatanın min
nettar olduğu, bunun için de dokunulmazlığın 
sonsuzluğunda büyük bir ışık huzmesi ,bir vol
kan ihtisamiyle tarihimizin ululuğuna armağan 
Atatürk'ümüzün sözlerine, ieraatmdaki şaşmaz 
başarılarına derslerine, kulak vererek güçlen
meye çalışırız. 

Bakınız, Atatürk 1923 yılında yaptığı bir 
konuşmada öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik 
için neler söylemiştir : 

«Okullarda öğretmen vazifesinin güvenilir 
ellere teslimi, memleket evlâtlarının o vazifeyi 
kendine hem ıbir meslek, hem bir ülkü saya
cak lbilgili ve saygı değer öğretmenler tarafın
dan yetiştirilmesini temin için, öğretmenlik di
ğer yüksek meslekler gibi tedricen ilerlemeye ve 
her halde refah teminine müsait bir meslek ha
line konulmalıdır. Dünyanın her tarafında öğ
retmenler insan topluğununun en fedakâr ve 
saygı değer uzuvlarıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım, milleti için taşı
dığı o büyük sevgiyi, ruhunda İd ölümsüz 
ateşi bizlere miras bırakan Atatürk'ün bu 
işaretine kulak vermeyip, onun mirasını 
'değerlendirmeyenler tarihin suç] amalarından 
kendilerini kurtaramayacaklardır. 

Öğretmenler okuyan, düşünen kafalardır. 
Tarihî bir vakıadır ki, düşünen kafaları düşün
meyen iktidarlar daima düşmeye mahkûm ol
muşlardır. 

Memleket hizmetinde feragati yalnız öğret
mende/n beklemeye .hakkımız yoktur. Öğretmen, 
feragatta eşitlik mücadelesini vermektedir. Dü
şündüklerini rahatça söylemeyi, mesleğinin kut
sallığına denk, bir takdirin kararını ve hatta fiili
yatını görmeyi kendine şiar edinmiş bulunmak
tadır. 

öğretmen, yıllardan beri beklediği ruh hu
zuruna kavuşmuştur artık. Memleketi idare 
edenlerce kendilerinin değerlendirilmesinin 
memnunluğu içindedirler. 

öğretmenlik mesleğinin üniversiteye kadar 
her kademesinin şerefli hizmetini hayatında ya
şamış bulunan Millî Eğitim Bakanı Sayın Üs-

tündağ, öğretmenleri, meslekdaşlarını huzurlu 
çalışmanın rahatlığına kavuşturmuştur. 

Yine Üstündağ, orta dereceli okulların öğ
retmensizliği büyük problemine parmağını bas
mış, gece eğitini enstitüleri ihdas etmiştir. Şim
diden bu enstitülere 3 308 orta öğretim, öğret
men adayı, öğrenci olarak devam etmektedir. 
Ayrıca kendilerinden komisyonda işittik ki ge
celeri boş kalan millî eğitim binalarından, lâba-
ratuvarlarmdan, ders araç ve gereçlerinden is
tifade suretiyle, millî eğitimin planının gerçek
leştirilmesi konusunda faydalanma planı içinde 
olduklarını söylemişlerdir. Bunun da tatbikini 
beklemekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Millî eğitim çalışmalarının ne derece peda

gojiye uyduğu, kıvamında gidip gitmediği öğ
retim yılı sonlarındaki şikâyetlerin; feryatların 
âdeta ayyuka çıkmakta bulunması, bizi üzücü 
hükümlere maalesef sürüklemektedir. Bunun 
nedenleri açıktır, öğretmen 60 - 70 kişilik sınıf
larda ders yapmaktadır. Üstelik bu arkadaşla
ra 30'ar saat ders yüklemişiz. Eskimiş malûmat 
ambarcılığının tipik örneğini taşıyan program 
ağırdır. Hayatî yönleri pek cılızdır. Öğretmen 
programı ikmal için hızlı yürür. Programı bitir
mezse, yönetmelik yakasına yapışır, yığın yığın 
yazılı kâğıtlar okumaktadır. Bitip tükenmez 
ödevlerin içindedir. Üstelik çocuğu ile meşgul 
olacaktır, dolayısıyle öğrencisini hakkı ile de
ğeri endi reni emektedir. 

Öğrenciye gelince; öğretmenden beş numara 
koparmaya çalışır. Bazen kaçar; bu firarda suç 
unsuru yoktur. Buna müdafai mevcudiyet de
rim, ben. Kaçıp, ders çalışmazsa zayıf not ala
caktır. Bir iki zayıf dersini böyle manevralarla 
kurtarır, bir ikisini de eş - dost sahabet eder; 
derken ya bütünlemeye kalır, ya da öğretmen
ler kurulunda kurtarılır. 

Sayın senatörler, öğretim yılı sonlarında, öğ
retmenler kurulu olmazsa, millî eğitimin hali 
faciadır. Öğretmen kuruluna 60 kişilik bir sınıf
tan 3 kişi doğrudan doğruya geçmeden girer. 
Nedir; bu çocuklar kabiliyetsiz mi? öğretmen
ler kurulunda bu çocukların bir kısmı müdürün 
gayretiyle, öğretmene rica ile, naz ile, niyaz ile 
kurtarılır ve netice hazindir; bütünlemeye ka
lınır. Sebep? Depo teşkilâtı var eğitimde, kabi
liyetlere hitap yok. Çünkü sistem öyle, çünkü 

554 — 
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imkânlarımız böylesine çocukları tüm birden 
yetiştirmeye doğru, müteveccih bir eğitim siste
minin içine girmiştir, bir türlü çıkamıyoruz. 

Arz edeyim; bundan 3 - 4 sene evvel talim 
terbiyede yapılan bir toplantıya davet edilmiş
tim. Müfettişler adına .birkaç arkadaştık; o za
man talim terbiyede üye bulunan, halen İsviçre 
Talebe Müfettişi olan Hasan Bey arkadaşımız; 
kendisi matematikçidir, «100 seneden beri tat
bik edilen matematik metotları içinde çocukla
ra matematik dersleri veriyoruz, öğretiyoruz.» 
demiştir. 

Yıllardan beri hepinizin başındadır, çocukla
rınız vardır, çocuklarımız vardır, akrabalarınız 
vardır; öğrenci - öğretmen - veli âdeta savaşır. 
Millî eğitim sistemine; millî eğitime ve olaylar
la şunu sormak isterim; ne zaman bahar gele
cek, Sayın Millî Eğitim Bakanı? Ne zaman bu 
millet kültürde, işde, sanatta, araştırıcılıkta 
gençliği üretici olmaya yöneltilecek?... 

Milletimiz, yıl «onu sınıfta kaldıkları için 
umutlarını yitiren çocuklarımızın yüzünü gül
dürecek, kalbiliyetlerini dumura uğratmayacak, 
Atatürkçü uygar bir yükselişin doruğuna ulu
su yöneltecek; bir eğitime ne zaman kavuşacak?.. 
«Eğitim, eğitim» diye tekrarlanan kelimenin 
hakkını vererek çalışalım artık. 'Öğretmendeki 
istirap, öğrencideki çalışma şevkinin sönüklü
ğü ne zaman giderilecek ? 

Millî Eğitim Şûraları toplanır, hararetli ko
nuşmalar yapılır, kararlar alınır ve konu şûra
ya toplanma gösterinde düğümlenir, kalır. Ka
rarlar rafa konur ve uygulama intizarı içinde 
tozlanır, küflenir, unutulur gider... Millî eğitim 
şûralarının belli sürelerde toplanması bu konu
daki 1261 sayılı Kanunun metninde mevcuttur. 
1972 yılında toplanmıştır, ama aradan dört yıl 
g'eçmiştir, şûradan bir eser yok... Yeni iktidarın 
programındaki eğitim hedeflerinin başarıya 
ulaşmasını temin için, memleketin eğitim otori
telerini davet edip, 9 ncu Eğitim Şûrasını top
layacağı 'bilinmektedir. Dileğimiz başarı sağla
masıdır, memleket gerçeklerine göre alman ka
rarların uygulama olanağına ulaşmış olması
dır. 

Gözümüzü değerli enerjik eğitimci 
Sayın Üstün'dağ'a çevirdiğimiz kadar, 
Türkiye Cumhuriyetinin millî eğitimine 
yön veren, planlama ve program he

defleri doğrultusunda ilmî ve pedegojik 
görüşü ile Cumhuriyetçi, lâik bir eğitimin yurda 
fayda sağlama çalışmalarını ayarlayan Talini 
ve Terbiye Kuruluna da çevirmiş bulunmatkta-
yız. Talim ve Terbiyenin ilmî ve fikrî şahsiyeti 
ile, Millî Eğitimin kurmayı olduğu gerçeğini 
değerli Bakan Üstündağ'ın çalışmalarındaki ba
şarının teminaitı durumunda olduğunu belirt
mek isteriz. 

Bizim için Millî Eğitim, Atatürkçü bir doğ
rultuda genel kalkınmayı sağlayacak millî bir
lik ve sosyal adalet bilincine kavuşmanın yolla
rını arayarak üretici bir çabanın ürünlerini ger
çekleştirme ve değerlendirme yolunda alman 
mesafedir ve yapıcı bir gayretin ulusa mal edil
me gücünü yaratan bir sistemdir. 

Yirminci yüz yılın fizyonomisinde, bilim ve 
teknolojide hamle yapmanın dinamizmi ile yaşa
yışı, zorlanan tablosu belirgin ve ciddî bir uya
rı işareti şeklindedir. 

Bu yönden artık ciddî bir eğitim reformu
nun lâfla vakit kaybetmek alışkanlığından sıy
rılmış olarak gerçekleştirilmesinin hayatî bir 
zorunluk taşıdığını ifade etmek isteriz. 

Millî eğitim reformları; dikkat buyurun, 
ödün vermeden, millî bilinç içinde, Atatürk 
Türkiye'sinin özlediği millî eğitim kalkınmasını 
ancaik yaratabilecektir. 

Şunu da açıkça belirtmek gerekir ki, millet 
hizmetinde meyvesini en güç veren sabır ve 
tahammülle izlenilmesi gereken çalışma, millî 
eğitim hizmetlerinde mevcuttur..Elverir ki, bu 
çalışmalar yozlaştırılmasm, bu çalışmalar plan 
istikametinde hamlesini yapma olanağından 
maihrum kılınmasın. 

Bu itibarla, 7 . 2 . 1974'te kurulan C. H. P. 
ve M. S. P. Koalisyonu Hükümetinde Millî Eği
tim Bakanlığı görevine, memleket millî eğitimi
ne güçlü bir mesainin idealizmini olgun, fikri
yat yönünden de dolgun bir heyecanın 
ağırbaşlılığı ile başlayan Sayın Mustafa Üstün-
dağ'm, 12 milyar 775 milyonluk bir bütçe ile 
millî eğitimin her bölümüne, programın gerek
tirdiği istikamette verimli ve azimli bir çalış
manın başarısını sağlayacağına emin bulunmak
tayız. 

Geçmişe saygı borcunu ihmal etmeyen, "unut
mayı vefasızlık telâkki eden siz müstesna kıy
metler gibi, sizlere benzemeye çalışan memleket 
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sever bir arkadaşınızım. Yarım asra yakın bîr 
ömür verdik Türkiye Maarifine. 

Dün olmasaydı, bugün olabilir mi idi? 
Adları millî eğitim tarihimizin sayfalarına 

acı tatlı anılarla geçmiş nıaarifçilerimizi Millî 
Eğitim Balkanlarımızı 1974 malî yılının Millî 
Eğitim Bütçesinin müzakeresi münasebetiyle 
saygı ile anmak isterim. Rahmetli ruhuna kavuş
muş olanlara rahmet dilerim, yaşayanlara da 
sağlık dilerim. 

Bugün Türk Ordusu 'gibi, irfan ordusu da, 
ulusun ve vatanın özgür yaşamasının yücelme
sinin Atatürkçülük yolunda, lâik bir eğitim an
layışı çizgisinde savaş verme sorumluluğunun 
idraki içindedir. 

Program geliştirme çalışmalarının bilimsel 
araştırma projesi halinde düzenlenmesi ATe bu
nun hızla yürütülmesi Millî Eğitimin amaçları
nın bir an önce tahakkukuna imkân verecektir. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin çocuklarının eği
tim, ve öğrenmıiyle Millî Eğitim Bakanlığının 
yakından ilgilendiğine inanmaktayız. 

Yıllardan beri okul inşaatı işleri, inşaatın 
Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmesi keyfiyeti, 
her iki Bakanlığı da işgal eder durumda idi. İn
şaatın Millî Eğitim Bakanlığına devrinde isabet 
buluyoruz. Bu yetki intikalinin gereğince değer
lendirilmesini dileriz. 

Köy okulları inşaatında öğretmen lojmanına 
katî surette yer ive ril indidir. Öğretnijen dağ baş
larında barınaksız bırakılmamalıdır. Ev huzuru 
sağlanmalıdır. Aksi takdirde öğretmenden bekle
diğimiz verimi sağlayamayız. Öğretmeni her 
yönde - maddî ve manevî alanda - kuvvetli kıl
maya 'mecburuz. Bugüne kadar çektiğine artık, 
«Yeter» demeliyiz. 

Ortaöğretim teknik ve kız teknik öğretim öğ
retmenlerine verilen, fazıla okuttukları derslere 
karşı ücretten ilkokul öğretmenlerini mahrum 
etmemeliyiz. 

160 bini aşkın ilkokul öğretmeni bu ilgiyi 
beklemektedir Sayın Bakan. Onları huzura ka-
vuşturdunuz, ancak maddî imkânlar yönünden 
de düşünüldüklerini görmek istemektedirler. 

İlkokul öğretmeni sabahın Sinden son derse 
kadar çocuklarının başından ayrılmayan, istira
hat nedir bilmeyen ve tabir caizse, çocuklarını 

• aydınlatırken, mum gibi eriyen yüce varlıklar
dır. Çarşamba günlerinin öğleden sonralarını da 

1 değerlendiren ilkokul öğretmenlerinin haftalık 
ders saatlerine, bu çarşamba çalışmalarını da ek
lersek, yükünün ağırlığı bir kat daha ortaya 

I çıkar. Kendi]erini küstürmeyelim,. 
Arkadaşlarım, imam - hatip okullarımıza de

ğinmek istiyorum : 
Hükümet Programının 18 nci sayfasının son 

paragrafında «Halk yardımı ile yapılıp da 'bugü
ne kadar öğrenime açılmamış bulunan okul bi
naları yapılış maksatlarına uygun olarak biran 

I önce hizmete açılacaktır.» ibaresi mevcuttur. 

Bunda, halk yardımıyle yapılmış binalarda 
imam - hatip okulları açılacağı vaadi yanında, 
yine halk yardımıyle çeşitli bucak ve ilçelerde 
yapılmış binalarında ortaöğretim hizmetine tah
sis olunacağı anlamı vardır. 

Yüksek bilgileriniz cümlesinden olduğu üze
re, Anayasanın 153 ncü maddesinin teminatını 
taşıyan 3 Mart 1940 tarihli Tevhidi Tedrisat Ka
nununun 4 ncü maddesinde yazılı : 

«Maarif Vekâleti, yüksek diniyat m.ütehassıs-
I lan yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İla

hiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi 
h'idamat-ı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef 
memurların yetiştirilmeleri için de ayrı mektep
ler küşad edecektir.» hükmüne dayanılarak yur
dumuzda imam - hatip okulları açılmıştır. 

Gerçekten ilâhî dinimizin, hurafattan arın
mış berrak bir kaynak suyu gibi ruhlarda bal
kıya n ulu dinimizin vecibelerini halkımıza öğ
retmek; yani hidamat-ı diniyenin ifası vazifesiy
le mükellef müspet kafalı memurların yetiştiril
meleri için açılmış olan bu okulların sayıları
nın artırılmasında, istihdam yönünden bilhassa 
fayda mülahaza ederiz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bravo... 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ 

(Devamla) — Çok teşekkür ederim, Allak dua
nızı kabul etsin efendim. 

Zira, bugüne kadar, yukarıda belirttiğimiz 
Kanunun gerekliliği olan hidamatı diniyenin... 

Sayın Başkan özür dilerim, dışarıdan sataş
ma oldu, elimde olmayarak cevap verdim, özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Devanı edin, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 
Zira, bugüne kadar yukarıda belirttiğimiz 

I Kanunun gerekliliği olan hidamatı diniyenin ifa-
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sı sadedinde imam - haltip okulu mezunlarının 
tümünün hizmete girinceye kadar pratikten ye
tişmiş Kur'an kursları menşeli pek çok din gö
revlisinin halen bu imamet ve hitabet vazifesini 
yapmakta oldukları bilinmektedir. Bu kişiler ha
len kursa tabi tutulmuşlardır. Güzel bir teşeb
büstür. Ancak, bizzat müşahade etmişizdir ki, 
pratikten gelmiş bu din 'görevlilerinin içinde 
Ayet-i Kerimeyi değil ezbere, yüzünden bile 
okumakta müşkülât çeker durumda ol anılar var
dır. Biz, bir taraftan din görevlilerini kurstan ge
çirirken, imam - hatip okulu mezunlarının din 
bilgisi ve din kültürü ile yoğurıılmuş olarak ima
met ve hitaJbct vazifelerine yöneltilmelerine zo. 
runluluk bulmaktayız. % 99'a yakın bir oranla 
imam - hatip okulu mezunları saf ve temiz ruh
lu köy (çocuklarıdır. İyi bir din eğitim ve öğ
retimi görmüş ve gerekli din kültürünü almış 
olan bu köy çocuklarının köylerde, bucaklarda, 
ilçe ve illerde imamet ive hitabet vazifesiyle gö
revlendirilmeleri din «görevleri hizmetine zengin
lik ve berraklık getirecektir. 

Aziz arkadaşlarım, ilk öğretinden okullarına 
da Millî Eğitim Bakanının eğilmesine zorunlu
luk vardır. 

öğretmen okulları üzerinde durulurken, geç
mişte memlekete hizmet yönünde çok kıymetli 
elemanlar yetiştirmiş bulunan ve kaynağı köy ço
cuğu olanı köy enstitüleri denemesinden de fay
dalanılmasını tavsiye ederim. Ye şunu ifade et
mek isterim ki, bugün Millî Eğitim Bakanı olan 
Sayın Üstündağ da köy enstitüsü mezunudur ve 
köy enstitülerinin memlekete hizmet idealinin, 
köylüyü uyandırmaya matuf çalışmalarının ne 
denli başarıya ulaştığını şahsen bilmektedirler. 
Bu hususta köy enstitüsü tecrübesinden fayda
lanılmasına ve meslekte pişmiş, olgunlaşmış, tec
rübenin kıvamına getirdiği insan olarak öğret
men okullarında istihdamlarına zaruret vardır. 
Eğitim enstitülerinden gepegenç çıkmış, bıyığı 
çimenli değerli delikanlılar stajyer alarak gider
ler, 24 saati veririz; ama henüz öğretmenlik ide
alinin heyecanı ile yoğrulmamışlardır ve faydalı 
olamamaktadırlar. Öğretmen okullarınla bilhassa 
eğilmek mecburiyeti vardır. Bu hususun tekrar 
tekrar Sayın Üstündağ'dan teminini rica ede
riz. 

Bendeniz imam - hatip okulu mezunu gençle
rimizin imamet ve hitabet vazifeleriyle tavzifleri

ni, memleketin büyük bir boşluğuna, büyük bir 
derdine çare bulacak nitelikte görürüz. Evet, 
bunlar mezun oluyorlar; fakat imam vıe hatip 
olmak istememektedirler. Nasıl öğretmen okulu 
mezunlarına bir mecburî hizmet tanıyorsak, 
imam, - hatip okulu mezunlarınla da bir süre 
köylerde, kentlerde, ilçelerde ve illerde imamet 
ve hitabet gibi vazifelerin verilmesi faydalı ola
caktır. Yetişmiyorsa, öyle yetişsinler, öyle ye
tiştirelim ve bu boşluğu dolduralım. 14 400 iadat 
din görevlisi vardır ve halen kurstadır. Yetişen 
imam - hatip okulu mezunlarının Sayın Bahri
ye Üçok buyurdular - % '95'i yetiştirildikleri is
tikamette istihdam edilmemektedirler. Bu nok
taya ısrarla parmağımızı basalım ve bu saf, te
iniz ve zeki köy çocuklarının yükselme imkânı 
her zaman mümkündür. İslâm enstitüleri var ; 
(girerler ve imam - hatip okullarına hoca olur
lar. Ayrıca fark imtihanı vermek suretiyle, üni
versiteye girebilirler. Böyle yüzlercesi vardır, 
başarı kapanmaktadırlar. Bakir zekâlar bu ba
şarıyı sağlayacaktır, sağlamaktadır; ama imam -
hatip okulu mezunlarından mutlaka imamet ve 
hitabet vazifesinin ifası sadedinde istifade et
meliyiz. Bunu hararetle tavsiye ederim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, vaktinizi biraz da 
tecavüz etmiş bulunuyorsunuz. Takdiri size bıra
kıyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ 
(Devamla) — Efendim, bir sayfam kaldı. Müsa
ade ederseniz hemen bitireyim efendim,. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, Millî Eğitim 
Bakanlığının yüzlerce ve yüzlerce orta dereceli 
okulları ile yüksek dereceli müesseseleri vardır. 
önümüzdeki öğretim, yılında teftiş kadrosunun 
takviye siyle açılacak v», açılmış olan okulların 
murakabeye tabi tutı/jm'ası lüzumludur. Bugün 
öğretim kurumlarının çokluğuna karşılık, mü
fettiş sayısı pek azdır. Teftişte rehberliğin ön-
planda mütalaa edilmesine zorunluluk vardır. 
Bir yığın kırtasiyeciliğin içinde rehberlik, maa
lesef eriyip gitmektedir. Müfettişlerin sayıları
nın çoğaltılması kadar, yurt dışı tetkiklerle ye
tiştirilmelerine de zorunluk olduğu kanısındayız. 

İş hacminin çokluğu clolayısıyle müfettişin 
okumasına fırsat verilmemektedir. O kadar iş 
vardır ki, bırakın çoluk çocuğunun yanında bir 
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hafta olsun oturup kendisine gelmesine, yemek 
yemeğe ve hattâ doğru dürüst uyku uyumaya 
vakit bulamadan, bir yandan bir yana koşturu
lup durulmaktadır. Teftiş fırçası gibi teftişlerin 
olduğu bir vakıadır. Teftiş özü rehberlik, çoğu 
zaman vakitsizlik yüzünden pamuk ipliğine bağ
lanmaktır. 

Sayın senatörler, Avrupa öğrenci müfettiş
liklerine çoğu zaman müfettişlikle ilgisi bulun
mayan zevat gönderilmektedir. Avrupa talebe 
müfettişliklerine, yıllarca teftişin çilesini çek
miş. tecrübede kıvamını bulmuş müfettişlerin 
gönderilmesi, sanırım, başta gelen haktır, öğ
renci müfettişliklerinin yardımcılarının ve mü
fettişlik bürosu erkânının da öğretmenlik for
masyonu almış kişilerden seçilmesinde isabet gö
rürüz. 

İmam - hatip okulları için de meslek dersi 
müfettişine ihtiyaç vardır. Hatırladığıma göre, 
bu müfettiş sayısı ya 2'dir ya da 3'tür. Çoğal
tılmak icabeder. Teftiş ve kontrol her zaman lü
zumlu ve zaruridir. 

Kötü zihniyet ve inançlar], Atatürk devrimle
rine karşı bir 'davranışın yılan zehrini millî eği
tim kurumlarına akıtmak isteyenlerin bulunabi
leceği 'daima dikkatten uzak bulundurulmamalı
dır. Böyle bir hareketin kaynaklarının derhal 
kurutulacağına asla şüphemiz yoktur. 

Şunu inanmaktayız ki, Türkiye Eğitimine hâ
kim olan güç; Atatürkçü, lâik, devrimci, milli
yetçi, ulusu yükseltmek ülküsüdür. Devrimci öğ
retmen kadrolarının, devrimci Millî Eğitini Teş
kilâtının ve başındaki genç ve Atatürkçü Millî 
Eğitim Bakanının Türkiye millî eğitiminin geliş
mesini Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlı
lıkta görmekte bulunduklarına yine -asla ve asla 
şüphemiz yoktur. 

Millî Eğitim Bakanlığı 'bütçesinin Türk ulusu
na uğurlu ve hayırlı elmasını diler, yüksek He
yetinizi saygıyle selâmlarken, beni lütfedip, ara-
sıra üzülerek de olsa, arasıra da bir - iki kelimey
le takılarak da olsa, sabırla dinlemek lütfunu 
gösteren siz arkadaşlarıma tekrar teşekkürleri
mi, saygılarımı sunar, bütçenin uğurlu olmasını 
Tanrıdan niyaz ederim efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
'adına Sayın Celâl Ertuğ, buyurunuz efendim. 

C. II. P. GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ 
(Elâzığ) —Sayın Başkan, sayın üyeler. Sayın Ba

kan, sayın Bakanlık mensupları, aziz meslektaş
larını üniversite temsil elleri; 

1974 malî yılı bütçe kanunu tasarısının üni
versiteler; daha geniş kapsamlı bir deyimle yük
sek öğrenimi kuramlarımız üniversiber eğitini sis
temimize ilişkin bölümü üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına görüş, düşünce ve di
leklerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli üyeler, yüksek öğrenim statik, durgun 
olmayan, tam tersiiııe sürekli bir gelişaıie ve de
ğişme dinamizmi içinde bulunan bir konudur. Bu 
nedenledir ki, değerlendiımelerimizi bir gelişme 
çizgisi üzerinde yapmaya çalışmak zorundayız. 

Yurdumuzda ilik köklü üniverslteieşme hareke
ti Büyük Atatürk'ün direktifleriyle 1933'te İs
tanbul Darülfünununun kapatılıp yerine İstanbul 
Üniversitesinin açılması yi e gerçekleştirilmiştir. 
Bunu bir dönüm noktası olarak kabul etmeliyiz. 
Darülfünundan üniversiteye geçişle skolâstik 
medrese sisteminin yerini çağdaş üniversite kav
ramı •'almıştır. 

1933'ten bu yana üniversite, akademi ve yük
sek okullarımız büyük aşamalar kaydederek ge
lişmişlerdi r. 

İstanbul Üniversitesinden sonra, 1944 İstanbul 
Teknik Üniversitesi, 1946Via Ankara Üniversiite-
si, 1955te Ege ve Karadeniz Üniversiteleri, 1957' 
de Atatürk Üniversitesi, 1959'da Ortadoğu Tek
nik Ünivesiltesl ve 1967'de de Hacettepe Üniversi
tesi değişik yönetim modelleri ile eğitim, öğrenim 
hizmetine giımıişlerdir. 

Bunları 1971 ele 9 ncu üniversite ola
rak Boğaziçi Üniversitesi, 1973te 10 ncu üniver
site olarak Çukurova Üniversiteleri izlemişlerdir. 

Yine 1973te Diyarbakır'da Diyarbakır, Eski
şehir'de de Anadolu üniversitelerinin, 1974te 
Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluş ka
nunları Yüce Meclislerce kabul edilmiştir. 

Böylece 41 yılda üniversitelerimizin sayısı 13'e 
yükselmiştir. Bu 13 üniversiteden 10'unun kuru
luşları tamamlanmış, üçü de oluşana halindedir. 

Ayrıca Ankara Üniversitemizin değerli yar
dım ve öncülüğü ile Elâzığ'da tamamen gelişmiş 
bir halde hizmet yapan Veteriner Paluirtesini de 
içine alan Elâzığ Fırat Üniverslitesi ile Samsun' 
da 19 Mayıs, Bursa'da Bursa, Konya'da, Selçuk 
Üniversitesi adlı birer üniversite kurulmasını 
öngören 4 tane üniversite kurulması hakkındaki 

I kanun tasarısı Devlet Planlama Teşkilâtından, 
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Yüksek Öğrenim Kurumundan ğeçji'rillerek 26 Ni
san 1974'te Başbakanlığa sevk edilmiş bulunmak-
tadır. 

Aziz arkadaşlarım, bu üniversiteleşme hare
ketinin yanısıra yüksek öğrenimde kapasite ya
ratma hedefine yönelmiş başka gelişmeleri de 
zikretmek gerekiyor. Ankara, İstanbul, Adana, 
Bursa, Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri; Elâzığ, Eskişehir, Konya, İstanbul, Sa
karya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri ile bunlara bağlı 66 yüksek okul toplam 
olarak 102 877 öğrenciye öğrenim olanağını 
sağlamış bulunmaktadırlar. Bu kapasiteye 97 
fakülteden oluşan, üniversitelerimizde öğrenim 
gören 85 744 kişilik bir miktarı da eklersek 
toplam olarak yüksek öğrenimde mevcut kapa
sitenin 188 621 kişilik bir kapasite olduğunu 
görürüz. 

Sayın arkadaşlarım, burada üzerine titizlik
le eğilmemiz gereken bir sorun ortaya çıkmak
tadır. Bugün yüksek öğrenim çağma gelmiş 2,5 
milyon gencimiz vardır. Bunun; yani bu 2,5 mil
yonun ancak % 6,8'ine öğrenim olanağı sağlan
mış bulunmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerdeki 
durum bizimki ile mukayese edilirse son derece 
üzüntü verici bir tablo ortaya çıkmaktadır. Me
selâ bu oran, Birleşik Amerika'da % 46; yani 
yüksek öğrenim çağma gelen gençlerin % 46'sı 
yüksek öğrenim olanağına sahiptir. Avrupa'da 
da en düşük oran % 20'dir. Binaenaleyh, biz bir 
öğrenim kapasitesi seferberliği yaratma çabası 
göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü, Türkiye'
de yüksek öğrenim yapan çok kimse vardır ka
naati uzaktan yanlış bir imaj halinde yerleş
miştir. 

Nitekim, Üçüncü Beş Yıllık Plan hedefleri 
bugünkü seviyenin r/r 9 olmasını öngörmüştü. 
25 yıllık plan perspektifinde ise bu oran % 15 
olarak gösterilmiştir. 

Bütün bu hedeflere ulaşmak, hatta bu ye
tersiz olduğu muhakkak olan hedefleri aşmak 
için etkin bir kapasite yaratılması seferberliği
ne girişmenin zorımlıığu meydana çıkmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, yine burada çok önemli 
bir noktaya değinmek gerekmektedir. Kapasite 
yaratmaya girişim ve atılımdan söz ederken şu
nu kestecliyoruz : Evvelâ, bütün boyutları ile 
çağdaş yüksek öğrenim standartları, stratejisi 

titizlikle gözönünde tutulmadan öğretim, öğre
nim kapasitesi yaratmak hatalı olur. 

İkinci olarak ve yine altını çizerek belirt
mek istediğimiz başka bir husus da, kapasite 
yaratmak seferberliğine sadece yüksek öğrenim 
kesiminde sınıfların öğrenci sayısını artırmak 
anlamında düşünmediğimizi belirtmektir. Kanı
mızca yüksek öğrenimde kapasite yaratılması
nın hedefi, yüksek öğrenimi modern yöntemle
rinden saptırmadan, öğretim normlarını, akade
mik standartları bozmadan yapılması gereken 
bir genişlemedir. İstenen yeni kapasite yaratma 
çabası bir sınıfa yüzlerce sayıda, daha fazla 
sayıda öğrenci doldurmak değil; öğretim sevi
yesi düşmemiş sınıfların sayısını artırmaktır. 

Çağımızın üniversite öğretim sisteminde esas 
olan hoca ve öğrenci arasında diyaloglar biçi
mindeki eğitimi sağlamaktır. Artık söyleyen 
hoca, dinleyen, sene sonunda aldığı notları ez
berleyip tekrar eden öğrenci tipi tarihe karış
mıştır. 

Böylece söyleyen, takrir veren hocanın yeri
ni, fikir antrenörlüğü yapan öğretim üyesi; ez
berci öğrencinin yerini de düşünen, araştıran, 
inceleyen,dimağlar almıştır. 

Bundan başka yüksek öğrenimde yeni ka
pasiteleri kullanırken, toplumun kalkınması 
için muhtacolduğu insangücünü karşılamak 
temel ilke olduğunu kabul ediyoruz. 

Hangi alanda, ne sayıda, nasıl insagücü 
gerekiyorsa öğrenim ve eğitimin bütün kade
melerinde ona göre tedbirler alınması ve eği
timi bir bütünlük içerisinde bir politikaya ka
vuşturma zorunluğu vardır. 

Öğrenimde nitelik yanında niceliğin önemi
ne de işaret etmiştim, öğrenim amacı klişe 
bilgiler vermek olamayacaktır. Bugünün öğ
rencisi temel bilgileri aldıktan sonra yeni so
runlara yeni çözümler bulma yeteneğini elde 
eden, kaynakları araştırmasını bilen, bunlar
dan çıkardığı bilgiyi süzgeçten geçiren, değer
lendiren, kritik analize taibi tutan bir insan 
ıolaraik yetiştirilecektir. 

«Kalkınmanın temel unsuru kusandır» de
dik; insanigücüdür. Bu da uluorta, gelişi güzel 
öğrenimle sağlanamaz. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek öğrenimi eği
timin bütünlüğü içinde mütalâa etmek zorun
luluğuna tekrar tekrar işaret etmekte fayda 
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göriiyor>U'm; çünkü eğitimin değişik kademeleri 
arasımda bir denge, sıkı bir ilişki kurul amazsa 
dar boğazlar, tıkanmalar eğitimin verimini çok 
düşürür. Türkiye'de sosyal, ekoıuonıik geliş
meye paralel olarak son 25 - 30 yıl içerisin
de büyülk bir okul talebi doğmuştur. Ancak, 
(bu talebin [karşılanması dengeli ve uyumlu bir 
politika görüşü ile maalesef yapılamamıştır. 

Ortaöğrenimdeki genişleme uygulamasın
da ; yani ortaöğrenim ihtiyacını cevaplandırma 
•uygulanimasında öğrenmen soranıma öncelik 
verilmesi gerekirken bu yapılamamış ve dur
maksızın öğretmen eksikliğine, öğretmen açı
ğına rağmen liseler açılmıştır. Bugün resmî 
liselerin sayıısı 681 dir. Bu klasik liseler yük
sek öğrenim kesimine, elindeki 'diplomada fizik 
matematik, kimya gibi temel fen derslerinden 
•"birini veya birkaçını «okumamıştır» dipnotu 
bulunan diplomalarla mezunlar yetiştirmiştir ve 
bunlar yüksek öğrenim kapılarında büyük yı-
ğmılklar, birikimler tenkil etmiştir. 

Bu 681 resmî, klasik liseye özel okulların 
mezunlarını ve lise dengi okulların mezunla
rını da ilâve ederseniz üst kademeye; yüksek 
öğrenim kademesine ulaşan, akın halinde ge
len öğrencilerin mevcudiyeti ile neden bu dar 
•boğazın teşekkül ettiğini, neden bu şişkinliğin 
ve bu yığılmaların meydana geldiğini izah 
•edebilirisiniz. 

Burada haklı ve yerinde olan vatandaşla
rın okumaya karşı duydukları arzu ve gös
terdikleri heyecan; ama hatalı olan, yanlış 
ıolan, daha doğrusu eksik olan da eğitim ka
pasitesi yaratılırken öğretmen ihtiyacına ön
celik tanımamaktır. Aımaç liselerden veya 
lolkullardan yüzlerce bilgi ve beceri alamamış 
öğrenci çıkarmak olmamalıydı. Ayrıca bu öğ
rencilerin ortaöğrenim düzeyinde meslekî kay
dırmalara da tabi tutulması mümkün olama
mış, yine yüksek öğrenime giden yol tıkanık
lıklarının artması gibi bir akıbetle karşı kar
şıya kalınmıştır. 

Böylece beceri ve bilgisi üniversiteler eğiti
me yetmeyecek kadar zayıf olan lise mezun
ları yükseköğrenim mahdut kapasiteleri hü
cum etmiş, üniversite ve yüksek okullarda ça
ğın standartlarını çok aşan şişkinlikler mey
dana gelmiştir. 

Örneğin; üniversiteler 500 - 600 kişilik der-
sanelerde filoloji öğrenimi yapmak zorunda 
bırakılmıştır. Oysa filoloji dersanelerindeki öğ
renci adedinin sayısının 25'in üstünde olma
ması gerekir. 

Ayrıca coğrafya, tarih, arkeoloji, Sümero
loji, sineloji gibi şubelerde (Sayın Üçok'un 
beyan ettikleri gibi) muazzam talebe kitleleri 
teşekkül etmiştir. Bunlar belki dünya üniver
sitelerindeki yekûna eşit sayıda ve onu aşan 
talebe yığınlarıdır. 4 bin, 5 bin, 6 bin, 10 
bin kişilik hukuk fakültesi sınıfları gelişmiş
tir. Bu tablo üniversiteler eğriminin tamamen 
yolundan, amacından saptığını, çığırından çık
tığını gösterir hâzin bir tablodur. 

O halele ne yapmak lâzım geliyordu ve ne 
yapmak lâzım? Tabiî bu hadiseler Türkiye'nin 
süratle gelişmesine ve ihtiyacın süratle art-ma-

. sına paralel olaraik cereyan etmiştir. Bunun 
nedenlerine inmiyorum. Bir bütün içerisinde, 
eğitim sisteminin bütün kademelerinde geniş 
bir ıslahat hareketine girilmesi lüzumu ortaya 
çıkmaktadır. Bunu yaparken kademeler ara
sındaki ilişki ve dengenin de plan hedeflerin
deki iıiisangücü ihtiyacının ışığı altında düzen
lenmesi zaruridir. 

Yüksek öğrenimin huzursuzluğunu, sıkıntı
larını giderirken ıbir önceki kademede; yani 
ortaöğretimde yapılan bu öntedbirler yüksek 
öğrenim kapılarındaki tıkanıklıkların teşekkü
lünü üniversiter eğitimin vasıflı olarak yürü
tülebilmesini gerçekleştirecektir. 

'Sayın arkadaşlarım, yüksek öğrenim kesi
minde de değişik üniversite modelleri içerisin
de eğitim standartlarını düşürmeden kapasite 
yaratılması ihtiyacına gidilmek zarureti vardır 
ve bunu burada şükranla kaydetmek lâzımdır 
k i ; genç ve enerjik Millî Eğitim Bakanımız ay
nı teşhisten hareket ederek bazı tedbirlerin uy
gulamasının hazırlıklarım yapmaktadır. 

Yüksek öğrenimde de temel unsur yine öğ
retim üyesidir. Öğretim üyesi ihtiyacını karşı
lamak için hazı fedakârlıklarda bulunmak 'ge
rekmektedir. Bilhassa bu fedakârlığı sevgili 
üniversite yöneticisi arkadaşlarıma hitaben arz 
etmek istiyorum; artık rijit öğretim üyesi unva
nı ve öğretim üyesi formasyonu kalıplarından 
biraz fedakârlık edip sıyrılmak zarureti vardır. 
Doktora yapmış, yetişmiş kabiliyetli gençlere 

• — 560 — 
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Öğretim üyesi olmanın yolunu açmak, kapılarını 
aenıak lâzımdır. Nitekim bu denenmiştir ve bu 
konuda Orta - Doğu Üniversitesi örnek olarak 
gösterilebilir. 

Şimdi,, sözlerimin başında, mukayese ve de
ğerlendirmelerimizi gelişme çizgisi üzerinde 
yapmak istediğimizi söylemiştim. Müsaade eder
seniz 1955^te açılan, aşağı - yukarı 19 - 20 se
nelik bir mazisi olan Karadeniz Teknik Üniver
sitesinin gelişme bizi ve hedefe yaklaşma duru
mu ile O öt a - Doğu Teknik Üniversitesi arasın
da. küçük ibir mukayese yapacağım. 

Şimdi, 20 yıllık Karadeniz Teknik 
Üniversitesinin öğrenci kapasitesi bugün 
2 494'tür. Öğretim üyesi sayısı ise 23'tür, 
ama eminim ki İm 23'e birtakım gezici öğretim 
üyeleri de dahili bir öğretim üyesine düsen 
öğrenci sayısı 121'dir. Teknik eğitimde bu ca
kanı beş - altıyı geçmemesi gerekir. Buna kar
şılık 1959'da; yani Karadeniz Teknik Üniver
sitesinden dört yıl sonra açılan Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde, toplam öğrenci sayısı 
7 589, (Karadeniz Teknik Üniversitesinin üç -
dört misli) öğretim üyesi sayısı ise 23'e muka
bil 845'tir. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci 
sayısı da sekiz civarındadır. 

Şimdi, Atatürk Üniversitesinin 18 yılda gös
terdiği gelişmeyi, bu üniversiteden on iki sene 
sonra (1967'de) kurulan Hacettepe Üniversite
si ile mukayese edelim. 

Atatürk Üniversitesindeki toplanı öğrenci 
sayısı 4 153, öğretim üyesi 82'dir. Sekiz senelik 
Hacettepe Üniversitesinde ise, toplam öğrenci 
sayısı, 6 583 öğretim üyesi sayısı 166, yardımcı 
öğretim üyeleriyle .birlikte 1 282'dir. 

Bir noktaya daha işaret edeyim, Hacettepe 
Üniversitesi İh er sene aldığı öğrenci sayısı yük
selerek görevine devam etmekte ve bu sene al
dığı yeni öğrenci sayısı ile en büyük üniversi
temiz olan İstanbul Üniversitesine yaklaşmış du
rumdadır. 

Sayın üyeler, (İra değerlendirmeler katiyen 
kurumlarımızı kınamak ya da övmek düşünce
siyle yapılmamıştır. Hepsinin problemlerini 
memleket meselesi olarak telâkki ediyor ve on
ların nedenlerine inmeden görüşlerimizi açık
lıyoruz. Yaratılması gereken kapasitelerin asıl 
hedeflerine neden ulaşamadıklarını, hattâ yö-
ııelemedikleriııi teşhis etmek arzusuyle bu mu
kayeseler arz edilmiştir. Kapasite genişleme

sinden en büyük sorun öğretim üyesi açığıdır. 
Bunun çözümünün değişik modeller içinde üni
versite r öğretime devam etmede bulunabileceği
ni düşünüyoruz. 

Demin de söyledim, rijit kalıplardan, for
masyondaki rijit merhale araştırmalarından bi
raz fedakârlık güsterip esnek bir üniversiter 
politika, esnek hir üniversiter rejime gitmek za-
rııretindeyiz. Yoksa, söylediğim gibi, istediği
niz kadar hüyük unvanlı öğretim üyeleriyle 
tedrisat yapın; büyük bir tıkanıklık ve yığı
naklar karşısında lâyikiyle 'görev yapılamaz. 

Demek ki, esnek bir düşünce tarzı içinde 
formasyonu, dil bilgileri belirli seviyede olan 
doktora yapmış gençler arasından öğretim üye
liğine kapıları açmak çok yerinde bir tedbir 
olacaktır. Bu konuda hele akademi ve yüksek 
okullarımızın durumu içler acısı bir manzara 
göstermektedir. 

Meselâ, benim yak i nen tanıdığım bir örneği 
arz edeyim. Elâzığ'da bugün değeri 150 milyon 
lira civarında olan bir yatırım vardır; mühen
dislik ve mimarlık akademisi. Bu akademi ku
rulduğu günden bugüne kadar on yıla yakın 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen, öğretini 
üyesine sahip değildir, yerleşik öğretim üyesi 
yoktur, kah Yıldız'dan, kâh Orta - Doğudan 
uçan hocalarla tedrisat yapmaktadır ve her se
ne üç defa kapanma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalır. 

Binaenaleyh, millî eğitim politikamızda ga
yet hariz bir sorun halinde kendini gösteren 
öğretim üyesi bulma ve üniversitelerimizde 
yüksek öğrenim müesseselerimizde kapasite ya
ratma seferberliğiyle gene, dinç enerjik Maarif 
Vekilimiz karşı karşıyadır. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, bağlamanızı rica 
edeceğim. 

C. H. P. GfRUPU ADINA CELÂL ERTUa 
(Devamla) — ıSaym Başkanın ikazına uyarak, 
yüksek öğrenim ve üniversiter öğrenim sahasın
daki temel görüşlerimizi en büyük soruna te
veccüh ederek; yani öğrenim kapasitesi ve öğ
retim üyesi sorununa parmak basarak burada 
kesiyorum. 

Sayın senatörler, değerli arkadaşlarım, bir
kaç dakika da haşka bir konuya değinerek mâ
ruzâtımı bitireceğim. 
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Bu konu üniversiteler ve siyaset konusudur. 
Üniversitelere çoğu kez siyaset girmemesi tezi 
ileri sürülür, savunulur. Kanımızca bunu söy
lemek de bir nevi politika, yapmaktan başka bir 
şey ifade etmez. Özellikle, Türkiye'de politika
nın girmediği, giremeyeceği yer yok gibidir. 
dîye/biliriz. Yarının yöneticileri, bilim adamları 
ve tüm kadroları dolduracak olan bugünün öğ
rencisi siyasetten uzak kalamaz, kalmamalıdır. 

Yalnız, burada hocalar da öğrencilere her 
çeşit siyasî görüş ve doktrini tam bir objektif
likle yermelidirler, anlatmalıdırlar. Bu hocala
rımızın elbette kendilerine göre bir tercihleri 
de olacaktır. Ancak, hocalarımızdan beklenilen, 
değişik düşünceleri, sistemleri objektif olarak 
aklanmaları ve öğrenciyi kendi düşüncesinde 
serbest bırakın atarıdır, öğretim üyelerini ve 
'öğrencileri ayrı ayrı kamplarda göstermenin 
ayırıcı, bölücü zararlı bir davranış olduğunu 
acı tecrübelerle görmüş bulunuyoruz. Bugün de 
bu gerçek vardır. Herkes ayrı görüş ve düşünce 
sahibi olabilir ve olmalıdır; fakat ayrı kamplar 
asla .tecviz edilemez, cevaz verilemez. Hiç kimse 
düşündüğünü, inancını başkasına zorla kabul 
ettirmeyi düşünmemelidir. Bu, üniversiter öz
gürlük ve özerklikle bağdaştırılanıayacak bir 
tutum olur. 

Değerli arkadaşlarım, üniversiteler eğitimin 
en önemli sorunlarını en hâkim noktadan kuş
bakışı bir bakışla ele alarak, bakarak huzurları
nızda arz etmiş bilinmiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini ya
parken üniversiter öğrenime, millî eğitime bü
yük fedakarlıklan benimseyerek, elinden gelen 
bütün yardımları esirgememiştir. Nitekim, elim
de üniversitelere ait bir periyodikte gördüm; 
Almanya, bu sene bir plan uygulamasına geç
miş, bütçesindeki eğitim tahsisatını % 5,6'dan 
r/r. 7.7'ye çıkarmış ki, birkaç milyar; 52 milyar 
mark tutuyor bu da. Buna mukabil bizim bu yıl 
eğitim bütçemize konan tahsisat tüm bütçemizin 
cfc lo'i civarındadır, aldanmıyorsam. Büyük bir 
oranı bulmuştur. 

Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
üniversitelerimizin ve eğitini çabalarımızın bü
tün samimiyetiyle yanındadır, içtenlikle ona 
yardımcı olıııanın, hazzını, şerefini paylaşmak 
arzusundadır. 

Maruzatımı burada kesiyorum Sayın Baş
kan. Grupumuz adına muhterem Senatoyu ve 
üniversitelerimizi çok değerli aziz temsilcileri
ni saygıyle selâmlar, bütçenin memleketimize 
ve eğitim ordumuza hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

^BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerinde oyunu kullanma
mış sayın üye var mı efendim? Yok. Olmadığı
na göre oy kullanma işlemi bitmiştir. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Kadri Kap
lan. Sayın Kaplan, bir 10 dakika daha Yüce Ku
rulun müsamahasını rica ederiz, 40 dakika ko
nuşacaksınız; ifade buyurduğunuza göre. 

M. B. GRUPU ADINA KADRİ. KAPLAN 
i (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar, Sayın Bakan ve Millî Eğitim Bakanlığının 
değerli mensupları; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde gru-
pum adına görüşlerimizi arz etmeye çalışa ca
ğım, 

Bir fırsat bularak Komisyonda da bazı gö
rüşler ileri sürmüş idim. Sayın Bakandan aldı
ğım cevaplar şahsen büyük kısmı ile o zaman 

.'benim için tatminkâr oldu; ama tabiî buranın 
niteliği başka, buradaki amaç başka. Tckraren 
bunları grup görüşü olarak buraya getirmek. 
mecburiyetini hissediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğilim Bakanlı
ğının bütçesi ve politikası elbette birbirini ta
mamlayan, birbirinden ayrılmaz ve bölünmez 
unsurlardır. Biz. Millî Eğitim Bakanının yeni 
tutumunu, dolayısıyle Millî Eğitim Bakanının 
şahsında tecelli eden ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın değerli mensupları ile bütünleşen politika
sında •yurt gerçeklerine uygun bir tarzda siste
me dinamizm verme gibi kuvvetli bir adım at
masını olumlu karşılıyoruz. Bu nokta üzerinde 
hassaten durmak istiyorum. Bunu ufak bir tah
lilden geçireceğim. 

İkincisi, yüksek öğrenimin bu sınavlı, sınav
sız. paralı, parasız meselesini bir çözüme bağla
tacak şekilde ortaya cesaretle atmasını da 
iolumlu karşılıyoruz. Tatbikatın bütününe işti
rak etmediğimiz ayrı mesele. Meseleye artık bir 
»çözüm bulunmalıdır; çözüm bulunması g:.\r<:k-
li bir sorundur. 

Yine' Millî Eğitim Bakanının ve Bakanlığın 
muhterem mensuplarının bütünleşerek tafbikai-
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ta gösterdikleri bir davranış, bir tutum daha 
var ki. halk eğitimine yeni bir kuramsal yapı 
kazandırmak, yeni bir örgütlenme biçimi ver
mek yolunda olumlu b'r tutum ve davranış. 
olumlu bir düşünce tarzının muharrik unsurla
rı olarak gözüküyorlar. Bunu da olumlu karşı
lıyoruz. 

Yine Sayın Bakanın ve Bakanlık mensupla
rının bütünleşerek Cumıhuriyet öğretmeni ile di
yalog kurmada, öğretmenin başını yere dik tut
turmada cesaretli tutum ve davranışını çok 
olumlu karşılıyoruz. Bunları tahlil edeceğim ve 
konuşmamı sistematik bir analiz tarzında değil, 
ama somut önerilere oturtarak bitirmeye çalışa
cağım. 

Değerli arkadaşlar, aslında şimdi Millî Eği
tim Bakanlığına gelen kişilerin bir şanslı tarafı 
da var; ortaya açıkça koymak lâzım. Bir millî 
eğitim sistemi geliştirilmekte ve oluşturulmak
tadır, Türkiye'de. Gelmiş, geçmiş Hükümetlerin 
bundaki faaliyetlerini olumlu bir tarzda ortaya 
koymak lâzım. Herkesin katkısı olmuştur ve or
taya bir sistem getirilmeye çalışılmıştır; ama 
bu sistem getirmeye çalışmada en büyük payı 
yakından izleyerek ve bir vicdan borcu olarak 
ifade etmek isteyerek ortaya sermek mecburiye
tindeyim ki, Millî Eğitim Bakanlığının çok de
ğerli uzmanları ve mensupları yıllar yılı çalışa
rak millî eğitim sistemi ve modeli üzerinde ya
pıcı bazı boyutlara ve verilere ulaşmışlardır. 

Şimdi yeni Hükümet böyle bir durum üzeri
ne gelmiştir. Mesele, bunu canlandırabilecek mi
dir, bunu hayata uygulayabilecek midir, bu sis
temi Türk gerçeklerine adapte edebilecek mi
dir? Biz meseleye bu açıdan bakıyoruz. 

Getirilen sistem boş bir sistem değildir. Ger
çekte ufak bir tanımımı yapmak gerekirse, da
ha evvel millî eğitim reform kanunları ile geti
rilen sistem, laslmda millî eğitim sektörü, girdi
leri tam olduğu zaman; yani millî eğitim için 
bütün yatırım ve imkânları tam ve kâmil olarak 
kullandığımız zaman ürün olarak çağ nüfusunun 
tümüne şamil ve insangücü planlamasının bütü
nüyle uyumlu bir ürün verecek niteliktedir. Bu 
niteliğini görmeden getirilen sistem üzerindeki 
konuşmalar havada kalmaya mahkûmdur. Böy
le bir sistem getirmişfirki Millî Eğitim Bakan
lığı, yıllar yılı tartışmalar ve çalışmalar sonucu 
bu sistem iyi girdilere sahip olursa (hemen ol

maz bu, bir para meselesi, bir yatırım meselesi) 
bu sistemin çıkışı Türk millî plan dokümanının 
insangücü planlaması ile tam uyumlu hale geti
recek bir ürün verebilir ve çağ nüfusunun tümü
nü içerebilir, tümünü kapsayabilir. Demek sis
tem bu, ama daha henüz nazarî; daha hayata 
uydurulmuş durumu yok. İşte, şimdiki Hüküme
tin en zor tarafı ıbu. Xe yapacak?.. Görüşlerimi
zi burada toplayacağım. 

Değerli arkadaşlar, umumiyetle gözden ka
çıyor ve görünmüyor; bir nokta var ki, Millî 
Eğitim Bakanlığının bence şimdi en yoğun ça
lıştığı, çalışması lâzım geldiği husus o. Müfre
dat programı meselesi... Şimdi şekillerdeyiz, şim
di, şasedeyiz; ama şasenin her tarafı boş oraya 
birtakım mekanizmalar monte edilecek. İşte 
müfredat programı; temel eğitim bir başka sis
teme dönüştürülmüştür, ilk eğitimde bir başka 
eğitim felsefesinin ıhâkim olmasını istiyoruz. Or
taöğretim öyle, yüksek öğrenim öyle ve çok çe
şitli dallarla bir eğitim, çok komplike bir eği
tim tarzını ister istemez benimsiyoruz; çağa uy
mak için benimsiyoruz. Çağın gerekleri budur 
da, onun için benimsiyoruz. Zor bir sisteme gi
riyoruz. aslında. Bu zor sistemin temel dayanak
larından biri ve başlıcası, müfredat nasıl geliş
tirilecek? Muazzam bir görev ile karşı karşıya 
şimdi millî eğitim mensupları arkadaşlarımız. 
Grece - gündüz çalışma ile ancak başarılacak bir 
konu. 

Temel eğitimde, o üç yıllık ikinci kademede 
birtakım programlar geliştirilecek. Türkiye'nin 
şartlarına göre uydurulmuş program, bölgelerin 
şartlarına göre uydurulmuş program, insangücü 
planlamasının isteklerine göre uydurulmuş prog
ram, çeşitlendirilmiş program. îşte, aslında zor
luk burada. 

Şimdi bütün kolları sıvayıp, Millî Eğitim 
Bakanlığının 'herhalde (bu program üzerinde ça
lışması lâzım; zannediyorum da çalışıyor. Bu
nun müjdesini Sayın Bakan herhalde bizlere ve
recek; çünkü en zor geçit o. 

Değerli arkadaşlar, sistemi buraya kadar 
metli ettik; nazarî sahada ve şunlarla dolsun 
dedik. 

Şimdi bir de meseleyi memleket gerçekleri 
açısından, millî plan dokümanımızın insangücü 
planlaması açısından ve mutlaka buna uydurul
ması lâzım gelen millî eğitim planı ile insangücü 
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planlamasının uyumluluğu açısından ele alalım. 
Asıl mesele burada meydana çıkacak. 

Gelin, 1977 - 1978 projeksiyonuna göre orta
ya birtakım ıakkamlar koyalım ve buna göre 
tahlili ve terkibi bir sistem ile acaba hemen Tür
kiye gerçeklerine uyuyor mu bu nazarî sistem? 
Onu meydana çıkarmaya çalışalım. 

Kısa olarak, 1977 - 1978'de ilkokulu bitiren
lerin ancak yarısı onun üstündeki öğretimi gör
me şansına sahiptir, yüzde 91'i değil; plana, -gö
re. Davranışlar artırılır, imkânlar çoğaltılır; o 
başka, ama plan. kullanabildiği bütün İmkânla
rı ortaya atarak diyor ki bize. 1977 ve 1978 se
nesinde siz, ilkokulunu bitiren yavrularınızın 
'50 sini üst eğitime devam ettireceksiniz. Ellisi 
ne olacak? Gelin şimdi bu 50 kişinin peşine ta
kılalım. Önemli olanı o; öbürkü, örgün eğitim
de devam edecek. Bu 50 kişi ne olacak? 

Bu 50 çoğaldığı vakit, rakamlara, göre, mut
lak rakamlar olarak vermek lâzım gelirse; 1977 -
1978'de 1 milyon 400 bin civarında olacak bu 
ve ortaöğrenim için do 800 bin civarında ola
cak. Simdi, bu kişileri izleyelim; kırsal alanda, 
kentsel alanda. 

Kırsal alanda, mahalle, mezra, koni gibi çok 
dağınık yerleşme ünitelerinde bu ilkokulu biti
ren 50 kişi, üst öğrenime imkân veremediğimiz için, 
veremeyeceğimiz için devam edemeyen öğrenci 
ne olacak? Yaşı,., Yaşı 12, 13, 14, 15'e geliyor. 
Aslında, ekonomik çağ nüfusu belki 14"tc başlı
yor uluslararası katagorik şartlara göre: ama 
Türkiye'de biliyorsunuz ki, çok erken başlıyor. 
Anadolu çocuğunun kendine özgü bir yapısı var, 
küçük yaştan itibaren hayata uyar, doğa ile 
uyumlaşır, tabiatı kendi içersinde içerir, Türk 
çocuğunun dinamik bir gücü var. Bu hemen baş
lıyor; 11, 12, 13, yaşlarında. İlkokulu bitirmiş bir 
şey yapmıyor. Bu çocuk eskiden ne yapıyordu? 
Hamıana dönüyordu, sabana dönüyordu. Aile 
bunu döndürmesin... Hayır. Daha aile ekonomi. 
sini yırlamamışız, daha henüz a.ile ekonomisinin 
baskısı altındayız. Onun için çok çocuk isteniyor; 
yani çok defa keyfi için olmuyor çok çocuk yap
ma, birtakımı ihtiyaçlar meselesi var. 

Efendim, şimdi bu 50 çocuk .oraya dönecek
ti, şimdi nereye döner? 1977, 1978'de Türkiye' 
nin tablosunu" bir hatırlayalım. Türkiye'de çok 
ycro traktör girmiş, elektrikli köylerin militan 
•artmış, su getirilen köyler çoğalmış, O halde, dün 

saban peşinde aile işletmesine iştirak edecek olan 
bu çocuk, şimdi köyüne giren traktör üzerinde 
i'ş görecek bir nitelikte olmalıdır, Traktördeki 
ufak tefek bozuklukları giderecek bir beceriyi 
kazanmalıdır. Köye giren su tesisi hakkında ya
kınlık kuracak bir teknik beceri sahibi olmalıdır. 
Köye girebilen elektirikle iyi kötü meşgul olabi
lecek, hiç değilse sigortasıyla düğmcsiyle meşgul 
olalbilecek bir nitelikte olmalıdır. İşte niteliği 
çıktı. 

Oysa ki biz, bu gocuğa ilkokuldan .sonra eği
tim verme imkânına sahip olmadığımızı planları
mızla. ortaya koyuyoruz. Halbuki Türkiye'nin 
gerçekleri de bu çocuktan sabanın peşinde otur
mayı değil, köydeki traktörle su ile elektrik ile 
daha. bunun birtakım yan ürünleriyle meşgul ol
masını istiyor. İşte dava burada. Eğitim sistemi 
bu boşluğu dolduramadığı müddetçe, bu eğitim 
sistemi değil, bundan çok daha mükemmelleri 
gelse başarı mümkün değildir; rakamlara p'>v(> 
başarı mümkün değildir. 

Biz devanı edelim o örgün eğitime, Örgün 
eğitimin orta kademesi, üst kademesi hepsi mü
kemmel şeyler; hepsi mükemmel de, ondan daha. 
mükemmel, ondan daha zarurî olan bu 50 çocuğun 
hikâyesi var. Bu çocuklar üretime girecek. 

O halde, örgün eğitim derken, okul eğitimi 
elerken ulaşamadığımız bu 50 çocuğu da düşün
mek mecburiyetindeyiz. .Bu sistem şimdi1 onlara 
tedbir getiriyor. Pratik sn.nat okulları diyor, pra
tik tarım okulları diyor, pratik sağlık okulları 
diyor; güzel. İşte bir şey monte etmeye çalışıyor 
bunu yetiştirmek için; ama gelin bunun vüsatini 
hasırlayalım. 1977, 1978'de temel öğretim mikta
rı ne kadar ise, en azından bu adını koyduğu
muz pratik sanat, pratik sağlık, pratik tarım 
okulları da aynı miktar olmalıdır. Çünkü, miktar 
50, 50'dir. 50'si temi el eğitime devam edecektir, 
50'si hayata bilgisiz ve becerisiz dönmemek için, 
bir eğitim görerek dönecektir. 

Şimdi gördünüz mü, 1977 ile 1978 senesi fhi. 
hemen gelmek üzere) en azından ortaokul, bugün 
o adla. kullanalım, yarının temel okulunun ikinci 
karnesi, en azından onun kadar pratik sanat 
okulları kurma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. 
İşte zorluk burada. Bunu yetiştirmezsek ne olur? 
Çocuk yine ilkokulu bitirir döner, 3 sene sonra 
imzasını da atamaz, pratikten yetişmiş bazı şey
ler öğrenebilir; ama çn^vn inşam olarak, 21 imi 
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yüzyıla teknolojisini 'geliştirmiş Ibir Türk top
lumunun dinamik insanı olarak giremez heba 
olur, erir gider. Millî Eğitim Bakanlığından [bu
nu istirham ediyoruz, bu boyutlarla meseleyi ele 
almalıdır. 1977, 1978'de bizim önümüze o günün 
temel okulları kadar vüsatü, (arkasından para ne 
gelir bilmem, tabiî 'hesap yapılacak) en azından 
o Ikadar sanat okulunu çıkarmalıdır ki, (Ibiraz 
sonra bahsececeğim) şimdi uzmanlarımızın 
planladığı insangüeü planlamasına uygun ola
rak hareket etmiş olalım. Yoksa, iıısamgücü 
planlaması böyle gitmektedir, nııillî eğitim plan
laması böyle gitmektedir. 

Hesaplara göre bu uyum 1995'lerde yakala-
ııamayac aktır. Yaka la mma asa ne olacak? 1995'te 
İtalya'nın 1970'deki hedefine ulaşamayacağız. 
O «da ayıp bir şey ya... Bu ıgerçek elle tutulur 
durumda .ortadadır, matematiksel tarzda orta
dadır. Yatırım yapanken, program bütçe yapar-
bu gerçeklere göre hareket etmek zorunlugu 
vardır. Tahinin ediyorum sayın Millî Eğitim 
Bakanı bu projeksiyonlar istikametinde ve 25 
yıllık bir perpeksiifte meseleyi bölüm bölüm, 
ayrı ayrı projeksiyonlar halinde ele alacak ve 
birbirine uyum sağladıktan sonra sistemi Tür
kiye şartlarına uydurmuş insanın rahatlığı için
de ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarını, onun için teklif edi-. 
yoruz; açık... Bunlar da ^gösteriyor ki, Türkiye 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde, Millî Eğitim Ba
kanlığı önümüzdeki 5 yıl içinde kırsal nüfusa 
bir çare bulmalıdır. Aynı koım, mahalle, mezra
dan getirdim bu 50 kişiyi size. Köyden geti
rirsek aynı, kentleşmeden getirirsek, gecekon
dudan ..getirirsek ay m. Halil Ağa ailesini al
mıştır, gecekonduya gelmiştir, toprağından kop
muştur, iki oğlan, üç kız nüfusuyla gecekondu
ya yerleşmiştir. İki oğlan, üç kız nüfusu ile 
Halil Ağa daha henüz .ailesinde ıbir sağlam eko
nomi sahibi, sağlam bir gelir sahibi değildir. 
Alışkanlığını devamı ettirecektir. Çocuğun bir 
ikisini mektebe verirse, bir ikisini mutlaka üre
time sevk edecektir. Çünkü, Türk nüfusu ba
ğımlılık şartları içerisindedir, % 41 genç nü
fustur, 1995'te % 44 olacaktır. Bu bir taraftan 
güzel bir şey tabi. O - 14 yaş arası genç nüfus 
Türkiye'de çok bol; ama bunun bir tarafıda 
var, ıbağımılılık oranını artırıyor. 1 OOOi kişi 
800 kişiye daha bakmak lüzumunda kalıyor ve 

Türk ailesi bundan daha 20 sene kurtulamaya
caktır. 

O halde kente ıgelen, gecekonduya yerleışen 
o aile çocuğunu verecek. Nereye verecek? 
Efendim temel öğretimde okusun... Yok; plan
lamışınız temel öğretim yok, gelen 100 kişiden 
50 kişisini alacaksınız, 50isine «geriye dön» di
yeceksiniz. Nereye dönecek"? iSabana, tarla sür
meye. Hayır, kente 'geldi. Ankara Sanayi Çarşı
sına gidecek, İstanbul Sanayi Çarşısına gide
cek. Orada ne yapacak İşte arabalarımızı ta
mir eden bebelerin yerine geçecek. Onların hi-
kâyeside ibııdur. Oraya nasıl (geçsin, temel Öğre
timi göstermediniz? öyle ise bir müessese koya
lım. Bu plan şimdi çare getiriyor, pratik sanat 
okulları koyalım diyor; ama lâfla olmayacak. 
Demek ki, en azından imkân verdiğiniz o 50 
çocuk kadar bir imkân da buna vereceksiniz. 
Vermezsiniz gecekondu ve çevresindeki o mec
buren üretime katılan, erken yaş/ta üretime ka-
'tılan çocuk makinanızı kolla bükmeye çalışa
cak; teknik zihniyetle değil. O gün ailesinden 
gördüğü huşunete veya şefkate göre bedenî gü
cü ne ise, «motorunuzun silindir kapağını sık
ıtım» diyecek, bir tane tazyik hücresi dilediği 
'gibi çıkmayacak, mıotorunuz iyi çalışmayacak; 
ama orada ustanın yanında çok güzel şeyler öğ
reniyor, söküp takıyor; ama bir şey de öğrene
miyor, tekniğin zihniyetine, tabanına, eğitimine 
oturmuyor. İşte vazifemiz... 

Bu okulları nereye koyalım? İhtiyaç sahibi 
çıktı. Onun önüne koyacağız. 'Köyde nasıl trak
törüne dönecek çocuğun önüne götürüp koyu
yorsak, burada sanayi çarşısına girecek çocu
ğun önüne koyacağız. Esas îbu 50 kişinin hikâ
yesi önemlidir. Diğerleri devam edecekler, onun 
üzerinde görüşleriımizi de kısa kısa geçeriz. 

Bu ne zamana kadar gidecek? Dördüncü plan 
devresinde eğitimde lolgunlaşmıa süresi de ıgeç 
olduğu için, ancak orta kademe teknisyenlerde 
sonuç alabilirsiniz, dördümcü planın sonunda; 
1'982'lerde. Eğitimde bir olgunlaşma müddeti 
var, yatırım hemen netice venmüyor, ancak Ibu-
mun sonucunu 'beşinci plan döneminde ,ala:-
caıksınnz. O zaman ela 1995 gelecek. Nereye ula
şacaktık? İtalya'nın 1970 hedefine. Buna faz
la takılıyorum, ama aslında güce giden bir 
şey; mecburen koymuşuz. O da ibir tahrik un
surudur, bir kamçıdır; ama siz iiîsangücü plan-
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lam asiyi e eğitim planlamasını uyumlu bale ge
tir eni edîyseniz, hiç tereddüt eteneyim, 2015 yı
lında dâhi '1'9'TO İtalyası hedefine ulaışaımazsıniiz. 
Oysa ki, 2000 yılında İtalya'nın bir hedefi yok; 
o hizaya gelmeye mesaburuz veya iyi kötü bir 
çaresini bulup bir moiktaya gedmeye mecburuz. 
Meselenin matematilksel ifadeleri bu, rakamın 
(konuştuğu bu, ralkaimlar dile getirdiği hakikatt
iler bu. Millî Eğitini Ba'ikanlığınan yükü 'bu ba
kımdan çok ağır. 

Değerli arkadaşlarımı, bir misalle bunu tak
viye edip bu bölümıü Ibitlireceğim. 1902 veya 
1995'1 erde perspektif plana göre (Üçüncü Plan
da da var) 604 mcü tabloya dikkatlerinizi çek
mek istiyorum. Herhalde Sayın Millî Eğitim 
•Bakanı ve. Miililî Eğitim Baikanlığı mensupları 
da hu talbloyu dikkatle izlemişlerdir. O tablo
da 1995'te yetiş'iniş sekiz milyon! işçi açığından 
'bahsediyor. Sekiz milyon neye dayanılarak he-
saibedilmiş? 1970 - 1971 şartlarında tamı kapasi
te ile çalışırsak 1995'de seikiz milyon işgücü 
açığı ımeydana çıkacaktır. İnsangücü pil anlatma
sı hize hunu gösteriyor. Plan hu. Planı tatbik 
etmek istersek. Ettiğimizi kabul edelim, 20 se
neye bölersek bu ne dem ektir? Talbi mutlak ra
kamlar veremem, omun için marjinal sayılar 
halinde vermek istiyorum. Bu seikiz milyonu 
20 seneye böldüğümüz takdirde yıla 400 bin 
düşer. Bu belki ilk yıl .300 bindir, ama ondan 
sonra imkânlar geliştikçe giderek artar; fa
kat ben marjinal bölümler üzerinde hareket 
edeyim ki, meydana bir mukayese çaksın; yıl
da, 400 bin düşer. Xe vakit düşer? İkinci Plan 
döneminin birinci diliminde başlamalıydı bu. 
19'73'te, 1974de, 1975'de, 1976'da, 1977 senede 
400 bin yetişmiş insangücü... Eğer, teknolojide 
gelişini ek istiyorsak, eğer millî gelirimizi heba 
etmemek istiyorsak, eğer malzeme ve tekniğin 
gerektirdiği insan kafasını ve zihniyetini ya
ratmak istiyorsak (İki,, bu herhalde mühendi
sinden, çırağına kadar böyle olacaktır.) O za
man senede 400 bin insangücü yetiştireceksiniz. 

Şimdi ne 'kadar yetiştiriyorsunuz? Benimi 
tespitlerime göre 35 bindir; Sanayi Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının 
ikuıı slariyle, örgün eğitimle 3:5 hin insarJgücü 
yetişiyor. 400 bin yetiştireceksiniz. Xe olacak 
gerisi? işte, onu da söylediğim, gibi o sanayi 
çarşısındaki usta yetişrirecek. O bir taraftan 

yetiştiriyor, 'bizim okulların dışında hep yetiş
tiriyor, 'O da bir ckul; ama o yetişme görü
yorsunuz ki tahripkâr oluyor, tatmıinikâr olhıu-
îyor. İşte, o yefişlmeye yön verelim. O yetişmeye 
yön verdiğimiz vakit 400 bin, 400 bin 400 bin 
taımaınlayacağız, 199o'e geldiğimiz vakit baka
cağız iki, Türkiye'nin izabeci, haddeci, makineci 
ve elektrikçi bölümünde yetişmiş insangücü alt-
kademe ihtiyacı tamıamla'iımış olacaktır. Planı
mız tahakkuk ediyor. 

Simidi, birinci dilimi geçirmişsiniz, ikinci 
dilime girdiğimiz halde böyle bir şey yok, yetiş-
tiremiyorıız. Plan aksadı, plan bitti. Plan bugün 
'% SO'niyle aksamıştır. Aradaki farkın kapatıl
ması lâzımdır. 

Öyle ise, size bir rakam vereyim: 199'ncu 
tabloyu dikkatlerinize sunmak isterim. 1974 
programında kayıt rakamlarına bakın, temel 
eğitim ikinci kademede 30 bin noksan kayıt ol
muş. Temel eğitim neydi efendim? Çocuğu şim
diki görgüye göre klasik orta okul eğitimi değil, 
hayata alıştıran eğitimle beraher, genel kültürü 
vermektir, esası buydu. Kayıt 30 bin noksan. 

Teknik liselere, meslek okullarına kayıt 4 500 
noksan; planın birinci 'diliminde. Genel liseyle 
imanı - hatip •okullarına kayıt 15 bin fazla,. Plan 
bitti, plan aksamıştır zaten. Şimdi aksayan yer
den tutmaya çalışalım.. Olmaz. İlk dilimde ak-
satmışızdır. Ondan sonra da arkadan dağ gibi 
geliyor. 

Bu Hükümete, Sayın Millî Eğitim Bakanına 
ve Millî Eğitim Bakanlığının çok değerli uzman
larına bütün bu aksayan kısımları yakalamak, 
çok süratle yakalamak düşüyor. Bazı tedbirler 
almışlar, Komisyonda, ifade buyurdular, hakika
ten insan zevk duyuyor. Alacakları tedbirler 
çok güzel; ama çok süratle yapılması lâzım. 

Orta öğretim için bir şey söylemeyeceğim 
efendim. Orta öğretim öteden iberi gelişti. Orta 
öğretimin o üç yıllık diğer kademesi; yani lise 
dediğimiz. Şimdi meslek, teknik ve genel lise
ler olarak; meslek ve tekniğe kaydırmak esası 
çok zor; ama mutlaka şart. % 65, % 35'e 1995'te 
gelmeliyiz. Yine hayal olur, « 1970 İtalya he
defi; o hayal olur, mühim taraf hu. Oysa ki, Türk 
Milleti mucizeler göstermiş bir millettir. Şimdi 
•o hayal olacak şeyleri de atlayıp bir mucizeye, 
bir eğitim mucizesine gitmeye mecburdur. Buna 
gidemıezse Türk Milleti 21 nci yüzyıl içerisinde 



C. S&natösu B : 56 6 . 5 . 1974 O : 2 

hak ettiği şeröfli yeri ve yolu 'bulamaz. Müm
kün değil; eğitimde bir mucizeye gitmesi, bir mu
cize yaratması şarttır. 

Oıta öğretim kendini bulacak. Mütemadiyen 
temel eğitim üzerinde .duruyoruz. Çünkü orası 
temeldir. Normal işlemeye bağladığı ;gün orta 
eğitim, sokulduğu 'devrede iş ıgörelbileeek tarz
da Ibir uyumlu sistem ya.ratalbil.ee ektir. Onun 
için bu Hükümetten öneriyoruz; kırsal bölgeler 
için özellikle temel eğitim okulları devam ede-
dursun, itirazımız yok, sistemin ıbütünlüğünü 
bozmayalım; ama muvaffak olamazsınız, rakam
lar bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Bu
nun yeline beraiber bir şeyler boyalım. Kentler
de (bu sistem yürüye dursun. Çünkü, 'bu sistem 
20 sene sonda çok güzel işleyecek. Zaten öyle 
deniyor. Millî Eğitim camiası da bunu iböyle 
söylüyor; ama betalısis üzerinde duruyorum. Kır
sal bölgelere bir şeyler bulum. Gelin adını koya
lım bunun: «Köy kalkınma okulları» veya «köy 
kalkınma temel okulları» deyin adına. Tarım
cısı, ebe'sıi, hattâ din adamı kepsi beraiber bu 
okulların içerisinde temel öğretimin ikinci ka
demesi ,esprisine uygun; ama omdan (biraz de
ğişik, [biraz önce size arz •ettiğim, o köye tek
rar döndüğü vakit belirli ıbilgi ve beceri sahibi 
olması lâzım gelen çocuğu yetiştirecek nitelik
te olsun. Tam temel öğretimin ikinci kademesi 
diye ısrar .etmeyin. Etseniz de zaten başara
mazsınız. Temel okulların ikinci kademelerini 
buıgün' Türkiye sathında yaymaya paramız mü
sait değil. Bunu itiraf edeceksiniz. Henüz da
ha elemanımız müsait değil. 36 bin tek ders
likten, 17 bininin kırsal bölgede olduğu bir ül
kede temel öğretim okulları açamazsınız. Bir 
müddet bekleyin; ama meseleyi durdurmayın, 
dondurmayın buzdolabına koymayın. O tehlike
li oluyor. İş kırsal bölgeler için devam etsin. 

BAŞKAN — Öaym Kaplan, oturum süremiz 
bitmiş bulunuyor, on dakika daha konuşacaksı
nız. Üçüncü oturumda mı tensip buyurursunuz, 
yoksa on dakika tolerans mı rica edelim Genel 
Kuruldan 1 

M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN 
(Devamla) — Teeddülb ederek Genel Kurula 
müsaadelerinizle arz edeyim: Konuşmamı ke
sersem biraz aor olur. Bilmem, on dakika dalı a 
bir lütuf t a bulunurlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Kaplan'in on dakika da
ha konuşmasına, devam etmesini :vo tamamlanıası-

nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

Buyurun .efendim. 
M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Efendim, bu konu üzeninde fazla di udum. 
Çünkü, Ibu 'görünmüyor. Bir anda insan haildi ola
rak kendisini eğMım sistemi içerisine (kaptırıyor; 
öğretmen diyor, gençiliiğin yetiştüıi'knesıi diyor, de
ğerli öğreltoenlerimiz diyor; ama bu slsite-mln na
sıl işleyeceği gözden kaçıyor. Bunun üzerinde çok 
esaslı durmak ve model geliştirmek lâzımdır. Biz 
öneriyoruz: Köy 'kalkınma. 'okulları diy'o köyün 
İhtiyacı için, köyde öğretmenlik yapmak için de
ğil, yanlış. O, köy enstitüleri tiplinden ayrı hır 
şey. İlk bakışta onun ruhuna 'benziyor, bunun 
ondan aldığı tarafları var; ama ıbu tamamen ayrı. 
O, lider, olarak, öğrdtmen olarak 'gönderiyordu, 
aımla 'bu, ünettime katılacak adamı yetiştirmek İçin. 
«Ben üretime katılacak adamı niye eğiteyim, iriye 
para vereyim?..» Mecbursunuz da onun için. Kö
ye 'öskisi gibi salban değil, makine ve ilâç giıdlL 
Meöbursunuz da onun için. Böyle okullar düşü
nün diyoruz. 

Biz arkadaşlarımızla düşündük, taşındık böy
le Ibir modeli nasıl işletebiliriz diye? Böyle koyar
sanız zannediyorum 1977 - 1978'e kadar, İşte o 
(bölge okulları toplanacak bunun içinde falan, 
hepsi bir sistem içinde 1977, 1978'de take - off 
devresine girilmece bile, kalbuk çatlayacaktır. O 
zaman, şu zamana kadar geliştirilmiş olan, (haki
katen tekrar ediyorum) senelerdir Millî Eğitilin 
Bakanlığı uzmanlarının cansiperane ealışmasıyle 
meydana gelen sisteminHiz Tüıik'iye gerçekleıİne 
uyumluluk sağlayacaktır. Şimdi bu uyumluluğu 
bazı tarafı sağlar, 'bazı tarafı sağlamaz. Bu mo
del (bazı bazılara da gelmez. Bu öyle bir model ki, 
tamamen biıbiıline 'bağlıdır. Bir halkasını kopaıit-
tınızmı işlemez... Şimdi biz, Itemel 'eğitim, halka
sının yanına, ona lıenzer bir halka takılmasını 
teklif 'ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yüksek öğrenime arkadaş
larımız 'temas 'ettiler. Ben kısa bir - iki tanım üze
rinde duracağım. 

Sayın Mil î Eğitim Bakanından isdirham edi
yoruz: Pek 'meraklımı olduğumuz içlin değil, şu aka
demiler artık statüye yerleşti mi? Planın 'bazı yer
lerinde var, (bazı yerlerinde yok; yani yüksek öğ
renim, üniv'erîjjtıe mi, -akademi mi, yü'ksjdk okul 
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mudur? Türk eğitimi Ibu üç kategoriye mi daya
nacak? Bunu bilelim. Böyle oluyor deniyor. Bu
nun adını (açıkça (belirtelim 'artık ve 'bunun yo-
Tumlaıması, istismarı gibi meseleler de ortadan 
kalksın. Yüksek öğrenim meselesinde, plancılarla 
Millî Eğitlim Bakanlığı anlaştı anı, (bu mesele ta
mamen halloldu mu? Türk yüksek öğrenimi üç 
kategoride olacak; kategorik ifadeleri !bu. 

Hemen arkasından söylemek istiyoruz; akade
minin kategorik niteliği nedir? Akademi mezunu 
üniversite mezunu unudur, yüksek Okul mezunu 
mudur? Hayır, ne üniversite mezunu ne de yüksek 
okul mezunudur. Akademi mezunudur. 0 'halde 
'bu akademi mezunu nedir? Şimdi (bu hususa ge
liyorum. Bu sorumu 'elbette (bir maksatla soruyo
rum, 'bu sorunun 'bir anlamı yar. Çünkü, 'bu oku
lun mezunu gerçek yerini 'bulsun; Türk idare hu
kukunda yerini (bulacak, Türk Personel Kanu
nunda yerini bulacak, insan 'gücü planlamasında 
yerini 'bulacak, istihdamda yerini 'bulacak, maaş
ta yerini bulacak, titrde yerini bulacak. Bunlar 
hep birbirine çatışan meselelerdir. Bu (birtakım 
meselelerden doğdu, bunu 'biliyoruz, artık olan 
cim ustur... 

Yüksek okulla üniversite ayrımı şu ölçüye sığ
ma lıdır: Üniversite 'araştırıcı yetiştirir, öğretim 
üyesi yetiştirir, teknoloji üretir. •Üniversite «Ni
çin?» sorusuna cevap veren insan yetiştirir. Yük
sek okul geliştirilen teknolojiyi, 'araştırma, sonu
cu ortaya çıkan buluşları uygulayan insan ye
tiştirir; ya mi «Nasıl?» sorusuna, cevap verir. Oy
sa 'ki, (bir Irayati'iı 'bütünü 'bu iki soruyie tamamla
nır. Bu sorular «Niçin» ve «Nasıl» sorularıdır. 
«Niçin» sorusunun cevabım arayacak dimağları 
üniversite yetiştirir. «Nasıl» 'Sorusunu sonuca gö
türecek dimağ ve dinamiği yüksek okullar yetiş
tirir. Yüksek okullarla üniversite oranı onun 
için yüksek okullar lehine çok büyüktür. Bu 
oran bilfarz % 80 yüksek okuldur, % 20 üni
versitedir. Biz de, dosyayı koltuğumuza alıp 
her yerde üniversite açıyoruz. Bu kavram ka
rışıklığının önüne geçelim. 

«Hayır, Öyle değil de, üniversiter şemsiye 
içinde yüksek okulları topluyoruz...» Bu bir tez
dir, Sayın Millî Eğitim Bakamına soruyoruz: 
«Böyle mi yapacağız? Bütün yüksek öğrenim 
üniversiter eğitim şemsiyesi içinde bulunacak
tır.» Bu da bir tezdir. Biz bunu birçok bakım
lardan mahzurlu görüyoruz. Şimdi bunu ana

lize imkân yok. Çünkü vakit darlığı buna im
kân vermiyor, hem de sizleri sıkmamak içimi 
bu kadarla yetmeyim. 

Böyle değilse, adlarını açıkça koyalım. Üni
versite pahalıdır. Biraz sonra, sayın arkadaşım 
Karaman, bu hussuta sizin de ilginizi çekecek 
birtakım rakamsal (rakamlarla ifade edilen) 
sonuçlar getirecek. Üniversite pahalı. Üniversi
tenin bu pahalılığına bir de tam kapasite kul
lanmamaktan doğan pahalılığı eklerseniz, iki 
misli pahalı olur; Türkiye'de olduğu gibi. Beş 
verirsiniz iki alırsınız. Halbuki aslında iki mis
li almanızlâzım. Üniversitenin tabiatında paha
lılık vardır. Hep üniversite açalım deyince, 
üniversitenin haysiyetine uygun yatırım yapma
ya mecburuz. 

Tekrar ediyorum, üniversite araştırıcı yetiş
tirir, teknoloji üretir ve bunları yapacak olan 
öğretimüyesini yetiştirir., Bu da kolay yetlşmez-
ki. Bu para ister. Bunun için hevesle tatbikat 
arasındaki farkı iyi ajnrmak lâzım. 

Ondan dolayıdır ki, az üniversite, çok yük
sek okul formülü arasına bir de şimdi akademi
ler girdi. Akademiler nedir? Akademilerin ye
rini iyice tespit edelim., Buna büyük mikyasta 
bir itirazımız da yok; ama adlarını iyice koya
lım ve bu dava da böylece bitmiş olsun. 

Yaygın eğitim konusuna gelince; başta da 
arz etmiştim, Millî Eğitim Bakanlığının bu hu
sustaki görüşü çok olumludur. Bu görüşü ta
mamlamaya çalışıyor. Bizim de kendilerine bir 
önerimiz var, Yaygın eğitim; örgün eğitimini 
dışındaki alana uzanan bir kurumsal yapı, bir 
kurumlaşma tarzında almakta bugün mahzur 
ıgörüyoruz. Gerçeği de bu. Eğitim girdileri ta
mam olan ülkelerde gerçek bu; yani bütün çağ 
nüfuslarını eğiten, ama eğitildikten sonra eğitil
meye ihtiyacı olan; insan olduğu için, teknolo
ji geliştiği için, ölünceye kadar eğitilmeye ih
tiyacı olduğu için devam eden yaygın eğitim... 
Bugün Türkiye'de böyle deği. Boş zamanları 
değerlendirme de aslında boş lâf. Türkiye'de 
boş zaman diye bir şey olmaması lâzım. Tür
kiye'de, demin arz ettiğim eğitim girdilerimiz 
noksan olduğu için, 100 çocuktan 50'sine bu im
kânı tanıyorduk. Diğer 50'sine tanıyamıyoruz. 
Buna, yine biz örgün eğitim gibi bir eğitim gös
termeye mecburuz. 

Sayın Bakan bunun tatbikatını yapıyor şim
di. Eğer muvaffak olursa, (ki, olmasını can-
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dan temenni ediyoruz) Ankara'da başlıyor, lise
lerin boş zamanlarında öğretmen yetiştirecek; 
bin, iki bin, beş bin, on bin kapasiteye. (Komis
yondaki ifadelerine, göre söylüyorum taibiî) Ge
lecek sene, normal sayılar üzerine 10 bin ka
dar kapasite ilâvede bulunacağını ifade ediyor. 
Bu tamamen mantıklı geliyor insana; ölü kapa
siteleri canlandırıyor, ek ödenek veriyor, saat 
hesabına göre ücret esasını ortaya koyuyor. 
Türk Ulusunun bu çağdaki durumunu idrak eden 
ve ona göre hizmet görmesi gereken bir insan
dan 8 saat değil, 12 saat, 16 saat mesai yap
masını istiyor; fakat daha küçük yatırımlarla 
optimal bir düşünceyle daha büyük kapasiteler 
yaratmak istiyor. Bunu Komisyonda ifade et
tiler, zannediyorum burada da ifade edecekler. 
İşte doğru yol budur. Bütün kapasiteler böyle 
kullanılırsa, demin söylediğim yetiş'ememizlik-
lere yetişilebilir, hedeflere ulaşılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, bağlar mısınız 
lütfen? 

M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. Benim ko
nuşmam sona denk geldi saat itibariyle; ama 
bağlayayım tabiî bundan sonra da hakkımız yok, 

Yurt kalkınma hizmeti Üçüncü Planda, 
pi'o^' anıda ve icra planında geçiyor ve şöyle de
niyor, «Yüksek öğrenim görmüş olan kişilerin 
tünr'ine şâmil olmak üzere yurt kalkınma temel 
hiz• eti kanunu:» Bu nedir, merak ediyorum1? 
Kazırianacakmış. Bunun iyice açıklanmasını is
tiyoruz. Çünkü, bu plana geçmiş, programa geç
miş, icra planına ıgeçmiş. Bu açıklansın da ra-
L adayalım. Bu kanunun maddelerini veririm 
e.-endim sizlere. Bu maddeler planda, programda 
ve icra planında var. Bu bazı şeyleri tasavvur 
'diyor, onun için önemli. 

•hr.'n planının 188 nci maddesinde öğretmen 
okulları haikkında diyor ki, «Biz ilköğretmen 
okullarını teknik liseye, meslek lisesine, genel 
liseye dönüştüreceğiz.» Bunu yapmayın diyoruz 
efendim. Bunu yaparsanız yanlış hareket eder
siniz. Sebebi şu: 

Banım bir noktası doğru, o da öğretmene 
daha üst eğitim vermek, öğretmeni lisenin ü;; 
tünde bir iki sene ıdaılıa 'okutmak, yükseköğre
nimden mezun etmek; yani 4 sene okutmak. Bu
na iştirak ediyoruz; ama sakın ola ki, ilköğret-
mcu okullarının adından öğretmen lâfını çıkar-
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tip lise demeyin. O Harb Okuludur, askerî lisesî-
d'r, o ruh kaynağıdır, o dinamik gücüdür öğ
retmenim. öğretmen kolay yetişen insan de
ğildir. Böyle yaparsanız öğretmeni liselerin 
içinde eritirsiniz. Adını teknik Öğretmen lisesi 
veya başka şekilde koyun; ama öğretmen lâfını 
kaid.tmaym. O tim ruhu var ya ,o ruh bulun
maz kolay kolay, erirse bir daha gider. O icra 
planının 188 nci maddesi bu bakımdan yanlış
tır. İstirham ediyoruz, onu değiştirin. Dediğinim 
i,ıbi, daha ayrıntılı ders görsün, daha mükem-
ıru\ ders görsün; ama adı öğretmen okulu» ol
sun. 

Ahlâk dersleri sorunu üzerinde durmak is
liyordum ; fakat vakit geçiyor Bu. önemli bir 
sorun; ama zannediyorum orada millî örf, adet 
ve töreler, malum adetler nelerdir? Bunun ahlâ
ka yansıyan ve törte olan kısımları nedir? Huku
ka yansıyıp, örf olanikısımları nedir? Bahsetmek 
istediğimiz zannediyorum bu. Çünkü, ahlâkın 
kaynağı; toplumsal ahlâkın kaynağı dinsel ola
bilir. Bu, birtaki'm şüpheleri de ortadan kaldı
rabilir. Doğru, ihtiyacımız var, Türk çocuğu 
törelerle yetiştirilmelidir. Töremizi bilmeliyiz; 
bir dağınıklık, bir kültür anomisi, kültür kaosu 
içerisine girdik; bu bir gerçektir. Bu geçitten 
geçmeliyiz. Töre dersine şiddetle ihtiyaç var. 
Geliniz o ahlâk derslerini de çeşitli istismarla
rın veya düşüncelerin bulanıklığından kurtar
mak için ('millî törelerin öğretilmesi, dolayısıy-
ile bir ahlâk; çünkü törenin ahlâka intikâl eden 
(bölümü var: Bunun dinsel kaynağı var, toplum
sal kaynağı var) bir açıklık veriniz, zaman git
miştir: Açık olalım, meseleyi bağlayalım. Doğ
rudur, ama böyle bağlansın. 

İmam - hatip okullarının miktarını artıra, 
rak, ancak imamet ve hitabet görevini tamam
layacak kişilerin yetiştirilmesi hedefinin dışına 
çıkarmayın; hata edersiniz, iki köklü eğitim 
yaratırsınız; Cumhuriyet rejimine ve Anayasa
ya aykırıdır. Aykırı olmayan nedir? İımamet 
ve hitabet görevini yapacak insan yetiştirme
dir ; tamam... 

Bunun miktarı nerede sınırlanacaktır? Bu
nun miktarı size bağlıdır. Komisyonda görüş-
iinelcr oldu; şuraya kadar lâikliğe aykırıdır, 
şuraya kadar değildir dendi, böyle şey olmaz. 
Miktarı TO'e kadar olursa lâikliğin içindedir, 
"1 olursa lâikliğin dışındadır diye bir şey olmaz. 
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Anayasada imkân Yermiştir, bu insanlar yeti
şecektir, fakat şıı istismara doğru gitmemelidir, 
şu hedefe gitmemelidir eğitimin felsefesi kay
nağını değiştirmek. Birtakım şakulî ve ufkî 
geçişler yoluyla o kaynaktan yetişen insonı, ob
jektif hukuk şartları içerisinde 'kullanma gibi, 
istikbalde Türkiye'nin başına 'birtakım mesele
ler açacak durumu gözönünde tutmalısınız. Öl
çüsü şu : Bir köyü tarımcısıyia, öğretmeniyle, 
şusuyla busuyla ele alalım, hepsi CLO tanedir; 
imam - «hatibi bir tanedir; faziletlidir, lâyıktır, 
hepsi saygıdeğer, ama en azından oran 10'a 
karşı l'dir. 80 imanı - hatip «kulunuz varsa bi
zim karşımıza 800 öğretmen okulunu çıkarınız. 
Oran bu, gerçek Ibu. Bu oranı kaçırdmıznıı o 
zaman birtakım zorluklarla karşılaşırsınız, kar
şılaşırız. 

Efendim, huzurunuzu fazla işgal ettim. 
'Atatürk Akademisi üzerinde duruyordum, bu
rada duramayacağım vakit yok. Komisyonda 
sayın Bakana da arz ettim, her halde dikkate 
alınacak. 

Dil eğitimi için yüksek okullarda, üniver
sitelerde 'ecnebi dilini mutlaka öğretiniz. Kıya
cağınız para boşuna değildir. Benim çocuğum 

dışarıda, Birmingham'da kimya tahsili yapıyor. 
Hesapladım dört senede 400 bine mal oluyor; 
iyi de okuyor. E, burada da 1400 bine çıkıyor
muş, aşağı yukarı rakamlar öyle. Öyleyse, TOGO 
öğrenci yetiştirmek için 30 milyon doları dört 
senede verin, gitsin ilmin kaynağına. Işlte si
ze bir kaynak; gönderin çocuklarımızı, yurt 
içinde yetişemiyorsak yurt dışına gönderin, ka
fileler halinde gönderin. Takip edin ahlâkını, 
disiplinini, haysiyetini, seciyesini, hilgisini; ka
fileler halimde gönderin. 30 milyon dolar 1 000 
öğrenci için nedir efendim? 60 milyon dolar 
verin, dört sene sonra 2 000 Öğrenci yetişsin. 
Kaynağında dilini bilen öğrenci yetişsin. Dil
den çok sıkıntı çekiyoruz efendim. 

Rahatsız ettim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, günlük programı
mızdaki gecikmeyi kapatmış bulunuyoruz. Bu 
nedenle, üçüncü oturumu saat 20,30'da yapmak 
için oylarınızı istirham 'ediyorum. 

'Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Saat 20,30'da toplanılmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saja&i : 19,14 

^-m» 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılimla Saati : 20,30 

BAŞKAN : Raşkanvekilji Necip Mirkielâmoğlu 

KÂTİPLER : Ekrem K'abay (Burdur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimin 3 ncü Oturu
munu açıyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler büt
çesi üzerinde Millî Birlik Grupunun görüşlerini 
bildirmek üzere Sayın Suphi Karaman, buyurun 
efendim. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısının oy sonuçları
nı arz ediyorum : 

Oy sayısı : 110 
Kabul : 80 
Ret : 30 

Bu netice ile Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 197-1 yılı Bütçe Kanun tasarısı 
kabul edilmiş bulunuyor. Hayırlı uğurlu olma
sını dilerim. 

Buyurun Sayın Karaman. Süreniz 20 daki
kadır. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkanım, eğer müsaade 
ederseniz 15 dakikalık ikinci kez konuşma hak
kımızı şimdiden kullanmak istivoruz. 

570 
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BAŞKAN — Bu 15 dakikalık süreyi usulü
müze göre en sonunda kullanma hakkınız var
dır. Sayın Karaman. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Millî eğitim politikamız 1974 yılında da bir 
çıkmaz içinde bulunan bunalımlı durumunu de
vam ettirmektedir. Yakın geçmiş yıllara oranla 
iç açıcı tek şey, eğitimde yozlaşmanın ve sömü
rünün aracı olan özel yüksek okulların artık 
bulunmayışı ve bir de yeni iktidarın davranı
şına ve yeni Millî Eğitim Bakanının kişiliğine 
bağlı olarak, öğretmenlere baskının artık siöz 
konusu edilmeyişidir. 

Geçmiş iktidar döneminde okullara politika
nın sokulmaması tezi İsrarla tekrar edilirken, 
eğitimin üst kademelerinde ve yöneticiler kad
rosunda politik tâyinlerin yapılmasına, gerici 
ve irticaî eğilimli baskıların yürütülme gayret
lerine devam edilerek bunalım şiddetlendiril-
inekte idi. Bunların serpintisi olarak kendile
rini sözde milliyetçi sayan bir kısım okul yöne
ticisi ve öğretmenin komandoculuk gösterisin
den arınması henüz mümkün olamamıştır. Bun
lar militan kadrolariyle kendi çevrelerinde 
mensubu oldukları akımı dokunulmaz hale ge
tirmenin planlı ve İsrarlı çabası içindedirler. 

Geçen yıl çıkarılan Millî Eğitim Temel Ka
nunu ile 12 Mart döneminin bir özlemi olarak o 
günlerin modası olduğu gibi, Millî Eğitimimiz
de de reform yapıldığı inancında hiçbir zaman 
olmadık. Bu kanunla bazı konularda Anayasa
nın eğitim yönünden gözönünde tuttuğu ilke
lerden sapılmıştır. Yükseköğrenimin paralı du
ruma getirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi
ni zedelemiştir. 

Aslında Millî Eğitimimiz bir reform ihtiya
cı içindedir. Türk Halkının okur yazar oranı 
çağdaş toplumlardan çok düşüktür. Eğitimin 
her kademesinde alman bilgi ve beceri hayata 
Atılınca başarılı olmaya yetmemektedir. Eğitim 
sistemimiz çağdaş insan tipini yetiştirememek
te, toplumu çağdaş teknolojiye kavuşturama-
makta.dır. Öğretmen, tesis, gereç ve laboratuvar 
eksikliği yüzünden okullar tam verimle çalışa
mamaktadır. Eğitimde başarısızlık oranları 
yüksektir, ulusal yatırımın büyüklüğüne kar
şın, yükseköğrenimin randımanı çok düşük
tür. 
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Eğitimin Anayasamızın göz önünde tuttuğu 
ilkelere tamamı tamamına uydurulması yeni ik
tidarın başlıca görevidir. Eğitimin çağdaş 
bilim ve eğitim esaslarına uygum lâyık çağ
daş uygarlık seviyesine eriştirici, devletin 
gözetim ve denetimi altında bulunması, fırsat 
eşitliğini sağlayıcı bir düzen içinde yürütül
mesi ve 3 Mart 1340 tarih ve 430 sayılı Tev
hidi Tedrisat Kanunu ile sağlanan ve Anaya
samızın 153 neü maddesiyle de güven altına 
alman eğitim birliğinin bozulması başlıca Ana
yasa ilkesidir. 

Çağdaş uygarlık düzeyine yönelmiş bir eği
timin şartı. Devletin ilerici ve akılcı olmasıdır. 
İlericilik yeniliklerle olur. Anayasanın başlan
gıcında bu, Atatürk devrimlerine bağlılık söz
leriyle belirtilmiştir. Devletin akılcı olması, lâik 
olmasını zorunlu kılar, özgür düşünceyi, özgür
lüğü, ilerioiliği yaşartmanın, koşulu lâyikliktir. 
Lâyık Cumhuriyet ilkesi, milleti bölünmez bir 
bütün halinde tutacak en etkili yoldur. Dev
leti güçsüz düşürmek isteyenlerin izleyecek
leri yol, lâyikliği bozm-aktır. Ataitürk devrimle
rine dayanan Türk Anayasa sisteminin bu ko
nuda taviz vermeye elverişli yapısı yoktur. 

Sayın arkadaşlarım,, benim asıl değineceğim 
konu. üniversitelerdeki raıiıdıniıan düşüklüğüdür. 
Biraz sonra bunu rakanalarla ispatlamaya çalı
şacağını. 

Hepinizin bildiği gibi son yıllarda, 19i63'lerden 
itibaren ve önümüzdeki yıllarda gittikçe de ar
tacak olan bir oranda üniversite çağma gelen 
çocuklardan her sene 100 - 150 bin öğrenci üni
versite imtihanına giriyor ve bunların 10, 15, 20 
bin tanesi üniversitelere alınabiliyor, diğerleri 
dışarıda kalıyor. 

Türk Devletinin, iktidarların bugüne kadar 
üniversiteye ne derecede büyük yatırım;lar yap
tığının rakamlarla örneğini ortaya koyduğumuz 
vakit, üniversitelerin de ne derecede öğretim 
kapasitelerini 6 - 7 yıldan beri artırdıklarını, ne 
derecede verimli olduklarını ortaya koyduğu
muz vakit, üniversitedeki randım;an düşüklü
ğünü ispatlamış olacağız ve 'bununla, bu yılki 
bütçelerle 4 milyara yakın lür yatırım 'gözönün
de tutulurken üniversiteden topluınun neler 
'beklediğinin özetini ortaya koyacağız. 

Hepinizin bildiği 'ği'bi üniversiteler eğitimin 
en yüksek düzeyidir. Atatürk'ün öğretmenlere 
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bir vecibesi vardı. «Fikri hür, irfanı hür, vie- I 
dam hür kuşa'klar yetiştirmjek.» Bunun Türk 
topluniju için en son düzeyde, üniversitelerde 
•olgunlaşması »lâzım,. 

Üniversitelerimizi ve yüksek okullarım^ızı bi
tiren insanların hür fikirli olması, hür irfanlı 
olması, hür vicdanlı olması ne dereceye kadar 
ba şa rılahiriy or ? 

Türk toplumunda, hürriyet anlayışında gerek 
kamuoyunda, gerek basında ve gerek yüce Mec
lislerde şu ve onun karşısı çeşitli fikirler var. 
Bu olağandır. Çünkü hiçbir zankan fikirlere Çin 
Şeddi çekilemez. Bugünkü haberleşm,e tekniği 
karşısında fikirlere konan kısıtlamalar etkili 
olamaz. 

Üniversitelerde ve toplumda, eğitim kanaate 
ve bilime dayanıyor. Bütün toplumlar, tarih içe
risinde, önceleri kanaatle oluşuyorlardı. Ka<naat 
sahibi olarak bir bil'incıe, bir düzeye yükselebi-
liyorlardı, ama bir süre sonra teknik geliştikçe 
bilim daha ağır basmağa başladı. Hikâye ve ma
sallar kanaatin •tem.eli, 'm.atenıatik ve felsefe ise 
bilimin temelidir. Son yüzyıla kadar bilim ve ka
naat denge halinde idi, ama. bu yüzyılda bilimin 
lehine olanak, kanaatin .aleyhine olarak denlge 
bozuldu. 

Üniversiteler Türkiye'de ve dünyada ulusla r-
»arası üniversiteler birliği halinde, sanki ortaça
ğın kilise dayanışması içindedirler. Türkiye'de 
üniversitelerin ne derecede geliştiğini ortaya j 
koymadan evvel şu görüşü belirtmek istiyorum. 
üniversiteler uzay çağının gereklerine karşı di
renç. halindedirler. Çağdaş eğitini) amacılarından 
kopukturlar. Bu yalnız Türkiye için değil, bü
tün dünya üniversiteler için böyledir. Her üni
versite birkaç bilgini yetiştirerek vitrin gibi öne 
çıkarıyor ve onunla, kendi iç görüntüsünü ka
mufle ediyor. 

Arkadaşlarını, 1965'te üniversitelere devlet 
bütçesinden yapılan yardım 393 milyuıı TL. dır. 
Bu giderek çoğalıyor, 1969'da 1 milyara yakla
şıyor. 1970 bütçesinin içerisinde bu 1 milyarlık 
yatırım bütçenin otuzda biridir. 1970'de 1 mil
yar, 1971 de 1 milyar 13 milyon, 1972 ıh- 1 ınıi-
yar 600 milyon üniversitelere yatırım yapılıyor 
devlet bütçesinden. Bu yılki bütçemizde üç fa
sılda arayıp bu rakamları bulmak mümkün. Kat
ma bütçeli üniversiteler, akademiler başlığı al
tında katma bütçeden bulunan 2 milyar $98 j 

milyon TL. dır. Atatürk Üniversitesi ve Kara
deniz Teknik Üniversitesi, Millî Eğitim, Bakan
lığı Bütçesi içerisinde birine 162, diğerine 100 
milyon ve bir de 115 nci bölümde yüksek öğre
timi gerçekleştirme ve geliştirme için Orta Do
ğu Teknik Üniversitesine 276 milyon, Boğaziçi 
üniversitesine 54 milyon, Devlet Mimarlık ve 
mühendislik Akademilerine 139 milyon, Meslekî 
ve Teknik Yüksek Öğretime 82 milyon, Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna 6 milyon, ka
mulaştırılmış özel yüksek okullara döner serma
yeye yardım için 130 milyon; bütün bunların 
toplamı 3 milyar 850 milyon Tl. dır, bu seneki 
bütçeden üniversitelere ve yüksek okullara ya
pılan yardım. Bunun 3 milyar 410 milyonu üni
versiteleredir ; 11 üniversiteye. 439 milyonu da 
yüksek okullardır. Bütün bu 3 milyar 850 mil
yonluk yatırım bu yılki bütçenin % 4,64 dür. 
Yani ortalama yirmi birde birdir. 

Bir devlet, 83 milyara gelmiş bütçesinin 
genel ve katma bütçelerinin yirmi birde birini 
üniversitelere verdiği vakit, ondan birşey bek
lemesi lâzım. Üniversitelerden ve yüksek okul
lardan birşey beklemesi lâzım. Bu beklediği ne
dir? Önümde bir tablo var; bütün rakamlarımı 
bütçeden, bütçe kalemlerinden, bütçe gerekçele
rinden ve noksan bilgilerimi de bizzat Millî Eği
tim Bakanlığının ilgili kademelerinden sorarak 
elde etmişimdir. Üniversitelerde ve yüksek okul
larda 1965 - 1966 ders yılından, 1971 - 1972 ders 
yılma kadar yedi yıl içerisinde ne gibi bir ge
lişme olmuştur. Bunu bütün üniversiteler için 
ve vaktinizi almamak için (zaten vaktim de mü
sait değildir) rakam rakam okumayacağım, 
ama üniversitelerimizde bu yedi yılda 55 561 
öğrenciden 75 644 öğrenciye doğru bir kapasi
te artışı olmuş. c/c 36 öğrenci artışı var, yedi yıl 
içerisinde. Oysa Türkiye'nin bunca genci oku
yamaz haldedir. Oysa drvlet, bütçesinin yirmi
de biri ile üniversitelere, yüksek okullara yar
dım yapmaktadır. Sokaklarda üç, beş yıl evvel
ki bunalımın nedenlerinden bir tanesi de oku-
yamama bunalımı idi. Okuyamayan öğrencile
rin meydana getirdiği bunalım idi. Üniversite
lerimiz ve yüksek okullarımız kapasitelerini ar
tırmış olsalardı, belki bunalımın da bir ölçüde 
azalmış olmasına yardımcı olacaklardı. Ayrıca 
planlamamızın ortaya koyduğu iş gücü, istih
dam ihtiyaçları var. Ona da bir hal çaresi bul-
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muş olacaklardır. Oysa, biraz sonra rakamları 
ortaya koyacağız, üniversitelerimizde pek az bir 
kapasite genişlemesi var. 

Bu yedi yıllık sürede diploma alan öğrenci 
sayısı da 5 370'ten. 11 bine çıkmış. Yani 1.965 -
1966 ders yılında 5 370 (iğrenci üniversiteden 
diploma almışken, 1971 - 1972 ders yılında. 
11 419 öğrenci diplomasim almış. Öğretim üyesi 
4 033'ten, 7 243'e çıkmış. Üniversitelerde öğren
ci artma kapasitesi c/c 36. diploma alanların ar
tış kapasitesi c/c 112, öğretim üyesinin artışı c/c 
80. Yüksek okullarda biraz daha ileri bir ran
dıman var. Fakat bunda tabi büyük hız halinde 
açılan Özel yüksek okulların, sonra devletleşti-
rilen yüksek okulların katkısı var. Kesmî okul
lar halinde olsaydı belki bu kadar gelişme ol
mayacaktı. 41 bin öğrenciden. 94 bin öğrenciye 
çıkmış kapasite. c/c 125 artış var. Diploma alan
lar 5 200 den 11 bine çıkmış c/c 118 artış var. öğ
retim üyesi de 1 773ten 3 900'e çıkmış. 

Arkadaşlarım, küçük bir örnek, Tıp Fakül
telerinin 1943) - 1944 yılında 3 267 öğrencisi var
mış, 28 sene .sonra 1971 - 1972 yılında 5 717 öğ
rencisi olmuş. Yani 28 yıllık bir gelişmeden son
ra öğrenci sayısında c/r 75 artış göstermiş. 28 se
ne evvel. 390 mezun veriyormuş, şimdi 1972de 
713 mezun vermiş, (/c 83 mezun sayısı artmış. 
Türkiye'de 28 senede çok şeyler oldu. nüfus bir 
kere iki kat oldu. Öğrelıim üyesi 210 iken. 
1. 635'e çıkmış. Öğretim üyesinde yükselme sa
yısı c/c 678. Tıp fakültelerinde 1943 - 1944 de 
bir öğretim üyesine 16 öğrenci düşerken 1971 -
11972 yılında bir öğretiın üyesine 3,5 öğrenci 
düşmüş. 1943 - 1944 yılında bir öğretim üyesine 
1,9 diploma alan öğrenci düşerken, 1971 - 1972 
yılında bir öğretim üyesine 0.44 diploma alan 
düşmüş. Yani, Tıp l\ı kül t ele ilinizde halen iki 
öğretim, üyesi senede bir kişi mazını vermekte
dir. Bu korkunç bir Randıman düşüklüğüdür. 

Biraz eVvel sayısal, tabloyu detayı ile or'ta -
ya koymadım, vaktim yok diye, ama bunun so
nuçları şöyledir. Bu değeri endir m v. sonuçları: 
mezun olan bir öğrencinin maliyeti, 1965 se
nesinde üniversitelerde ve yüksek okullarda me
zun bir öğlencinin m;aliyeti 87 bin lira idi, 1972 
de 140 bin liraya çıktı. Eğer bir kaç yıl sonraki 
üniversitelerden ve yüksek okullardan mezun 
sayısında bir değişm.e olmazsa, 1974 büitçesinde 
bir öğrencinin maliyeti 2 10 bin, liraya, akacak

tır. Bu çok yüksek bir rakamdır. Bu maliyet 
4972 de Ankara Üniversite sinde 120 bin lira idi, 
İstanbul Üniversitesinde 95 bin lira, İstanbul 
Teknik Üniversitesinde 1İ2 .bin lira, Atatürk 
Üniversitesinde 530 bin lİ3."a; bir öğrencinin mıa-
liyeti Atatürk Üniversitesinde 530 bin lira. Ege 
Üniversitesinde 453 bin lira, Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde 270 bin lira, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde 131 bin lira, Hacettepe ile bu
güne kadar yapılan, büyük yatırımlar nedeniyle 
767 bin lira, anla hemen şuna işaret edeyim, 
yeni genişlemekte olan, yeni kurulm'akta olan 

üniversiteler için bu rakam ta'biî gerçekleri ifa
de etnmz. Çünkü, bu üniversiteler ileride daha 
da gelişeceklerdir, ama eğer bu saydığımız Ha
cettepe, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi, bunlar kapasitelerinli üç, beş kat 
«artıranijazlarsa, faaliyetleri bu ölçüde kalacak
sa, böyle bir maliyeltte olan bir üniversite Türk 
Milleti için çok pahalı olur. .Mutlaka mecburdur
lar kapasitelerini beş misli, on m.isli yükseltme
ğe ki, maliyetleri düşürülmüş olsun. 

1966 - 1972 arasında yedi yılda yüksek okul
larda gelişme oranı üniversitelerden daha hız
lıdır. Öğrenci sayısında artış, üniversitelerde 
c/c 36, yüksek okullarda c/c 125. Diploma alanlar
da artış üniversitelerde % 112, yüksek okullarda 
Çf 116. Öğretim üyesi sayısı üniversitelerde % 80 
artmış, yüksek okullarda % 177 artmış, öğren
ci sayısındaki kapasite artışının azlığına rağ
men, öğretim üyesi sayısında hızlı bir artış ot
uruş ve yüksek öğrenimin maliyeti yükselın'işjtir. 

1966 - 1972 arasındaki 7 yılda üniversiteler
de öğrenci sayısı ve diploma alanlarda da artış 
sayısı şu şekilde : öğrenci sayısındaki artışlar; 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde % 387 'art
mış, Ege Üniversitesinde % 340 artmış, İstan
bul Teknik Üniversitesinde % 124 artmış, Orta 
- Doğıı Teknik Üniversitesinde ve Atatürk Üni
versitesinde % 114 artmış, Hacettepe Ünhiersi-
t esinde % 80 art iniş, İstanbul taiiversitesin.de 
% 4 artmış. Öğrenci kapasitesi Ankara Üniversi
tesinde '% 10 gerilemiş. 

Diploma .alanlardaki artış şu şekilde : Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde % $76 artmış, 
(Tabiî bu çok büyük bir artış, ama aslında 6 se
ne evvel mezunu çok azdı da ondan.) Ege Üni
versitesinde c/c 721 artmış, İstanbul Teknik Üni
versitesinde t/c 250 artmış. Hacettepe Üniversite-
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sinde % 177 artmış, İstanbul Üniversitesinde 
c/c 63 artmış, Atatürk Üniversitesinde c/c 57 art
mış, Ankara. Üniversitesinde % 43 artnıış ve Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde % 8 gerilemiş. 

Yeni gelişmekte, yeni kurulmjakta olan üni
versiteler için bir hükme varmjak şu gün için er
kendir. 4 - 5 sene sonra bunlar için hükme var
mak mümkün, ama eski üniversitelerimiz için; 
yani İstanbul. Ankara ve İstanbul Teknik Üni
versitesi için hemen bir hükme varm,ak müm-
kün. Bu 7 yıl içerisinde İstanbul Teknik Üni
versitesi öğrenci kapasitesi bakımından, maliyeti 
düşürme bakımından ve diploma alanlar bakı
mından rantabl bir durumdadır, toplumun ihti
yaçlarına karşılık verecek bir haldedir, ama 
İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi öğ
renci kapasitesini artırmak bakımından hiç ba
şarılı olamamışlardır. Demek ki Türkiye'deki son 
6 yıllık bunalımın büyümesinde, gençlik bu-
ıiı alı minin büyümesinde bu üniversitelerimiz kat
kısı bunalımı azaltıcı katkıda bulunamamışlar
dır. Öğrenci kadrfolarmı genişletememiş olmala
rından dolayı haitallıdırlar. 

1972de öğrenci, öğretim, üyesi oranı şu şekil
dedir : Yüksekokullarda 25 öğrenciye bir öğ
retim üyesi düşmektedir. Üniversitelerde ortala
ma 11 öğrenciye bir öğretim, üyesi düşmektedir. 
Üniversiteleri kendi içlerinde sıralayacak olur
sak; İstanbul Üniversitesinde 18 öğrenene bir 
öğretim üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesinde 
14 öğrenciye bir öğretim, üyesi, Ege Üniversite
sinde 10 öğrenciye bir öğretim üyesi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde 10 öğrenciye bir öğretim 
üyesi. Ankara Üniversitesinde 9 öğrenciye bir 
öğretim üyesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
de 8 öğrenciye bir öğretin; üyesi, Atatürk Üni
versitesinde 6 öğrenciye bir öğretim üyesi, Hacet
tepe Üniversitesinde 4 öğrenciye bir öğretini üye
si düşmektedir. Atatürk ve Hacettepe üniversite
leri gelişmekte olan üniversitelerdir; fakat kad
rolarını doldurma bakımından öğretim üyesi 
^kadroları çok şişkin bir haile gelmiştir. Bu belki 
ileriye dönük bir harekettir, tenkit edilemez, 
anıa öğrenci sayıları bu halde kaldığı müddetçe, 
birkaç yıl içerisinde büyük öğrenci kapasitesini 
artıramıazlarsa bu son derecede rantabl okşayan 
bir durum olarak 'ileride tartışılacaktır. 

Yine 1972'de öğretim üyesi ile diploma alan
ların sayısını mukayese edecek olursak; yani bir 

üniversitede kaç öğretim üyesine karşılık yılda 
kaç öğrencinin diploma aldığını mukayese ede
cek olursak; yüksek okullarda bir öğretim üye
sine karşılık ortalama 2,9 diploma alan öğrenci 
'Vardır. Üniversitelerde bir öğretim üyesine kar
şılık 1,57 diploma alan vardır. 

Üniversiteleri kendi içinde sıralayacak olur
sak; Teknik Üniversitede bir öğretini üyesine 
karşılık senede 2,4 öğrenci mezun olmaktadır. 
İstanbul Üniversitesinde bu oran 2,3, Ege Üni
versitesinde 2. Ankara Üniversitesinde 1,6, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinde 1,1; yani Orta 
- Doğu Teknik Üniversitesinde bir öğretim, üye
si yılda bir öğrenci mezun vermektedir. Kara
deniz Teknik Üniversitesinde bir öğretim üyesi
ne karşılık 0,7 öğrenci mezun veraıjektedir. Ata
türk Üniversitesinde bir öğretim üyesine karşı
lık 0,6 öğrenci mezun vermektedir. Hacettepe 
Üniversitesinde bu oran 0.42'clir. Yani, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinden itibaren aşağıya 
doğru dört üniversitemizde bir öğretim üyesi 
yılda, bir öğrenci mezun veremez durumdadır. 
Yani üniversitelerimizdeki bu büyük öğretim, 
üyesi kapasitesine karşılık ne kadar az öğrenci 
mezun verme durumu vardır. Bunlar bizim üni
versitelerimizin, yüksek okullarımızın ne kadar 
yüksek bir maliyette olduğunu ortaya koyan ra
kamlardır. 

BAŞKAN — Sayın Kara inan. bitirmeniz ge
rekiyor. lütfeder misiniz? 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) —• Bitiriyorum efendim. 

Arkadaşlarım, yukarıdaki açıklanmalarımdan 
anlaşıldığına, göre .yüksek okullarımız ve üni
versitelerimizin verimlilik dereceleri düşüktür. 
Türk toplumunun artan ihtiyaçlarını karşılar bir 
çaba içinde değillerdir. Devlet, geçmiş iktidar
lar zamanında ve bugün büyük ölçüde yatırım 
yapmaktadır. Bu bütçemizin de 1/21'i üniver
site ve yüksek okullara verilmektedir. 19691ar-
dan beri bütçelerin 1/30'i üniversite ve yüksek 
okullara verilmektedir. Bu nedenle yüksek öğre
nimin rantabl bir duruma gelmesi, ancak büyük 
öğrenci kapasitesine dönük olmalarıyle ın/ünıkün-
dür. Bu yıl yeni iktidar büyük vaatlerde bulun
muştu]'. 

Şu ortaya koyduğum, rakamlar bir özlemin 
ifadesidir, bir özlemi dile getirebilmek için ya
pılmış çalışmalardır. Temenni edilir ki, bu yıl-
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dan itibaren üniversiteler her ini|kâııı düşünsün
ler, milyarlık; 4 milyaı/hk yatırımlar içerisinde 
bir dershane, üç dershane, hoş dershane noksan
lığı bahane edilmedin, onlar yapılsın. ama kapa
siteleri artırılsın, 

Maruzatım, bundan ibarettir. Saygılar suna
rını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına ikinci defo yapı
lacak konuşmalara geçiyoruz. 

Adalet Partiyi Grupu adına Sayın Sait Meh-
metoğlu, buyurunuz. 

A. P. GRUPT' ADİNA SAİT MEHMETOG-
LİT (Mardin) —• Sayın Başkan, saygıdeğer sena
törler, değerli Bakan, üniversitelerin değerli 
mensupları ve Millî Eğitim Bakanlığının müm
taz görevlileri; 

Üzerinde konuşulan Millî Eğitim Bakanlığı 
1974 malî yılı bütçesini müsaadenizle değişik bir 
acıdan ele alacağım. Mevzuatı enine boyuna in
celeyip konulara değinmek yerinde olur sanı
rım. 

12 Mart 1971 tarihinden sonra kurulan hü
kümetler programlarında önemli reformlardan 
söz etmişlerdir. Zamanında ve en önemlileri Mil
lî Eğitim Bakanlığı kesiminde ele alınmıştır. 8 
grupta reform komiteleri kurulmuştu. Sonuç 
alınmak üzere iken hükümetle değişiklik olmuş, 
buna rağnıen ilk ürün. olarak Millî Eğitini Te
mel Yasası sonuçlandırılmış ve 2-1 Haziran 197-1 
tarihinde 14 574 sayılı Resmî Gazete ile yürür
lüğe girmiştir. 

Bu yasa uzun yılların emeğini taşır. Tek bir 
şahsın Veya zümrenin eseri değildir. Eğitini, şûra
larının kararları ışığında, ve merkez örgütünde 
çalışan değerli uzmanların büyük katkıları ol
muş ve ol uşıtu raim ustur. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet 
Partisi Koalisyon Hükümetinin Programında her 
nasılsa millî eğitime bu açıdan az yer verildiği 
;de bir vakıadır. Gönül isterdi ki, öğretmenlerin 
özlük hakları, ders araç ve gereçleri, özel okul-
lar, özel dershanelimi', kentleşme sorunları, oba, 
kom ve mezralarla, ilgili problemler dile geti
rilmeliydi. Bu, sorunların, bir kenara itilmişliği 
bizleri fazlasıyle üzmüştür. 

Önıemli iki noktaya değineceğim : 
1) Koalisyon Hükümetindin programında 

ilkokullardan sonra teknik öğretime ağırlık ve
rileceği kaydı vardır. Bu veni bir fikir değil

dir. Esasen Millî Eğitim, Tensel Kanununun 6 ve 
22 ne i maddelerinde de yer alınıştır. Şöyle ki ; 
fertler eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabili
yetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli prog
ramlarla veya okullara yönetilerek yetiştirilir
ler. Sisteminde bunu gerçekileştirecek İncimde 
düzenlenil' kaydı vardır. 

Bu açıklamıaya göre Hükümet yeni bir görüş 
getirmiyor. Yürürlükte bulunan bir yasa kap
samı sözkonusu oluyor. 

Diğer bir husus; bütün lise mezunlarının üni
versiteye sınavsız alınacağıdır. 

1750 sayılı Kanunun 52 alici maddesine göre, 
bu görevi üniversitelerarası kurula bırakmıştır. 
Özerk olan bu kuruluşların düşüncelerini alma
da ,ıı Koalisyon Programına alınması bizleri hay
rete düşürm.;üştüi'. 

Lisans öncesi esprisi di1 Teınjel Eğitim Kanu
nunun 37 ned ınaddesinde yer almıştır. Bunun 
uygulanması elbette gerekli. Yoksa Hükümetin 
yeni ortaya attığı bir görüş değildir. Yasanın 
gereği yapılmıştır. Hükünıetin yeni diye getir
diği hususlar kendilerinden önce görev yapan 
hükümetlerin eğitim görüşleridir. Yasaya sada
kat göstermeleri bizleri fazlası ile memnun et
miştir. Bu suretle hükümetlerde devamlılık ol
duğunu da ifade etmiş bulunuyorlar. 

Smıf geçme yerine ders geçm(e işlemi de ye
ni bir görüş değildir. Daha önce Talim ve Ter
biye Dairesinee hazırlık çalışmaları yapılmıştı ve 
Şûranın tasvibini beklemjekteydi. En kısa za
manda Şûranın toplanacağım da duymaktayız; 
sevinç.le bekiiyoruz. 

Bakanlığın bünyesinde yapılan çalışmalardan 
diğer önemli bir husus idarî reform, hazırlığı
dır. Bu konuda Hükümet iddialıdır. Bunun için 
vakit kaybetmeden gereğini yapmalıdırlar. 

Bütçenin gerekçesinde bakanlığın bir şeması 
var; 17 Göne! Müdürlük dikkati çekmektedir. 

Cumlhuriyetin kuruluşumdan birkaç yıl son
ra çıkarılan teşkilât kanunu hayatiyetini kay
betmiştir. Bugünkü ihtiyaca cevap vermekten 
uzaktır. Her fırsattan istifade ederek merkez ve 
taşra örgütüne yeni yasallarla ekler yapılmıştır. 
Bu tedbirler sadre şifa vermemiştir. Zamaını 
gelmişken ve bununla ilgili hazırlıklar da ta
mamlanmış iken neşterin vurulmasını istirhamı 
ediyoruz. Bundan sonra rasyonel bir çalışma ba
his konusu olacaktır. 

— 575 
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Öğretmeliler atama ve yer değiştirmıelerüı-
den muzdardprlrler. Bilhassa ortaöğretim, kesi
minde muhtelif tariklerde birtakım hazırlıklar 
olmuş; fakat sonuçlandırılamamıştır. Müsaade-
ııdzle «Tebdili uyeıkanda ferahlık vardır» deyi
minden istifade etmeliyiz. 

Bugün bütün kesilirlere devri sistemi, uygu
lanması belki erken ve güçtür. Yalnız esaslı bir 
araştırma konusu yapılmalıdır. İdarî kesimde 
devri sistemin uygulama imkânı vardır. Örne
ğin, lise ve ortaokul müdürleri, millî eğitim mü
dür ve yardımcıları ile ilköğretim, müfettişleri 
arasında bu konuda Bakanlığın görüşünü bil
mekte fayda mülahaza ediyoruz. 

657 sayılı Kanım bakanlıklar bünyesine bazı 
•kuruluşları getirmiştir. Millî Eğıitim Bakanlığı 
'bu kuruluşlara gereiken önemi vermiş; yaliniz ba
zı nedenlerle henüz kadroları sağlaıımıayan ku
ruluşlar vardır. Bu kuruluşlar bugün kemali 
ciddiyetle görevlerini yapmaktadırlar. Örneğin, 
Eğitim Birimi. Organizasyon ve Metot ile Planla
ma, Dairesi gibi... 

Kaym senatörler; Türk kültür ve harsının 
yerleşmiesinicle görev alanlardan söz etmeden ge-
ç emmeyeceğim. 

Irak'a. Batı Trakya'ya işçi çocuklarını eğit
mek üzere öğretmen •gönderilmiştir. Bu konu 
üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Bilhassa I rak ' 
daki soydaşlarımız ve işçi çocuklarını eğitecek 
öğretmenlere ödenek yokluğu veya azlığından 
dolayı denizde bir damla kabilinde görevli gön
derilmektedir. Bu hal Maliyenin ve Dışişlerinin 
ihmalinden ileri gelmektedir. Çok başlı bir ko
nu; Çalışma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Maliye Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı karış
maktadır. Bütün problemlerin bundan ileri gel
diği kanısındayız. Sayın Bakanın Anayasaya 
göre bu görevin Millî Eğitim Bakanlığına veril
diğini benimseyerek tezelden meseleyi çözmesi 
ve ihtiyaçları karşılaması lâzımdır. Hele içinde 
bulunduğumuz ortam 'bu konunun önemini faz
lası ile hissettirmektedir. Hiçbir Devlet bizim 
kadar vatandaş ve soj^daşlarım ihmal etmez. 
Artık bu ilgisizliğe bir son verilmelidir. Bunu 
istemek de tabiî hakkımızdır. Bir Timothy'e gös
terilen ilgiyi gözden uzak tutmamalıyız. Esasen 
bizim soydaş ve vatandaşlarımız da bunu bekle
mektedirler. Basında bir müddet önce Türklerin 
Alman asıllı kadınlarla evlenmesinden doğan ço-
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euk sayısının 12 bin civarında olduğu belirtil
mişti. Bir yasa ile bunların Alman vatandaşı 
olabileceklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çaba 
bizi uyarmalıdır. Çocuklarımızın eğitimine eği
lerek dinlerini, dillerini, örf ve âdetlerini bir 
an önce kendilerine öğretmemiz gerekir. 

Sayın senatörler; ilköğretim hizmetlerine de 
değinmeden geçemeyeceği m. 

Okul öncesi hizmetin denetimi gelişigüzel ya
pılmaktadır. Bu tek elden organize edilmelidir. 
Bu kuruluşlarda görev alacak öğretmenlerin de, 
ilköğretmen okulu mezunları gibi öğretim 'sü
relerinin 7 yıla çıkarılması lâzımdır. Program
ları da yeniden ele alınmalıdır. 

Diğer bir konu; vatan sathında fazla ilko
kul öğretmeni çalıştırılmaktadır. Görevlendir
me illere bırakıldığından bazı etkiler (hizmetin 
rasyonel görülmesine engel olmaktadır. Hizmete 
gereği kadar önem verilirse israf önlenebilir. 
1974 yılı Haziran ve Eylül dönemlerinde ilköğ
retmen okullarından 17 bin civarında öğretıınuı 
mezun olacaktır. Öğrenci artışı ile meslekten çe
şitli nedenlerle ayrılanlar bilinmektedir. Kanım
ca bu çıkışların yerleştirilmesi problem olacak
tır. Öğretmenliği kendisine meslek seçen genci 
kenara iterek, eğitim enstitülerine lise mezunu 
almak ilköğretmen okulu mezunlarını küstür
müştür. Bu hata tekrar edilmemelidir. 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda 
öğretmenlerin özlük haklarından söz etmiştir. 
Bu bize müjde olmuştur. En kısa zamanda su 
yüzüne çıkarılmalıdır. 

057 sayılı Kanunun yeniden ele alınacağını 
basından öğrenmiş bulunuyorum. Bu fırsatı ka
çırmamalı. İlkokul öğretmenlerine üç yılda bir 
derece terfiî, tavanın bahis konusu olmaması 
sağlanmalı, Sayın Bakan öğretmenin sesini Ba
kanlar Kurulunda dile getirmelidir. 

657 sayılı Kanunun 195 nci maddesi mahru
miyet ödeneğine yer vermiştir. Maliye Bakanı 
üç aylık geçici bütçe konuşması sırasında vaat 
-etmişlerdi. Bunun zamanı gelmiştir. 1973 malî 
yılı bütçesinde 12 500 ilkokul öğretmenine iş 
güçlüğü zammı konulmuştu. 1974 bütçesinde 
32 500'e çıkarılmıştır. Biz bunların dışında mah
rumiyet ödeneğinin bütün öğretmenlere veril
mesini canı gönülden isteriz. 

İkinci Beş Yıllık Planda yatılı bölge okulu 
sainsı 95'e çıkarılıyordu. Kanımca memleket 



C. Senatosu B : 56 6 . 5 . 1974 O : 3 

gerçeğine «n uygun kuruluşlardır. Bu okullar 
kırsal ve nüfusu okul açılmasına elverişli olma
yan yörelerin çocuklarını kapsar. Bu suretle 
Türk dili ve kültürü en kısa yoldan ve zamanın
da yerleşmiş olacağı gibi, beş ve daha fazla yıl
da bu kültür ocaklarında yetişen çocuklarımız 
mutlu vatandaş olarak topluma katılacaklar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Mehmetoğlu, lütfen iki 
dakika içinde toparlar mısınız? 

A. P. GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Başkanım, bana beş 

. dakika müsaade eder misiniz ? 
BAŞKAN — Sayın Mehmetoğlu'na beş da

kika müsaadenizi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞ-

LU (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Diğer bir deyişle çevrenin kalkınmasında bü
yük katkıları olmaktadır. Yeni hedeflere ve ya
saya göre bu okulların bünyelerinde pratik sa
nat okulları yer alacaktır. Böylece kültür ve 
tekniğin yanyana gitmesi özleminin gerçekleş
tiğini görmüş olacağız. 

Yurdumuzda son yıllara kadar kör ve sağır 
çocuklarımızın ihmal edilmiş olduğu bir gerçek
tir. Huzurunuzda şükranla ifade 'edeyim; bu ko
nu ilgililere duyurulduğunda gereken ilgiyi gör
müştür. Ancak, birkaç yıldır ıbüyük bir gelişme 
olmuştur. Kanımca; sırada okul çağında kör ço
cuk yoktur. Yalnız binin üzerinde sıra bekleyen 
sağır ve dilsiz çocuk vardır. Acil bir projenin 
uygulanması yerinde olur. 

Bunların dışında bizi en çok düşündüren 
kimse'siz çocuklardır. Halen okul çağında olup 
ve mahkemelerce korunma kararı alman 13 667 
çocuk vardır; sıra beklemektedirler. Bu emane-
tullahlara eğilmek gerekir. 

Yıllar önce fen lisesi açılmıştır. Birkaç yıl
dır mezun da vermektedir. Mezunlar okulun 
amacına uygun eğitilmemişlerdir. Memleketin 
üstün zekâlı bu çocuklarını intibaksız ve buruk 
bırakmağa kimsenin hakkı yoktur'. Hiç olmazsa 
arzuladıkları fakültelere girmeye öncelik tanı
malıdır veya durumlarına göre fakülteler aç
mak üzere üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır. 
Klasik liselerde uygulanan program dışında, üs

tün program ve metotlarla yetiştirilen bu ço
cuklarımızı heder etmeyelim. İlgi gösterildiği 
takdirde özlemini duyduğumuz ilim adamı ye
tiştirmenin başlangıcı olarak görmekteyiz. 

Yine Bakanlıkça deneme liseleri açılmıştır. 
10 yıla yakın bir program uygulanmaktadır. Bir 
denemenin bu kadar uzun 'süreli, bilhassa eği
tim ve öğretim alanında oluşu dikkati çekmek
tedir'. Çocuklarımızın değişik programlarla ye
tiştirilmeleri üniversitelere girişlerde sıkıntı çek
melerine sebep olmaktadır. Buna herhalde bir 
çözüm yolu bulunacaktır. 

Şu ana kadar orta dereceli okulların araç, ge
reç, kitaplık ve 'bunun igibi ihtiyaçlarını ilgili 
daireler bilmemektedirler. Her yıl dairelere 'kuv
veden düşürülmek üzere listeler gönderilmekte
dir. Bugünkü ortamda ister istemez okullardan 
gelen teklifler onaylanmaktadır. Bu başıboşlu
ğun önüne geçilmeli, inceleme ve mükerrer araç 
gereç gönderilmeme imkânları aranmalıdır. 

Teknik okullarda çalışan teknik öğretmen
lerin sayısı her gün azalmaktadır. Bunun sonu 
nereye varacaktır? Ne için diğer kesimlerde ça
lışan teknik elemanlara uygulanan s ta tü bu fe
dakâr öğretmenlere de uygulanmıyor? Bu okul
lardan istediğimiz randımanı bekliyorsak, Hü
kümet de sanayileşmeyi hedef almış olduğuna 
göre gereken ilginin gösterilmesini bilhassa is
tirham ediyorum. 

Sayın senatörler, topyekûn teftiş sistemi, 
eğitim araç ve gereçleri, okul doktorluğu, halk 
eğitimi gibi kesimlerde geniş çalışmalar olmuş
tur. Bu konulara değinmemiz yerinde olurdu. 
Zamanın azlığından dolayı detayına giremiyo
rum. İleride düşüncelerimizi sırası geldikçe yan
sıtacağız. 

Sözlerime son verir, hepinize saygılarımı su
nar, bütçenin milletimize 'hayırlı olmasını dile
rim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa

yın Reşat Oğuz, buyurunuz. 
Sayın Oğuz, süreniz T5 dakikadır, efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ 

(Antalya) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
kadaşlarım; saygı ile selâmlarım. 
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İkinci defa ve son olarak Millî Eğitim me
selelerimiz ve burada konuşan Adalet Partili 
arkadaşlarımızın iddia ve ifadeleri üzerinde bir
kaç 'söz söylemek istedim. 

Bugün Mayısın 6 sı. Yarın 7 Mayıs. İktidar 
üç aylık oluyor. Dikkat buyurunuz; üç yaşın
da demiyorum; üç aylık bir iktidar. Üç aylık ik
tidardan önce mevcut iktidarın senatörleri bu
rada millî eğitimin bazı konularını tenkit etti
ler. Tenkit bugüne ait değil, dünün icraatının 
tenkidi olması lâzım gelir ve meselâ her ikimiz 
de Millî Eğitim Bakanlığından geldik. Hatta. 
üç arkadaşız. 

Sayın Sait Mehmetoğlu ilköğretim genel mü
dürü idi. Fen liseleri üzerinde ve ajanca dene
me liseleri üzerinde müşahadesi olan arkadaşı
mızda Gönül dilerdi ki; bu tenkitlerini o zaman 
ilgili makamlara ulaştırsın, bir an Önce netice 
almaya çalışalım desin ve bugün bu Millî Eği
timi teslim alan iktidar daha da ileriye hamle 
yapmış, hasılah bir çalışmayı devralmış olsay
dı. 

Ayrıca sayın arkadaşlarım, Sayın Utihıdağ' 
m nakil tasarrufu üzeninde konuşulmuştur, ko
nuşulmaktadır. Ben fajdasıyle 'böyle 'bir tasarrufa 
girdiği kanısında değilim. Genç vardır; iktidarın 
heyecanı İçerisinde, yapacaklarını planın dışın
da heyecanın üzerine yükleyerek hızlı gidebilir. 
Ben Üstündağ'da, gençliğine rağmen kendini 
frenlemesini bilen 'bir idare şahsiyeti buldum. 
Şöyle ki; benim grupla verdiğini rapor üzerinde 
'tasarruf lâzım gelir, hâlâ beklemektedir. Bir dü
şüncesi olmak dazım gelir. İnsanların iktidarları
na, insanların yetkilerine hürmet eitmek lâzım gel
diği kanısındayım. 

Esasen geniş bir tasarruf da mevcut görün
müyor; 'ama elde bazı elckûmanlar varsa, eğer om
da vazife yapmasında mahzur görüyorsa, bıraka
lım dünün tasarruflarını, dünün İeraa tındaki ba
zı tasarrufları hatırlayalım ve kanuna; me:-;indi
ni kanundan bu'lan, gerçekten abın tayinlere kar 
sı da 'hürmetkar olalım, lütfen 'biıaz bekleyelim; 
üç <ay oldu, üç sene değil, 'altı ay olsun, istirha
mım 'bu... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, arkadaşımız grupla rapor verdik dedi. 
Bu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tarafından 
verilmiş bir rapor mudur, yoksa müfettişler gru-

punun vermiş olduğu bir rapor mudur? Bunun 
sarahate, kavuşmasında yarar var Sayın Başkan. 

REŞAT 0<rUZ (Devamla) — Müfettişler gru-
puııun beyefendi, elbette Cumhuriyet Halk Par-
tisfi Grupu olamaz; yani öyle bir tasarrufum yok
tu/ . 

BAŞKAN —• Buyurun sayın hatip. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bıra

kın da hatip konuşsun. 

BAŞKAN — Konuşuyor efendim, konuşuyor. 
Buyurun konuşunuz, efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ 

(Devamla) —• Muhterem arkadaşlarım, teknik öğ
retime ticaret öğretimine imkân vermek lâzım gel
diği kanısındayım. Sayın Bakanın bu konu üze
rinde duracağına, 'durduğuna eminiz. Şöyle ki, 
teknik öğretimden yavaş yavaş kopmalar olmak
tadır. Bu, kopan arkadaşları mesleğe ısındırmak 
için onları maddeten değeri emdirmenin lüzumuna 
kaniim ve zaten böyle bir karar içinde bulunduk
larına da inanıyorum. 

Muhterem a ikada şiarım, ayrıca mahrumiyet 
bölgelerinde öğretmem İstihdamı konusu da önem 
taşır. Sayın Bakanın ilkokul öğretmenlerine üç 
aylık •veyahut da muayyen 'bir kurstan sonra or
taöğretime öğretmen yetiştireceği hususunda ka
rarı 'bulunduğunu öğrendik, memnunluk duyduk. 
Birinci konuşmamda da arz dtımiştim, ortaöğretim 
öğretmensizdir. 

Şöyle bir düşünce hatıra gelmelidir: Öyle ki, 
mahrumiyet bölgelerine yetişmiş, cügun, tecrübe
li öğretmenlerden alarak ve onlara maddî imkân
lar tanımak suretiyle oralara tayin etmek ve bir 
müddet sonra tekrar yerlerine vermek... Dolayı-
sıyle doğruya çalışkan, kültürlü, tecrübeli öğret
menle doğunun 1 belerin in kültürünü artırmak. 
Bugün doğu liseleri öğretmensizdir ve dolayı-
sıyle imtihanlar da ela muvaffak elaınamaktadır
lar. 

Millî Eğitim Bakanlığının üzerinde durmasını 
gerekli gördüğüm bir husus daha vardır, o da, 
Kur'an kurslarının iyi ••murakabe edilmesi keyfi
yetidir. 

Muhterem •arkadaşlarım, bütün memlekette 
Kur lan kursları vardır. Kur'an kursları Anaya
saya dayanılarak açılmış elan kurslardır. Ancak 
buraya devamın, •ilkokul mezunu bulunmak şar-
tıyle Olması lâzımdır. Ayrıca, Kur'an kurslarına 
tavin edilen elemanların da İvi elemanlar olması 
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icabeder. Maalesef ifade etmek isterim, Kur'an 
kuraları öğretmenlerimin büyük önder Atatürk'e 
karşı allerjileri bardır, fotoğraflarını asmamakta
dırlar. Bizzat müşahede 'etmişimdir. 

Bu itibarla Kur'an kurslanmn, bir okul ka-
rekteriııi taşıması itibariyle Atatürk'ün fotoğrafı
nı asmaya 'mecburdurlar. Bir müftü, ilk öğretini 
müdürüyle Kurban kursuna girmiştir, Atatürk'ün 
resmini görmüştür, «Plocaefeııdi, bu günahtır.» 
demiştir. Bu olay, Kur'an kursu öğretmeni tara
fından bana ifade edilmiştir. Heyeti âliyenize arz 
etmek İsterim bu dunumu. Ayrıca bu durum il
gi JH makamlara duyurülmustur. 

Binaenaleyh, KurVm kurslarına ola ki, bilesi-
niz ki, şeriat özlemi sokulmak istenmektedir. Bu 
memlekette şeriat. özleminin tahakkuku Atatürk' 
eü 'kuvvetler m evcilde! dukça imkânsızdır; olamaz. 
böyle bir düşünce kafalarda kalır, fiiliyata geç
mesine esasen imkân yoktur. 0 itibarla Kur'an 
kurslarının ciddî bir teftiş ve murakabeye ihtiya
cı vardır. Bir ilköğretim müfettişCnkn ağzından 
işitmişlmdir: «Gideriz, asarlar Atatürk'ün resmi
ni; çıkarız, Atatüıkmn resmi indirilir...» Bu da 
ilgili 'makamlara aksettirilmiş olmak lâzımgelir. 

O itibarla '-Sayın Millî Eğitim. Bakanından 
Kuran kurslarına, önem vermesini, •murakabenin 
s'ikiaşitırılmiasını bilhassa rica etmek isteriz. 

Şunu ifade etmek lâzım gelir. İstiklâline sa
hip milkitlerin ancak canı ilerinde Cuma namazı 
kılınır. Ataltürk, Mâmiyete Türk istiklâlini, Türk 
valftanım 'kurtarmak suretiyle hizmet etmiş büyük 
bir dehadır. O'nun Ibu hizmeti asla unutulmamak 
lâzım. Unutuluyorsa nankörlük yapılacak demek
tir Ve nankörlere de asla A'tatüıkyü kuv\ Aier izin 
Vermeyecektir. 

Saygılarımı kabullerinize sunarım; beni sabır
la dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, size ele çok teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Suphi Karaman, buyurunuz efendim. 
Sayın Karaman, süreniz onbeş dakika. 
M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 

(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 685 nci 

sayfasında, «Bilim Araştırması ve Geliştirmesi» 
diye bir bölüm var. Burada gördüğümüze göre, 
1972 "sonu İtibariyle (ki, planın temeli 1972 yılı
dır. Üçüncü Bes Yıllık Plan 1973'ten itibaren baş

lıyor) 1 700 adet sosyal bilimler dalında araştır
macı vardır, 5 750 adeit de sosyal bilimler dışı 
alanlardaki araştırmacı vardır. Sosyal bilimler
deki araştırmacının % 66'sı üniversite ve yüksek 
okullarda, % 28'i kamu kuruluşlarında, c/c 6'sı 
özel kunduzlardadır. Planda tespit edilmiş ra
kam 1 a rdır bunl a r. 

Sosyal bilimler dışı alanlardaki 5 750 araş
tırmacının % 10'u temel bilimler, % 38'i tıp, 
c/c 20'sı tarım, % 22'si mühendislik ve c/c 2?si de 
diğer al anlarda d ir. 

Bir a rastın emin maliyeti genel 'olarak bir öğ
retmemin maliyetinin üç katıelır. Araştırma, ve ge
liştirme faaliyetleri, ekonomik kalkınma ve sosyal 
gelişmenin gerçekleşmesinde etkin araçlardır. Bi
limsel ve teknolojik araştırmaların üretim ve ka
rar verme mekanizmalarına olan etkileri özellikle 
gelişmiş ülkelerde her alanda henven kendisini bel
li. etmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise, geleneksel sana
yi yapısına ve üretim biçimlerine bağlı kalınmak
ta, araştırma w geliştirme çabaları genellikle aka
demik seviyede kalmakta, teknolojik gelişmelerin 
uygulamaya aktarılması güç ve olanak dışı kal
maktadır. Üikemizde son elli yılda yetişmiş araş
tırıcı sayısı küçümsenecek ölçüde değildir. Ne var 
ki, bunlar kendi dallarında çalıştırılamamaktadır
lar, Masa başında konu dışı bürokrasi ile meşgul 
olmaktadırlar. Yüksek nitelikli insan gücünün 
yurt elışına. göçü konusu, l);r sorun olarak önemi
ni korumaktadır. Yüksek nitelikli eleman göçü 
borunu ekonomik olduğu kadar sosyal nedenlere 
d e elaya ırmak tadı r. 

Birleşmiş Milletler istatistiklerinden alman 
bilgilere göre, çeşitli nedenlerle gelişmiş ülkelere 
1962 - 1967 arasında her yıl ortalama 375 Türk 
bilim adamı ve yüksek nitelikli eleman göç et
mektedir. Göç eden bu elemanların ('/c 51,5'u tıp 
dalında, (/c 40'ı mühendislik dalında, % 5,5'u 
fca'blî İlimler, c/c 3'ü sosyal blllmier alanla rmda-
ehr. 

Biraz evvelki konuşmamda üniversitedeki mali
yet yüksekliğini ortaya koymuştum. 1972 yılında 
üniversitelerin maliyetinin, mezun bir öğrencinin 
maliyetinin 140 bin lira olduğunu ifade etmiştim 
ve 'bunun ela tabi üniversitelerin ve yüksek okul
ların çeşitli öğrenim dallarına bölünüşü yapılır
sa;, sosyal bilimli alanlardaki maliyetin daha dü
şük, buna karşılık teknik bilimlerdeki malivetin 
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daha yüksek olduğu, özellikle tıp dalında maliye
ttin 'belki 500 bin lirayı aştığı, bir mezun öğrenci 
için yatırım tutarı 500 bin lirayı aştığı ortadadır. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planından aldığını 
bilgilerle daha büyük maliyetlerde yetişmiş kali
teli elemanlarınızın bir beyin göçü olarak yılda 
ortalama 375 - 400 kişinin yurt dışına gittiğini 
düşünecek Olursak, Türk üniversiter sisteminin, 
Türk yükseköğrenim sisteminin bir ölçüde dış ül
keleri kalkındırmaya matuf bir gayretlin içinde ol
duğu ortaya çıkmaktadır. 

Dış ülkelerden geçmiş yıllardan beri çeşit çe
şit yardımlar almaktayız; ekonomik yaramı, aske
rî yardım... Ekonomik yardımın ayrıca faizleri 
filân var, ama şu 'bilim adamlarımızın, şu 'beyin 
göçümüzün maliyetlerini hesap ederek, Almanya' 
ya veya Amerika'ya ya da Kanada ya gidiş halle
rinde, bunların Türkiye'ye inal olan eğitim mas
rafları ye bunlar için Türk eğitim sisteminde ya
tırdığımız yatırımların hangi ölçüde o ülkelere 
'kaydığını da, aldığımız yardımlarla kıyaslama
mız gerekmektedir. Sanki, Türkiye'nin o ülkelere 
'bir nevi beyin göçü yapma, suretiyle kalkınmala
rına yardımcı olduğu gibi bir durum ortaya çık
maktadır. 

İşte Türk iktidarlarının, Türk eğitim sistemi
nin üzerinde -dikkatle 'düşünmesi ve çare bulması 
lâzım gelen hususlardan birisi ele budur. Dışarıya 
bu gidişi durduracak tedbirleri almaya İhtiyaç 
vardır. 

Sayın arkadaşlarmı, bir grup sözcüsü sayın ar
kadaşımız, «Bu kürsülerde milliyetçiliğin bazı 
sözcüler 'tarafından smıfiandırıldığını» ifade bu
yurdular. Bu ibütç/e münasebetiyle tümü üzerinde 
grup adına yaptığım konuşmada milliyetçilik ko
nusuna dokunmuştum. Orada bir birine karşıt iki 
milliyetçilik anlayışını tarif etmiştim. Aslında be
nim yerim, 'onların bir tanesidir. Kendime göre 
doğru olan milliyetçiliği de tarif etmiştim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Atatürk mil
liyetçiliği. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Yanı ben 
milliyetçiliği sınıflandırmadım; şu çeşit milliyet
çilik, şu çeşit milliyetçilik... Asla. Ben bir çeşit 
milliyetçilik 'tanıyorum ve sayın arkadaşınım ifa
de ettikleri gibi (ben, Anayasada ifadesini bulan 
Atatürk mlUiyetejisinl tanıyorum; onun dışındaki
lerin i milliyetçi saymıyorum. 
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I HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bravo, bra
vo... 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Yalnız, 
kavram karışıklıklarından ötürü milliyetçilerin 
farklı anlayışlarla ortaya çıktığını ifade etmiş-

I tim. Bu nedenle o konuşmamdan kısa pasajları 
tekrar huzurunuzda ve vaktimin yettiği nispette 
ifade etmek istiyorum. 

O konuşmamda özet olarak şunları söylemiş-
I tim; «Milliyetçilik ilkesi, son yılların ka<vram ka-
I rı şıklığına en çok uğratılan, anlamı yozlaş tınlan, 

s'oyutlaşLirılan ilkelerden 'biri olmuştur. Bazı kişi 
vo çevrelerin elind-e milliyetçilik davranış olarak 

I büyük Türk milliyetçisi Ziya Gökalp...» Bakın, 
onun çok büyük bir Tüıüc milliyetçisi olduğunu 
kabul ediyorum, ben; onun milliyetçiliği; Atatürk 
veya Ziya Gökalp milliyetçiliği anlayışı içeıisli
deyim. «... Bazı kişi ve çevrenin elinde milliyet-

I enlik davranış olarak büyük Türk milliyetçisi Zi
ya Gökalp'in antik tanıy amaya cağı bir düzeye in-

I dirilmiştir. Ziya Gökalp'in elinde yüeeltle', bü
tünleştirici, hümanist ve hamleci olan milliyet çi-

I İlk, bu çevrelerde, intikamcı, bölücü, parçalayıcı, 
insan sevgisini azaltıcı, gerici bir anlama bürün-

I dürülerek adeta Atatürk düşmanlığına dönüştü
rülmüştür.» diyorum. «Ben, bu milliyetçiliğin 
sahibi değilim, ama böyle anlayış vardır Türlüye' 
de» diyorum, ve de kendilerine milliyetçi diyor
lar bunlar.» diyorum. 

Yine o konuşmamın içerisinde şunu söylemiş
tim (atlayarak ifade ediyorum, özet. olsun diye) 
«Kaos 'dönemlerinde Türkiye bir kavram karışık
lığı içindedir. Kaos dönemlerinde toplumun buna-

I lımı, kavram karışıklığından ileri gelir. Türk top
lumu bugün bu noktadadır. Bu noktaya, Ata-

I türk devrimleıuriin hızını yitirdiği anda girilmiş
tir.» demiştim. «Atatürk devrimleri dönemi, iyi 
ihtirasların ogemen olduğu çağdı. Kötü ibtiras-

j 1ar içte sindirilmiş, dışta. Misakı Millînin ötesine 
itilmişti.» diyorum. «Atatürk dönemmde milliyet
çilik kavramının beliıli bir anlamı vardı. Ulusal 
kurtuluş ve ulusal 'kurtuluştan toplumsal devrim
lere geçişte temel, milliyetçi görüştü. Ulusal kur
tuluş ile •emperyalizme karşı Türk toplumunun 
bağımsızlığı ve özgüllüğü elde 'edilmişti. Toplum
sal devrimlerle de, halkın mutluluğuna engel olan 
nedenlerin yok edilmesine çalışılmıştı. Atatürk'ün 
'elinde milliyetçilik, devrimlerin gerekçesi olda. 

I Ben, böyle bir milliyetçilik anlıyorum. 
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Atatürk devrimleri, hızını yitirdiği zaman mil-
liyetçiilifc kavramı 'da bir bunalıma: girdi. Osman
lılıktan sıyrılamaımış olanların 'elinde milliyetçilik, 
her toplumsal davranışla geriye dönük düşünceye 
'bayrak yapılmak istendi. Bugün T'üık toplumun
da milliyetçilik birbirine karşıt iki anlamda anla
şılmaktadır.» Görülmekttdir 'M, milliyetçiliği iben 
sınıflandırmamışım, ama 'böyle iki anlam; birbiri
ne 'karşı iki anlamda anlaşılıyor, demişim. 

«Toplumun bir kesiti yoksulluk içinde ekmek 
isterken, diğerleri varlık İçinde, daha iyi yaşam 
peşindedirler. Milliyetçilik kavramındaıki farklı 
anlayıştan bir kısmımız fakirlere ve yoksullara 
yardımı düşünürken ve buna milliyetçilik iler
ken, diğer 'bir kısmımız fakirliğin ve yoksulluğun 
ortadan kalkmasını istemekte ve bunun adına mil
liyetçilik demektedir. Farklı bir anlayış. Bir yan
da Ulu Hakan Abdüimedit'çi sözde milliyetçiler, 
(bak, sözde milliyetçi diyorum 'ben onlara) öte 
yanda, Atatürk'çü ve ilkelerini Cjayraklaştiran 
gerçek milliycitçlter. İçi 'boş milliyetçilik ve hayat-
dilik, ibirinçilerin; toplumsal düşünce İle dopdolu 
milliyetçilik ve gerçekçilik, ikincilerin niteliği» 
demişimdir. 

ALÂEDDİN YILMAZITRK (Bolu) — Yan
lış 

M. B. GRUPL ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — İşte bakın, faildi; «yanlış» diyor
sunuz. Demek ki, farklı kavram var. 

BAŞKAN — Siz, Genel Kurula hitap ediniz 
lütfen, efendim. 

Sayın Yılmaztürk, müdahale buyurma manızı 
rica edeceğim efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Peki 
efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — «Gerçek milliyetçinin», ;ben ifade 
ediyorum, «gerçek milliyetçinin i liram kaynağı 
Atatürk İlkelerinin ışığı altında kendi halkının 
yaşantısı ve yurdunun gerçekleridir. Toplumun 
yararı hu yaşantıdan ve bu gerçeklerden çıkarıl
malıdır. Bugünkü Türk toplumunun yararı, de
mokrasinin yaygınlaştırılması ve kökleştirilmesi 
yanında ulusal kaynakları, ulusal gelir dağılımı
nı, kalkınmayı kapsayan konularda halkın yara
rına çözüm yollarının aranmasıdır.» Benim anla
yışım hu. 

«H'aikoılık, halkın yararına geliştirilip de yü-
eoleştlritdiği zaman milliyetçiliğin de halka dö

nük toplumsal eğilimim adı olduğu anlaşıtacak-
tıi'.» demişim, İben o konuşmamda. 

Öyle ise ben, milliyetçiliği tasnif etmiyorum; 
üç çeşit, baş çeşit milliyetçilikten bahsetmiyorum. 
Birbirine karşıt iki çeşit milliyetçiliğin var oldu
ğunu 'anlatıyorum ve ben Anayasanın tarif ettiği 
Atatürk ilkelerine bağlı bir milliyetçilikten yana 
olduğumu söylüyorum ve bu noktada sayın sözcü 
•arkadaşımızla da aynı fikirdeyim. Çünkü o da. 
«Bir 'milliyetçilik-vardır; Anayasada ifadesini İm
lan Atatürk milliyetçiliği. Başka yoktur.» dediler. 
Ben do aynı kanaatteyim. 

Saygılar sunarım, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Eğitim Ba
kanlığı ve üniversiteler bütçesi üzerinde gruplar 
•adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi kişi
sel konuşmalara geçiyoruz. 

Sayın Turgut Ceibe, buyurunuz. 
Sayın Celbe, konuşma süreniz 10 da'kikadı •. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 

çok 'muhterem senatörler; 
Millî Eğitim Balkan!ığmın 1974 Ibütçesi üze

rindeki Cumhuriyet Senatosunda cereyan eden 
konuşmalara bazı bakımlardan 'ben de iştirakçi ol
mak istedim ve bu maksatla eğitim ve öğretim 
mevzuunda ibirkaç noktaya temas etmek suretiyle 
'bana (tahsis 'edilen 10 dakikalık müddeti 'huzuru
nuzda sarfa yöneleceğim. 

Cemiyet hayatının ve imilletlerin İnkişafında, 
ferdin gelişmesinde en önamli faktör olarak, Tür
kiye'de olduğu gibi, dünyanın her köşesinde öğ
retim ve eğitim en ön planda mütalâa olunmakla
dır. Türkiye'1de hassaten diğer milletlere ve top
lumlara nazaran daha önemle üzerinde durulma
sı lâzım gelen bir mevzudur. 

Biraz evvel sayın arkadaşlarımızın bir münase
betle üzerinde durdukları 'milliyetçilik meselesine, 
münakaşa mevzuu yapmaya çalıştığım konuya 
girmeden 'evvel değinmek arzusundayım. 

Türkiye'de uzun zamandan fceri «milliyetçilik, 
milliyetçilik»; mütemadiyen bu kelimeler üzerinde 
durulmak suretiyle herkes kendisine göre bu ko
nuyu işleme tabi tutuyor. Milliyetçilik şüphemiz 
iyi îbiir şey. Türkiye'de milliyetçi 'olmayan, ıni'l-
liyeitçiliği kalbul etmeyen kimsenin var olabilece
ğine ben şahsen inanamıyorum. 

Yalnız, meselelerin halli, «miiliyeitçiyi'm» de
rnekle mümkün değil gayet taîbiî. Milliyetçiliğin 
önerdiği, milliyetçiliğin tavsiye eylediği hususata 
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evvelemirde toplumun içinde riayet etmek zaru
reti vardır. Topluma bir şey katan, bu memle
kete bir şeyler veren, bu memleketin istikbali için 
'bir 'delik aça;bilen herkes, bu memkket'e hizmet 
etmiştir ve hizmet, eden herkes milliye teldir. 

Bunu belirttikten sonra; toplum hayatının 
en önemli unsuru olarak bu noktayı belirttikten 
sonra, meselemize geçiyorum. 

Dünyada peke ok medeniyetler gelip geçmiştir. 
Çin'de bir medeniyet vardı. Mısır'da medeniyet
lerin en üstünü vardı bir zamanlar. Bir zamanlar 
Mezopotamya'da vardı ve bir zamanlar Yunan' 
da vardı. Bu medeniyetler doğdu, yaşadı ve bir 
•müddet sonra inkıraza vasıl oldu. Nasıl oldu bu 
medeniyetler; nasıl çıktı, nasıl meydana geldi, na
sıl neşvünema buldu? Bunu bugün kesinlikle tes
pit etmek, izah etmek kudretini haiz değiliz; ama 
her halde bir şeyler var. 

Önümüzde Japon mucizesi var. Kapalı bir ce
miyet halinden, bugünkü dünyada diğer devlet
lerle toplumlarla iktisadî yönden, teknik yönden, 
ilmî yönden mücadele edebilecek, onlarla yarışa
bilecek hale gelen bir toplum... Bu nasıl oldu? 
Başlangıçta beyan eylediğim, vazifesini müdrik, 
vatanını seven ve milliyetçiyim diye aksiyonu 
meydana getirdikten sonra ifade kullanan kim
seler tarafından meydana getirildi. Türkiye'de 
ise, milliyetçilik pazarı açılmıştır. Mütemadiyen 
onun üzerinde görüşülmekte, herkes milliyetçiliği 
bir nevi köşe kapmaca şeklinde kabullenmeve ça
lışmaktadırlar. Evvela aksiyon, ondan r-oma mil
liyetçilik... Aksiyonsuz mllilyetçibk olmaz. 

Bunu temin etmek için de, böyle bir orta
mın içinde Türkiye'nin gelişmesini temin et
mek için de evvelemiıde aksiyona gkhıek za
rureti içindeyiz. 

Japonya'dan, Japon cemiyetinin ıslahı. Ja
pon toplumunun Batı medeniyet: seviyesine 
erişmesi için lâzım gelen şartların ta.hak.kuku-
na medar olacak gayrete .19 nen asrın oı tadarın
da girildiği zaman. •Japonlar evvela etütle 
meşguldüler; Avrupa'ya heyetler gönderdiler. 
Hatta bundan evvelki bazı konuşmalarımda 
tekrarladığım gibi, Herbert Spoııcer gibi in
giltere'de ve dünya çapında bugünde kendisini 
ta:kdim eden yaşlı bir filozofa gittiler. «Japon
ya'yı kurtarmak için üstadımız, ne gibi çare
ler tavsiye edersiniz bize?» diye sualler tevcih 
ettiler kendisine. Tevabi şu oldu Herbcı t Spen-
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cer'in; «Japonya'nın kalkınması için reçetele
ri hudutlarınızın dışındaki topraiklarda ara
mayın, vatan topraklarına dönün, onların üze
rinde muhakkak bulacaksınız.» Heyet ziyare
tini kısa keserek Japonya'ya dönmüş ve Spen-
cer'in tavsiyesinin ihtiva ettiği manayı 'kavra
yarak çalışmaya koyulmuşlardır. 

Onun için, ister manen, isterse öğretimle 
eğitimle olsun, Japon fertlerinde meydana, ge
len kıvılcım, Avrupa'ya tahsile gittiği zaman 
•muvaffak olamadığını tespit ettiği anda, ken
disini bu dünyadan Japonya'ya varmadan ev
vel göçürtmeye teşebbüs ettirmiştir. Muvaffak 
olamayan Japon, Japonya'ya dönmemekte, me
sai göstermek, kazanç sahibi olmak için değil, 
utandığı için. İşte milliyetçilik bu. Bu yönden, 
bu hususlara değer vermek zorunluğu içinde
yiz biz. 

Bunu bu tarzda belirttilkten sonra, sayın 
senatörler, bence ötedenbeıi önemli telâkki 
edilen ve Türkiye'nin kalkınmasında il'k öğre
tim tedrisatından sonra en önemli, unsur ola-
ra!k telâkki ettiğim üniversite mevzuuna geli
yorum :. 

Türkiye'de üniversite, orta öğretimdeki 
mesaiden ayrı bir hususiyet göstermiyor. Tür-
'kiye'dfe'ki üniversite, orta öğretimin bir basa
mak: daha üstte devamından ibarettir. Üniver
sitenin Ülı'tiva ettiği manayı evvelemirde kav
lamak zaıureti var. Üniversitede bir sınıfta 5 
bin ikisi ile tedrisat yapılamaz, 33 bin k'-siyle 
yapılamaz, bin kişiyle yapılamaz. Ündveısitede 
tedrisat, çok cüzî bir kalabalıkla ve o kalaba
lığa yakın bir (iğretim görevlisi kitlesiyle bir-
"ik t o vapıli". 

Halbuki, Türkiye'de üniversitelerd'Jki ted
risat. hocanın münhasıran takririnden i'baıe't 
kalıyor. 500 kişi. 1 000 kişi dinliyor ve sonra 
bu takrir basılıyor, talebeye dağıtılıyor, kermp-
riıııe olarak tespit edilen malumat «ıuayyen za
manlarda yapılan imtihanlarla öğretim görev
lisine aktarılıyor ve neticede alınan diploma ile 
Türkiye'de aksiyon sahibi değil. Türk'ıye'de is
tihsal gücüne katkıda bulunan eleman değil, 
doğrudan doğruya müstehlik bir kitle meyda
na getiriliyor. 

Türkiye'de çoğunlukla üniversitenin istih
sal ettiği eleman müstehliktir. Onun için müte
madiyen parlamentodan çeşitli devrelerde, nrah-
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telif kanunlar 'a •mütemadiyen zam, mütemadi
yen tahsisat, cari harcamalara büyük bir kuv
vetle eğilme temayülü içine giriliyor. Oysa, 
merhum Te'vfik Sağlamı in dediği gibi, «Üniver
site, pilyasaya okumuş 'bir 'kitle meydana geti
ren, çıkaran mü esi.se s es e değil, bir 'bilginler fi
danlığıdır». Bu fidanlığa öy'e sell-i ıselânı 'ba
kılması, onu 'kendi taibiatma bırakarak «O fi
danlıktan n'e çıkarsa 'bahtıma» şevklinde, iuSan-
gücü kazanılması mümkün olmaması lâzım ge
len bir yer. Oradan nadir insan çıkacaktır, 
ora'dan teknisyen çıkmayacaktır, oradan ilini 
adamı çıkacaktır; ama mahdut çıkacaktın*. Tek
nik adamı nereden çıkaracağız? Onlu (okullar
dan çıkaracağız. Ortaöğretimden sonra mey
dana getirilen ve teknik eleman yeti'ştirİen 
müesseselerden çıkaracağız. Aksi hakle, üniver
site adını verdiğimiz müesseselerden çıkan ele
manların, Türkiye'de istihsal gücü meydana 
getirileceğine inanasım gelmiyor... 

BAŞKAX — Sayın Cehe, bir - iki dakika 
•kinde toplar nıısmuz lütfen. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Hay hay. 
Birçok memluk et! erde olduğu gibi Türki

ye'nin istikbalini öğretim görevlisinin (ki, ben 
ona takibe veyahut öğrenci ta'birini kul kına
nılıyorum. Üniversitede bulunan ve orada ye
tişme arzusunda olan kimsenin ismi olsa ei'sa 
etütyendır, öğrenci değildir. Öğrencilik dev
resi: ilk ve orta tedrisatın sonunda biter.) Tür
kiye nin istikbalini evve'emirde projektör va
zifesi görecek olan, Türkiye'nin inkişafında tek
nisyenlere projektör vazifesi görecek olan 
mahdut da olsa, elit bir zümre olarak mütalaa 
ettiğim ilim adamlarının mevcudiyetinde arı
yorum. Bunlar olmadığı müddetçe Türkiye tak
litçilikten ve itha at'çılıktan ileriye gidemeye
cektir. Bu ithalâtçılık ister maddeten olur, is
ter manen o.ur. 

Diğer yönden bir hususa daha temas ede
ceğim : 

Bu ne kadar kültür fıkdanı içinde okluğu
m/uzunda delilidir. Şöyle bir gözgezdirelim. 
ingiliz'lerin 'bir «Britannica» sı vardır. Bilhas
sa Sayın ve değerli Millî Eğitim Bakanına mü
saadeleriyle hu hususu işaret etmek istiyorum : 
Amerika'da, «Americana» vardır. Fransa'nın 
«Laıulsse.» u vardır. Almanya'nın «^Br'ockhaus»! 
vardır. Türkiye'nin henüz bir ansiikloped'isi yok

tur. Türkiye ansiklopediğiz bir memlekettir. 
Esasında son derece üzülecek bir şeydir. Bun
dan 35 sene evvel başlatılmış, .'ilik anlarda «inö
nü Ansiklopedici», 'bilâhare «Türk Arisiikiope-
disî» ismi verili en bir ansiklopedinin tahmin elli
yorum Mlillî Eğitim Bakanlığı henüz (E) har
fi üzerindedir. Bunun üzerinde Türkiye'yi tak
dim edecek hususilardan, unisur'ardan bur tanesi 
de budur. Benim yetişeceik evlâdını buna isti
nat etmek mecibuıiyetjindedir. Millî kir ansiklo
pedi hâlâ tamamlanmamıştır. Ben bunu muay
yen kimselere yoılmuyaırum. 

BAŞKAN — Sayın Celbe lütfen 'bit iriniz. 
TURGUT CEBE (Devamla) — Sayın Baş

kan, ikinci mevzuma ila temas etmek istiyo
rum : Ahlâik ^meselesi. Müsaade huyiirah.ir.sa bu 
konuyu da işlemek fetiilyorum. Çünkü, Millî Eği
tim Balkankğı Taililnı ve Terbiye Dairesinin 
öııdmle üzerinde durması gereken kir mevzu 
okluğuna inanıyorum. Lütfederseniz hu husu
sa biraz temas etmek işitiyorum. Çünkü, hu hu
sus Hükümet Programımda da var. 

Muhterem arkadaşlar, tahmini ediyorum top
lumun yapısını değiştirmek veyahut topluma 
katkıda huhınmak için, fertlere yüklenecek 
'bazı vecibelerle Türkiye'nin bir yüz değişikli
ği içinde hulunmıasmı temin etmek için bir ha
reketin içine giriliyor. Öyle görmüştüm Hükü
met Programında; orta tedrisatta bir ahlâk 
dersinin konulması zarureti.. Hükümet Progra
mının müzakeresi, sırasında, da 'bu noktaya te
mas etmiştim. Ak âkı, bir 'broşürün ficine sığ
dırmak suretiyle yetişmekte olan 'körpe dimağ • 
hırın topluma yararlı hale gelmesini öyle müm
kün görüyorlar, öyle özl'üyoıiar, öyle telâkki 
ediyorlar. 

YVnız. ahlâkı, bir hukuk olarak mütalaa 
etmemek zarureti var. Ahlâk 'bir huikulk değil
dir. Ahlâkı hiz muayyen bir dem programııyle 
genç. körpe dimağın kafasına sokmaya sahip 
değiliz. Bu mümkün değil. Ahlâk nedir? Bu 
körpe dimağa içimin ahlâkını koyacağız? Kim 
verecek bana bu ahlâk düsturunu? Çünkü, ah
lâk bir düsturlar heyeti mecmuasıdır; ama ah
lâk hiçbir zaman komprime hale getlirilecek bir 
mevzu değildir. 

Alı".âk, birbirine zıt tavırların bir sentezin
den ibaret olduğu takdirde meydana çıkar ve 
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zıtlıkların bir neticesi'diir. Bu, toplumun için
de meydana gelir. 

Ahlâkın 'bir otonomi hali vardır. Hukukun 
ise nelteronöm bir hüviyeti vardır. Ahlâklı müey
yideye 'bağlayamazsınız. Hukuku müeyylideye 
bağlarsınız. 

Ahlâkta zorlayıeılık yoktur, ahlâkta arzu 
vardır, istek vardır. Ahlâkta hoşa giderdik var
dır. Ahlâikta mütemadiyen değişme de vardır. 
Ahlâkın cemûyetin bünyesi, devamlı ne kadar 
değişikliğe talbi tutulursa ahlâkî telâkkilerde, 
(inançlarda o kadar değişiklikler meydana gel
me zarureti vardır. 

Ahlâk, bir devletin, bir toplumun sağ ya
nma nazaran sol yanında farklılık gösteriir. 
Dünüm ahlâkiyle bugünün ahlâkı arasında bü
yük değişiklikler vardır. Statfık haile getiremez
siniz. Bu önemli konunun Sayın Bakan tara
fından 'titizlikle tetkike taibi tutulacağını ümilt 
ediyorum. 

T9&6 senesinde Talim Teı'biye Dairesinin, 
o zamanlın parlâmanterl ellinden hir arkadaşı
mızın yazılı sorusuna vermiş olduğu cevabı arz 
etmekle tahmin ediyorum düşüncelerimin sıh
hatini ibir nefoze ispata çalışmış olacağını. Öyle 
tahmin ediyorum ki, bu e ev an m sayın millet
vekiline iletilmesinden itibaren 18 sene geçmiş 
oluyoır. Bakın ne diyor: 

«Ortaokullara ve liselere müstakil bir ah
lâk dersinin konması düşünülmekte midir? Dü
şünülmemektedir. Ancak, öğrencilerin ahlâkî 
bir hayat yaşamalarını, ahlâkî alışkanlıklar 
almalarını temıin okulun vazifesidir. Bir ah
lâk kitabının ihtiva edebileceği bütün esaslar 
okullarda türlü dersler ve faaliyetler içinde 
incelenmekte ve tatfoilk olunmaktadır. 

Buna ilâveten şu ciheti de tebarüz ettire
lim ki. islâm dininin temel ahlâk ve ahlâkî tel
kinler olduğu düşünülürse, ortaokullara kon
ması mukarrer olan din dersleri tedrisatının 
sayın milletvekili arkadaşımızın noiktai' naza
rını esasen derpiş ettiği kanaatinde bulunu
yoruz.» diyor. 

BAŞKAN — iSaym Celbe Lütfen hitiiriniiz. 
TURGUT CEBE (Devamla) — Daha 14 se

ne evvel bir nevi 'münakaşa mevzuu olan hu 
hususun tekrar ortaya çıkarılmasının manasını 
kavramakla 'güçlük çekiyorum. Türkiye'de, han-

gi fikre sahip olursa olsun, ahlâksız kimse yok
tur. Herfcets'In kendine göre bir aih'lâlkı vardır, 
ahlâk anilayışı vardır. Bu halkımdan, bu mese
leyi, cemiyetin gelişmesine terk edelim. Cemi
yet ahlâkın terakkisinde en büyük rolü oyna
yacaktır. 

Ben burada mâruzâtımı bitiriyorum. Sayın 
Bakandık bütçesiinin memlekete hayıırlı olma-
ısını ve Sayın Bakanın da çalışmalarında muvaf-
fakkiyetlîi hizmetler göstermesini temenni 
ediyorum, saygılar sunuyorum efendiim. (Alkış
lar > 

BAŞKAN —• Sayın üyeler, kişisel konuşma
lar 10 dakika ile tahdit edilmiş/tlir. Bu kararı 
Yüce Heyetliniz almış bulunuyor. Ben, burada, 
'bu kararı uygulamakla görevliyim. Çok değerle, 
konuşmaları keserken, ya da ikaz ederken üzün
tü duyduğumu bilmenizi isterum. Ancak ken
dilinde olmayan bir yetkiyi kullanmam da balhüs 
konusu olamaz. 

O balkımdan konuşacak arkadaşlarımın 10 
dakika içılnde konuşmalarını bitirmelerini bil-
ha'sisa iutinhanı ederek, ısfizin alıniiş olduğunuz 
kararın tatbikinde bana yardımcı Ovmanızı rica 
ediyorum. 

Sayın Ha m di Özer, (buyurunuz efendiim. 
HAMDİ ÖZEK (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
•Millî Eğitim Bakanlığı bütçeisünli, 10 dakika 

süre ile sınırlanan bir çerçeve içinde kısaca 
arz etmeye çalışacağım. 

Millî Eğitim Bakanlığının öneminli isimin-
deki anlam İfade etmektedir, insanlar kişi, top
lum ve devlet halindeki seviyelerini, eğitim ve 
öğretimle elde ederler. Bir insan, ondan nasip 
akbğı ölçüde insan ve Devlet, ona dayandığı öl
çüde devlettir. Devletlerin grafiğünÜ millî eği
timleri çizer. Biz hepimiz, ruh yapımızla mil
lî eğitimin eseriyiz.. 

Öğretmenlilk mesleği',, insanlıkla doığnıuş ve 
öğretmen, insanlığın miman olmuştur. Böyle
ce, gerçek bir öğretmen, önce gerçek bir insan
dır; fakat her inısan gerçek bir öğretmen ola
maz. Öğretmenleri hu gözile göremeyen top
lumlar, kör kalmaya maMmnıdurlar. Şu halde, 
devlet olarak, öğretmenlere gönül bağlamak, 
onların itibarını yüksekte tutmak ve öğret
menliği cazip hale getirmek zorundayız. 
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«Sayım. senatörler, eğer bir devlet, kemdii bün
yesini güçlü tutmak istiyorsa, öğretmeıi'lerinli 
gönüllü tutmak zorundadır. Nimetleri dağıtır
ken, külfetlerle orantılı olmasına dikkat etme
lidir. Personel Kanununda maalesef bu ilkeden 
hareket edilmemiş, öğretmenler arka plana atıl
mıştır. 13u yüzden birlerce öğretmen yurtlarını 
ve ii'deallerini teık etmek acısı içinde, yalban-
cı diyarlara işçi olarak göç etmişlerdir. Ucuz 
fiyatla ihraç edilen bu öğretmenleri okullarına 
davet edelim. 

(Sayın senatörler, sosyal, kültürel ve eko-
nomlik kalkınmaya köylerden baş.amayı amaç 
almış bulunuyoruz. O halde, köyleri ve mahru
miyet bölgelerini hizımete cazip hale getir
meye mecburuz. 

Buralarda hizmet gören 12 500 öğretmeme işı-
güçlüğü zammı ödenirken, 'bu yıl 3'2 500 öğret
meme bu zammın ödeneceğini sevinçle karşıla
dım. 

Benim aynıca »bir önerim daha olacaktır. Bu
nun daha öncede bir kanun teklifi ha inde ge
tirmiştim; fakat maalesef yüksek huzurlarımı
za kadar gelemedi, devre kapandı, bu teklifte 
ortadan gijtti. O teklif ide, mahrumiyet bölgesıin-
de hizmet öğretmenlerin her hizmet yıllına 3 ay
lık iti'lbarî bir hizmet süresi eklenmesi! ve bu
nun emeklililklerfım.e yayılmasıdır... 

Sayın senatörler, bu kürsüde daha öncede 
Kırarla savunduğum Öğretmenler Yardımlaşma 
Kurumunu; yani ÖYAjK mutlaka te'sii's edilme-
lidilr. Öğretmenler için bu bir 'haktır ve sayı
lamayacak kadar yararlıdır. Dış ülkelerde bu
lunan işçi çocukları ve yurt 'dışında okuyacak 
gençler için, denkliği kabul edlileeok her dere
ce okullar açı1 malıdır. Bunu Devlet yapamaz
sa, özel olarak, açacak vatandaşlara izin veril
meli ve Devletçe kontrol altında bulundunıl-
malıdır. 

Yatılı bölge okulları şimdiye kadar okluğu 
giibi, politik amaçlara değil, kendi amaçlanma 
göre uygun bölgelere açılmalıdır. Yatılı böl
ge okullarının taçılmasında dağınık köy ve mez
ra1 anının serpjildiği mahrumiyet bölgelerinde
ki çocukları )bi'r yuva içinde toplayıp, yetişti
rilmesi amaç alınmıştır. 

tll erin veya ilçelerin merkezlerine açılma-
sı !bu (amaca tamamen, aiylkıııdır. Maalesef poli
tik çıkarlar, amaçları araç hailine sokmuş
tur. 

HeMımhan, Kurşunlu 'bucağı ve çevresinde^ 
ki iki yüz mezralı 33 köy için yapılması l'D'6'8 
yılından beri vadedilen yaltılı bölge okulu, 
haşka illere kaldırılmıştır. 

Binlerce çocuğun okumaktan yoksun bıra
kıldığını Sayın Bakamın insaf ve takdirine su
nakken, ideaillerinii prensipleriyle birleştiren 
ve 'bunu korumasını bilen küşiliğlimden umutlu 
«olduğumuzu ifade etmek isterim. 

ıSayrn senatörler, yüksek öğrenime açılan 
kapılar hakkındaki kısa maruzatımı da burada 
beyan edeceğim. 

'Bölgeler, köy ve kentler arasındaki /imkân 
eşitsizliği nedeniyle bu kapılardan geçiş hak
kı da eşii'tsizlilk içindediir. Bu kapı kent çocuk
larıma açık, köy çocuklarıma kendiliğinden ka
palıdır. Köy çocuğunun yüksek potansiyeli 
maalesef Devletçe işletilemîyior. Tıpkı yurt top
rağı gibi; Türk toprağını işleyince içimde cev
herler, Türk köylüsünü işleyince nüce güneş
ler doğar... Ne yazık ki, Türk köylüsü orduya 
nefer, fabrikalara işçi imalinde kullanılan bir 
hammadde deposu olarak kullanılmaktadır. 
Öyle ise, Tüılk köyl'üsünü milletin efendisi; 
gerçekten milletlin efendisi olarak görmek zo'-
runluğu içindeyiz. 

Öyle ise, sadece Ankara, İstanibul ve izmir 
gübi müyük kentlere birçok üniveiislte kurul
duğu gi'bi, yurdun diğer bölgelerine ile birer 
üniversite veya yüksek ckul açılmalıdır. 

Sayın senatörler, yükseköğrenim kurum
larında uygulaman yönetmeliklerde hürlük ve 
'b er alb erlik sağlanmalıdır. Aynı daldan olan
lara değişik yönetmelik uygulanması, bir yö
netmelik anarşillsline seibcp olmakta ve on bin-
kirce genciımiz mağdur edilmektedir. Bunları 
şimdi 'burada örnekleriyle açıklamıyorum. 

Üniversitelere giıiş sın avlanma gelince; bu 
sınaıVİar bir spor - toto niteliğindedir. Aynı li
seyi birincilikle bitiren bir öğrenci, puan tut-
turamıyor; falkat aynı liseden 3 dersten bütün-
leme'li arkadaşı yüksek puan alarak, iötedliğli 
dala girmeye hak kazamıyor. Bütünlemeden 
geçenıezse bu haktan yoksun ka'ryor. Öyle ise 
ya liseleri, ya da merkezî siils'tem sınıavlaninın 
!b'!riui bo'zük kalbul etmek ve onu düzeltmeik 
zorundayız. Daha doğrasu, ortaöğretimle yük
sek öğretim, arasındaki bağlantıyı kurarak 
zonındayız. 
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• Sayın senatörler; şimdi de, yüksek huzur
larınızda mâruzâtımın sonuncusu ve fakat dü
yeğimin en öııemlü'sinii Sayın Bakan ve Bakanlık 
mensuplariyle ün(iversiteleıinTİzin güzide oto
ritelerime açık'ayacağım. Bu dilek sadece be
nlim değil; mensup bulunduğum Malatya ili
nin ve çevre halkının değil, aynı zamanda Cum
huriyetimizin de dileğidir. Yüce Parlâmento bu 
dileğin .haklılığını yürekten 'benimsemek lüt-
fıında bulunarak, partili partisiz 2'12 üyesinin 
imzalarîyie bu dileği İkamın teklifi haline ge
tirmiştir. Malatya'da «İnönü Üniversitesi» adiy
le bir üniversite .açılması hakkındaki kanuni 
teklifi iltifatınıza mazhar olmayı beklemekte
dir. Bir üniversitenin açılması içlin ne gibi un
surlar ararsanız bu teklifin gerekçesinde hu-
laeaksınız: Bunları arz ederek vaktinizi al
mak istemiyorum ve zaten vaktim de yetersiz
dir; fakat bu gerekçeye daha da gerekçe kata
cak yüksek takdirleriniz vardır. 

Büyük Atatürk, Cumhuriyeti kurdu, O'nun 
ve Cumhuriyetin adını taşıyan üniversiteler 
açıklı. Böylece, büyük milletin kadürşiınaislığmm 
da tercümanı olduk. Cumhuriyetimizi, gerçek 
demokrasi ile bezeyerek onu 50 yıl süre ile kud
reti e koruyon ve geliştiren Millî Kahraman ve 
Büyük Devlet Adamı ismet Paşa ve İsmet hm-
nü'ye de bu kadirşinaslığın gösterilmesini Yü
ce Heyetinizden diler, en derin saygılarımı su
narını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Eğe, bu
yurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

10 .dakika içerisinde düşüncelerimi; bilhassa 
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler üzerin
deki düşüncelerimi ifade etmek çok güç. 

Çok kıymetli arkadaşlarımı dinledim. Arka
daşlarımız, geçmiş devirlerde büyük partizan
lık yapıldığını, öğretmen kıyımlarına gidildiğini, 
yerli yersiz okullar açıldığı hususlarını dile ge
tirirler; hattâ masum -bölge okullarının açılışı
nın bile partizan düşüncelerle bazı 'baskılarla 
yapıldığını iddia ederler, •arkasından kendi vilâ
yetlerine üniversite açılması için burada dilekte 
(bulunurlar. Bu perhiz, bu lahana turşusu dü
şünülecek meseledir. 

Millî Eğitim Bakanlığını biz politikacılar, 
kendi çalışma imkânları içerisinde bıraksak, 

Millî Eğitim Bakanlığı kendisini kurtarır, ama 
kürsülerde konuşulanla tatbikatımız birfbirini 
tutmaz. Bugün, Millî Eğitim •Bakanlığında va
zifeli olan genel müdürler, müsteşarlar, genel 
müdür .muavinleri ,sulbe müdürleri arkadaşlarımı 
şuraya çeksem de konuşun desem; bizlerin ne 
dileklerimiz, ne yerli yersiz arzularımız, ne 
tehditlerimiz olduğunu tek tek ifade ederler. Tal
kın verip salkım yutmayalım arkadaşlar. Eğer 
bozukluklar varsa, bunun hası, Parlamentoda 
ıbizlerin tutumlarımızdan başlıyor. 

Ben vakit olsa idi, bugünkü iktidarın bü
yük kanadı Cumhuriyet Halk Partisinin «Ak 
Günler» hikliııgeısıinde Millî Eğitim Bakanlığı 
üzerindeki düşüncelerini ele alacaktım. Sonra, 
Millî Selâmet Partisinin seçim heyannamesindeki 
maarifle ilgili 'görüşlerini, düşüncelerini alacak
tım; hirhiriyle zıt, birbiriyle uyuşmasına imkân 
olmayan bu iki; biri bildiri, diğer beyanname
nin tevhidinden meydana çıkan Hükümet Prog
ramındaki millî eğitimle ilgili kayıtları dile ge
tirecektim. Ondan sonra da bugün üzerinde tar
tışmasını yaptığımız Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesi ile ilgili olarak Bütçe Karma Komisyonu 
tarafından hazırlanan rapor üzerinde duracak
tım. 

Şunu gayet açık ifade edeyim ki, muhte
rem arkadaşlarım, akıl için târik birdir. Biz, se
çim meydanlarmda ileri geri ne söylersek söy
leyelim, tatbikata geldiğimiz zaman gerçekler
de .birleşmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

.Şimdi, ıbu dört ayrı eseri, hu dört ayrı ve
sikayı teker teker mütalâa ettiğimiz zaman, 
son ifade ettiğim ve hakikaten onu tertip eden 
raportör arkadaşlarıma huradaıı saygılarımı su
narım; Bütçe Karma Komisyonu Raporu bir nok
taya geliyor, Türkiye'nin -gerçek meselesi olan 
ibazı maddelerin üzerinde, bazı davaların üze
rinde duruyor ki, onu ne «Ak Günler» bildir
gesiyle ne Millî Selâmet Partisinin seçim .beyan-
namesiyle hatta hatta ne Hükümet Programıyle 
yan yana getirmeye imkân yok. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Xe lahanası, 
ne turşusu diyorsun sen? 

BAŞKAN —• Sayın Özer lütfen müdahale bu
yurmayınız. Siz konuşurken sükûnetle dinlenildi, 
rica .ediyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
lahanadan, turşudan .bahsediyor; lahana kafalı 
adam. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum 
efendim, ben .takip ediyorum. 

iSiz devam buyurunuz Sayın Ege. 
İSKENDER OBNAP EGE (Devamla) — Si

zin aklınız ermez beyefendi 'bunlara, ermez; 
hırak karışma, müdahale etme. 

HAMDİ ÖZER -(Malatya) — Belli 'belli, sen
de çok akıl var, yere döküyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Özer, siz konuşurken 
kimse yerinden müdahalede bulunmadı ve kim
senin yerinden müdahale .hakkı yoktur. Tüzü
ğümüzde Iböylie bir imkân yoktur. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Onun karakteri 
İnönü'yü anacak durumda değildir. Hem beti ko
nuşurken kimseye 'hakaret etmedim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturu
nuz lütfen; lütfen müdahale etmeyiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Otur, otur, bana geçmez o numaralar, geç otur, 
otur yerine. 

BAŞKAN — Sayın Özer, rica .ediyorum efen
dim, lütfediniz, yerinize oturunuz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sen daha İnö
nü'nün adını ağızma alamazsın. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ye
ter artık otur yerine; İnönü'nün kanadına sı
ğınma bugün. Düne kadar İnönü'nün karşısında 
idin... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Hiçbir zaman ol
madım!.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oldun, ol
dun; çok oldun... 

'BAŞKAN — Sayın Ege, siz lütfen Genel Ku
rula hitap ediniz. 

'Sayın Özer, sizden de rica ediyorum mü
dahale .etmeyiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, ne ta'b'ımda ne düşün
cemde, herhangi bir arkadaşı kırmak, herhangi 
hir igrcıpa şu veya bu şekilde ibir tecavüzde bu
lunmak niyetim olmadığını hilirler. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Millet kürsü
sünde turşu, lahana yenilmez. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen siz Genel 
Kurula hitap ediniz. 

Sayın Özer, doğru bir şey yapmadığınızı si
ze ifade etmek isterim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Kıymetli arkadaşlarım, bu .memleket bizim 

memleketimiz, bu millet bizim milletimiz. Bura
da, çeşitli düşünceleri olan değişik partilere ait 
arkadaşlarımın konuşmalarını dikkatle dinle
dim : Bir noktada biri eşiyoruz; 'Türkiye'yi da
ha iyi günlere, daha aydınlık 'günlere, Türkiye' 
yi bugünkü yüeelmiş devletlerin, milletlerin de
recesine nasıl çıkarabiliriz? 

Arkadaşlarımın fikirlerine hürmet ederim, 
ama Türkiye'de bir ahlâk buhranının başgös-
terdiğine inanan düşüncenin yanındayım. Bir 
taassubun içinde değiliz, fakat .millî kaynakla
rımıza, millî geleneklerimiz'e, örf ve âdetlerimi
ze bağlı ve Türkiye'yi taklitten uzak, kendi: ben
liğine sahip üretici toplum olarak yeni nesiller 
yetiştirmek .mecburiyetinde olan bir ülke ola
rak kabul etmek durumundayız. Bunu, şu veya 
bu şekilde, şu veya bu politik düşünceyle, birbi
rimizi nakşetmek için ortaya atarsak yanlış yo
la saparız. 

Şunu yapabiliyor muyuz? Türkiye'de iki şe
yin üzerinde politik münakaşa yapmamak gere
kir: Birisi Türk Ordusunun üzerinde, birisi de 
irfan ordusunun üzerinde... Bunu ifade ederken, 
•bütün arkadaşlarımın ellerini vicdanlarına ko
yarak hareket etmelerini tavsiye ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ben de bu mesleğin 
içinden geldim. Ben de Siirt'inde, Rize'sinde 
CJJII elerce hizmet verdim ve .gayemiz sadece eli
mize verilmiş olan çocukları, önümüze gelen 
gençleri o günkü hocalık yaptığımız devirde, 
o günkü cemiyetin insanlarından daha (mükem
mel yetiştirmekten başka bir şey değildi. 

Akgün'er Bildirgesinde; «Öğretmen özgür 
olacaktır» diyor. Tamam; öğretmen özgür ola
caktır, ama öğretmen şu veya hu parti yanı 'ol
mayacaktır. Öğretmen partilerin dışında ola
caktır, öğretmen yetiştirmek istediği, hangi de
recede ise ilk öğretimde, orta öğretimde, hatta 
yüksek öğretimde kendisine tevdi edilen vatan 
evlâdını eğer bugünkü toplumda noksanlar g-ö-
rüyor'sa, bugünkü toplumda bazı eksiklikler gö
rüyorsa onlardan daha mükemmel yetiştirmeye 
çalışacaktır. 

Öğretmen ne zaman Iboykot yapacaktır bili
yor musunuz muhterem arkadaşlarım?. Öğret
men ne zaman Kur'an kursunda (çok tecrübesi 
olan, çok hürmetim olan Sayın Oğuz'un ifade etti
ği gibi) Atatürk'ün portresini indirdikleri zaman 
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boykot yapacaktır. Yoksa NATO'ya hayır, top
rak ağası toprağını dağıtsın, 'bilmem efendim, 
siyasî şu veya bu ımesele'ler diye talebesini, öğ
rencisini sınıfta 'bırakıp da derse girmemek su
retiyle boykot yapmasın. 

'Bu ımemlekette bir Kubilây çıkmıştır; ana
rız. Benim hocamdır. Kendisini Atatürk yolun
da feda etmiştir, şehit olmuştur. Gerektiği za
man öğretmen onu yapabilmelidir, ama gün
dük politikanın içinde öğretmeni -eritmeyelim 
arkadaşlar. 

1 7 - 1 8 yaşında öğretmen okulunu bitirir 
'bir öğretmen. Beyler, istirham ederim, birçoğu
nuzun 17 - 18 yaşlarında çocukları var. 17 - 18 
yaşındaki çocuğunuz -sinemaya gidip de saat 
10'a, 11'e kadar gecikse hanginizin uykusu kaç
mıyor, saate bakıyorsunuz, döndü mü, dönme
di mi diyorsunuz? 

Biz, 17 - 18 yaşındaki çocuğu öğretmen çıka
rıyoruz, hiç alakası olmayan, belki o muhitle 
en ufak bir irtibatı olmayan bir köye gönderi
yoruz: «Sen git burada çalış. 'Sen bu köyde 
lider ol»1 diyoruz. O çocuk ilk önce kendisi ko
runmaya nıuihtaç. 17 yaşındaki çocuk köye 
gidecek; karşısında 35 - 40' yaşındaki muhtar 
çıkacak, o köyün imamı çıkacak, o köyün ileri 
gelen yaşlı insanları karşısına çıkacak, bu ço
cuk bunların içerisinde lider olacak... O çocuk 
ilk önce kendisini yetiştirmek mecburiyetinde. 

Arkadaşlar, 'burada bugün Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde bazı arkadaşlarımız 
konuşurken «Mühendis kolay kolay yetişmez» 
dediler. «6 sene, 8 sene okur diploma alır, ama 
'bir mühendisin gerçek mühendis olabilmesi için 
8 sene 10 sene staj görmesi lâzımıdır. Ondan 
sonra gerçek mühendis olur» buyurdular. Bunu 
mühendis için, bunu doktor için düşünüyorsu
nuz da öğretmen için nasıl düşünmüyorsunuz, 
neden düşünm üyorsunuz ? 

'Ben köye gittiğimde 18 yaşında idim. 18 ya
şında ben köyde ne yaptım, ne yapabilirdim? 
Beyler şunu yapabilirsiniz samimî söylüyorum; 
eğer faşist bir rejimde, eğer komünist bir re
jimde olursanız, beynini daha o yaşından, 8 ya
şından itibaren yıkarsınız o gencin, o zaman 
'bir robot giıbi onu köye gönderirsiniz. Bunu 
gördük; 'ikinci Dünya Savaşında «Heil Hitler» 

•diyenlerin, o zavallı çocukların, o masum genç
lerin gittikleri cephelerde nasıl yok olduklarını 
gördük. Böyle (beyin yıkama yolu ile onu köye 
gönderirsiniz, bu şekilde mahrumiyet bölgesine 
gönderirsiniz, ama demokratik bir sistem içeri
sinde iyiyi kötüyü münakaşa edebilecek, beyaz, 
siyah tefrikini yapabilecek şekilde onun olgun
laşmasını bekliyorsanız, o sistem içerisinde ise
niz 17 - 18, !2ö yaşındaki çocuk o seviyeye gelme
miştir. Açınız okuyunuz, Şevket Süreyya'nın, 
«Toprak Uyanırsa» isimli kitabı var. Dikkat et
tim, niye Şevket Süreyya o kitabında köye genç 
bir öğretmeni .göndermemiş de, öğretmenlikten 
emekli olduktan sonra, köye giden bir öğretme
nin yarattığı eserleri anlatıyor? 

Millî Eğitim Bakanlığı nereden yıkılıyor ar
kadaşlarımı biliyor musunuz? Millî Eğitim Ba
kanlığının içerisinde menşe ayrılığı, çıkış ayrı
lığı yaratmaktan çıkmıştır; Köy Enstitüleri 
ayrı bir yoldadır, öğretmen okulları ayrı bir 
yoldadır, imtihanla orta öğretime geçen ayrı 
bir anlayış içindedir, seksiyonla orta öğretime 
geçen ayrıdır, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu 
ayrıdır, enstitü mezunları ayrıdır, Dil - Tarih
ten 'mezun olanlar ayrı anlayıştadır, istanbul 
Üniversitesinden, Yüksek Öğretmen Okulundan 
mezun olanlar ayrıdır, fakültelerden mezun 
olanlar ayrıdır ve bu mesleğin dışında çeşitli 
•mesleklerden öğretmenliğe gelip, öğretmen olan 
ve bu mesleğe intisap edenler ayrıdır. Böylelik
le bir aşure gibi yetişme bakımından, zihniyet 
bakımından, ideal bakımından 'birbirinden fark
lı insanları getiriyorsunuz, bir potanın içine ko
yuyorsunuz. 

Bir öğretmenler kurulu olur, öğretmeliler 
kurulunda asker olarak gelen başka konuşur. 
Nafıadan gelen başka konuşur, bilmem ne fa
kültesinden çıkan başka konuşur, bilmem nere
den gelen başka konuşur; herkes bir telden ça
lar ve bu bir nevi akortsuz orkestraya döner. 

Muhterem arkadaşlarım, başka memleket
lerde, millî leğitimde hakikaten mesafe almış 
memleketlerde, şimdiki değil, bundan 25 - 30 se
ne evvelki burnumuzun dibindeki 'bir Bulga
ristan'da dahi ilkokul öğretmeni nasıl yetişir-, 
nasıl yetiştirilmiştir? Okuduğumuz zaman görü
yoruz ki, menşe birliğine gidilmiştir. Bendeniz 
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buraya geldim geleli bunu ifade etmeye çalışnıı-
şımdır. 

ihtiyaçtan doğan hususlar var. Ben sayın 
Bakanın, ilkokul öğretmenlerinin muayyen bir 
kurstan sonra orta dereceli okullarda öğretmen
lik yapmalarını mazur görüyorum; ihtiyaç du
yuluyor. Hie olmassa hiç yoktan daha iyidir 
diyor. İşte bu hie yoktan daha iyidir meselesi 
bizi gelip çıkmaza sokmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ege bağlar mısınız lüt
fen. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Millî Eğitimde birçok meseleler arasında bir 
diğer hatalı olduğumuz noktada, keyfiyete 'de
ğil de kemiyete kıymet venmemizdir. Efendim, 
şu kadar lise açıldı, şu kadar üniversite açıldı, 
'bu kadar oıta okul açıldı, ilkokul açıldı.. Ar
kadaşlar, eskiden bir îzmir Erkek lisesi vardı 
dillere destandı, Türkiye'nin her yerinde feili-
nirdi. istanbul'da bir istanbul Lisesi vardı şöy-
>le idi, ıbir Kalbataş Lisesi vardı 'böyle idi, An
kara'mın 'bilmem efendim Taş Okulu şöyleydi... 
Böyle liseler vardı, böyle okullar vardı, öyle 
muallimi mektepleri vardı. Şimdi?..,. Aç açabildi
ğin kadar; açıyorsun, ondan sonra 3 'GICÛ öğret
men noksan, 5 000 öğretmen noksan. Bu neden 
oluyor arkadaşlar? Bu hata Millî Eğitim Bakan
lığında değil, politikacılardadır. 'Hükümetlerde 
dahi 'değil, hükümetler daihi baraj olamıyor bu
na. Geliniz Bakana sorunuz, geliniz müsteşar
lara sorunuz, geliniz umıum müdürlere sorunuz, 
günlük mesailerinin 3/4 ünü tayin, terfi ve 
nakillerle geçirmektedirler. Bunun dışında va
kit kalıp da Millî Eğitim meselelerine uzanamı
yorlar. 

Ben onun için, çok kıymetli senatör arka
daşlarıma rica ediyorum; 

1. (Türk Silâhlı Kuvvetleri (Türk Ordusu) 
üzerinden., 

2. iMillî Eğitimi üzerinden politikayı kaldır
mak, siyasî baskıları kaldırmak için, millî eği
timi gerçek millî adına lâyık olacak şekle getir
mek için geliniz bir 'Senato Araştırması açalım 
ve bu işi arizamik düşünelim, gereken şekilde 
Millî Eğitim Bakanlığına bir istikâmet vermeye 
çalışalım. 

Bu kadar zamanda İm kadar ifade edebil
dim, Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz 

için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Sayın Cevdet Aykan?... Yok. 
Sayın Dikeç.ligil buyurun efendim. 
HÜSNÜ DlKECLlGlL (Kayseri) — Sayın 

Başkanım, on dakikanın içerisinde özetle ne 
söylenebiliıse, onu söylemeğe gayret edeceğim. 

Benim kanaatum, milletleri yükselten kali
teli ilim adamları ve münevverlerdir, istediğiniz 
kadar (bunların adedini çoğaltınız, istediğiniz 
kadar hepsini üniversite mezunu yapınız, eğer 
bunlar kaliteli değilse bir netice alamazsınız. 
Bütün yükselmiş milletlerde durum böyledir; 
yüksek beyinler memleketi idare eder. 

Bunu niçin söyledim? Eyet, maalesef siya
set sokuluyor. Meselâ, Cumhuriyet Halk Parti
sinin programında ve Ak Gnnlere bildirgesinde 
;bütim lise mezunları üniversiteye imtihansız alı
nacak. iSayın Bakan ibuna çare arıyor, «lisans 
©kulları» diyor. Şu (koipyacılıktan vazgeçelim 
bir defa. Amerika'da, varmış beni ilgilendirmez. 

Arkadaşlarım, millilik meselesinden bahset
tiler, Ziya Gökalp'ta öyle .Atatürk'de deyim
lerinde, Türk maarifinin millî olmasını, ne 
şarkta ne gaipten bir şey alınmamasını söyler. 
Hattızatında Atatürk'ün felsefesini dört kişi 
tatbik etmiştir. Kitalbını okudum. Rahmetli 
Mahmut Esat Bozkurt, Eeeep Peker, Yusuf Ke
mal Tengirşek, Allah rahmet eylesin Hikmet 
Bayur. Bunları tetkik etmeden başka türlü fikir 
ifade etmek, Atatürk'ün felsefesini ortaya koy
mak demagojiden başka bir şey değildir. Çünkü, 
komünistler, '«Büyük şahsiyetlerin gölgesine sığı
narak onun fikirlerini dejenere edin, onun göl
gesinde gelişmeğe çalışın» der. Prensipleri. 'bu. 
Ben şuna buna demiyorum. 

Mec2İâ, zaman olsa, arkadaşlarıma Ziya 
G ökalp'm milliyetçilik görüşünü anlatabilirdim; 
iktisatta bile taklidi kalbul etmez. 

İsmail Cem, Türkiye'nin geri kalmışlığının 
nedenlerine 'bu da Atatürkçüdür, ben görme
dim,..) Gazi Mustafa Kemal'i alır, ama Reisi
cumhur olduktan sonra ne kadar çiftliği var, 
ne kadar yalısı var, kaç tane civcivi var, kaç 
tane tavuğu var, bunu izah eder. Kapitalist 
olarak .gösterir orada. Siz bunu TRT'nin başı
na getirmişsiniz. Ben bunu okuduğum vakit 
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hayretler içerisinde kaldım. Bunu -bir genç. ço
cuk okursa ne diyecek Atatürk için? Çıkıyor-
.sunuz ondan sonra da Atatürk'ten bahsediyor
sunuz. Yıkıyorsunuz, yıkılıyor; bundan önce 
okuduğum prensip gereğince. 

Bunla?ı bir tarafa bırakalım da bence üni
versiteler .muinini meseledir. Maarife, ışık tuta
cak olan da üniversite mensuplarıdır. Maalesef 
devrimizin üniversite mensupları da (çoklarını 
tenzih ederim) siyasete girmiştir. ilini adamı
nın ağırlığı yoktur, olamıyor. Neden?.. îlmiyet 
sınıfını da öyle yetiştirememişizdir. 

Melik Şah bir gün çıkar, Hoca Sandali'ye 
rastlar; il'm adamıdır. Hocam görüşemiyoruz 
der. Hoca Sandali'ye «filim adanınım büyüğü, 
-hakanın yanma giden değildir. Devlet adamının 
büyüğü ilim adanınım yanma gelendir.» der. 
Fatih Han, «Şu pîri fanileri nekadar görsem, 
Molla Gürani için elim titrer» der. Hocası geî-
diği vakit Akşemsettin ayağa, kalkar, anı a balis
tik hocasıdır Molla Gürani, o zata havan topu
nu dökmesini öğretmiştir, altın zerreleri karış
tırarak, ilk defa da topu atmış, düşman gemisi
ni Haliç'te batırmıştır. 

Şimdi öyleyse, benim kanaatımea üniversite 
mensubu inısanlan yetiştirmeden yüksekokul 
falan ' açılmaz. Bürokrat insan yetiştirirsiniz, 
devlet kapılarını zorlar, Türkiye'yi perişan 
cderü-'injz. Bu meselenin üzerinde hassasiyetle 
durmak lâzımdır. Neden? 

Arkadaşlar, ben dört sene köy enstitüsü 
müdürlüğü yaptım. Talebelerimi severim, hiçbir 
gün için politikaya alet etmedim. Edemem... 
Benim nazarımda, hepsi öğretmendir ve hepsine 
öyle bakmışımdır. Haltta maarif müdürlüğümde 
ilk defa köy enstitüsü mezunlarını şehre alan 
adamım, ama, bunu politikaya soktuğunuz va
kit, «Sen susun, busun» dediğiniz vakit bitmiş
tir iş; 'bitiyor... 

'Kalifiye insanlardan bahsedildi, birçok ar
kadaşlarımı dinledim. Bizim zamanımızda, bir 
öğretmen talebesine ders verdiği vakit, o, mes
lekten ihraç ediliyordu. Herhalde gene de, var
dır. Ben size soruyorum, çok meslekdaşlarımızı 
tenkit etmeliyiz; Onların cemiyet, içerisinde 
yükselebilmesi için. Bugün, eski öğretmen nes
lini 'bulamıyorsunuz. Onları o eski öğretmen 
nesli haline getirmek mecburiyetindesiniz; bu
lamıyorsunuz. Edebiyatını yapmayalım. Öğret

men talebesinin karşısında sigara, içmezdi. Kı-
yefeti ile, giyimi ile örnek olması lâzımdı. 

Şimdi, bakınız dışardaki dersanelere; o ona 
gönderir, o ona gönderir, ne eğitim vardır, ne 
tedris. Bir defa şu küçük meseleleri; yani maa
rifin içtimaî hastalıkları nereden gveliyor, Iran-
ları tetkik etmek lâzımdır. Öğretmenin maddî 
ihtiyaçları giderildikten sonra, derhal bu ders
haneler kapatılmalıdır. Millî Eğitim ticaretiha-
ne olamaz. Bunun üzerinde durmuyorsunuz, mü
samaha ediyorsunuz. Edilmiştir; müfettişler 
de etmiştir. Sonra müfettişlik .meselesine de iki
li .gözle bakamazsmız. Ya ilk tedrisat müfettiş
liği ile, ortada tedrisat müfettişliğini birleşti
rirsiniz; harcırahta, yollukta aynı hakkı tanır
sınız veyahut da aynı hakkı o vazifeyi yapan 
insanlara da verirsiniz. Bunu da veremiyorsu
nuz, kırgın... Çokları yolluğunu alamıyor. Bana 
rica ediyorlar, meslekdaşlarımdan mektup alı
yorum. «Bu meselenin üzerinde dur..»' diyorlar. 
Ben de kısaca durdum. 

Terbiyede küçük •meseleleri halletmek var
dır. Küçük meseleler yığm haline, geldiımi, maa
rif onun altından kalkamaz. Bugün kalkamaz 
hale onun için gelmiştir. İSiz büyük lâfların üze
rinde duruyorsunuz, ve durulmaktadır. Hele şu 
küçük meseleleri .hallediniz, onları terbiye ile 
ortadan kaldırınız, esas ondan sonra büyük iş
lere girebilirsiniz. Kangren olmuş meseleleri or
tadan kaldırmadığınız müddetçe bu olmaz... 

Hattı zatında ben arkadaşlarıma iştirak et
miyorum. Müfredat programlarının hazırlanma
sında bulunan bir arkadaşınızım. Liseden tutun 
da, öğretmen, okullarına kadar hepsinde emeği 
geçmiş bir insanım. Maalesef bizim pedagokla-
rıınız dışında nazarî, pedagok olmayanların o 
programlarda emekleri daha fazladır. 

Amaçlarına, gayelerine bakınız; bu tatbik 
ediliyor mu, edilmiyor mu? Haddizatında bir iş 
okuludur. Ziya Karamuk veya benzeri değerli 
müfettişler, hen İskendurun Orta Okulu Müdü
rü iken gelmişlerdir, «Gidin de siz iş okulunu 
orada görün» demişlerdir; köy enstitülerine. 
Bli' defa hayata bağlayacaksınız, müstahsil in
sanla, müstehlik insanı ayıracaksınız. Çoğalttık 
fc an a t enstitülerini, meslek okullarını, (çok kıy
met verilim) fakat onlara istihdam yeri hazır
lamadınız. Ne olacak bu?.. 
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Ben defalarca söylemişimdir burada. Meselâ, 
OİX - KÜR acılıyor Kayseride, kalifiye işçiye 
ihtiyacınız var. Kalifiye işçiye ihtiyacınız oldu
ğuna göre, derhal sanat enstitüsü orada o is
tikâmete çevrilmeH, işçileri oradan olmalı. Her
kes üniversitede okuyamaz, olmaz. Sıkı bir im
tihana taibi tutacaksınız; mecbursunuz buna. 
Taviz vermemeli Bakan. Programa alınmış, ama 
İni o'nıaz. Hatta ben üniversiteden beklerdim; 
«Benim kapasiteni bu. Bu kadar kalifiye insan 
yetiştireceğim; olamaz İni» demesi lâzımdı. Bu
nu yalnız Ege üniversitesinden duyduk. 

BAŞKA X — Süreniz doluyor sayın Dikeçli-
gil. 

HÜSXÜ DÎKEÇLİGİL (Devamla) - Biti-
r iyonum. 

Meselâ Hacettepe Üniversitesi hakikaten gü
zel bir tedrisatın içerisinde. Sınıf usulü, ama di
ğer üniversitelere bakıyorsunuz, bin kişiye kon
ferans veriyor; olmaz bu iş. O çocuğa da altı 
'senede geçsin diyorsunuz, ama Hacettepede be
nim iki çocuğum okur, hiç kalmadan geçer, sık 
sık imtihanı var. orda kalır. Bu haksızlıktır, 
düzelteceksiniz. Bunu, bekleyemezsiniz çocuk
la rdan. 

Bir gün konuşuyorduk, «Âkil Muhtar gibi 
o kıymetli insanları biz bulamıyoruz» diyor. O 
doktor, milliyetçriliğin esaslarını yazmıştır. Bu
lamamanın sebebi, kalite düşüklüğü. Üniversi
te kalitesini düşünmemek mecburiyetindedir. 
Ben şunu okutacağım, ben bunu okutacağım 
filân, filân diye her gittiğin yere üniversite 
açmaya senin hakkın yoktur; yüksekokullar 
açmaya, hakkın yoktur. Kaliteli insanlar yetişti
receksiniz. 

Ben İstanbul Öğretmen Okulu mezunuyum. 
Yemin ederim ki, benim o zamanki hocalarım 
gibi bugün üniversitelerde hoca yoktur. Harım: 
Reşit Kocaca n, Şevket Dağ, Ekrem Zeki bey, 
Zekai Konrapa, Tarihçi Baba, Allah rahmet 
eylemin; sağlık hocası Prof. Zeki bey, Üniversi
teye de giderdi: «Oamlıeanın havasını almak 
için geliyorum ve sizden daha çok randıman 
alıyorum» derdi. Sadrettin Celâl bey benim 
ruhiyat hocamdı. 

Böyle kalifiye insanları öğretmen okullarına 
dCirclurmadığmız müddetçe, içtimai muhiti, ze
mini hazırlanmadığı müddetçe, iyi öğretmen ye
tiştiremezsiniz. Ben, bütün hayatını bovunea el

de ettiğim başarıları istanbul Muallim Mekte
binden. mezun olmaya borçluyum. Beni o cemi
yet, o havali hazırlamıştır. 

En ücra köşelerde öğretmen okulu olmaz 
beyefendiler. İçtimai muhitin insanların üzerin
de büyük tesiri vardır. Siz bunu ihmâl edemez
diniz. Çoğalttıkça bu iş olmaz. 

BAŞKAX — Sayın Dikeeligitl, lütfen bağla
yınız efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGtfL (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. Esasen fazla duracak zamanı
mız da yoktur. Olsaydı, 'bu yaygın eğitim me
selesi üzerinde durmak mecburi/yetini kendimde 
hissederdim. 

Siz zannediyor musunuz ki, şimdi oldu?... 
İkinci Ma!hmut zamanında Mektebi Osmaniye 
diye Paris'te bir mektep açılmıştır. En kalite
li ilkokul mezunları Anadolunun her tarafın
dan seçilmiş oraya götürülmüş ve okutulmuş-
tur. Yani çok bir şey yaptık zannetmeyiniz, 
ama onlar kaliteli insanlar yetiştirehilmişlerdir. 
Eğitimi siyaset meselesi yapa yapa, kaliteyi 
düşüre düşüre İra hale geldik, ticaret müesse
sesi ihaline soktuk. Önce İninim içerisinden kalk
mak ve kurtulmaik millî eğitimin birinci vazife
si olmalıdır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAX — Sayın Alâeddin Yılmaztürk, hu-

yurunuz efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın'Başkan. muhterem senatörler; 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde kısaca 
maruzatımı arz etmeden önce. Cumhuriyet Halk 
Partisi G-rupu adına konuşan Sayın Oğuz'un, 
bilhassa din eğitimi mevzuundaki istifadeli ko
nuşmalarından dolayı memnuniyetimi ifade et
meden geçemeyeceğim. Bu gruptan höylesi kıy
metli arkadaşların bu meselelere eğilmesinden 
dolayı memnuniyetimizin sonsuz olduğunu ifa
de etmek iaterim. 

Yalnız, Senatoda memleketteki bir kavram 
karışıklığından 'bahsedilir; 'ben hir de Senato
da 'kavram karışıklığının mevcudiyetine işaret 
etmek istiyorum. 

Bir tabir çok kullanılır, çok hücum edilir; 
ama bunun gerçek manası nedir? Bunun üze
rinde duruluyor mu bilmem; «Şeriat» tabiri. 
Şeriat nedir, şeriatçılık nedir, niçin şeriatın 
karşısındayız?... Bunu ifade etmek isterim. 

— 591 — 
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«Şeriat» kelime&i Arapça menşelidir, kanun 
manasına gelir. Kelimenin tam karşılığı «ka
rnın» dur. «Teşriî organ» dediğimiz zaman da, 
bugürikü Parlamento, yani şeriat yapan organ 
manasınadır. Biz Parlamento olarak bir mana
da da şeriatçıyız, yani kanun vazedicileriz. E... 
bu manada kanunun aleyhinde ve karşısında 
olmanın imkânı yok. O halde bir mesele çıkı
yor; dinî anlamda, İslâmî acıdan şeriat talbir 
edildiği zaman kanunî ilâhi, ilâhi düsturlar ve 
kanunlar manzumesi kastedilir; yani Allah'ın 
'beyan ettiği 'İslâmî esas ve kaideler manzume
sinin küllüne şeriat denir. Müslüman olarak 
'bunun da karşısında ve aleyhinde olamayız. 
Eğer, ben Müslüman m der, hem de şeriata kar
şıyım dersem, o zaman Ibu tezat olur, abesle iş
tigal olur. İslâm ile kalbili telif değildir. Yalnız 
buradan bir mesele çıkıyor. Dinî esas ve kaide
ler, aihkâm, zaman ve hadiselere 'göre bazı de: 

ğişmelere uğradığından dolayı, da'ha doğrusu 
Kur'an zahirde Arapçadır, 'hakikatte mana Al
lah'tadır ve Allahçadır diğer bir tabirle. Kur' 
anı kalemler, şahıslar tefsir ve tercüme etmez, 
zaman... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesini görüşüyoruz, lütfen ko
nu içine avdet buyurunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Din eğitimine temas etmek için buraya girece
ğim. 

Demek oluyor ki, bu manada 6 ncı, 8 nci, 
10 ncu aşıra ait çıkarılmış olan mealler ve kai
deler manzumesi noktai nazarından itirazlar 
olabilir. Eğer, itiraz bu manada ise haklı olur. 
Çünkü, mana Allah'ta ve her an nüzülda olan 
manevî değerlerin elbette zaman ve hadiselere 
ıgöre teknik gelişme ve dünyanın seyrine göre 
mana ve maihiyeti de değişir. Bir zaman El 
Karia sûresinde dinamit manası çıkarılmış, Hi
roşima'da atom ıbombası patlatıldıktan sonra 
mesele daha da aydınlığa kavuşmuştur. Onun 
için, bu meseleyi vatandaş ve dinleyici naza
rında iyi ibelirtmek lâzım. Kötü kullanıcının 
•kötü kullanmasını belirtebiliriz; yani mesele, 
hatayı İslâmiyete değil, Müslümanlığımıza mal 
ötmek gerekir ve hatiplerin burayı tasrih etme
leri icâbeder. Bu tasrih yapılmadığı zaman me
sele çok yanlış anlaşılıyor efkârı umunıiyede ve 
sanki hatipler, kıymetli senatörler bunun, ma

neviyatın karşısmdaymış gibi bir imaj doğuyor. 
İşte bundan dolayıdır ki, biz yüksek tahsili bi
tirmiş, yaşı 40'mı aşmış kimseler dahi kavram 
karışıklığına düşersek, varın siz vatan sathın
daki kargaşalıklara bakınız. Onun için ne 
lâzım 1. İşte bundan dolayı millî eğitimde din 
eğitimli lâzım. Din eğitiminin bundan dolayı 
önemi ve gereği var. 

Şimdi bakıyoruz, maarifin temeli nedir1?.. 
Millî eğitimin temeli, elbetteki hedef, ilimdir. 
İlimden maksat da, hadiseler arasındaki ilişki
leri, münasebatı araştırıp nedenlerini ve neti
celer arasındaki kaideleri çıkarıp insanlığa fay
dalı sonuçlar meydana getirmektir. Bir insan 
hayatında, ilim adamı olarak diyelim, en 11er-
dekiııi diyelim, kaç hadiseyi müşahede edebilir, 
bu mânada inceleyebiliri. Elbette 5-10-20-30, 
birkaç bin. Hadisat namütenahi olduğuna gö
re ne lâzımdır!.. Maarifin temelinde yatan esas, 
habere inanmak prensibi yatar. Bizden evvel
ki ilim adamlarının ortaya koydukları prensip
lere, kaidelere, verdikleri bilgilere, haberlere 
inanmak prensibi kendiliğinden meydana çıkar. 
Yani, habere iman kaidesi, habere inanmak. 

Şimdi, şöyle bir inceleyelim, asırları süratle 
elden geçirelim, 10 asır, 15 asir, 20 asır karış
tıralım. Haber verenler içerisinde en doğru ha
beri kim vermiştir?.. 

Yani başka bir deyimle muhbiri sadık kim
dir? Hiç şüphesiz ki yar-ü agyar'm da itirafı 
ile inananın da inanmayanın da tasdiki ile 14 
asırdan beri bütün dünyada belli olan, milyon
ların gönlünü kazanan muhbiri sadık bizim 
Peygamberimiz Hz. Muhammed'dir. O halde 
neden maarifin temelinde bu manevî ve din eği
timini ele almadık ve almıyoruz. Hamdolsun 
yeni yeni almaya başladık. Büyük eksiğimiz 
burada, 

Dinde gaye ahlâk olduğuna göre insanlarda 
'mevcut ahlâkı tamamlamak, insanlar arasında
ki sevgiyi, merhameti, muhabbeti, hürmeti mey
dana getirmek gerekir. Bazı hatipler burada 
milliyetçilik meselesinde bile tezada düştüler 
ve herkesin ahlâklı olduğunu da dfade ettiler, 
âdeta ahlâksız kimsenin de olmayacağını ileri 
sürdüder. O halde bu kadar rezalet ve çirkin
lik nereden meydana geliyor? Demek oluyor 
ki, bir ahlâk mefhumu var ve hedef bu olmalı
dır. Bunda da müşterek vasıflar vardır. Ah-
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lâk deyince çok geniş bir mevzu, siyasî ahlâk 
olur, (içtimaî ahlâk olur, dinî ahlâk olur, tarihî 
ahlâk olur ve saire; ama hedef nedir, bunların 
müşterek tarafı nedir? İnsanlar arasında sev
giyi, saygıyı, merhameti, muhabbeti, hürmeti 
vazetmek; insanların insanlığa emanet olduğu
nu bilmek ve en az onun hürriyetine, fikirle
rine, inançlarına saygılı olmayı tespit ve telkin 
etmektir. Bu da kitapların tümünden değil 
belki ötekilerin içinde de bir nebze olur, ama 
ayrıca da bir din ve ahlâk dersinin de millî eği
tim bünyesinde yer alması gereğine inanıyo
rum. 

Milliyetçiliğe gelince: Milliyetçiliği de bu 
büyük Türk Milletinin var olduğundan beri ta
rih 'boyunca varlığını kabul ederiz. Yoksa, 
tarihin seyirleri içerisinde muayyen bölümler
den sonra milliyetçilik var, ondan evvel yoktu 
şeklinde bir şey diyemeyiz. Elbette ki, milli
yetçiliğin tarifi 'tarih birliği, kültür birliği, hars 
birliği, dil birliği ve vatan birliği gibi birçok 
unsurları ihtiva etmektedir ki, Türk kültürü
nün tarihinde bin seneden beri meknuz ve mev
cut bulunan İslâm kültürü ve esaslarını söküp 
atarak bunun dışında bir milliyet tasavvuru da 
herhalde doğru olmaz. O halde, ben milli
yetçilik dediğim zaman, benim Müslümanlığım
la Türklüğümü nıeczeden, birleştiren, biri diğe
rinin mütemmimi olan bu iki unsurun meydana 
getirdiği milliyetçilik anlayışı söz konusudur; 
ama bunu memleketin büyük adamları, önder
leri, öncüleri bazan Misakı Millî hudutları içe
risinde daha da pekiştirmiş ve tanzim etmişler
dir ; bazan üç kıtaya yayılmış ve üç kıtada hü
kümdarlık eden dedelerimizin elbette bir ımilli-
yetçikk anlayışı vardır. Tarih de bunun en bü
yük canlı sahibi ve şahididir. 

Demek oluyor ki ne milliyetçiliği, ne dinci
liği, ne şeriatçılığı dar mefhumlarla ifade etmek 
yerine; bunun doğrusunu, hakikisini tarif, tan
zim, ifade ve millî eğitimde bunların hakiki ye
rini bulur koyarsak, o zaman memlekete, mille
te gerçek hizmeti yapmış oluruz. 

Sayın Millî Eğitini Bakanının bu meselelere 
eğilmesinde gerek milliyet ve ahlâk dersleri ve 
gerek okullardaki din dersleri çalışmalarında 
dikkatini çekmek maksadiyle bu konulara te
mas ettim. Beni dinlemek lütfunda bulunduğu
nuzdan dolayı teşekkür ederim. 
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Millî Eğtltim Bakanlığı Bütçesi hepinize ha
yırlı olsun. 

Saygılarımla. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başka

nını müsaade eder misiniz, yerimde bir hususu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
KESAT OĞUZ (Antalya) — Şeriat konu

sunda. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Sayın Lûtfi Doğan buyurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Vazifenizi 

ihmal ettiniz Sayın Başkan. Atatürk'ün fotoğ
rafını indirmeyi düşünenler böyle söylerler. 

BAŞKAN -— Ben vazifemi biliyorum efen
dim, lütfen sükûneti muhafaza edelim. Herkes, 
her fikir muhteremdir, burada biz kendi fikir
lerimizi muhafaza ederek her fikrin ifadesine 
iımkân ve riyoruz. 

.NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu fikir 
değildir, hakarettir; muhterem olamaz. 

BAŞKAN — Bağırmakla burada bir konu
nun halledileceğine kimsenin inanacağını zan
netmiyorum. Buyurunuz Sayın Lûtfi Doğan. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bana kimse 
şeriatçı diyemez. 

LÜTFİ DOĞAN '(Erzurum) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri ; 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı 
ve üniversitelerimiz bütçesi üzerinde şahsî te
menni ve görüşlerimi arz etmek üzere huzurla
rınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bu bütçenin, Maarif camiasına, üniversite
lerimize ve aziz Türk Milletine hayırlı olmasını 
diler, cümlenizi hürmetlerimle selâmlanın. 

Sayın senatörler; Maarif teşkilâtımızın öne
minin büyüklüğü üzerinde bir söz söylemeye 
mahal olmadığı aşikârdır. Bir bakıma Millî Eği
tim Bakanlığı teşkilâtımıza' ve üniversitelerimi
ze millet fertlerini en güzel bir şekilde yetiştir
meleri hususunda ne kadar önem verilse yeri
dir. 

Bugün 12 milyar liradan fazla olan bütçe
si, Bakanlığımız kendisinden beklenen millî hiz
metleri yerine getirmesinde yeterli değilse, ar
tırılması ve artırılma imkânlarının araştırılma
sına kani bulunuyorum. Bunda millet ve mem
leketimiz için fayda görmekteyim. 
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Memleketimize bilgili, aklıselim salıibi, bir 
cümle ile olgun ve faziletli insanları yetiştiren, 
yetiştirme görevinde bulunan insanlarımızın 
maddî ve manevî ihtiyaçları karşılanmalı ki, 
onlardan beklediğimiz milletimize, hatta insan
lığın yararına olan hizmetleri elde edebilelim. 

'Şüphesiz ki, bu yararlı hizmetlerin en başta 
geleni, memleketimize iyi insanlar yetiştirmiş 
•olmasıdır. Kanaatimce bugün memleketimiz her-
şeyden önce iyi insana muhtaçtır. Her iyi iş an
cak iyi insanla elde edilebilir. Askerî hizmetin 
en güzel ve en verimlisi iyi insan ile; Devlet yö
netiminin en olumlu işleyişi iyi insanla, adaletin 
icrası iyi insanla, din hizmetlerinin ifası iyi in
sanla, fabrikanın kurulması, çalışması yine iyi 
insanla olur. İyi insanların varlığı bir memleke
tin her zaman yüzünün gülmesi demektir. İyi 
insanlardan mahrum kalan, bir memleket için 
telâfisi imkânsız zarar ve felâket mevcut de
mektir. 

-Sayın senatörler; bilindiği üzere yer yüzü
nün ziyneti, mimarı insandır. İnsan gerçekten 
çok şerefli bir varlıktır. Bir bakıma kıymet tak
dir edilemez, çok değerli bir cevherdir. Allah 
insanı bu üstün vasıfta yaratmıştır. Bu sebeple
dir ki, varlık alemindeki bütün yaradılmışlar 
insanın hizmetindedir; o da yeryüzünün efen
disi, mimar: olarak Cenabı Hakkın hizmetinde
dir. 

İşte Millî Eğitim Bakanlığımızın asıl görevi 
bu üstün varlığı en iyi ve kendisinden bekle
nen şerefli görevleri en yararlı bir şekilde ye
rine getirecek tarzda 3?-etiştirmesidir. Kabul et
mek gerekr.* ki, her işin vaktinde yapılması bir 
zarurettir. Vakti geçtikken sonra bir hizmeti 
yapmaya çalışmak başarısızlığı önceden kabul 
etmek demektir. 

İnsanın da iyi bir insan olarak yetiştirilmesi 
için çok erkenden ve vaktinde gerekli tedbirle
rin alınması lâzımdır. Millî Eğitim Bakanlığı
mızın varlığının asıl hikmetini de kanaatimce 
burada aramak lâzımdır. İyi insan yetiştirilme
sinde okul öncesinde, okul öncesi de çok önemli
dir. Bu hususta şöyle düşünmek ve bu düşünce
leri gerçekleştirmek memleketimiz yararına bir 
zarurettir. Aile. ilk ve orta tedrisat olarak okul, 
üniversite, bir de cemiyet. Çocuğun akıllı, sağ
lam iradeli, şahsiyetli, çalışkan, adalet sever, 
hak hukuka saygılı olması; güçlü, kuvvetli, sıh-
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ha'tli bulunması bu müesseselerden azamî istifa
de etmesi hakkıdır. Bunu yerine getirmeyen 
aile de, üniversitemiz dahil okullarımız da, hat
ta cemiyetimiz de ve onları yöneten muhterem 
idarecilerimiz de manen sorumluluk altına gir
miş olurlar. 

Cümlenizin kesin olarak bildiği bir hususu 
tekrar etmeme izin vermenizi istirham edece
ğim. 

İnanmış bir insan ilk görev olarak Allah'a 
itaati bilir ve Allah'a itaatten sonra ana - baba
ya saygılı olmak, onun ilk görevi olduğunu tes
lim, eder. Bu nıeyanda ana - babaya itaat kadar, 
hatta bazı ahvalde daha fazla muallimin hakkı 
•okluğunu teslim etmek zorundadır; çünkü öğret
men insanın maddî, manevî hayatının, diğer de
yimle dünya ve inancımıza göre ahret mutlulu
ğunun vesilesi olmuş demektir. Bu itibarladır 
ki; 'Hazreti Peygamber; «iliç bir baba evlâdına 
güzel edep, ilim ve terbiyeden, üstün ahlâktan 
daha güzel bir miras bırakmamıştır» buyurur. 

Hazreti Peygamberin diğer bir sözü de «İn
sanlar ikidir. Birincisi öğrenen ikincisi öğre
tendir. Bunların dışında kalmaya razı olan kim
seler kendi değerini zayi etmiş demektir.» 

Bu güzel cümle ile maksadımı, gerek öğre
nenler ve gerekse öğreten kimselerin aile ve ce
miyet bakımından olduğu kadar İslâm Dini ba
kımından ne kadar önem taşıdıklarını anlattı
ğımı zannetmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; burada bir 
Garplının söylediği bir sözü arz etmeme iznini
zi istirham edeceğim. Garplı bir bilgin diyor ki ; 
«Esas itibariyle aynı ırkların karışımından doğ
muş olan biri Müslüman, diğeri Müslüman ol
mayan iki İstanbul']!! arasında yapılacak bir 
mukayese bize çok şeyler öğretir. Müslüman 
Türk esas itibariyle karakter sahibi ve efendi 
tabiatlıdır. Diğeri, oynak, kararsız ve muhte
kir bir tüccardır.» 

Eğer, hemen aynı kanı taşıyan insanlar Yu
nanlılar arasında «levanten» ve Müslümanlar 
arasında «efendi» iseler bu neticeyi kısmen ve 
muhakkak bir surette İslâm dininin tesirleri ile 
izah etmek mümkündür. 

Sayın senatörler, burada şahsî bir mülâha
zamı izninizle arz etmek isterim. «Üniversite» 
derken, şahsen zihnimde şöyle düşünürüm. Her 
şeyi inceleyerek kabul eden, aklı selime, ilmî 
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esaslara uymayan hiçbir şeye zihinlerinde yer 
vermeyen, çalışkanlık ilim ve fazilet örneği in
sanların bulunduğu, millet evlâdını ilim ve ir
fan meşalesiyle tenvir eden, onlara en doğru ve 
müspet yolu gösteren, yanlışlıklarını en güzel 
bir yol ve ilmî metotla tashih eden alimler top
luluğu, hak ve fazilet müesseseleri anla makta
yım. Şahsen bendeniz bu inancımı satmamak is
terim. Hatta bu düşüncemi kuvvetlendirecek 
reddi imkânsız belgelere de daima dayanmakta
yım.. Ne var ki, şimdi sizlere misal olarak arz 
edeceğim bir husus bendenizi gerçekten ciddî 
olarak düşündürmüştür. 

Diğer bir ifade ile «profesör» denildiği za
man hürmet ettiğimiz bu muhterem zevatı Ke
mal Paşazade giibi, Kâtip Celebi gibi hatta baş
ka ırktan obuasına rağmen İbni. Haldun gibi 
'büyük insanlar olarak hafızamda tasavvur eder, 
zihnimde tasavvur eder ve böylece kendilerine 
hürmet beslerim. Halen, yine aynen öyleyim; fa
kat bendenizi düşündüren bazı yazılar oluyor, 
(bunu size izninizle arz etmek istiyorum. 

Ankara Üniversitesinde neşredilen bir kitap
tan aldığım şu paragrafı yüksek müsamahaları
nıza güvenerek arz ediyorum: 

«Türkiye'de din, gelişmemiş, farklılaşmamış 
geniş aile, aşiret düzeyinin yaygın bulunduğu, 
toprak dağılımının adaletsiz oluşu sonucu top
lumun kapalı pazar ekonomisine, yarı feodal 
ilişkilerin egemen olduğu ve bu nedenlerle gele
neksel, kaderci bir kültüre sahip bölgelerde sö
mürü düzeninden yarar gören egemen zümrele
rin statükoyu muhafaza etmek amacıyle toplu
ma yutturdukları bir afyondur. Bu bölgelerde 
dini böyle bir amaç için kullanan egemen züm
reler bu anlamda muhafazakârdırlar. 

Türkiye'de örgütlenmiş dinin sosyo - ekono
mik talbanı ve saire... 

Değerli Maliye Bakanımız çok aydınlatıcı 
konuşmalarında; «OBiz milletimizden topladığı
mız malî kaynaklarımızı en güzel şekilde, kuru
şuna kadar değerlendireceğiz» buyurdular. Şah
sen kendilerine müteşekkirim; ama bu milletin 
bir parlamenteri olarak naçiz hatırıma gelen 
şudur : Bu paragrafı yazan bir vatandaşımız 
'belki de cesur, araştırıcı bir arkadaştır ve böy
le inanmıştır. Onun inancına müdahaleye de hiç 
kimsenin hakkı yoktur; ama böyle bir kitap 
bizim Türkiye'mizin üniversitesinde tabedilme-
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meiiydi. Son derece hürmet gösterdiğim profe
sörlerimiz bu mevzuda kendilerini aydınlatmalı 
veya kanaat getirmediği takdirde onu bu mille
tin paradiyle ba.sinamahyd.ilar. 

Benim bu sistemimi lütfen müsamaha ile 
karşılamalarını hassaten istirham, ediyorum. De
ğerli bir arkadaşımız çok güzel buyurdular; 
«Bu memleket hepimizin.» Hepimiz üzerine tir-
tir titriyoruz ve bu memlekette bir tuğlanın üze
rine ikincisini koyan insan, ben şahsen takdir
le anıyor ve tcibrik ediyorum. Böyle olan insan
lara ben şahsen ömrüm oldukça minnettarlık 
hislerimi taşımaktayım. 

Bununla beraber beni sevindiren bir üniver
sitelimizin bir yazısı daha var. İzninizle onu da 
okuyayım. «Çağdaş Fiziğe Giriş» diyor. Bu ilim 
adamını ook takdir ediyorum. 

«Bu kitabı yazma güminü lütfettiği için Al
lah'a şükrederim. Bu kitabımı ilmin değerini 
tam manasıyle teslim ve takdir ederek «timi 
Çin'de dahi olsa arayınız» buyuran Hazreti Mu
hammet'in aziz ve temiz hatırasına, doğumunun 
1 400 ncü yıldönümü münasebetiyle hürmet ve 
muhabbetlerimle âcizane ithaf ediyorum.» 

Demek oluyor ki; insanın ilmi ne kadar iler
lerse. ilim ne kadar genişlerse insan memleketi
nin gerçeklerini, millî menfaatlerini o kadar da
ha iyi anlıyor. Naçiz kanaatime göre Allaıhüt-e-
alâ'ya daha çok yaklaşma imkânlarını bulmuş 
oluyor. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Do
ğan. 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. Bağlıyorum efendim. 

Şimdi izninizle, sayın Millî Eğitim Bakanımı
zın bütçe konuşmalarında değerli fikirlerinden 
faydalandım; hemen bir iki sualim var3 onları 
arz ederek... 

BAŞKAN — Sual kısmı sonra Sayın Doğan. 
Bavın Bakanımızın izaıhatmdan sonra savın üye-

! 1er sual soracaklar, o zaman lütfedersiniz. 
I 

I LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Peki efen
dim. O zaman sözlerimi bağlıyorum. 

Netice olarak memleketimizin evlâdının ye-
tiştirilmeLsinde bilgili, aihlâkh, faziletli, vatanını 
sever, milletini sever, ilme âşık, hak hukuka 
saygılı, yeri geldiğinde milleti, memleketi, ma
nevî değerleri için ölmeyi kendisine en şerefli 
vazife sayar evlâtlar olarak yetiştirelim, değer-
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li öğretmenlerimizin hemen hepsinde bu istida
dın varlığında şüphe etmemekteyim. Ancak, on
ların da gerek manevî yönden, gerek maddî 
yönden muhtaç oldukları imkânları hazırlamak 
Parlamentomuza vazifedir ve bu mevzuda şah
sen kendim gücüm yettiği ölçüde yardımcı ol
mayı başta gelen vazifelerden saymaktayım. 

Maarif Vekâleti ve üniversitelerimiz bütçe
sinin milletimiz, memleketimiz ve maarif cami-
asıyle üniversitemiz camialarına hayırlı, uğurlu 
olmasını Altailrtan diler, hepinizi saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli senatörler; şu anda Yü
ce Senatoyu yönetmek şerefinde bulunan görev
li arkadaşınız olarak bir açıklama yapmak isti
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu, layik Cumhuriyetimi
zin temel müesseselerinden biridir ve anlamı 
ne olursa olsun, şeriatla meşgul değildir. Ana
yasamızın layik ilkesine uygun yasama çalışma
ları içindedir Yaptıkları yasalar da Atatürk' 
ün bütün ilkelerine uygun yasalardır, Anayasa
mız karşısında başka türlü olması da zaten müm
kün değildir. 

Kifayet önergesi gelmiştir, yeterlik önergesi
ni oya koymadan evvel Sayın Bakan... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aleyhinde, 
efendim. 

•BAŞKAN — Kifayet önergesi oya konacağı 
zaman size aleyhinde söz veririm. 

Sayın Bakan,, konuşacak mısınız efendim'? 
MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Konya) — Evet, 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, daha konuşacak kaç arkadaş var? 

BAŞKAN — Efendim, daha sekiz arkadaşı
mız var, konuşacak. 

•Sayın Bakan, siz buyurun; kifayet önergesi 
kabul edilmeyebilir, ondan sonra diğer arka
daşlarımıza söz veririz, gerekirse tekrar arka
daşlarımızın fikirlerini cevaplamış olursunuz. 

İSKENDER CENAP EG-E (Aydın) — Sa
yın Başkan, önerge verilmiştir, önergenin mua
meleye kon naşı lâzımdır. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanım, hu-
•y aramız oturunuz, efendim. 

Önergeyi okuyunuz. 

6 . 5 . 1074 O : 3 

Yüksek Başkanlığa: 
Millî Eğitim bütçesi üzerinde gruplar ikin

ci kez ve altı sayın üye de görüşmüştür. Konu 
aydınlandığından -görüşmelerin kifayetini arz 
ederim. 

İzmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — İkincisini de okuyun efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

C. Iî. P. Grupu Başkanvekili 
Fikret Güudoğan 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
mi Sayın Unsal ? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş

kan ve değerli senatörler; 

Diğer bakanlıklardaki yanılgılar düzeltile
bilir, bunun içinden çıkılabilir, bu bakanlıklar
da bırakılan tortular temizlenebilir; fakat üze
rinde görüşmekte olduğumuz Millî Eğitim Ba
kanlığındaki yanılgılar ve Millî Eğitim Bakan
lığında bugüne kadar meydana getirilen tortu
lar kolay kolay temizlenemez, temizlenemeyeee-
ği de ve yanılgıların nereye vardığı da bugüne 
kadar yaptığımız millî eğitimin ne duruma gel
diği de biraz evvel yapılan konuşmalardan an
laşılmıştır, ben bu konuşmalara cevap vermek 
zorundayım. Millî eğitimin içinde bulunduğu 
yanılgıları saymak zorundayım. Yeminimin ge
reğini yerine getirmek zorundayım. 

Biz, bu kafada olanları, bu düşüncede olan
ları... 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
konuşacaksınız Sayın Unsal, lütfen. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) - - Ona cevap 
vereceğini. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Asa asa, asa 
asa şeriatı 1924'te bu ülkeden çıkardık. 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
lütfen efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Şeriat şeri
at» diye Kubilay ı boğazlayanlarm temsilcileri, 
Yüce 'Senatonun kürsüs'.inden beni şeriatçı ya
pamaz. 
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• BAŞKAN — Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunun üze

rindeki görüşlerimi açıklamak zorundayım. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
NİYAZİ CNSAL (Devamla) — Bunun iğin 

görüşmelerin uzamasında yarar vardır. 
BAŞKAN — Tamam, efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Millî Eği
tim Bakanlığında, köy, şehir uygulamalarında, 
eğitim üzerinde çalışmalarda büyük ayrılıklar 
vardır. Anayasaya ters düşen halen uygulama
lar vardır ve hiç bir hazırlığı da bugünkü prog
ramlarda yoktur. Bunu söylememiz için, dile 
getirmemiz için, elli yılda Cumhuriyet öğretimi
nin Okumuşlar Meclisindeki temsilcisinin kafa
sına izah etmek için benim konuşmam lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunun için 

•bu görüşmelerin uzatılmasını sizden diliyorum. 
Bunun kadar ağır bir itham Yüce Senatoya gel
memiştir. Parlamentoya gelmemiştir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hem bu ka

fada olanları asıp bir Anayasa koyacaksın, şe
riatı, hilâfeti bu yurttan kovacaksın hem de 
•kalkıp elli yıl sonra, madem ki, şeriat yasadır, 
biz de yasa yapıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal. ' 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — O halde biz 

de şeriatçıyız. Bu kafayı benim burada çizmem 
lâzım, bu kafayı sözle de olsa benim ezmem lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal. Bir 
dakika müsaade buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunun için 
görüşmelerin uzamasını diliyorum, bunu teklif 
ediyorum size. 

BAŞKAN — Eğer, kifayet önergesi kabul 
edilmezse bu değerli fikirlerinizi lütfen ifade 
buyurursunuz. Onun için kifayet önergesinin 
niçin kabul edilmemesi gerektiği konusunda fi
kirlerinizi kâfi ölçüde ifade buyurdunuz, şimdi 
kifayet önergesini oylayalım, kabul edilmezse, 
bu fikirlerinizi ifade ederseniz, ayrıca konunun 
•aslına, kendisine, özüne lütfen girmeyiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Çok teşek
kür ederim, dileğim bundan yanadır. Bu gidiş 
böyle giderse Atatürk Ti, A foioğrafı değil, Ata
türk'ün Türk UVıvu ı l ı a ıvydana getirdiği 

l yasa ve 1961'de nelerle meydana getirdiğimiz 
I yasayı da bunlar kaldırmaya teklif edecekler. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ortağına sor onu, 
ortağına, 

BAŞKAN — Sayın Unsal, buyurunuz efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Görüşmele
rin uzamasını teklif ediyorum, bunun için huzu-

I runuza çıktım, saygılar sunarım. (A. P. sırala-
I rından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim, 
müdahale etmeyiniz efendim. 

I Yeterlik önergeleri okunmuştur. Yeterlik 
önergelerinin kaibul edilmemesi gerektiği konu-

I sunda sayın üyenin fikirleri de ifade edilmiştir. 
Şimdi, yeterlik önergelerini oylarınıza sunaca
ğım. 

I Yeterlik Önergelerini kaibul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, efendini. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Kabul edil-
I medi değil mi, efendim? 

BAŞKAN — 13'e karşı 8 oyla kabul edildi 
I efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Allahısmar-
ladık, öyleyse. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
Son söz üyenindir, sırada Sayın Sait Meh-

I metoğlu vardır. 

Sayın Bakan, bütçeniz üzerinde uzun konuş
malar yapıldı, gruplar konuştu, şahıslar konuş
tu, elbette siz uzun uzun cevap vermek ihtiya-

I çındasınız. Ancak, eskilerin deyimiyle muhtasar 
ve müfrid olmak suretiyle çalışmalarımıza yar
dımcı olmanızı say gıy le hatırlatırım. 

Buyurunuz, efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Say m Baş-

I kan, usul hakkında bir şey söylemek isterim. 
BAŞKAN — Usul mümkün değil, artık, efen

dim. 
Buyurun, efendim, siz buyuran efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Konya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; üniversitemizin ve Millî 

1 Eğitimimizin değerli mensupları; Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere cevap 

I arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt-

I çesi üzerinde bugün çok değerli arkadaşlarım, 
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görüşlerini belirttiler. Görüşlerini .. "belirten 'ar
kadaşlarımdan A. P. Grupu adına Sayın Kut
luk, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 'Sa
yın Reşat Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu ad ma Sayın Profesör Dr. Celâl Ertuğ ve 
Kontenjan Grupu adına Sayın Bahriye Üçok, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Kadri Kaplan, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi Kara
man, A. P. Grupu adına Sayın Sait Melmıetoğ-
lu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına tekrar 
Saym Reşat Oğuz, Millî Birlik Grupu adına 
tekrar Saym Suphi Karaman ve kişisel görüş
lerini belirten arkadaşlarım da, Sayın Turgut 
Celbe, Sayın Hara di Özer, Saym İskender Cenap 
Ege, Sayın Hüsnü Dikeeligil, Sayın Alâeddin 
Yılnıaztürk ve Saym Lûtfi Doğan'ı dikkatle din
ledim ve kendilerinin bütçe üzerindeki görüşle
rini gerektiğince not almaya çalıştım. 

Sözlerime başlamadan önce değerli katkıla
rından yararlandığını tüm arkadaşlarıma yürek
ten teşekkürleri bir görev biliyorum. 

Birçok arkadaşlarımın da. belirledikleri gibi, 
millî eğitim davamız, gerçekten politikaların 
üstünde bir dava olması gereken önemli bir ko
nudur. O bakımdan, arkadaşlarımla konuştuk
ları değerli seviyeye uygun olarak müsaade 
ederseniz bu konudaki görüşlerimi bildireceğim 
ve bana yöneltilen bazı sorulara da cevap arz 
e t mey e 'Ç alı sac a ğını. 

Saym senatörler; demokrasi, rejimlerin en 
iyisidir. Parlamentolar, siyasal kuruluş]ar ve biz 
demokratik rejimlerin ürünleriyiz. Demokratik 
rejimlerin ürünleri olan bizler demokratik reji
mi daha geliştirmeyi, olgunlaştırmayı ve ergin-
leştirmeyi amaçlarız. Demokratik rejimin işler
liğinin artması, olgunlaşması ve erginleşmesi 
için o toplumun bireylerini yeterince eğitimden 
(geçirmemize bağlıdır. Kısaca, demokratik reji
min olgunluğu ve erginliği ile o demokratik re
jim içerisinde yaşayan toplumun eğitim seviye
si anasında bir doğru orantı vardır dersek, bu
günkü çalışmalara göre bunun geçerliliği fazla
dır diyebiliriz. 

Onun için, demokratik rejimin ürünü olan 
fbîzler, eğitime gerekli önemi vererek toplumu
muzu büyük kesimiyle eğitimden geçirmeyi 
amaçlarız. Gerektiği zaman bütçemizin en bü
yük kısmını eğitim sistemimiz için ayırırız. Ni
tekim ayırmaktayız. 
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Burada şunu kesinlikle arz etmek' isterini, 
demokratik rejimin ürünü olan parlamentolar, 
o toplumda belli bir elit zümrenin yetişerek top
lumun büyük kesimine eğitimin götürülmeme-
sini ön ermezler. Artık, bir elit grupun yönetimi, 
dün geçerli olduğu kadar, bugün geçerli değil
dir. Eğitimde planlamanın anlamı, kalite ve 
kantiteyi, kalite ve sayıyı belli bir dengede 
ayarlayarak gerekli hedefleri çizmek ve ona gö
re bunu dengeli şekilde götürmektir. 

O bakımdan Türk eğitim sisteminde biz, bel
li bir elit zümreyi yetiştirerek onun ötesinde 
toplumlara eğitimi uzatmayacağız diye bir 
amaçla hareket etmemekteyiz. Kaliteyi düşün
mekle birlikle, kantiteyi de düşünmekteyiz ve 
mümkün olduğu kadar toplumun en uç. kesim
lerine kadar eğitim sisteminin bütün kademele
rini açmaya, fırsatı herkese tanımaya mecburuz. 
Eğitim sistemindeki amaçladığımız durum bu
dur. Onun için, sayıyı bir tarafa bırakalım, yal
nız kaliteyi düşünelim ; eskiden böyleydi, kalite
li insanlar yetişirdi ve daha çok huzur vardı 
sözlerinin iyi tahlil edildiği zaman büyük bir 
yanılgısı vardır. 

O bakımdan, bizim eğitini sistemi içerisinde
ki çalışmalarımızdan amaçladığımız noktalar, 
kaliteyi düşürmeden eğitimden geçireceğiniz 
insanın sayısını artırmaktır. Eğitimin hiç bir 
kademesinde, hiç kimsenin önünün tıkanmama
sı ilkesini gerçekleştirmek için bütün çabayı 
sarf etmektir. 

:Saym senatörler; arkadaşlarım burada bu
gün çok değerli görüşler ortaya koydular, de
ğerli Senatoda eğitim sisteminin gerçekten aka
demik düzeyde bir münakaşasını dinledim. Ken
dilerine tekrar şükranlarımı belirtirken, şunu 
arz etmek isterim. 

Eğitim sistemimizi içinde bulunduğumuz ko
şullar içerisinde bir bütün olarak düşünmek zo
rundayız. Bir bütün olarak düşündüğünüz eği
tim sistemimizin beili amaçlar yönünde, belli 
kanunlara göre çalıştığının idraki içindeyiz. 
Eğitim sistemimizin mevcut durumunda aksak
lıklar vardır; bütün dünyadaki eğitim sistemle
rinin kendine göre aksaklıkları vardır. Amacı
mız, eğitini sisteminin içindeki aksaklıkları şu
na. buna mal etmek değildir. Bizden önceki gö
revde bulunan arkadaşlarımız, demokratik sis
tem içerisinde eğitim sistemini buraya getirmiş-
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lerdir. Bize düşen görev, nöbeti buradan devir 
alıp, onu daha iyiye götürmektir; değerli yar
dımlarınızla. 

Onun için, gerek muhalefet kanadından, ge
rek iktidar kanadından eğitini sistemi üzerinde 
bugün değerli Senatonun kürsüsünden görüşle
rini ifade ederek, görevli arkadaşlarınız olarak 
bizleri uyarmanız gerçekten yararlı olmuştur. 
Eğitini sistemimizin içinde bulunduğu sakınca
ları bir bütün halinde düşünerek yenilemede 
güttüğümüz esaslar şunlardır : 

Öncelikle eğitim sisteminde görev alan de
ğerli millî eğitim kadrosu ile belli bir sistem 
görüşüne saıhibolnıamızm gerekliliğine yürek
ten inanıyorum. Sistem ne demek istiyor, sis
temden kastımız nedir, eğitim sisteminin sınırla
rı nedir, eğitim sisteminin çevresi nedir, 
^eğitim sisteminin çevresi ile ilişkileri nedir, sis
temin alt sistemleri nelerdir, alt sistemlerin 
fonksiyonları neler olmalıdır, bu fonksiyonlar 
hangi derecede, ne biçimde işlerse sistemin bü
tünlüğünü muhafaza ederek daha etkin bir bi
çimde diğer toplum içinde bulunan sistemlere 
en iyi şekilde katkıda bulunur? Bu konuda eği
timci olan arkadaşlarımla birlikte belli bir gö
rüşü paylaşmak zorundayız. Eğer, eğitim siste
minde bazı gerçekçi düzeltmeler yapacaksak. 

İkinci nokta, sistemin ürününü dikkatle de
ğerlendirmemiz gerekmektedir. Eğitim sistemin
de görev alan, burada oturan arkadaşlarını, sis
temin daha alt kademelerinde görev alan arka
daşlarını ve eğitim sistemi ile ilgilenen tüm 
değerli parlamenterler ve diğer aydınlarımız, 
eğitim sisteminin ürününü değerlendirmek de, 
gerekli metotları ve gerekli çalışmaları geliştir
mek ve birbirimize iletmek zorundayız Bu ko
nuda üniversitelerimize büyük görev düşer. Bu 
konuda araştırıcılara büyük görev düşer. Eği
tim sistemimizin bugüne dek ürettiği ürünlerin 
ne olduğunun, nerelerde kullanıldığının değer
lendirmeleri gerekmektedir. Onun için, üniver
sitelerimiz bu konularda en büyük sorumlulu
ğu taşır. 

Parlamenterler bugüa yaptıkkrı çalışmalar
la değerli katkılarda bulundular, burada. Eğer 
üniversitelerimiz değerli araştırmalarını esirge
mezler, parlamenter erin istifadelerine daha bü
yük çapta sunarlarda buradaki eleştiriler ve de
ğerlendirmeler çok daha akademik seviyeyi bu

lur ve çok daha büyük katkıları getirirler ve 
eğitim sistemimizin ürününün değerlendirnıerin-
de beni gururlandıran konuşmalar oldu bura
da, bugün. Artık üniversitelerimiz kendisini top
luma kapayarak, kapamak isteyerek, kapasite 
artırmadan .belirli bir sınırın içerisinde kapalı 
bir devreye giremezler. Türk parlamenterleri 
üniversiteye ayrılan ödenekleri biliyorlar. 'Türk 
parlamenterleri üniversitenin ne durumda hare
ket ettiğini takibcdiyorlar. 10 sene evvel ne al
mışlar, iki kalkınma planı dönemi içerisinde ay
rılan 3 milyara yakın yatırım ödeneği; ama 10 
yıllık bir dönem içerisinde öğrenci yeni kay-
dındaki artışın ancak farkı 1871, 2000 civarın
da. Öğretim, üyesindeki artış, oldukça fazla, öğ
renci alımındaki artış oldukça düşük. 

Bir tarafta ıort a öğretimin bozuk çarkları, 
binlerce lise mezunu üretmesi, eline diploma 
vermekte sen üniversitelisin demekte bir taraf
ta üniversite, benim imkânlarım yok eleyip, iki 
saatlik bir imtihanlıa 1/3, 120 bin öğrencinin 38 
binini, üniversitenin aklığı 15 bin, 15 binini üni
versiteler almakta geriye kalana alma imkânım 
yok demektedir. Üniversitelerin burada haklı du
rumları vardır, bütün bunları alma durumunda 
'değildir üniversitelerimiz biliyorum; ama üni
versitelerimiz toplumun bu büyük sorununa da 
göz kapayamazlar. 3 milyar liralık iki beş yıllık 
plan dönemindeki artışa karşılık, bu devrede 
eğer yeni kayıtlarında 1 800 gibi bir artış ya
parlarsa, Türkiye'nin parlamenterleri bunu eni
ne boyuna buraya getirirler, tartışırlar, bu tar
tışmalar büyür, ilerler ve bundan hepimiz bü
yük dersler alma durumunda kalırız. 

Bunu gururla anıyorum dedim. Çünkü, eği
tim sistemimiz üzerindeki münakaşalar bir yer
de bugün Yüce Senatomuzda bazı ufak tefek 
kırgınlıkların, bazı meselelerin buraya getiril
mesinin üstüne çıktı, toplumumuzun meseleleri
ni, toplumumuzun asil sorunlarını buraya geti
rerek, bu kürsü buna bugün enine boyuna sah
ne olma fırsatını buldu. 

O bakımdan, bugünkü değerli senatörlerin 
katkılarından, artık eğitim sistemimizin duru
munu değerlendirmeyi yakinen görmekteyim. 
Onun için, şunu bilgilerinize müsaade ederseniz 
burada arz etmek isterim: 

üniversitelerimize planlı döneni başlangıcı 
olan 1963 - 1964 öğretim yılından başlamak 
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üzere Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan dönemin
de 2 000 658 470 lira yatırım ödeneği verilmiş, 
1963 - 1964 öğretim yılında mevcut 7 üniver
sitemizin toplam ilk kayıt kontenjanı 12 415'tir. 
(Birinei Beş Yıllık Plan dönemi sonunda 5 yıl 
içinde ilk kayıt" kontenjanı 14 274'e ulaşmıştır. 
İkinci Beş Yıllık Plan donemi sonunda mevcut 
>bu 7 üniversitemize Hacettepe ve Boğaziçi Üni
versiteleri ilâve edilmiş ve ilk kayıt kontenjanı 
1972 - 1973 öğretim yılında 15 219'a yükselmiş
tir. Birinci Beş Yıllık Plan dönemi sonunda ilk 
kayıtlardaki öğrenci kontenjanı ortalama 1859, 
İkinci Beş Yıllık Plan dönemi sonunda iki üni
versite ilâvesiyle ortalama olarak 1 570 artış 
olmuştur. İkinci Beş Yıllık P k n dönemi başın
da ilk kayıt toplamı 13 468, İkinci Beş Yıllık 
Plan dönemi sonu ilk kayıt toplamı 15 219'dur. 

Devlet bütçesi ile üniversitelere verilen bü
yük yatırım ödenekleri karşısında, öğrenci kon
tenjanlarında beklenen artış sağlanamamıştır. 
iSon beş yıl içinde öğretim üye ve yardımcıların
da 2 900 artış olmuştur; ama öğrenci artışı 
1 871'dir. Öğretim üyesi artışı ve yatırımlardan 
sağlanan kapasiteyle orantılı bir öğrenci artışı 
görülmemektedir. Böylece, yüksek eğitime olan 
talep ile ;arz kaynağı olan yüksek öğretim ku
rumlarındaki kapasite artışı arasında her yıl 
önemli açıklar belirmektedir. Bu açıklar nede
niyle yükseköğretim örgütleri önünde yığılma
lar belirmekte ve eğitim sistemi büyük öğrenim 
kitlelerini sistem dışında bırakmaktadır. 

'Bu noktada bir istatistiği daha bilgilerinize 
ar zetmek isterim sayın senatörler: Türkiye'de 
•çağ nüfusunun ancak c/c 6,8'i yüksek öğrenime 
intikal etmiştir şu anda. Çevremizdeki milletler 
dahil, Batı ülkelerinde hiç birinin oranı % 13'ün 
.aşağısında değildir, % 20, % 25, (/c 30'u bulan
lar vardır; ama bizdeki intikal r/c G.S'dir. 

Bir manzarayı daha bilgilerinize ?.rz etmek 
isterim: Türkiye'de yüksek öğretimdeki öğren
cilerin tüm öğrencilere oranı 1963 - 19G4'te 
c/c 1,7'dir. Yüksek öğretim bütçesinin tüm millî 
eğitim bütçesine -oranı aynı yıl 16,3'ttir. 1965'te 
yüksek öğretimdeki öğrencilerin tüm öğrencile
re, Türkiye'deki bütün okullardaki öğrencilere 
oranı % 1,8'dir. Millî Eğitim bütçesinde yük
sek öğretimin oranı 17'3'tür. Bu yüksek öğre
tim, eğer üniversiteleri alırsanız bu rakam çok 
daha acı, çok daha yüksektir, diğer memleket-

6 . 5 . 1974 O : 3 

lerin de kıyaslaması elimde, katiyen böjh bir 
manzara yok. 1965 - 1956'da öğrenciye oranı 
1,9'dur, bütçeye oranı 17,1'dir. 1971>de 2,4, büt
çeye oranı 27,4'tür. 1973'te öğrenci oranı 2,4, 
bütçeye oranı yine 27 civarında. 

Bu nevi misalleri istenildiği kadar artırabi
lirsiniz. Konuşmama hemen girer girmez niçin 
bunun üzerinde durdum! Şunun için sayın se
natörler: Millî Eğitim Bakanınız olarak ülke
mizin. demokratik bir sistem içerisinde, huzur 
içinde işleyebilmesi için gördüğüm en sakıncalı 
problem, yüksek öğretim önünde birikmiş öğ
renci problemidir. 

Göreve .başladığım günden beri, bu konuyu 
işledikçe, inceledikçe, üzerinde durdukça beni 
en çok huzursuz kılan, demokratik düzen içe
risinde bu sorunu nasıl çözeceğim diye çalışma
mın c/c 80'ini alan sorun budur. 

Sayın senatörler; ara, bir dönemden demok
rasiye hep beraber eriştik. Genel seçimlere git
tik, halk oyunu kullandı, tekrar demokrasi bü
tün kurallarıyle ülkemizde çalışmaya başladı. 
Demokrasinin ürünü olan bizler, demokrasinin 
bütün kurallarıyle işlemesi için, muhalif, muva
fık hep beraber elimizden geleni yapacağımız
dan hiç şüphem yok. 

P>u yıl, ortaöğretimdeki yanlış işlerliğin so
nucu olarak, ortaöğretimden mezun olan öğren
ciler, «üniversitelisin» denen, annesi, babası, ço
cuğun kendisi «üniversitelisin» diye hazırlanan 
170 bin ilâ 200 bin çocuk imtihana girecektir. 
Bunların hepsinin annesi, babası ve bu gençle
rin hepsi yüksek öğrenime girmek, yüksek öğre
nimden geçme umuduyla yaşamaktadırlar ve 
bu umutla kendilerini hazırlamışlardır. Onun 
için tehlikenin büyüklüğünü görüyorum. 

•Sosyal problemi ben üniversite sınıflarında 
şöyle tarif ederdim ; kişinin umduğu yi a buldu
ğu arasındaki fark ne kadar büyürse, problem 
o kadar büyür derdim. Sosyal problemin ciddi
yetini anlatabilmek için. Demek ki, kişilerin 
bir umduğu-vardır, bir de buldukları vardır. 
Bu umduklarıyle buldukları arasındaki mesafe
yi büyütürseniz, hayal kırıklığı o kadar büyür, 
problem o derece büyür. Bu gelen bir sosyal 
problemdir. Bu çocukların heosini ortaöğretim 
seviyesinde, anneyi, babayı, kardeşi, çocuğu 
sen yüksek öğretime gideceksin, oradan bir mes
lek sahibi olacaksın diye böyle bir umutla hazır-
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lamışız. İki saatlik bir imtihandan sonra, umut 
-burada bulduğu, 100 metre aşağıda. 

Belirli bir depresyonun içinde; çocuk başa
rısız, anne, baiba çocuğu başarısızlıkla damgalı
yor, çocuk kendisini başarısızlıkla damgalıyor, 
daha hayatının 18'inde, 19'unda, tam hayatının 
baharında onu toplum bir yerde itiyor, onu top
lum atıyor ve bu çocuğun problem, olmasını biz 
bekliyoruz. 

Eğer lütfeder samimiyetime inanmak isterse
niz, bu konularda uğranmış bir arkadaşınız ola
rak, bana göre Türkiye'nin en çetin, en ciddî 
yaklaşmakta olan sorunu budur. Bunu ı çözümü 
için elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyo
rum. Bu yıl Haziran ayında toplanacak olan 
9 ncu Şûra hemen hemen bu amam dönük ola
rak toplanıyor. 9 ncu Şûranın amacı, ortaöğre
timdeki çarpıklığı gidermek için, ortaokul ve 
lise seviyesinde gerekli tedbirleri süratle al
maktır. 

Arkadaşlarım belirttiler ve dediler ki, 
«dEfcndim bu dünkünden farklı bir şey değil
dir.» İşin o iddiasında ben değilim, böyle bir 
iddia da gütmüyorum. Esas olan Devletteki de
vamlılıktır. Dün başlanılmış olan bir çalışmaya 
ben bugünün koşullarına göre işlerliği olduğun
dan devam ediyorsam, bundan muhalefet mem
nun olmalı, iktidar memnun olmalı, memleket 
memnun olmalıdır. Hiçbir zaman, bir bakan ola
rak bunun üzerinde durmadım. Ancak, bu, bu
güne kadar işlerliğe konulmamıştır; ortaöğre
timin çarpıklığı devam etmiştir, ortaöğretim ge
rekli yöneltmeyi yapmadan, tamamen yüksek 
öğretime bir üretim yapmış, (Biraz evvel huzu
runuzda yüksek öğretimin durumunu arz ettim) 
bugün bizi büyük ve ciddî bir sorunla karşıkar-
şıya bırakmıştır. 

Haairaıı ayında toplanacak olan 9 ncu Şû
ranın amacı, ortaokullarda ve liselerde uygula
yacağımız programları gözden geçirmek, orta
okuldaki sistemi değişik bir düzeye getirmek. 
Öyle bir düzeye getirmek ki, ortaokula intikal 
eden her öğrenci elemeye değil, kazanılmaya ve 
mezun edilmeye uğraşılmalıdır; ama üç sınıflı 
ortaokul, her öğrenciyi illâ liseye göndermeyi 
amaçlamamalıdır. Gerektiği zaman öğrenci or
taokuldan sonra hayata hazırlayıp işe verebil
melidir, gerektiği zamanda öğrenciyi meslek 
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i okullarına veya lise seviyesindeki okullara ve-
rebilmelidir. 

Şûrada görüşeceğimiz konular üzerinde de
ğerli görüşlerinizi almak üzere ilgili notlar ba
sılmaktadır. 100 bin adet basılacak ve bütün öğ
retmenlerin, bu konularla ilgilenen bütün mües
seselerin görüşleri alınacak ve bu görüşler tes
pit edildikten sonra yeniden basılıp Şûraya su
nulacaktır, Liselerde ders geçme ve kredi siste
mi getirilerek öğrenciler üç programa yönelti
lecekler. İşe ve hayata hazırlayan programlar, 
mesleğe ve yüksek öğretime hazırlayan prog
ramlar, yüksek öğretime haazırlayan progıanı-

j 1ar. Öğrenciler yeteneklerine göre, bütün de-
ğcrlendirmelerin sonucunda artık iki saatlik bir 
imtihanla öğrenciyi değerlendirmeyeceğiz, yö
netmeyeceğiz. Altı sene boyunca yapmış okluğu 
çalışmasına dayalı olarak öğrenci yöneltilmeye 
başlanacak. Bu yöneltmenin sonunda mesleğe 
ve yükseköğretime yöneltilenler, insangücü 
açıklarımıza göre gerekli ayarlamalar yapılaca
ğı için, üniversitelerimize imtihansız girecekler
dir; ama miktar kâfidir, üniversitelerimizin ka
pasitesi yüksek öğretimimizin kapasitesi ayar
lanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin gerek 
seçim bildirgesinde ve gerekse Hükümet prog
ramında söylediği budur. Müsaade ederseniz 
bildirgeden aynen arz ediyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisinin «Ak günlere» adlı bildirgesinin 
151 nei sayfasında aynen şöyle denilmektedir. 
Bu bildirgenin yazılışında ben de bulundum. 

«Üniversiteye giriş ortaokullarda ve liseler
de yüksek öğretime yöneltilen öğrencilerden li
seyi bitirenler için sınavsız olacaktır.» 

Biraz önce sizlere arz ettiğim de bu idi. Ba
kan olduğum günden beri arz ettiğim bütün be
yanatlarımda bu. Hükümet programının yapılı
şında da görevli olduğum için varım. Hükümet 
programının 18 nei sayfasının 4 ncü paragrafı
nın sonlarında cümle aynen şöyle : 

«(Üniversite ve yüksekokullara giriş, yük
seköğrenime yönelik projgramjları izleyen öğren
ciler için imtihansız olacaktır.» 

Sayın senatörler; ortaöğretimdeki bu çalış
maları ortaokul seviyesinde bu sene başlatıyo
ruz. Önümüzdeki ders yılı lise bölümünde yapa
cağımız programlan, Haziran ayında toplana
cak olan Şûradan geçirdikten sonra deniyoruz. 

I iDenemeden sonra gelecek yıl nasip olursa, bü-
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tün Türkiye'deki okullara genelliyeceğiz. Bu ge
nellemenin sonucu; deneme yılı, bir. iki ve üçün
cü sınıflardaki genelleme sonucunda üç - dört 
yıl sonra ancak bizim bu dediğimiz sistem işle
yebilecektir. 

Eğitimde bazı şeyleri işletmeniz o kadar ça
buk olmaz, zaman alır. 1970 yılında başlayabil-
seydik, bu yıl bu tehlikeyi önleyebilmiştik. 
Onun için sizlerin büyük desteği ile, büyük yar
dımı ile önümüzdeki yıl ortaöğretimdeki bu ça
lışmalara, bazı risklerine rağmen başlamak isti
yoruz. Bu konuda tenkidier edeceksiniz, biz de 
(Millî Eğitim Bakanlığı olarak, mensupları ola
rak bunlardan yararlanacağız. Bunun riskli ol
duğunu, çok sorunlar çıkaracağını biliyorum. 
En kolay bakanbk, yöneticilik, obanı olduğu gi
bi devam ettirmektir ki, bunu da biliyorum. 
Bundan daha kolay bir görev yapılmaz, Olanı 
olduğu gibi devanı ettirmek isterseniz başınız 
hiç ağrımaz, bunu biliyorum. Bunu gayet iyi bi
lenlerden birisiyim; ama başımızı ağrıtacak bü
yük sorunlar üzerimize gelirken «Olanı oVluğu 
•gibi devam ettireceğim» dersek, onun sorunda 
getireceği tehlike çok daha büyük olur. O ba
kımdan bunun doğuracağı birçok sorunları, siz
lerden gelecek pek çok ağır tenkidleri b; gün
den göğüsleyerek bunlara girişeceğiz 

Yine sizin değerli katkılarınızı, eleştiri .'erini
zi, sitemlerinizi alacağım; ama bir yerde mem
leketin hayrına gördüğünüz noktalarda, hayrı
na yapılan noktalarda bizlerden desteğinizi 
esirgemeyeceksiniz. 

Bir Millî Eğitim Bakanı olarak zaman zaman 
bana sitem edildi. Niçin böyle konuşuyorsun'?.. 
İşte yüksek öğretimdekileri alacağız denildi, al
datıldı, yalan söylendi v. s. 

Sayın senatörler; bir Millî Eğitim Bakanı 
olarak en kolay konuşma, «Geçen yıl ne olduy
sa o olabilir, işte üniversiteler aldığı kadar ala
cak, yüksek öğretim aldığı kadar alacak, işte 
o kadar» demektir. Bu yolu seçmedim. Bu yo
lun dışından, üniversite mensuplarımızın de
ğerli üyelerinin katıldıkları toplantılarla, kendi
leriyle çok yakın görüşmelerimizle, Sayın Baş
bakanın da yardımını teinin ederek, birlikte, 
çeşitli görüşmeler yaptık. Üniversitelerimizin1 

bu sorunu göz önüne alarak, kapasitelerini ge
nişletmek için gerekli çabayı göstermesini, bir
likte münakaşa ederek yollar aradık. Ön lisans 

görüşmeleri oldu, gece öğretimi, çift öğretim, 
çeşitli yolda, görüşmeler yapmaya çalıştık, çare
ler aradık. Milî Eğitim Bakanlığı olarak biz; 
kapasite artırma kiçin televizyonla, öğretim, mek
tupla öğretim yolları üzerinde çalışmaktayız. 
Nasıl bu sorunu hafifletiriz diye hemen hemen 
büyük çapta gücümüzü oraya vermeye çalıştık. 

Sizler sağolun, bütün arkadaşlarıma yürek
ten teşekkür ederim; hiçbir yılda göstermediğiniz 
anlayışı gösterdiğiniz bütçemizde ilk defa ders 
ücretlerinde en büyük artışları yaptınız. Son 
10 yıldır genel ve meslekî yüksek okullarda öğ
retim görevlisi öğretmen ve doktor ve asistanlar 
gündüzleri 20, geceleri 30 liraya çalışırken, bu
nu bir hamlede oylarınızla yüzde yüz artırdınız 
ve gündüzleri 40, geceleri için 60 liraya çıkar
dınız. Yaptığınız bu küçük yardımla ben, sene
nin ortasında eğitim enstitülerinin akşam bölü
münü açtım ve 3 750 dışarıda kalan çocuk şu 
anda öğrenim görüyorlar. Ortaöğretimde de bü
yük açığımız var; bu büyük açığı kapatmak üze
re öğrenim görüyorlar. 

Yine, endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik 
dersler öğretim görevlisi, yani teknik okullarda 
çalınanlar için bugüne kadar gündüzleri 40 lira
lık bir ders ücreti varken, bu yıl oylarınızla bu 
40 lirayı 60 liraya, gece dersleri için de 80 lira
ya çıkardınız. Gece için artış oranı yüzde yüz
dür. Böylece teknik öğretimdeki Türkiye'nin 
ihtiyacını karşılamak için öğretmendeki pekiş-
tireçleri artırdık. Öğretmenler akşamları daha 
çok çalışmak istiyorlar. Kapasite artırma im
kânlarımız doğdu... 

Bunun .yanında ortaöğretimde de bu yıl, son 
10 yıldır ilk defa % 50 oranında ortaöğretimde
ki ders ücretlerini artırdınız. Değerli oylarınız
la gündüzleri 10 lira oilan ders ücreti 15 liraya, 
geceleri 15 lira olan ders ücreti de 20 liraya 
çıktı. 

Sayın senatörler, üniversitelerimizin bazıla
rı gelen sorunun ciddiyetine uyarak, bu yıl, el
lerinden geldiği kadar gerçekten büyük çapta 
kapasiteyi artırmak çabasındadırlar. Yerdikleri 
rakamlar bunu göstermektedir. Bazı üniversi
telerimiz aldığımız haberlere göre maalesef bu 
gelen büyük sorunun ciddiyetini görmemezlikten 
gelmeye devam etmektedirler ve kapasite . artı
şına ciddî olarak gitmek istememektedirler. Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak biz, büyük güçlükle-
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rine rağmen, büyük arızalar doğacağım şimdi
den bilmeme rağmen, kendi bünyemizden Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar seÂ i-
yesinde, mektupla öğretim ve televizyonla öğ
retim dahil, kapasiteyi en az 50 - 60 bin' civa
rında tutmak istiyoruz. Bu yıla kadar Millî 
Eğitim Bakanlığının yüksek öğretim kapasitesi 
8 - 9 bin veya 10 bin civarında olurdu. Bunu 
bu yıl 60 bine çıkarmayı amaçladık ve buna gö
re planlarımızı geliştirmek çabası içindeyiz. 

Üniversitelerimiz geçen yıl 11 bin, 15 bin 
öğrenci almışlardı. Eğer, bu yıl üniversiteleri
miz geçen yılki 15 binlik kapasiteyi hiç olmazsa 
25 bine çıkarırlarsa, 60 bini de biz çıkarırsak, 
bunu da onun üzerine ilâve edersek, akademiler 
de gerekeni yaparlarsa, kısacası kapasiteyi 100 
bine doğru götürürsek, büyük çapta öğrencile
rin fakülte değiştirmeleri vesaireleri çıkarılırsa, 
açıkta öğrenci kalmamasını sağlamış oluruz. Mil
lî Eğitim Bakanı olarak ilk günden bu yana 
söylediğim söz de budur, bu yılki imtihanlar 
için, «Bu yıl imtihanlar olacaktır; ama. imtihan
lar geçen yıllarda olduğu gibi, öğrencilerin 
üçte ikisini dışarıda bırakıp, üçte birini içeri 
alan bir baraj niteliği taşımayacak, öğrencileri 
ihtiyacımız olan branşlara yöneltici nitelikte 
olacaktır, en yüksek puan alan öğrenci kadar, 
düşük puan alan öğrenciler de yüksek öğretime 
giriş şansına sahip olacaklardır» demiştim. Bu
nun için de bütün olanaklarımızı seferber ediyo
ruz ve bu konuda çalışıyoruz. Bu konudaki ça
lışmalarımızın bazı eksiklikleri olsa dahi, çok de
ğerli senatörlerimiz tarafından desteklenmesini 
umarım. Çünkü, sorunun ciddiyetini Bütçe En
cümeninde belirttim, bir defa da burada belirt
mek isterim. 

'Demokratik bir düzende gitmek istiyorsak, 
bütün kurallarıyla demokrasinin çalışmasını isti
yorsak, bu soruna birlikte cevap hazırlamak, zo
rundayız. Aksi takdirde, bu sorun büyüyebilir 
ve başımıza büyük dertler açabilir. Bu sorun 
gerçekten beni bu kadar ciddî olarak düşündür
mektedir. Bunu inanarak söylediğimi, bu konu
daki samimiyetimi kabul etmenizi istirham ede
rim. 

Sayın senatörler; fazla zamanınızı almamak 
için, Senato için hazırladığım konuşmayı oku
mayacağım. Çünkü gecenin geç vaktinde bu 
yorgunluğa saatleri ilâve etmek istemiyorum. 

Onun içi a müsaade ederseniz, sorulan cevapla
maya çalışacağım. 

A. P. Grup sözcüsü arkadaşım ^bütçedeki 
ödenek sistemini eleştirerek, «Öğretmenleri, kü
çültücü kavramlardan kurtarmalıyız, aslî gö
revi öğretmenlik olanlara düşük ücret teklif 
ediyoruz, aslî görevi 'öğretmenlik olmayanlara 
yüksek ücretler teklif ediyoruz, bu da öğret
menleri 'küçültücü oluyor dediler. Kendilerine 
yürekten teşekkür ederim. Bu (bütçeden evvel 
de bu durum böyle idi, geçmiş bütçedeki kav
ramları aynen arz ediyorum: 

(D) fıkrası, kurumların elemanların yetiş
tirilmesiyle ilgili meslekî okul ve kurslarla ilgili 
eski bütçe formudur ve hu formu aynen okuyo
rum : 

«1. Aslî görevi öğretmenlik olmayan ku
rum personeli 30 - 35 TL., kurum dışından sağ
lanan, öğretmen niteliğini ihraz etmemiş bulu
nan personeli ile uhdesinde resmî görev bulun
mayan kişiler 40 - 45 TL...» Sizin dediğiniz bu
rada geçiyor «..Aslî görevi öğretmenlik olan
larla, öğretmenlik niteliğine haiz olanlar ve 
millî güvenlik derslerine girenler 25 - 30 lira...» 
diye, öğretmenlik görevini aslî olarak yapanla
ra daha düşük 'bir ücretle 'bir istiskal görülü
yor. Bunu, bütçeyi hazırlarken gördüğüm, için, 
bizzat şimdi önümüzdeki 'bütçede değişerek gel
miştir. Bu form 10 yıldır 'böyle geldi geçti. Bu 
form ilk defa !bu bütçede değişerek şu şekilde 
önümüze gelmiştir. (D) fıkrasını değişen şek
liyle aynen okuyorum: 

«Kurumların elemanlarının yetiştirilmesiyle 
kurs ve hizmet içi eğitimlerde meslekî ve tek
nik halk eğitim hizmetlerinde...» Orada, «ku
rumların elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili 
meslekî okul ve kurslarda...» diyor. Ben bu 
«meslekî okul» kelimesini de çıkardım. Millî 
eğitimdeki de meslekî okul; maliyedeki mesle
kî okula yüksek ücret vermek için, o form ora
ya konmuştu ve açıkça söyledik. «Bizi de mesle
kî okul sayarız, imam - hatip okullarını, öğret
men okullarını, teknik okullarımızı ve bunlara 
Ibiz de ücret isteriz altından kalkamazsınız, bu 
meslekî okul kelimesini -buradan çıkarın» dedik 
ve çıkarttık. Şimdi ücretler sistemini okumaya 
devam ediyorum. Bir defa o üç fıkrayı bire in
dirdik) 
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«1. Öğretmen re öğretmen niteliğini haiz 
bulunanlarla kamu personeli ve millî güvenlik 
derslerine giren .subaylara 25 - 35 TL.» Bura
daki ise şöyleydi, «Aslî görevi öğretmenlik ol
mayan kurum personeli 30 - 35 TL., kurum dı
şından sağlanan ve öğretmen niteliğini ihraz 
etmemiş bulunan personel 40 - 45 TL...» diyor
du. Onları şu şekle soktuk, «Öğretmen ve öğ
retmen niteliğini haiz bulunanlarla kurum per
soneli ve millî .güvenlik derslerine giren subay
lara 20 - 25 TL.» Onun altında ikincisi, «Ku
rum dışından sağlanan uzman ve teknik perso
nele...» bunlar yalnız okula giren öğretme için 
değil, yazın açacağımız seminerlere bir m ihen-
dis lâzım oldu, bir elektronik mühendisi âzım 
oldu. veya çok ciddî bir konuda böyle b: • ele
man lâzım oklu. Onlar için vereceğimiz ücret
lerdir, şurasını kesinlikle çiziyorum, bu yanlış 
anlaşılmıştır, ortaokullarda ve liselerde çalışan 
öğretmen arkadaşlarıma hangi ders ücreti öde
niyorsa, kaymakam da girse aynı ders ücretini 
alır, vali de girse aynı ders ücretini alır, kara
kol kumandanı da gitse aynı ders ücretini alır, 
veteriner doktor da gitse aynı ders ücretini 
alır. Katiyen farklı bir ücret sistemi getirilme
miştir. {Burayı çok değerli arkadaşım hatırlat
tığı için, bir ara yanlış anlaşılma yönünden öğ
retmen arkadaşlarımın hassasiyetini celbetti, 
açıklamada, yarar buldum, kendisine o bakım
dan müteşekkirim. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerin özlük 
haklan konusundaki değerli hassasiyetinize yü
rekten teşekkür ederim. Eğitim sisteminin en 
önemli unsuru öğretmendir, öğretmen, önemli 
bir mimardır, görevi o kadar önemlidir ki, ge
leceği o hazırlar, 'öğretmeni belli bir huzur, bel
li bir güven içinde, belli bîr birliğe, belli bir te-
sanüde getirebilirsek, ülkenin kazancının dere
cesini başka olanaklarla ölçe-meyiz. Çünkü, öz
lemini .çektiğimiz kalkınma, süratli kalkmma-
:nm gerektirdiği insan unsurunun hazırlanmasını 
bğretmenden istiyoruz, ilkokulundan üniversite
sine kadar. Üzerine bu derece ağır görev yük
lediğimiz öğretmende huzur ve güven önemli 
bir konudur. 

Yine bu konuda samimiyetime inanmanızı 
isterim, bütün icraatlarımda hedefim, öğretmene 
huzur ve güven getirmektir. Bu konuda taraf de
ğilim, bir eğitimci olarak, hoca olarak taraf de-
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ğilim. Çünkü, bu konuda taraf obuanın hatala
rının büyüklüğünü çok iyi biliyorum ve idrak 
ediyorum. Öğretmen, bu konudaki taraf tutma
yı çabuk fark eder. Ne kadar çok taraf tutar
sanız, öğretmeni o derece çabuk kaybedersiniz. 
Tayinlerinizde ta,af olursanız, tutumunuzda ta
raf olursanız, en yakın arkadaşlarınız bile sizi 
mahkûm eder, o kadar çabuk mahkûm eder ki, 
ücretlerini istediğiniz kadar artırsanız bile ar
tık onları aftetmez. Onun için, ben şu veya bu 
şekilde bunların münakaşalarına görev aldığım 
'günden bu yana igirmedim, 'girmek istemiyorum. 
.girmenin faydasına inanmıyorum; arma geçmiş
ten aklığım dersler var. Tara: tutarak yapılan 
harf ketlerin öğretmen üzerindeki neticelerini, 
bir öğretmen olarak yakından izlemiş birisiyim. 
Onun için bu hataya düşecek kadar gafil addet
miyorum kendimi. Bunun için de bütün icraat
larımda oldukça hassasım. Amaçladığım tek şey 
öğretmene huzur ve güven getirmektir. Genelge
lerimin anlamı budur, birçok arkadaşımın, bu ko
nuda bana yaptıkları sitemlerini bildiğim hal
de bunu yapmaktaki maksadını budur değerli 
senatörler. 

Arkadaşlarım beni Bütçe Karma Komisyo
nunda, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, 
işte şunu yaptın da şunları iade ettin de bun
dan oldu diye ağır şekilde tenkit etiller. De
ğil, değerli senatörler. Bir seçim geçirdik, bir 
ara dönemden çıktık. Bir ara dönemde, o dö
nemde .görev alan arkadaşlarım, o .dönemin ağır
lığı altında, yasanın verdiği yetkilere dayana
rak (Madde 140) mahkemeye düşmüş öğret
meni görevinden açığa almış; saygı duyarım, 
yasaya, güre yapmış hiç diyeceğim yoktur, de
medim de, tek kelime ile niçin yaptı falan de
medim. Gerekli görmüş almış, o dönem, o şartlar, 
o koşullar onu icap ettirmiş. Eğitimcilik de, 
çağdaşlık da budur, bilimsel yöntem de bunu 
gerektirir. O günkü koşullar bunu gerektirmiş. 
Bir seçimden çıktık, bir Hükümet, demokrasi
nin bütün kurallariyle işlediği bir dönemde, top
lumda barış istiyor, huzur istiyor. 

Milli Eğitim Bakanı olarak ben gelmişim, 
aynı kanunun 145 neı maddesi bana, «Açığa alı
nanların durumlarını iki ayda bir tetkik et, eğer 
göreve dönmesinde bir engel görmüyorsan, 144 
ncü maddeye göre göreve döndür:» diyor, emre
diyor bana. Göreve geldim, kanunun emrini 
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tuttum; açığa almandan getirdik görevlerine 
iade ettik. Benden önceki arkadaşım, nitekim 
alınan 104 öğretmenden İS'ini iade etmiş; gö
reve dönmesine mani görmemiş iade etmiş. Ben 
•de tetkik .ettim; 59 tanesini de ben iade etlim. 
Bunları iade ettim diye Millî Eğitim Bakanı 
keanünistleri iade ediyor, Millî Eğitim Bakanı 
şunları yapıyor, bunları yapıyor ithamında bu
lunmak acıdır, bunlar öğretmeni yaralar. 

•Burada çok güzel sözler söylenildi, «Ben bu 
memlekette hiç kimsenin milliyetsiz olduğuna 
inanmıyorum» denildi. 13u sözü taibiî söyle kabul 
ediyorum: Aklı başında olup, dengeli olan her 
insanın bu memlekette, memleketini sevmesinden 
şüplîıe etmemize lüzum yok, ama bunlara da 
müsaade ederseniz şunu eklemek ieterlm: Aklı 
başında ve dengeli ise.. Dengesi bozuksa ona 
diyeceğim yok. 

Değerli arkadaşlarım; öğretmeni hep birlik
te, dikkatle ve titizlikle koru.ma.miz gerekmek
tedir, öğretmene yardımcı olmamız gerekmekte-
tedir, huzur ve güven vermek için. Çünkü, gö
revinin önemi büyüktür. O derece büyük bir gö
rev veriyoruz ki, yarın sabah çocuklarımız cnun 
önüne gidecek. O, yarın saibaih çocuklarımıza 
yeni davranışlar kazandıracak olandır. Bir eği
timci olarak bana göre, dünyanın en kuvvetli 
İsilâhı eğitimidir ve bu silah öğretmenin elin
dedir. Çocuklarımızı onun önüne teslim ediyo
ruz, bu toplumun isitekleı ime göre bu çocuğa 
gerekli davranışları kazandır ve toplumumuza 
yetiştir diyoruz. Üstündeki görev bu. Özellikle 
ilkokul seviyesinde, davranışlarının tam teşek
kül edeceği bir zamanda bu öğretmeni bu'gın 
yaparsak, bir Millî Eğitim Bakanlığı öğı -tme
nin bakanlığı ceğil de öğretmenin karşısında 
bir bakanlık iz~ emini verirr.e, 'bunun doğuraca
ğı sakıncaların büyüklüğünü tıhmin edemez
siniz. Geldlğfim günden bu yana b".inim mücadele
sini vermeye çalıştım. Ben, -hır derneğin toplantısı
n/a glittiğıiım için yerildim; öğretim enler derneğinin 
toplanitiisına gitti Millî Eğittim Balkanı; hangi top
lantıya igideçektim? Öğretmenler derneğinin top
lantısına gitımem lâzım; onların her toplantısına 
gitmem lâzım, onunla görevliyim. Onun içiı mü-
ısaade ederseniz, sizlerin değerli katkılarını, de
ğerli görüşlerini, değerli yardımlarını almaya de
vam ederek, öğretmene hu. ur ve güven verme | 
yolundaki çabalarıma devanı edeceğim. 

Bu arada, geldiğimiz günden bu yana öğ
retmenin özlük haklarını da ihmal etmemekte
yiz. Biraz evvel arz ettiğim gibi, ilk defa ders 
ücretlerini 10 Liradan 15 liraya, 15 liradan 20 
liraya bu yıl değerli oylarınızla çıkarmış bulu
nuyorsunuz. Mayıs ayında çıkarılacak bir karar
name ile ilkokul öğretiıneıılebnin. dört yılda de
ğil, üç yılda bir terfi etmeleri sağlanacaktır. Dör
düncü derecede kalmaları değil, tavan olarak 
büyümeleri sağlanacaktır. Bunların anlamı bir
çok yerde iyidir; bunlar hem yüksek öğretime 
taıhaccümü bir derece durduracaktır hem de öğ
retmen kadrosuna yalnız lâfla değil Parlamento 
olarak da verdiğimiz önemi göstermiş olacağız. 
[Bununla da yetinmiyoruz değerli senatörler, ka
nun tekliflerimi Başbakanlığa arz etmiş bulu
nuyorum. Bir arkadaşım buradan söyledi; köy 
öğretmenliğini daha cazip kılmak için Emekli 
Sandığı yönünden gerekli teklifimi yaptım; he
nüz Hükümetin kararını almadığım için Hükü
met üyesi olarak müsaade ederseniz teklifimin 
niteliğini burada arz etmeyeyim. Çünkü, bir 
Hükümet üyesinin, teklifini Hükümetin kara-
•rındaıı geçirmeden o teklifin niteliği hakkında 
konuşması doğru değildir. Köy hizmetlerinin ca
zip kılınması için, mahrumiyet bölgelerine göre 
dereceli gerekli ek ücretlerin verilmesi konu
sunda kanun teklifim Başbakanlığa verilmiştir. 
Henüz Bakanlıkların görüşlerini alıp, Hükümet 
•karanın almadığım için bunların rakamlarını 
ela müsaadenizi e size ayrıntılarıyle burada an
latıl .-vavrn. 

J" ınların yanında ÖYAK'm çırakılnası için 
değ* li yard ularınıza ihtiyacım, var. buralara 

geldi; öğretmenlerin ît men vardım-
kurun.u ıglbi bir kuruluşa şiddetle ihti-

olarak 

kfid. 
İr şu 
yaç.le M vardır. Bunu, bir meslektaşını 
yakvdan tetkik etmiş birisiyim. Biliyorum, Yü
ce '1 natoda işin birliği, bütünlüğü açısından 
bun •. itiraz eden çok saygı duyduğum değerli 
arkadaşlarını var; ama bunun karşısında söyle
necekler de var. Bugün bir Ordu Yardımlaş
ma Kurumumuz, bir Memur Yardımlaşma Kuru
mumuz gelecek; bir -de ÖYAK, bunlar büyük 
kuruluşlar olacaklar. Bunları tek kuruluşa gö
tün. lemiz, patolojileri büyütmemiz demektir. 
Hal rakı, üç bi yük kuruluş halinde bunlar bir
birlerine örnek, itici, çekici davranışlarla da
ha lavda'lı olabilirler, ücret m on toplumuna da-
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ha sıhhatli bazı hizmetlerin (getirilmesi konu
sunda ÖYAK Kanununun değerli Mecllsleriniz-
den geçmesinde yardımınıza 'büyük ihtlyacınıız 
olacak. Öğretmen toplumuna eviyle, yurduyla, 
meskeniyle betili huzuru ıgerçekten getircibilme-
miz için, e ocuklarının okumasını teminat altına 
alalbilmemiz için buna ihtiyacımız var. Ana
dolu'nun en ücra köyünde çalışırken, yarın be
nim. teminatım şu diyebildiği gün öğretmenin 
hizmetindeki verim artar. Onun için, bu konu
daki teşelbbüskrimize yine değerli yardımlarınız
la igeçeeeğiz. 

(Bunun yanında Bakanlıkta çalışan arkadaş
larım için de oldukça çetin durumlar vardır. Ör
neğin, bir Bakanlık müfettişi dördüncü derece
ye gelir, üçe geçemez; idarî görevde olduğu için. 
Bakanlık müfettişidir, .tecrübesinden tam istifa
de edeceğiniz zamandır, kadrosu müsait olmadı
ğı için ayrılmak durumunda kalır. Bir genel 
müdür muavini üçüncü derecededir, ikiye geçe
mez. Derecesi ikiye atlasa, yeni bir kadro bula
mazsanız .genel müdür yardımcısı yetişmiş ele-
manınızdır, alacaksınız bunu öğretmenliğe ve
receksiniz, çünkü kadro veremezsiniz. 

'Geçen gün ;bir gazetede zikredildi örneğin; 
Millî Eğitim Bakanı yine kıyıyor» •denildi; «Ba-
is:u Yayın Genel Müdür Muavinini atmış, şunu 
atmış, bunu atmış» denildi. Arka dağım bizzat 
geldi «Ben terfi edemiyorum, beni lütfen öğ
retmenliğe verin» diye rica ile önüme kâğıt 
getiriyor ve bir yerde elemanınıza kıyamıyorsu
nuz. Terfi edemiyor, umum müdür muavini ola
rak terfi edemiyor, kıyamadığınız için, yani is
temeye istemeye yetişmiş elemanınızı bir okul?. 
göndermek zorunda kalıyorsunuz. 

Belli mevkilere gelenler !bu nevi belli sitem
leri çekeceklerdir. Bazen arkadaşlarım bana, ne
den sık sık tekzip etmiyorsun derler. Bu değer
li Senatonun kürsüsünden bir defa daha ifade et
miştim: Ben, dört yıllık muhalefet milletvekilli
ğinden geliyorum. Muhalefette aldığım bazı ders-
lar vardır sayın senatörler. Basın önemlidir, 
muhalefette, basının yaptığı görevi ben daima 
alkışladım; iktidar olunca, benim aleyhimde ya
zınca basının karşısına geçmek aklıma gelmiyor. 
Yanlış dahi yazılsa, bu bana bir derstir diyorum, 
bir şeyi işaret veriyor diyorum. Basının büyüklü
ğü buradadır. Basın, bir sistemi toplumla bağ
lar, bir sistemin kendi içine kapanmasını önler. 
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i kendi içine kapanarak, kendi içinde birçok hata
ları yapıp büyütüp, ilerletmesini durdurur. Ba
sın, verdiği acı - tatlı halberlerle o uyarıcı göre
vini yapar, onun için görevi büyüktür, görevi 
mukaddestir. O bakımdan beni o konuda bağışla
manızı isterim. Tekzip yoluna gitmek istemiyo
rum; görevde kaldığım sürece tekzip yoluna 
katiyen 'başvurmak istemiyorum. Onun için tek
zip etmiyorum. «Birçok .gazetelerde çıkan konu
ları Millî Eğitim Bakanı neden tekzip etmiyor. 
O halde doğrudur» diye düşünmemenizi istirham 
ederim. Tekzip etmemekte ısrarlı olduğum için 
tekzip etmek istemiyorum. Gerektiği zaman, fır-

I sat düştüğü zaman yüce kürsülerden bunu ifade 
i etme fırsatını bulacağım. 

Sayın senatörler; biraz evvel arz ettiğim ba
kanlıktaki bu arkadaşlarımın, yönetimdeki ar
kadaşlarımın terfi edebilmeleri için bu kararna
melerde gerekli tedbirlerin alınmasına çalışıl
maktadır. Böylece değerli yöneticileri kadrosuz-

1 luk yüzünden eleme değil, onlara daha çok hiz
met fırsatı vermiş olacağız. 

Millî eğitimde göreve geldiğimizden bu yana 
öğretmen toplumu üzerinde öğretmenin özlük 
hakları üzerinde oldukça ciddî tedbirleri almış 
bazılarını bizzat icraata koymuş, bazılarının tek
lifleri son safhasına gelmiş, en geç 20 - 25 gün 
sonra uygulamaya geçecek -şekle getirilmiştir. 
Onun için bu konuda Hükümet, programına hiç-

! bir şey almadı demek doğru olmaz kanısmda-
yım. Aslında bu konuda programımızın bütünü 

j incelendiği zaman her bölümde tekrar etmemek 
için «Gerektiğinde personelin özlük haklariyle uğ
raşılacaktır» diye bir yerde zikredilmiştir. Onun 
için belki millî eğitim bölümünde göremediği 
miz için bu konuyu dile getirmiş oluyoruz. 

Sayın senatörler, şu bilgiyi de arz etmek is
terim. Ahlâk dersleri üzerinde, imam-hatip 
okulları birinci devreleri üzerinde duruldu. Büt-

j çe Komisyonunda bu konudaki görüşlerimi ge
nişliğine arz etmiştim. İmam - hatip okullarının 
birinci devreleri, kapandıktan sonra lise seviye-

I sindeki öğrencilerde büyük düşme olmuştur. Yü
rekten hepimiz hirleşiyoruz, paylaştığımıza ina
nıyorum, aydın din adamının bir toplumda öne
mi büyüktür. Çünkü din önemli müesseselerden 

j birisidir. Bu önemli müessesenin görevlileri ye-
j tirmiş, iyi gelişmiş kişiler olursa o müessese daha 
I iyiye, daha etkinliğe doğru gider. Durum zanne-
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dikliği kadar çarpaşık değildir. İlgili dairemden 
»aldığım bilgiyi aynen bilgilerinize ara ediyo
rum : 

İmam - hatip okullarından bugüne kadar me
zun olmuş olanlardan 4 yıllık birinci devrede 
meslek dışına düşenler % 16'dır, ikinci devrede 
meslek dışında çalışanlar % 20klir. Bıı da önem
li 'bir firedir. Bana göre % 5'i geçince önemlidir; 
ama bunun eksikliğini de o müesseselerde aramı
yorum. Yine tedbirlerde anyonun. Eğer, bura
dan mezun olanların yetiştirdikleri istikamette ça

lışmaları için gerekli pekiştircçleri.gerektiğince alır
sak oralarda çalışmasını sağlamış oluruz. İmam-'ha-

tip okulu mezunlarının köylerde ıgörov yapmalarım, 
ilin görevlisi olarak çalışmalarını istiyorsak on
ların çalıştıkları yerde diğer kısma kıyasla belli 
maddî pekiştireçlerle donatırsak, biraz gerekli 
ödenekleri hazırlar verirsek, onların daha fazla
sını oraya çekme imkânını buluruz. Bu konuda da 
çalışmalarımın olacaktır ve süratle bu önemli mü 
essesenin görevlilerini Devlet olarak aydın ve 
yetişmiş kişilerden sağlamak zorundayız. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aydın din 
adamından ne kastediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, sual kısmında sua
linizi tevcih buyurabilirsiniz. 

Devam buyurun Sayın Bc^kan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. Benim konuşmalarımı, düzelttikleri için 
sayın senatöre de teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, ahlâk dersi konusunda 
gerekli çalışmaları Talim Terbiye Dairemiz yap
mıştır. Ahlâk dersi ile -ilgili çalışmalar Millî Eği
tim Şûrasına getirilecektir Millî Eğitim Şûra
sında enine boyuna görüşülecek, konular tespit 
edilecek ve bu ders önümüzdeki sene tatbikata. 
konulacaktır. 

Ahlâk konusunda çeşitli münakaşalar yapa
biliriz; fakat vakit müsaade etmediği için girme
yeceğim. Ama, şu kadarını söylemek isterim; ah
lâkın temeli örflerdir, âdetlerdir, gelenekUrdir. 
Belli bir sistem, içerisinde toplumun değerlendir
diği iyi olan hareketler vardır, fena olan hare
ketler vardır Bunların belli bir sistem içerisinde 
öğretilmesini, çocuklarımıza kazandırılmasını sağ
lamaya çalışacağız. Bunları okutacak öğretmen
lerin gerekli formasyona sahip olması üzerinde 
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hassasiyetle durulacaktır. Müsterih olunmasını 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım; «Temel Eğitim Kanu
nunda hangi maddeleri değiştirmek istiyorsunuz?» 
dendi. Bunu bana soran arkadaşım «Çağın sü
ratli gitmesinden dolayı, koşulların değişmesin
den dolayı bu değişikliği getiriyorsanız bir diye
ceğim yok; ama bir tepki olarak bunu yapacak
sanız ona katılmam» dediler. Ben de kendi gö
rüşlerine katılırım. Yasa, Meclislerden geçmiştir; 
yasaya hir tepki olarak bakmaktan ziyade, geli
şen koşullar bugünkü ülke ihtiyaçlarına göre de
ğişiklikleri gerektiriyorsa bunlar getirilecektir. 
Bir de iktidar değişmiştir. Bir partinin belli bir 
politikası vardır, bu partinin belli politikasına 
göre bazı değişiklikler 'gerekiyorsa bunlar ela yi
ne bilgilerinize sunularak yine bu Meclislerde 
değişecektir. Örnek, muhalefette iken bildiğimiz 
gibi paralı eğit'm e karşı çıktık. Meselâ bu kanu
nun paralı eği'im kısmı 'değişerek huzurunuza 
geleo ktir, b?zı kısımları değişik olacaktır. 

f'":nda.n müsterih olmanızı isterim. Ülkemizin 
1 koşularına uygun olan, memleketimizin bugün 

içind bulunduğu durumda önemli gördüğümüz 
kısır lar bizim malııırız gibi muhafaza edilecektir. 
Çünkü, bilim, çalışmalar bir birikimi gerektirir. 
Bu, birikimin eseridir. Bunu kendi politikamıza 
göre faydalı olan tarafları kalacaktır, şu parti 
yapmıştır diye illâ cümlesi cümlesine değişecek 
değildir, böyle bir görüş içinde değiliz. Birçok 
tarafları aynen kalacaktır; ama gelişen koşullar 
içinde değişmesi gereken kısımlar, Hükümet ve 
parti politikası ile ilgili olan kısımlar değiştirile
cektir. 

«Maddî kalkınma manevî kalkınma ile des
tek! emmeliidir» Bu cümle "Sayın Başbakanı'..um 
sözüdür. iBu felsefe birimizin felsefesi olma
sın, (bu hepimizin felsefesi olsun. Çünkü, artık 
bir yerde 'bu, dünyanın felsefesi. Bugün «A. P. 
nin felsefesini Barbakan söylemeye başladı» de
nildi. Bu ne A, P. nin, ne de C. II. P. nin fel
sefecidir; bu dünyanın felsefesidir. Maneviyat-
sız toplum olmadığı gibi, maddiyatsız toplu
mun da olmadığını aıtı-k hepimiz bilmekteyiz. 

'Tunceli'mieki, Sivas'taki öğretmen olayları 
üzeıinde sorular soruldu. Tunceli'ndeki olayları 
dikkatle ta kili etmekteyim. Bugün 100 kadar 

I öğrenci Bakanlığıma geldiler ve kendileriyle 
i kornıştum. 'Tunceli'nde aldığım mesaj şu; bilgi

lerinize arz etmek isterim. 
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«Okul müdürünün telefondaki konuşmasına 
göre, 'bir öğretmenle bir öğrenci arasında geçen 
tartışma ve ;bıı öğrencinin öğretmene saldırma
sı sonucu, öğretmenin kalem kutusunu öğrenci
nin kafasına fırlatması üzerine olay patlak ver
miş; öğrenciler bunu ileri sürerek can güven
liklerinin kalmadığını, ifade eden bir dilekçe 
ile valiliğe 'başvurmuşlar ve topluca dersleri bı
rakmışlardır. İlgililerin de hu arada Tunceli'n
de bulunan hakanlık müfettişlerinin...» İki tane 
hakanlık müfettişimiz halen şu anda oradalar. 
«Uyarılarına uymayarak otobüslerle Ankara'ya 
gelmişlerdir...» 

Bugün kendileriyle ben bizzat görüştüm; 
iki saatten fazla görüşmem devam etti. Olduk
ça çeşitli sorular bana sordular. Yarın öğret
men olacakları için bana karşı takındıkları ba
zı acı tutumu burada belirlemek istemiyorum, çün-
<kü bunlar 'benim meslckdaşlarım olacaklar. Da
ha önce bunlar olaylarda suçlu görülerek, vali
lik ve müfettişlik teklifleriyle geçici olarak gö
revden uzaklaştırılan iki öğretmenin iadesi ya 
da onlara karşılık başka öğretmenlerin alınma
sı gibi tekliflerle buraya geliyorlar. Burada 
okumak istemedikleri için başka okullara nak-
iledilmeleri isteniyor. 

Değerli arkadaşlarını, iki müfettişim halen 
uradadır. Olan olay, bana göre bir yeri ile cid
didir. Orta dereceli okullarımıza hazı şeyler so
kulmuştur. Yine samimiyetime inanmanızı iste
rim. taraf" tutmak bu konularda son derece teh
likelidir. Bu okulda gerek solda, gerek şu taraf
ta denen, eğilimleri şu, bu olan bazı öğretmen
leri geçmişteki olaylar üzerinden oradan aldık. 
Bakanlık müfettişlerinin verdikleri raporlara 
göre aldık. 

Bugünkü dinlediğimden aldığım izlenim şu: 
Belli yedi, sekiz öğrenci devamlı hareketi ida
re ediyor ve grupu devamlı harekete geçiliyor 
ve öğrencilerle son ayrıldığım anda, onlar ha
riç diğçr öğrenciler beni alkışlıyordu. «Alla-
hısmarladık» dedim, ayrıklım. 

Bu öğrenciler buraya nasıl geldiler? Kim 
destekledi! Kim götürüyor bu öğrencileri?... 
Xereden ne r oy e gidiyorlar, nerede yatıyorlar, 
nerede bazı hildirilor yazılıp geliyor, bunları 
araştırıyorum. Bankı rm kaynağına demokrasi
nin ürünü olan Senatüıler, Parlamento olarak 
girmemiz lazım. Bu ne benim bir meselemdir, 

ne herhangi ıbirinizitı tek hasma meselesidir. Bu 
memleketi elbirliği ]Je geçmişteki karşılıklara 
döndürmeyelim. Bu Devlet huzur (bozmak iste
yen 13'ünde, 15'inde. 17'sinde çocuklara uzana
rak, onları kışkırtarak hazı hareketler yapmak 
isteyenlerin hakkından gelecek güçtedir. Eğili
mi ne olursa olsun, yönü ne olursa olsun, de
mokratik bünye içerisinde huzur bozarak bazı 
fırsatlar temin etmek isteyenler varsa, bunda 
muhalefet iktidar olmayalım; elbirliği ile bun
ları önleyelim. Bu konudaki -görüşüm hu. Ve 
bunun için elimden gelen tedbiri tarafsız olarak 
almaya çalışıyorum. İnanın arkadaşlarıma ver
diğim bütün direktifler aynen (bu. Hepsi bura
dalar, bu konuda taraf tutamazsınız, gönderdi
ğim kişilere, görev alan kişilere açık açık söy
lüyorum. «Yönetici taraf tutmaz. Tarafsız ola
rak meselelere gireceksiniz, vazifeniz öğrenciyi 
c a inak değil, öğrenciyi kazanmaktır. Onu sınıf
ta koymak değil, onu kazanmaktır; ama eğer 
huzur bozuyorsa, kaba kuvvete 'başvuruyor, or
talığı karıştırıyorsa yönetmelikleri oğlunuz ol
sa uygulayacaksınız. Atılması gerekiyorsa, kar
deşiniz de olsa, benim oğlum da olsa uygulaya
caksınız.» diyorum. Bunu Senatonun yüce kür
süsünden ifade ediyorum. Bütün beyanatlarım
da bunu söylüyorum. 

Gönlümün istediğini de burada arz etmek 
isterim; muhalefet olarak, iktidar olarak hu ko
nuda bir çekişmenin içerisinde değil; demokra
sinin ürünü olan hkler, demokrasinin bir yer
de düşmanlığını yapmak isteyen hu nevi hare
ketler nereden gelirse gelsin önüne geçmekte 
birleşelim. O bakımdan bu konuda, Sivas hadi
sesi konusunda söylenebilecek çok şeyler var, 
gerekli tedbirleri birlikte almalıyız. 

Sivas'ta olan olaylar; iki ekip gidiyor, su
yun başında eğleniyorlar, gerekli eğlenceleri 
sırasında ekibin birisi «Ecevit dahi bize hafif 
gelir, biz şu kadar soldayız, o aslında kapita
list» kelimelerini kullanıyor. Bunun ikisi şu an
da içeri alınmış, adalete teslim edilmiş durum
dalar. Aynı şekilde bunların karşısında da hep 
beraber mücadele edeceğiz. Demokratik düzen 
içerisinde görüşlerini söylemek istiyenlerin, fik
rin katiyen karşısında değilim, onu kesinlikle 
belirtmek isterim. Açık açık fikirlerimizi mü
nakaşa edelim; çünkü fikirlere tahammülsüzlil
gan favdası yoktur. Fikir kafadan çıkmadan da 
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fikir olmaz, ona da inanmıyorum. Fikirlerin 
söylenememesi, kafadan kalması, içeri atması 
daha tehlikelidir. Birleşirler psiko - analiz teo
riye göre sonra bir psikoz olarak veya bir nev
roz olarak ortaya çıkarlar, daha tehlikeli top
lum patlamalarını, toplum psikozlarını, toplum
sal nevrozları ortaya koyarlar. Onun için fikir
lerin ortaya çıkması, herkesin ne olduğunu bel
li olması bir toplum için, o sorunların yenilme
sini daha kolaylaştırır. O bakımdan ben fikir
lerin karşılıklı ortaya çıkarılmasında katiyen 
sakınca görmüyorum; ama fikirlerin döğüş ha
line, 'kaba kuvvete dönüştürülmesi, benim fik
rim sizin fikriniz üzerindedir diye baskıya baş
vurmasını demokrasi için tehlikeli görüyorum 
ve yasalar hunim hakkından gelmelidir; Türk 
Devleti bunların hakkından gelecektir. Bu is
ter komünist yönde olsun, bu ister faşist yönde 
'olsun, memleketteki demokratik huzuru bozmak 
isteyenlerin hakkından Türk Devleti gelecek 
güçtedir ve bunu elbirliği ile sağlayacak güç
teyiz. Buna yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi müsaade 
ederseniz şöyle toparlamak istiyorum. Demok
ratik rejimimizin daha çok gelişip erginleşmesi 
için, insanımızı daha çok yetiştirmek zorunda
yız. Bunun yolu budur. İnsanımızı daha çok 
yetiştirmenin anlamı, onları daha açık fikirli, 
daha hoş görürlü duruma, getirmektir. Eğer 
'bizler, eğer toplumuzun büyük kesimi daha açık 
fikirli, daha hoş görürüye salhibolur, karşıt gö
rüşler 'karşısında daha tahamnıüllü, daha rahat 
alış veriş yapma olanağına, o .seviyeye getire
bilirsek, demokrasimize, islerliği daha çok ka
zandırmış oluruz. Onun için de eğitime büyük 
görev düşmektedir. Eğitime düşen büyük gö
revler .sizlerin değerli destekleriyle bugün gö
revde olan arkadaşınız olarak, Anayasamızın 
çerçevesi içerisinde, millî eğitimimizin amaçla
rına dönük olarak elimizden gelen güçle ger
çekleştirmeye çalışılacaktır. 

Bu inançla, bu özlemle Millî Eğitim Bakan
lığı ve üniversiteler bütçemizin bütün ülkemize 
hayır ve uğur getirmesi dileği ile, hepinize 
yürekten saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın üyeler ta
rafından soru tevcih edilecektir. Sayın Hüseyin 
Öztürk, buyurun efendim. 

Sayın üyeler; sorulan sualler müşahhas ko
kulara münhasır olacak, uzun tradlar halinde 

olmayacak ve Başkanlığa tevcih edilecek. Bu
yurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım. yazılı veya sözlü cevap vermeleri husu
sunu Sayın Bakanın takdirine bırakıyorum. 

1. Toplumumuzun eğitim talebindeki geliş
me ve değişimlerini, çağın gereklerini kapsaya
cak uzun vadeli bir gelişme planı ile kısa va
de de en faydalı eğitim plan ve yönteminin 
uygulanmasını amaçlayan kısa vadeli bir çalış
ma var mıdır? 

'2 -— Be:-. Yıllık Kalkınma Planında amaçla
nan meslek elemanlarını ara meslek ve yüksek 
seviyede yetiştirilmek için kapasite artırılması 
yer. •aman ekonomik olanak ve öğretim 'İyesi 
bakımından yeterli midir? 

o. — Temel eğitimle meslekî ve teknik öğre
timin yaygınlaştırılmasında, [geliştirilmesinde 
bilimsel yöntem ne olacaktır?. Pragma-
tik faydalı bir eğitim, ülke gerçeğine göre 
üreı:ci ve ekonomik gelişmelerle bağdaşık du
rumu sağlanabilecek midir ve programlaştırılıp 
uygu 1 anabiiecek midir ? 

-I- — Yükseköğretimde büyük kapaisite ya
ratmak amacı edinilmiş gözükmektedir. Yeni 
hizmete girecek yüksekokullar, öıılisanıs yük
sekokulları. ve aıkademileride mi, yoksa mev
cut üniversite ve yükseköğretim kuramlarm-
daki kapasiteyi artırarak mı daha ucuza mal et
mek ve ekonomik durumu sağlamak mümkün
dür?. 

5 —• Bakanlığın planlama Araştırma ve Koor
dinasyon Dairesi Planlama, araştırma, elektro
nik sistemlerle ölçme ve değerlendirme gibi tek
nik hizmetleri bugüne kadar çok az yapabilmiş 
ve çok zayıftır. Geliştirilmek için somut öneri
ler ne olacaktır?. 

6 — Köy çocuklarının yüksek öğretime ge
çiş oranının yükseltilmesi için ne 'gibi tedbirler 
getirilmektedir t 

7 — 1973 yılı bütçesine göre 1974 yılı büt
çesinde millî eğitim, teknik öğretim ve üniver
site olarak yüzde 'oranları nedir?. 

8 — Yükseköğretimdeki bilim dallarına gö
re ülke ihtiyacına ters düşen bugünkü yanlış 
davrı.mşı önlemek için uygultanacak sistem ne
dir?. 

9 — Okullardaki bugünkü anarşik olayların 
asıl sebeplerinden iki olay vardı ki, geçmiş ik-
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tidavı da arkadan vuran bir olaydı bu. Geç far-
ikma varılarak bir kısım ocaklar kapatıldı. Şim
di, bu tek taraflı faşist bir metotla, dikta me
toduyla bir anarşik olaylar yaratılmak isten
mektedir. 

BAŞKAN — Ihı sual değil efendim, lütfen 
sualinizi soıuııuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bakanlık 
bunun için ne gibi tedbirler düşünüyor, ne gibi 
tedbirler almıştır ?. 

T<:şekkür ederim, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın B a k a n ! 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAG- (Devamla) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz yazılı cevaplayayım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Doğan. 

LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakandan iki - üç sual soracağını. 
Takdirlerine arz ediyorum; arzu buyururlarsa 
yazık lütfederler, arzu buyururlarsa şimdi ce
vap buyururlar. 

Bilinci sorum şu: Erzurum Atatürk Üniver
sitemizde mevcut İsla mi İlimler Akademisi ha
len oradaki Tıp Fakültesinin binasında tedrisa
tına devanı etmektedir. Acaba 1974 yılı progra
mında 'buna yer verildi mi?. Bu, hususta Sayın 
Bakanımızın bu fakültemiz için bina yapılması
na emirleri olmuş mudur?. Çünkü programda 
buna raslayamadım. 

BAŞKAN — Sayın Bakanını, buna cevap ve
recek misiniz?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNÜ AĞ (Devamla) — Müsaade ederseniz ya
zılı arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

İkinci sorunuzu sorun Sayın Doğan. 
LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — İkincisi. Yine 

Erzurum'da Yüksek İslâm Enstitüsüne talebe 
alınması mevzuunda Sayın Bakanımıza Karma 
Koın*syoııda sual arz etmiştim. Acaba bu husus
ta emir buyurdular mı?. Yoksa .daha sonraya mı 
talik buyuruyorlar?. 

L C T F İ DOĞAN (Erzurum) — Teşekkür ede
rim, Sayın Bakan. 

Üçüncüsü: Erzurum'da 325 köyümüzde maa
lesef halen ilkokulumuz yoktur, benim tespitimi 
göre. Acaba bu doğru mudur . Doğruysa, bunun 
ne kadarına bu yıl cevap verecek ilkokul yapı
lacaktır?. 

Sorularını bundan ibarettir. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS

TÜN DAĞ- ( Devamla) — Saym Başkan, müsaa
de ederseniz bunu da yazılı arz edeyim efendim. 

BAŞKAN _ Peki efendim. 
Buyurun Sayın Kutluk. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın 

Balkanım, grupum adına görüşlerimizi arz eder
ken iki öğretmen hakkında burada Sayın Baka
nım,:, sual tevcih etmiştim. Ümit ediyorum ki, 
Saym Bakanım bunu bana herhalde yazılı ula
ra \' c c vap 1 andıracaklar. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜN DAĞ (Devamla) — Birisi Atatürk Lisesi 
Müdürü müydü efendini ?. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Hayır, 
M;ı>i!.; Öğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitü-
sih'.deki ik~ öğretmen hakkındaydı sorularım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
1ÜNÜAG (Devamla) —• Sayın Başkanını, bu
na. da yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyu"vıil Saym Tığlı. 
MUŞTA I A TIĞLI (Sakarya) — Saym Ba

kan, eskiden beri ve bilhassa son zamanda ay-
d.:n din adamı yetiştirme mevzuu yarış halini al
mış bulunmaktadır. Bu tavsifi yaparken. aycUn 
olmayan di;, adamı mevcudiyeti zımnında var 
nnci- ?. 

Fiİhalr-ka aydın fizikçi, aydın kimyacı, ay
dın jeok;;- denmediği halde, din mevzuuna, ge
lince aydm din adamı istendiği Devlet adamları 
tarafından ortaya konulur. 

BAsKAN' — Lütfen sual halinde olsun Tığlı 
MUTSAUA TIĞLI (Sakarya) — O halde şu 

tav.-.ifle aydın din adamı kimdir ve ölçünüz ne 
o c a k t ı r ? . 

Aydın din adamı olarak İmanı Hatip Okul
larında O1M.II, Yüksek İslâm Enstitüsünde olsun 
gji"-vli o'mı öğretim üyelerinin aydın olmadığı
na tesadüf edilmiş midir?. Edilirse kanunî müey 
vide nedir?. 

BAŞKAN —• Sayın Bakanım, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS

TÜNÜ AĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, oraya 
talebe alınacaktır. 
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Cevabınızdan sonra özel bir konuşmaya da 
hazırım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Devamla) — Efendim, sayın sena
törün buyurdukları hususa cevap arz edeyim. 
Bu ifadeyi kullanırken hepimizin kastımız şu: 
Yetişmiş, belli bir okul sisteminden geçirilmiş, 
eğitilmiş kişi kastediliyor... 

•MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Benim için 
mi efendim?. 

BAŞKAN — Sizin sualinize cevap lütfedi
yorlar efendim, müsaade buyurunuz efendim. 
Sizi tatmin etmezse tekrar sorarsınız.' 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Hüküme
tin mesuliyeti ne oldu?. Binaenaleyh, irticalen 
konuşmasını istemiyorum, hazırlanmalarını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, kendilerini hazır 
buluyorlar, cevap verecekler. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ben Sa
yın Bakan için rica ediyorum, hataya düşebilir
ler. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Tatmin eclil-
mezseniz tekrar sorarsınız efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Efendim, ben sayın 
senatöre yazılı da cevap vereyim; ama imam -
hatipteki, İslâm Enstitüsündeki arkadaşlarım 
aydın değil diye bir şey kastetmedim. Memle
ketimizde şu anda bildiğiniz gibi imam görevini 
yapan, ama herhangi bir yetiştirmeden geçire-
mediğimiz, yani bir eğitimden getiremediğimiz 
ilkokul mezunu arkadaşlarımız var. Mümkün 
olsa bunları da eğitimden geçirebilsek, daha ye
tişmiş olarak bu göreve verebilsek bu müessese
nin daha güçlü olmasını sağlarız, amacına dönük 
olarak konuşmamı yapmıştım. 

Takdir edersiniz, bir kurumu yetişmiş in
sanların eline verirsek, hizmetini onlara devre
dersek, o kurumun başarısı daha büyük olur. 
Din de toplumda önemli bir müessesedir, önem
li bir kurumdur. Bu kurumda görev alan hiz
metliler eğer daha çok yetiştirilmiş olurlarsa 
bu müessesenin güçlenmesinde, bu müessesenin 
etkinlik kazanmasında yardımcı olmuş oluruz. 
Onun için, bu dediğiniz tabirden kastettiğim 
şey bu. 
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Bugün biliyorsunuz, sıkıntılı durumdayız, 
köylerimize imam veremediğimiz için, yani eli
mizde yeterince kadro olmadığı için ilkokul me
zunlarından bu sahada yetişmiş arkadaşlardan! 
bazılarını imam tayin etmekteyiz. O derece 
sıkışık bir durumdayız ki, şimdi bu vekil - imam 
arkadaşları bir yerde belki bazı yetiştirmelerden 
geçirerek asil imam yapma durumundayız. Hal-

j buki imkânlarımız olsa lise seviyesinde, en az 
; orta. seviyede çocuklarımızı eğitimden geçirebil-
, sek ve bu arada onun imametini ve hitabetini de 
! öğretebilsek ve bu yetişmiş kişileri görevlendi-

rebilsek daha büyük hizmet yapacağımız kanı
sındayım. 

j Arzu ederseniz bu hususu ben size yazılı ola
rak da arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka sual sormak isteyen var 
'' mı efendim?.. Yok. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan, buyurunuz 
i efendim. 
• MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
: TÜNDAĞ (Devamla) — Teşekkür, ederim efen-
' dini. 

BAŞKAN — Sayın Mehmetoğlu, buyurunuz 
, efendim. 
i SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Saym 

Başkan, sayın senatörler; 
j Sayın Bakanın konuşması hakikaten bizi 

fazlasıyle sevindirmiştir. Bilhassa prensiplere, 
Sistemlere ve yasalara olan bağlılıkları bizi mem
nun etmiştir. 

| Artık eğitimde değişik görüşlerin hâkim ola
mayacağı, çağdaş araştırmaların ve buluşların 
önem kazandığı gerçeğini de bu sebeple ortaya 

. koymuş bulunuyorlar. 

I Yine üniversitelere girişlerdeki görüşü yasa-
i ya uygun görmemekteyiz. 

Üniversitelere alınacak öğrenciler planlanı-
! yor; bu güzel ve ciddî bir çalışma. Ancak, in

san çıkışlarının istihdam alanı da planlanmış 
i mıdır? Kamu ve özel sektörün ihtiyacı tespit 

! edilmiş midir? Sayın Bakan 60 bin öğrenciyi 
j üniversiteye alabileceklerini ifade ettiler. Bu 

durum karşısında yapılan çalışmaları yakinen 
J görmek isterdik. 
1 Dün boş geçen dersler için öğretmen bulıın-
I mamaktaydı. Bu nedenle ücret sisteminde de-
| ğişik bir 'barem uygulanıyordu. Bugün öğret-
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menimiz bu görevi yapacak ortamdadır. Onun 
•için farklılığın karşısındayız. Düzeltildiğini de 
görmüş bulunuyoruz ki, bu husus bizi çok se
vindirdi. 

Günün koşullarına uygun olarak 657 sayılı 
Kanunun 140 ncı maddesinin tatbikini yerinde 
görmektedirler. Dün bu görüşte bulunmadıkla
rı halde samimiyetle ifade edilmesi bizi son de
rece. memnun etmiştir. 

Kıyım edebiyatının yersizliği de ortaya çık
mış oluyor. Bugün yönetmelik ve yasalar uy
gulanmak isteniyor ve ısrarla üzerinde durdu
lar ve ifade ettiler. Dün de bunun dışında ya
pılmış bir işlem olmasa gerek. 

Temel Eğitim Kanunu Millî Eğitim Bakan
lığının okul inşaatlarını dağınıklıktan kurtar
mıştır. 222 sayılı Kanunun uygulamaları 1969 
yılma kadar yapılmış, daima programların önü
ne geçilmiştir; fakat 1969 yılından sonra gerile
me olmuştur. Hemen bu yasanın ışığında ör
gütlenmeli, illere gereken teknik personel kad
roları sağlanmalıdır. 

Bütün il, ilçe merkez ilkokuLları çift öğretim 
yapmaktadır. Hatta üçlü öğretim yapan okul
lar da vardır. Harap ve geçici binalarda öğre
tim yapılan dershanelerle okulsuz köyleri de 
gözönünde tutarsak, bugün 60 binin üzerinde 
dersliğe ihtiyaç, vardır. Bu konuda bir çalışma
nın yapılacağını tahmin etmekteyiz. 

Geçen yıl cS yıllık temel eğitim okulları se
bebiyle ilkokul inşaatı için ödenek tahsis edilme
mişti. 222 sayılı Kanun ilkokul binası yapılma
sı için genel bütçenin c/c 2 veya. 3'ü kadar öde
nek ayrılmasını öngörmüştü. Birkaç yıl hariç. 
tutulursa, istenilen ödenek konmamıştır. Acaba, 
Bakanlık bu çemberi kırarak adı geçen yasayı 
uygulamaya imkân bulabilecek midir? 

1974 yılı bütçesine konan ödenek 991 650 000-
liradır. -Halbuki 222 sayılı Yasaya göre tahsi
sat ayrılsaydı, bu miktar 1,5 milyar liranın üze
rinde olacaktı. Görülüyor ki, iktidarlar deği
şince 2.22 sayılı yasa uygulanmıyor. 

Temas etmek istediğim bir konu da yabancı 
dille öğretim yapan kolejlerde çalışan öğretmen
lerin sıkıntılarıdır. Bunlar için iş güçlüğü öde
neği düşünülmesi kadirşinaslık olur. 

Öğretmenlerin yükselme işlemlerinin süpjek-
tif usullerle yapıldığını görmekteyiz. Kredi ve

ya puan alma şeklinde objektif bir sistem geliş
tirilemez mi? Kanımca böylece öğretmenin te
dirginliği önlenmiş olacaktır. 

İlkokul öğretmenlerine hizmet içi eğitimle 
yaz okulları açma imkânı sağlanmıştır. Bunun
la ilgili çalışmaları görmemiz bize .sevinç, vere
cektir. Bu suretle bir yasa da uygulanmış ola
caktır. 

Öğrendiğimize göre ortaokulların birinci sı
nıflarından başlamak üzere 1973 - 1974 öğretim 
yılında modern matematik derslerine başlanmış
tır, Çağdaş eğitim ve gelişmelere kapıları açmak 
yerinde bir hamle olur. Ancak, Fransa'da bu 
konu ile ilgili meclis araştırması yapılmış ve he
men vazgeçilmiştir. Ne dereceye kadar doğru 
olduğunu bilemeyiz. Klâsik öğretim yapan okul
larla mukayesesi yapılmış mıdır? Tahmin ede
rim, bu hususta gereken çalışmalar yapılmıştır. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Eğitim Ba
kanlığı 1974 yılı Bütçesi ve Üniversiteler 1974 
yılı Bütçesi üzerinde konuşmalar tamamlanmış
tı r. Bölümlerin oylanmasına geçiyoruz. 

Bölümleri okutuyorum. 

C) MİLLÎ EĞİTİM BAKASLLĞl BÜTÇESİ 

Bölüm Lira. 

101 Genel yönetim hizmetleri 158 127 15.1 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 279 211 882 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

111 Temel eğitim ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme hiz
metleri 6 280 598 111 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 



C. Senatosu B : 56 6 . 5 . 1974 O : 3 

um Lira 

112 Genel orta öğretimi geliştir
me ve gerçekleştirme hizmet
leri 2 464 769 486 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaimi etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Orta dereceli meslekî ve tek
nik öğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 1 485 222 533 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza. sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmişti!-. 

114 İlk. orta ve yüksek dereceli 
okulların öğretmen yetiştirme 
hizmetleri 573 267 541 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Yüksek öğretimi gerçekleştir
me ve geliştirme hizmetleri 838 299 306 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Halk eğitimi hizmetleri 363 284 235 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 40 510 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Atatürk Üniversiten 

101 Genel yönetim 6 053 258 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmistii'. 

Bölüm Lira 

102 Destek hizmetleri 46 636 314 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 2 081 959 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 3 506 986 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 6 339 707 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler ve Yabancı 
Diller Yüksek Okulu 3 572 895 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 6 209 615 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 43 687 932 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi . 9 058 570 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

157 İslâmî İlimler Fakültesi 4 440 896 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 613 
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Lira I Bölüm 

158 İşletme Fakültesi 5 565 617 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

181 Ziraat Fakültesi 23 228 009 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

900 Transferler 3 675 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

101 Genel yönetim 1 903 751 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaimi etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 11 221 276 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 5 329 926 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

101 Rektörlüğe bağlı okullar ve 
araştırma merkezleri 1 235 602 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 16 868 330 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

135 Tıp Fakültesi 1 980 258 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

174 İnşaat - Mimarlık Fakültesi 20 88i) 427 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

177 Makine, Elektrik Fakültesi 20 597 605 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-, 
bul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 11 678 260 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 10 118 374 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

Keınelilli Rasathanesi, Uzay ve Yer Bilimleri 
Araştırma ve Eğitim Merkezi 

101 Genel yönetim 1 517 776 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 784 319 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uzay ve yer bilimleri hizmet
leri 4 958 494 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yalidebağ Prevantoryum ve Sanatoryumu 

101 (İenel yönetim 8-14 832 
BAŞKAN" — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. 'Kabul eden
ler... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 771 722 
BAŞKAN" — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yataklı tedavi hizmetleri 15 124 281 
BAŞKAN" — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN" — 1974 yılı Millî Eğitim Bakan
lığı. Bütçesi oylanarak kaimi edilmiştir. Bütçe 
uygulamasının milletimize ve Bakanlık camia
sına ıhayıı lı olmasını dilerim. 

/. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Koalisyonu 
raporu (M. Meclisi : î/70; ('.'Senatosu : 1/248) 
S. Sayısı : 337) (i) 

BAŞKAN' — Sayın üyeler, üniversiteler 
bütçelerinin maddelerinin okunmasına ve oy
lanmasına başlıyoruz; ancak bu bütçelerin açık 
oylamaları yarın yapılacaktır. Sayın Millî Eği
tim Bakanından yarın sabanteyin Bakanlığın 
bir mümessilini Cumhuriyet Senatosunda bu
lundurmasını istirham ederim. 

1974 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesini 
okutup, oylarınıza arz edeceğim. 
İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu 

L aşarisi 
Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1974 

malî yılında yapacağı hizmetler için, bağh (A) 

(1) 337 S. Sayılı basmayuzı 2.5. 1974 ta
rihli 52 ne i Birleşinı tutanağına eklidir. 

6 . 5 .1974 O : 3 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere 739 127 22.1 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum'. 

Bölüm 

101 

102 

10:} 

104 

201 

1 1:1 

12 

131. 

İstanbul Üniversitesi 

Lira 

7 94.1 792 (İenel yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 57 163 248 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mediko - sosyal .hizmetler 10 967 413 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve 
araştırına merkezleri 7 241. 579 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yabancı Dil Yüksek Okulu 2 725 924 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 76 052 402 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kimya Fakültesi 19 305 591 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 161 208 736 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 615 
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Diş Hekimliği Fakültesi 14 767 133 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 11 981 433 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İstanbul Tıp Fakültesi 173 101 054 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Veteriner Fakültesi 9 178 911 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Bursa Tıp Fakültesi 59 583 961 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

• Edebiyat Fakültesi 34 025 539 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 24 255 764 
BAŞKAN —• Bolümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İktisat Fakültesi 29 964 481 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 İşletme Fakültesi 16 145 647 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
183 Orman Fakültesi 20 513 613 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

1 nei maddeyi (A) cetveli ile birlikte oyu
nuza. sunuyorum. Kabul edenler... Kaimi etme
yenler... Kabul edilmiş/tir. 

2 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
739 127 221 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN B) Cetvelini okutuvorum. 

B Cetveli 

ue J ir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı geliri er 9 000 007 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kaimi edenler... Kabul 
etınevenler... Kabul edilmiştir. 
Özel vergiler 729 127 214 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nei maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 2 nei madde kabul edilmiştir. 

Madde 3, — İstanbul Üniversitesince 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümle]', bağlı (O) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh. tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 neü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler'... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vıaddc 4. — İstanbul Üniversitesince gele
ce!-: villana, geçici yüklenmelere girismeve Yetki 

6îı 
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veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — 4 neü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükmü, İstanbul Üniversi
tesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkın
da da uygulanır. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin, fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programlarına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanım .1 Mar! 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN -^- 9 ucu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin açık oylaması 7 Mayıs Sah günü 
yapılacaktır. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : i/7İ; C. Senatosu : 
1/249) (S. Sayısı : 338) fi) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1974 yılı Bütçesinin 1 nci maddesini okutuyo
rum. 

(1) 338 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 
1974 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 296 453 130 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Bölüm 

J02 

İ 03 

104 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Lira 

101 Genel yönetim 7 174 049 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum-. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 88 093 597 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mediko - sosyal hizmetleri 7 339 710 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve 
araştırma merkezleri 2 692 676 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 14 826 157 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 12 455 585 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

171 Elektrik Fakültesi 23 286 035 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaimi etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 
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Lira 

172 -Gemi İnşaat Fakültesi 7 950 257 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

.173 inşaat Fakültesi 22 842 636 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza .sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

175 Maden Fakültesi 16 728 527 
BAŞKAN -— Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 29 410 41.2 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul ('deri
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 15 955 119 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 44 228 573 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaimi etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 3 469 797 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul, etmeyenler... Ka
imi edilmişti]-. 

1 ııei maddeyi bağlı olduğu (A) eetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 1 nei madde bağlı olduğu 
cetvel!erle birlikte kabul edilmiştir'. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 296 453 130 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

6 . 5 . 1974 

BAŞKAN 

Gelir 
türü 

O : 3 

(B) cetvelini okutuyorum. 

B Cetveli 

1 Vergi gelirleri 360 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Yergi dışı gelirler 4 700 00.1 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

3 özel gelirler 291 393 129 
BAŞKAN — Oy]arınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler'... Kabul edilmiştir. 

2 nei maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1974 malî yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin, dayandığı hükümler, bağlı 
(V) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazdı gelirin tarh. tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaimi edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaimi edilmiştir. 

M'adde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere "girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN •— 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül. 
bağlı (-R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 22, 
23 ve 25 nei maddeleri hükümleri İstanbul Tek
nik Üniversitesine 'bağlı döner sermayeli kuru
luşlar hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaimi edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Madde 7. — (üniversite bütçesinin fakülte 
ve enstitü ile ilgili proramlarında yer alan pro
je ödeneklerini, rektörlük programlarına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

•BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaimi edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1- Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 r.ei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim ibakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiş/tir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı Büt
çesinin açık oylaması yarın yapılacaktır. 

6". — Ege Üniversitesi 197-1 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyona raporu 
(M. Meclisi : 1/69; ('. Senatosu : 1/217) (S. 
Sayısı : 33li) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1974 yılı Büt
çesinin maddelerini okutuyorum. 
Ege 'Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1974 malî 
yılında yapacağı hizmetler için 'bağlı (A) işaret
li cetvelde -gösterildiği üzere 354 332 093 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 

Bölüm 

101 

Lira 

Genel yönetim 7 963 974 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 336 S. Sayılı beısmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bölüm Lira 

102 

J03 

:ıo-

114 

132 

133 

135 

156 

161 

Destek hizmetleri 18 529 151 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ediı] mistir. 
Mediko - sosyal hizmetleri 6 479 614 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı okullar ve 
araştırma merkezleri 5 728 333 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 31 978 269 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Diş Hekimliği Fakültesi 9 233 776 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Eczacılık Fakültesi 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmişti!'. 

Tıp Fakültesi 177 725 567 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İktisadî ATe Ticarî Bilimler 
Fakültesi 16 548 246 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler Fakültesi 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

18.1 Mühendislik Bilimleri Fa
kültesi 19 515 372 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 38 727 738 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

187 düzel Sanatlar Fakültesi 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul, eden
ler... Kaimi etmeyenler... Ka
bul (•dil mistir. 

201 Mühendislik ve "Mimarlık 
Akademisi 20 002 053 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul 'edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... 
Kaimi etmeyenler... 1 nei madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, 
•bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
354 332 093 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli 
cetvel i okutuyorum. 

B — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

6 . 5 . 1974 O : 3 

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1974 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler bağlı (O) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı 'gelirin tarh. tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN —• 3 neü maddeyi oylarınıza .su
nuyorum. Kaimi edenler... Kaimi etmeyenler... 
Kaimi edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Kaimi etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaimi etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Gene! Bütçe Kanununun 22. 23 
ve 25 nei maddeleri hükümleri. Ege Üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkın
da da. uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaimi edenlei'... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin t a kült e 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, rektörlük, programına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kaimi etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 8. — B u kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kaimi edenim-... Kaimi etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanla m yürütül'-. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 Vergi gelirleri 3 800 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu- I 
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaimi edilmiştir. I 

2 Vergi dışı gelirler 12 550 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kaimi edenler... Kabul I 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

3 Özel gelirler 337 982 093 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul I 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 
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Kanun tasarısı 7 31 ayıt, .günü açık oya su
nulacaktır. 

7. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) 
(S. Sayısı : 335) (1) 

BAŞKAN — 11)7-1 yılı Ankara Üniversitesi 
Bütçesinin maddelerine geçiyoruz. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ankara. Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. —• Ankara Üniversitesine 1974 malî 
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 593 956 561 li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 

Bölüm Lir. 

101 Cenel yönetim 10 990 141 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul <.'tmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 3 403 181 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmişi ir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 3 112 462 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 41 361 782 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 335 8. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

6 . 5 

Bölüm 

1974 O : 3 

Lira 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 013 758 

133 

135 

139 

153 

154 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Eczacılık Fakültesi 23 711 340 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
im-... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 220 692 370 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul, eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Veteriner Fakültesi 39 526 630 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edil mistir. 

Elâzığ Veteriner Fakültesi 53 781 445 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul rden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Dil ve Tarif Coğrafya. Fa
kültesi 32 169 284 
BAŞKAN —- Bölümü oyları
nıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eğitim Fakültesi 27 475 600 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hukuk Fakültesi 21 069 694 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edil mistir. 

157 İlahiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 518 784 
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Bölüm Lira 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 31 588 347 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 50 541 734 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —.2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
593 956 561 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Haddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum. 

B — Cetveli 

Gelir 
türü Lira 

İ Vergi gelirleri 500 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

2 Yergi dışı gelirler 6 910 006 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 586 546 555 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
et mey en! er... Ka bul edi İm iştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh, tahakkuk ve tahsiline 1974 malî 
yılında da devam olunur. 

6 . 5 . 1974 O : 3 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri, Ankara Üniver
sitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kaimi etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Kektörlük programına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Bütçesi açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

S. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu, tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(S. Sayısı : 339) (1) 

BAŞKAN — 1974 malî yılı Hacettepe Üni
versitesi Bütçesinin maddelerini okutuyorum. 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1974 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 698 680 670 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum. 

(1) 339 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağına eJîlidir. 
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Hacettepe Üniversitesi 

Bolüm 

101 

B : 56 

Lira 

103 

104 

111 

112 

m 

dene! yönetim programı 10 437 130 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza siniliyorum. Kabul edem 
mr... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Desttik hizmetleri programı 193 894 605 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
im'... Kabul etmeyenle)'... Ka
bul edilmiştir. 

Mediko - Sosyal hizmetler 
programı 47 858 110 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı okul ve 
araştırına merkezleri programı 37 145 510 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fen bilimleri programı 12 657 635 
BAŞKAX — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kimya bilimleri programı 10 002 105 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

Diş hekimliği bilimleri prog
ramı 8 221 775 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eczacılık bilimleri programı 7 391 465 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 . 5 . 

Bölüm 

1974 O : 3 

Lira 

134 

136 

141 

143 

159 

161 

:80 

Gevher Nesibe tıp bilimleri 
programı 30 596 4:30 
BAŞKAX — Bölümü'oyları
nıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tıp bilimleri programı 215 316 370 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Sağlık bilimleri programı 2 677 365 
BAŞKAN" —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eskişehir tıp bilimleri prog
ramı 16 347 710 
BAŞKAN" —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Samsun tıp bilimleri prog
ramı 2 670 320 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mezuniyet sonrası. eğitimi 
programı 757 780 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Sosyal ve idarî bilimler prog
ramı 35 :)5() 520 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mühendislik bilimleri prog
ramı 45 333 340 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Lira 

201 Sivas Cumhuriyet Üniversi
tesi programı 22 022 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cet
vel iyi e birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
698 680 670 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuvorum. 

B — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 16 850 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenle]'... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler :) 425 501 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kaim! 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

?> Özel gelirler 678 405 1.69 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cet veliy
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
im'... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'••> ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1974 

malî yılında ekle edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı ('O işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

Üniversite seçme sınavlarına girecek aday 
öğrencilerden alman kayıt harcı (B) işaretli 
cetvelin (Kayıt, imtihan ve diploma harçları) 
maddesine gelir kaydedilir. 

6 . 5 . 1974 O : 3 

BAŞKAN — o ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. •— Harcamalara ilişkin formül, 

bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22, 2-) 

ve 25 nci maddeleri hükümleri Hacettepe Üni
versitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında ela uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul, edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenim'... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi toylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısı açık oya sunulacaktır. 
.9. — İktisadı n Ticarî ilimler Akademileri 

197i \j\l\ Biılçe Kanunu, tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (~M. Meclisi : 1/73; ('. 
Senatosu- : 1/251) (S. Sıryısı : 310) (1) 

BAŞKAN — 1974 yılı İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademileri Bütçesinin maddelerin e geçiyo
ruz. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

İktisadî ve Ticarî-İlimler Akademileri 1974 yılı 
Tî ,"„•!-,-.,-. I r n - m - m n + •fcSıiitc-c Kîîn tasarısı 

Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerine 1974 malî yılında yapacakları hiz
metler için, 'bağlı (A) işaretli cetvelde ve aşa
ğıda gösterildiği üzere (82 869 926) lira ödenek 
verilmiştir. 

(1) 340 S. Sccyıh basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir, 
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Ödenek Bölüm 
mik ta r 

Lira 

Adana İkt isadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 10 2öö (İ21 

Ankara. İkt isadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 27 711 10:i 
Bursa ikt isadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 9 018 150 
Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 22 807 008 
İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 12 407 978 

Cenel toplam 82 809 920 

mğlı (A) işaretli BAŞKAN' — Maddeye 
cetveli okutuvorum. 

İLfisadi cı Ticari Hititler Aka<h tniU ri 

Bölüm kira 

111 Adana İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 10 20Ö 021 
BAŞKAN - - Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 27 771 KK> 

BAŞKAN" — Bölümü oyları
nıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. . Ka
bul edilmiştir. 

1 b'S Bursa İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 9 018 1Ö0 
BAŞKAN" —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Kskişelıir İk t i sad î ve Ticarî 
İlimler Akademisi 22 807 008 
BAŞKAN" —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

11") is tanbul İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 12 407 978 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabu l eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan. (A) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi oku tuyo ıum. 
.Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka

demilerinin •gelirleri, ,bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere. (82 809 920) lira. okmrk tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN" — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B — (Vtvel 
Cclir 
tü rü 

1 Vergi gel i rl eri 8 000 000 
BAŞKAN" — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 050 020 
B A Ş K A N — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•A Özel gelirler 74 219 900 
B A Ş K A N — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... E tme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

o ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde .'). — İkt isadî ve Ticarî İl imler Aka-

demilerince 1974 malî yı l ında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her 'birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, t a h a k k u k 
ve tahsiline 1974 malî yı l ında da devam olunur. 

BAŞKAN — ^Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 
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Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül. 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir . 

B A Ş K A N — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — İhı kanun 1 Mart 1974- tar ihin
de yü rü r lüğe girer. 

BAŞKA X —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... içmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 

Madde (i. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim 'bakanlan yürü tü r . 

BAŞKA X — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısı ayık oya sunulacakt ı r . 

10. — Çukurova C'iiiversitesi 1971 yılı Büt
ee kanunu tasarısı re Bütee Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 
1/252) (S. Sayısı : 311) (1) 

B A Ş K A N — 1974 mali yılı Çukurova Üni
versitesi Bütçesinin maddelerini okutuyorum. 

Çukurova f 'niversitesinin 1974 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesinin J974 
yılı malî yılında yapacağı hizmetler için. bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(122 729 278) lira. ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A> işaretli 
cetveli okutuvorum. 

İH) Hım Lira 

Çukurova { niveı sitesi 

Bölüm Lira. 

101 Oenel yönetim •'! 154 000 
BAŞKAX —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 810 000 
.BAŞKAN" —- Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) Hil S. Sayılı basmayan 2 . o . 197i ta
rihti 52 nci Birleşim tutanağına eklidir . 

1().°» Mediko - sosyal hizmetler 7:31 000 
B A Ş K A X — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i:î5 Tıp Fakül tes i 50 42:} 090 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabu l etmeyenler... Ka
bul edilmiştir . 

184 Ziraat Fakül tes i (Ki 611 188 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri. 
bağlı (B) işaretl i cetvelde gösterildiği üzere 
(122 729 278) lira o larak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAX — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B — Cetveli 
Gelir 
t ü r ü Lira 

1 Vergi gelirleri 10 100 
B A Ş K A N — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kaimi 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 8:î5 500 
B A Ş K A N — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

:î Özel gelirler 121 88:} 678 
B A Ş K A N — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... 
Etmeyenler. . . Kaimi edilmiştir. 

Madde :>. — Çukurova Üniversitesinin 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler . (O) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir . Bu cetvelde yazılı ge-

— 626 



Ö. Senatosu B : 56 6 . 5 . 1974 O : 3 

lirin t a rh . t a h a k k u k ve tahsiline 11)74 malî yı
l ında da devanı olunur. 

B A Ş K A N — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kaimi edil
miştir. 

.Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gele
cek y ı l la r geçici yüklenmelere gir işmeye yetki 
veren kanunla r , bağlı ((>) işaretl i cetvelde gös
ter i lmişt i r . 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül. 
(R) işaretl i cetvelde gösterilmiştir. 

B A Ş K A N — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 

Madde G. — Genel Bütçe Kanununun 22, 2-'! 
ve 25 ııci maddeleri hükümleri , Çukurova Üni
versitesine bağlı Döner Sermayeli Kuru luş la r 
hakkında da uygulanı r . 

B A Ş K A N — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin Fakü l te 
ve okullarla ilgili p rogramlar ında yer alan pro
je ödeneklerini . Rektör lük programlar ına aynı 
unvanla ak ta rmaya Maliye Bakanı yetki l idir . 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 

Madde S. — Bu kanun 1 Mart 1974 tar ihin
de yü rü r lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir . 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eği t im bakanlar ı yürütül*. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısı açık oya sunulacakt ı r . 
11. — Diyarbakır f^niversitesi 1,974 yılı Büt

çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karına Komisi/onu 
raporu (M. Meclisi : 1/75: C. Stenateısu : 
1/253) (S. Sayısı :312) (1) 

BAŞKAN — Diya bakır Üniversitesi 1974 yı
lı Bütçesinin maddelerini okutuyorum. 

Diyarbakı r Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1974 
malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösteri ldiği üzere (121 989 847) 
lira (»denek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Diyarbakır Cniversitısi 
Bölüm. Lira 

101 (îenel yöne t im 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

24S 200 

19 C»:î4 

Fi) 0 Ki 

(1) 3-12 N. Sayılı basnıayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına ellidir. 

1(>! Mediko - sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza. sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 9 :i()S 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

biö Tıp Bilimleri Fakültesi 112 ]:î4 191 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cet veliy
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Diyarbak ı r Üniversitesı'nin ge
lirleri bağlı (B) işaretl i cetvelde gösterildiği 
üzere (121 989 847) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) i şare t l i cetveli okutuyo
rum. 
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B — Cetveli 
fi el i r 
t ü r ü Lira 

1 Vergi gelirleri 
2 Vergi dışı gelirler 
•'i Öze! gelirler 

150 000 
570 003 

•121 269 844 

2 nci maddeyi okunan (B) işaretl i cetvelle 
birl ikte oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde •>. — Diyarbak ı r Üniversitesince 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler , bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir . 

T'>u cetvelde yazılı gelirin t a rh . t a h a k k u k ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAX — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül. 
bağlı ÇR) işaretli cetvelde gösterilmiştir . 

BAŞKAX — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir, 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22. 2'-) 
ve 25 nci maddeleri hükümler i , Diyarbakı r Üni
versitenin? bağlı döner sermayeli kuru luş la r 
hakkında da uvgulamr . 

6 . 5 . 1974 O : 3 

BAŞKA X — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kaimi edil
miştir. 

M'adde 6. — Üniversi te bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili p rogramlar ında yer alan pro
je ödeneklerini , Rek tö r lük programına aynı un
vanla ak ta rmaya Maliye Bakanı yetkilidir-. 

BAŞKAX — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabu] edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1974 tar ihin
de yürür lüğe girer. 

I>AŞKAX —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 

Madde <S. — I>u kanunu Maliye ve Millî 
Kğitim bakanlar ı yü rü tü r . 

I>AŞKAX — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabu] edil
miştir. 

Kanun tasarısı açık oya sunulacakt ı r . 
ıSayın üyeler, her ne k a d a r üniversi teler büt

çeleri açık oya sunulmamış ise. de, kendimi o 
şereften mahrum bı rakmamak için üniversite
lerin bütçelerinin memleketimize hayırl ı , uğur lu 
olmasını ve Bakanl ık camiasına kut lu olmasını 
dilerim. 

Hirleşimi. 7 Mayıs 1974 Salı günü saat 
9,.'î()'da top lanmak üzere kapat ıyorum. 

K a p a n m a saat i : 01,35 
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Karayolları G-enel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen açık oyların sonucu 
(S. Sayısı : 343) 

(Kaimi edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanul lah Celebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Giirsoytrak 
Kadr i Kap lan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karayel ioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahr i özdirek 
Sefahattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
H a y d a r Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muza ft'er Yurdaku le r 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

A F Y O N KARAIl tSAR 
M. Kâzım Karaa.îhıçh-
oğlıı 
Kemal Şenoeak 

A Ar ASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgu t Cebe 
Turhan Kap anki 
Mahmut Vura l 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Se raf et tin P a k e r 

Oye sayısı 
Oy yerenler 

Kaibul edenler 
Reddedenler 
•Çekil işerler 

Oya katıİmayanlar 
Açık üyelikler 

: 184 
: i>9 
: 84 
: 15 
: 0 
: 81 

4 

[Kabul edenler] 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

B A L I K E S İ R 
Nejat Sarl ıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

«BİNGÖL 
A. Hikmet Yur tsever 

BURDUR 
Ekrem Kah ay 

BURSA 
Saffet Ura I 

ÇANAKKALE 
İmadet t in Elmas 

CORUM 
Safa Yakjuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Sekıhatt in Cizrelioğlu 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Cehil E r t u ğ 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğl ı ı 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

HATAY' 
Kemal Kıhçoğhı 

İÇEL 
Lııtfi Bilgen 
Tal ip öızdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
F ik re t Gündoğatv 
Ali Oğuz 
K A H R A M A N M ARAŞ 
Hilmi Soydan 

K A R S 
S i m Ata lay 
Muzaffer Şamiloğl u 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğl ı ı 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtf i Tokoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ha m di Özer 

MANİSA 
Doğan Barutcuoğ'hı 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki A ta sağun 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Şevket Kötksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ziya (Jökaİp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzımı İnebeyli 

T E K İ R D A Ğ 
Hayr î Mumcuoğlıı 
Cemal Tar lan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

U R F A 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Er»in 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Melhmet Ali Pest i i ci 

O UMHURBAŞ KANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selfıhattin Babüroğlu 
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/'Red delenler/ 
ADIYAMAN 

Mehmet S i m Turanlı 

AVDIN 

İskender Cenap Ege 

BİTLİS 

Kanıran İnan 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (i. 
Alulkadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Kara yiğit 

AĞRİ 
Kasım Küfrezî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bek at a 
Yiğit Köker 

AYDİN 
Ali Celâdettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin lııkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
T. Sabri Çağiayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Crürhan Titrek 

ÇORUM. 
M. Şevket Özcetin 

BURSA 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Oilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTA M. ONU 
Ahmet Nusret Tuna 

[Oya katılmayanlar] 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salinı Hazerdağlı 

ERZURUM 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sahalı a ttin Orhon 

1SPARTA 
Mustafa Gül e üg il 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Neci]) Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAH RAM AN i I ARA S 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
( T . ) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA. 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arık an 
S a ili Mehmet oğlu 

MUŞ 
İsüiıai! İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Be'kir Sı tiki Baylkal 

SAKARYA 
Mustafa Tığdı 

SAMSUN 
Refet Rende e i 

S İ YAS 
Adil Altay 
Nureititin Eıniirk 

Ankara 
İstanbul 
Konva 

[Açılı üyelikler] 

.1 T Tunceli 

MANİSA 
Oral Karacısına ııoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Aicnteşeoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atavurt 

Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Beti I 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağan oğlu 
ö. Lûtfi Hoca oğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. Â) 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Fethi Çelikbas 
Hayıi Dener 
Özer Derini 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç (I.) 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek (İV) 
Tayfın- Sökmen 
Naitm Talû 
Halil Tunç 
Bahri ve Ücok 

Yekûn 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Ctenel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen açık oyların 
sonucu (S. Sayısı : 344) 

(Kabul edilmiştir.) 
(vye sayısı : 181 

Oy r e renler : 110 

Kail)ul edenler : 80 
Reddedenler : o0 

Çekinse rler : 0 

Oyo ka t ı lmayanla r : 70 
Acık üyelikler : 1 

/Kabul edenler] 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Ekrem Aeuner 
Kefe t Ak soy oğlu 
Mucip Atakl ı 
Emanul l ah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi ( l ü r s o r t r a k 
Kadr i Kap lan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğhı 
Sami Küçük 
Sezai O K a n 
F a h r i Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Solahat t in özgür 
M. Şükran Özkaya 
( ' e r d et S u n a r 
Hayda r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakule r 

A D A N A 
M. Yılmaz Mete 
Mnlka d der Özte k i ı1 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
A F Y O N KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçh-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Vural 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 

AMASYA 

M a cit Zeren 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğhı 
Nejat Sarlıealı 

.BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ekrem K a b a r 

BURSA 
Saffet Fra l 

ÇANAKKALE 
İmadettiıı Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Selâıhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeııeli 

ELÂZIĞ-
Celal E r t u ğ 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

(İAZİANTER 
Salih Tanyer i 

(i İRE SUN 
İhsan Topaloğlu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lût'l'i Bilgen 

İSTANİH'L 
Solmaz Beliil 
Ferzi Hakkı E sat oğlu 
Fikret Oündoğan 
K A H R A M A N M ARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
j Sırrı A t a l a r 
İ Muzaffer Şanıiloğlu 
| KAYSERİ 

Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaıklıoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 
Ferz i Halıcı 
Fak ih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nure t t i n Akyur t 

MANİSA. 
Doğan Barutçuoğhı 
O rai Karaosmanoğlu 

A N K A R A 
Turhan Kapan"! t 
İsmail Yetiş 

[Reddedenler} 

A N T A L Y A 

Sera i'et tin P a k e r 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ıkan 

ORDU 
Şevket Köıksal 

S A M S I N 
Ferz i Gereci 
Z iya (l ökal p Mü l â yinı 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Al tay 

TEKİRDAĞ-
H a y r i Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Oerdet A r k a n 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

U R F A 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONCİ UL1) AK 
Mehmet Ali Pestilci 

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
CA S E C İ i ; E N Ü Y E L E R 
Cihat Alpan 
Selâhatt in Babü.roğlu 
Sait Naci Ergin 
Tayfur SOkmeın 
Bahr i re Ücok 

A Y D İ N 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
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BAL t KESİR, 

Raif Eriş 
BİTLİS 

Kfımran İnan 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül ez 
Alâ'eddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayanın] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
(1) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 
AFYON KAR AHİ SAR 
Ahmet Kar a yiğit 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Kasını Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Rekata. 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yaleuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakın Hatunoğlu 

ÇANKİRİ 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cidara 

HATAY 
'Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Oı'han Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret 'Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali A İkan 

[Oya katılın ayanlar] 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçeıı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Tekin Anbıırun 
(Başkan) 

Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Nee i p M irk el ânı oğl u 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
fi.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İşm^n 

KÜTAHYA 
Osnıaviı Al bayrak 
Ahmet Özmıımcu 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait. Mehmet oğlu 

MUŞ 
İsıma!İ İlhan 

NEYSEHIR 
İ. Şevki A ta sağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktür! 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bökir Sıtıkı Baykal 

RIZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSIN 
Refet Rendeei 

Ankara 
İstanbul 
Konva 

[Arık üyelikler] 

Tüne eli 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Me'nteşeoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cöm-ert 

SİNOP 
Nâziıin. İn ebeyi i 

UŞAK 
Mehmet Faik Atavur! 

I s iYA* 
Nurettin Ertüı-k 
Kâzım Kangal 
Hüseyin. üztürk 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şaddr Ağanoğlu 
Ö. Lfıtt'i Hoeanğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT1 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
(i. A) 
Ahmet Demir Yüce 

(M'MIIFRBASKAN 
CASEÇİLLN CYL1 
Fethi ÇVlikbaş 
Hayıi Denei-
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç (İ.) 
.Mehmet İzm en 
Sabahattin Özb"k i 
Naiıuı Talû 
Halil Tunç 

IN-
l.11.1 

1 Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

6 . 5 . 1974 Pazartesi 

iSaat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/65; Cumhuriyet Senatosu : 1/248) (S. Sa
yısı : 332) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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