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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Dışişleri, 
Millî Savunma, 
İçişleri Bakanlıkları bütçeleri kabul olundu. 
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata ve Bitlis Üyesi 

Kâmran tııan'ın, Amerika Birleşik Devletleri Kongre
sinin Türkiye'ye ortak savunma gereği yapılan yar
dımı tek taraflı kesmesi sebebiyle Cumhuriyet Sena
tosunun üzüntü ve teessürlerinin Amerikan Kongre
sine duyurulmasına; 

Adalet Partisi Grupu Başkanlığının ve 
C. H. P. Grupu Başkanlığı, Tabiî Üye Muzaffer 

Yurdakuler, Kahraman Maraş Üyesi Hilmi Soydan, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan'ın; Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun saygı 
ve takdirlerinin iletilmesine dair önergeleri ittifakla 
kabul olundu, Başkanlıkça gereğinin yapılacağı bildi
rildi. 

9 . 2 . 1975 Pazar günü saat 09,30'da toplanılmak 
üzere Birleşime ( 9 . 2 . 1975) saat 03,45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 30 ncu Birleşimi açıyorum. 

/. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 11210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (1) 

lî. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A) BAYINDIRLIK BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 

(1) 406 S. Sayılı basmayan 5 . 2 
Birleşim tutanağına eklidir. 

1975 tarihli 26 ncı 

BAŞKAN — Kararınızla programda yapılan de
ğişikliklere göre sıra Adalet Bakanlığı Bütçesinde ise 
de, Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun ra-
hatsızlandığını öğrendik. Bu nedenle Adalet Bakan
lığı Bütçesinin 11 Şubat 1975 Salı günü görüşülme-
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sine ve 10 Şubat'tan görüşülmesi bitirilememiş büt
çe varsa, ondan sonra; eğer 10 Şubat 1975 Pazarte
si programı ikmal edilmişse, 11 Şubat 1975 Salı günü 
sabah saat 9,30'da başlayan Birleşim Oturumunda 
görüşülmek üzere ertelenmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kararınızla programda yapılan değişikliklere gö
re şimdi sıra Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindedir. 

Grupları ve şahısları adına söz istemiş bulunan 
arkadaşlarımın adlarını sunuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına İmadettin 
Elmas, Adalet Partisi... 

SALİH TANYERÎ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
15 dakika müsaade edin de temin edelim efendim. 
Böyle bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, arz edeceğim 
efendim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Osman Salih-
oğlu söz almış bulunuyorlar. 

Kendi adlarına söz alanlar da; Sayın Arif Hik
met Yurtsever, Sayın Hamdi Özer, Sayın İsmail İl-

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeeri, 30 ncu Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyo
rum. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. Söz sırası Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adma Sayın İmadettin Elmas'da buyurun 
efendim. 

C. H P. GRUPU ADİNA İMADETTİN ELMAS 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

C. H. P. Grupu adma, Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 Malî Yılı Büt
çesi hakkında konuşmak üzere huzurunuzda bulunu
yorum. Bu vesileyle saygılarımı sunarım. 
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han, Sayın Niyazi Unsal, Sayın Sami Turan, Sayın 
Raif Eriş, Sayın Kemal Turgut, Sayın Oral Karaos-
manoğlu, Sayın Orhan Tuğrul ve Sayın Tevfik Kut-
lar'dır. 

Şimdi programda değişiklik olduğuna göre, gerek 
grupları adına, gerekse kendi adlarına söz almış bu
lunan arakdaşlarımızın bu değişiklikten haberdar ol
malarına olanak vermek lâzım. Bu itibarla söz almış 
bulunan arkadaşlarım arasında bir yoklamayı gerekli 
görüyorum. 

Sayın İmadettin Elmas henüz yoklar, Sayın Osman 
Salihoğlu henüz yoklar. 

Bütçe görüşmelerinde de önce grup sözcülerine 
söz vermek gerektiğine göre, kendi adlarına söz alan 
arkadaşlarım arasında yoklama yapmaya olanak gör
müyorum. 

Sayın İmadettin Elmas ve Sayın Osman Salih-
oğlu'nun bu değişiklikten haberdar olarak konuşma
larını yapabilmelerini sağlamak üzere Birleşime 15 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 9,50 

Sayın senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları Türki

ye'nin Devlet ve il yollarını, demiryolları limanlar ve 
hava meydanları ile Devlet ve diğer kamu kesimi hiz
metlerine ait binaların yapılması ve ulaştırma sektö
rünün tüm altyapı tesislerinin yapımı, bir kısmının da 
onarımını yapan bir kuruluştur. 

Diğer bütçelerden yapılacak transferler hariç, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi ile beraber top
lam 8 milyar civarında bir ödenek konulmuş bulun
maktadır. 

Diğer bakanlık ve müessese bütçelerinden Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesine aktarılacak bütçe 
ödenekleri ile Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi yaklaşık 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,10 

BAŞKAN : Başkan ekili Zihni Betil. 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl), Ekrem Kabay (Burdur) 
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olarak 11 864 976 846 liraya ulaşmaktadır. 
Bu bakımdan, bu Bakanlığın Bütçesi üzerine dik

katle eğilmek, incelemek ve eleştirmek icap etmekte
dir. 

Ancak, Bütçenin tümü üzerinde yapılan görüş
meler sırasında Grupumuz adına yapılan eleştiride de 
belirttiğimiz gibi, bu Bütçeyi Senatoya sevk eden Ko
misyonun kuruluş tarzını kanımızca Anayasa ve İç
tüzüğe aykırı oluşu nedeniyle Bütçenin detaylarına 
ve içeriğine girmeden anahatîarı üzerinde ve Ba
yındırlık sektörü konusunda partimizin politikasını 
belirten birkaç söz söylemekle yetineceğiz. 

Bugün, Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının, teknik 
personel bakımından, maddî olanak bakımından kar
şılaştığı bütün zorluklara rağmen, en randımanlı çalı
şan bir müessese olduğunu belirtmek herhalde en 
azından bir hakşinaslık olur. 

Ancak, kusur ve noksanlıkları yok mudur? Ga
yet tabiî ki, vardır. 

Şimdi, bazı görüş ve temennilerimizi kuruluşların 
kendi bünyesi içinde teker teker arz etmek isterim. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü : 
Bu kuruluşun ülkemizin tüm yapı işlerinin yapını, 

bakım ve onarım işlerini bünyesinde toplamasını te
menni ederiz. 

Çünkü, bugün birçok kuruluşların ayrı ve müsta
kil bir inşaat dairelerinin bulunması nedeniyle: 

a) İş gücü sarfına, 
b) Maliyet yükselmesine, 
c) Standartlaşmanın önlenmesine, 

sebebiyet verildiğine inanıyoruz. 
Diğer taraftan, bakım işlerinin bu Bakanlık yeri

ne Maliye Bakanlığında bulunması da, bina ve tesis
lerin zamanında bakım ve onarımının yapılmasını 
önlemekte ve dolayısıyle maliyeti yükseltmektedir. 

Bu Genel Müdürlük bünyesi içinde bir reorganizas-
yon yapılmasını, projelerin tipleştirilmesini, bina in
şaatlarında subasman üzerinde kalan kısımların kesin 
hesaplarının daha önceden yapılmasını ve bu suret
le hemen her zaman şahit olduğumuz örikeşif bedeli 
ile son keşif bedeli arasında bazen % 100'lere va
ran fiyat artışlarının önleneceğini ve maliyetlerin dü
şeceğine inanıyoruz. 

Aynı zamanda konular üzerinde ihtisaslaşmaların 
oluşacağına ve hataların azalacağına inanıyoruz. 

Bugün işbaşında bulunan Genel Müdürlük ele
manlarının bu temennilerimizi gerçekleştirecek güçte 
olduklarına itimat ediyoruz. 
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Demiryolları, Limanları ve Hava Meydanları Ge
nel Müdürlüğü. 

Bu Genel Müdürlüğün iş konusu, hem çok geniş, 
hem büyük malî olanakları icap ettiren iş sahalarını 
kapsamaktadır. 

Türkiye'nin düne nazaran liman, iskele, barınak, 
çekek v.s. gibi tesisleri bugün çoğalmıştır. Mütevazı' 
kadrosuyle liman, hava meydanları, demiryolları in
şaatlarını kendilerine verilen malî olanakları en iyi 
şekilde kullanarak yaptıklarından hiç şüphemiz yok
tur. 

Ancak, Bugün bir İstanbul limanının, günün tek
nolojik gelişmeleri ile paralel olarak artan büyük to
najlı, hatta normal tonajlı gemilerin dahi yanaşma
sına ve bunların gerekli hizmetlerini görmeye yet
mediği bir hakikattir. 

Sahil kordonu 7 bin kilometrenin üstünde bulu
nan Türkiye'mizde sahil hizmetleri sayılmayacak ka
dar çoktur. 

Mesele bu ihtiyaçların plan hedeflerine uygun ola
rak ve her türlü siyasî baskıdan uzak bir programa 
bağlanması ve hükümetlerin de buna paralel olarak 
gerekli ödenekleri bütçelerine koymalarıyîe halli müm
kündür. 

Ancak, müzakeresini yaptığımız bu Bütçede bun
ların gerçekleştirilebilmesi için ileri bir adım atıldı
ğını söylemekten yoksunuz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 
Karayolları şebekemizin gelişmesi ve yaygınlaşma

sı. ülkemizin, birbirinden ayrı kapalı ekonomik top
lumlar olmaktan kurtularak onların pazarlama yerle
rine açılmasında büyük bir etken olmuştur. 

Türk halkı hızlı bir kalkınmanın ve medeniyetin 
özlemini çekmektedir. Bunun en belirgin örneği, ev
velce, tozlu da olsa, yola kavuşmanın sevincini için
de duyar ve bununla yetinirken, şimdi yolunun as
faltlanmasını istemektedir. Bunu da doğal karşılamak 
lâzımdır. 

Ancak, bugün müzakeresini yaptığımız Bütçeye 
konan ödeneklerle bu isteği karşılamak şöyle dursun. 
mevcutların muhafaza edilebileceği bile şüphelidir. 

Günümüzün teknolojik gelişmesi ile paralel ola
rak kara nakil vasıtalarının tonojları da artmaktadır. 
Bir zamanlar ağırlık kontrolleri sıklaştınlmış iken, bu
gün bunun gevşetildiği, bu sebeple de artan ağır to-
nojiar altında yollarımızın bozulduğu ve dolayısıyla 
ülke ekonomisinin zarar gördüğü bir vakıadır. 

Bu zarar iki yönde olmaktadır. Şöyleki : 
Bir tarafta bozulan bu yolların onarımı zor ve bü

yük malî külfetler yüklemekte, diğer taraftan kara na-
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kil vasıtaları fazla yükleme nedeniyle arıza yapmakta, I 
akis kırmakta, yedek parça için döviz kaybına sebe
biyet vermektedir! I 

Bu bakımdan ağırlık kontrollerinin üzerinde önem- I 
le durulmasını önermekteyiz. I 

Yol şebekemiz ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermek- I 
ten çok uzaktır. Bunu birkaç rakam ve örnekle ka- I 
nıtlamak isterim. I 

Bazı ülkelerin bir kilometrekaresine isabet eden I 
yol uzunluğu kilometre olarak şöyledir : I 

İsviçre 1,500 kilometre, I 
Avusturya 1,140 kilometre, j 
Düne kadar birer vilâyetimiz olan Bulgaristan'da I 

0,280 kilometre, 
Yunanistan'da 0,270 kilometre iken, ülkemizde I 

ise, bugün 0,080 kilometredir. I 

Sayın senatörler; I 
Mal ve hizmetlerin üretimden tüketime intikalini I 

sağlamak için, kırsal alandan köye, köyden kente, I 
kentten daha büyük tüketim ve sanayi bölgelerine 1 
doğru gittikçe yaygınlaşan bir yol şebekesine olan ıh- 1 
tiyaç her türlü izahtan varestedir. Bu böyle olunca, I 
yukarıda da arz ettiğim gibi dün bir vilâyetimiz du- I 
rumunda olan ülkeler yol bakımından bizden % 400 I 
daha ileri durumda iken, bizim (Bütçe Raporunda da I 
belirtildiği gibi) Bütçemize yeni yol yapımına imkân j 
verecek bir ödenek koyamayışımız kanaatimizce bü- I 
yük bir hatadır. I 

Diğer taraftan; bugün mevcut makine parkının ı 
büyük bir kısmı ömrünü doldurmuştur. Süratle yeni- I 
lenmesi lâzımdır. Bu yapılmadığı takdirde bir gün I 
bunun acısını hep birlikte ve çok ağır olarak çeke- I 
eeğimizi nazarlarınıza arz ederim. j 

Diğer mühim bir konu da, kamu kesimi demir
yolu ve denizyolu naktiyatı ile ulaşım sektörü ara- j 
sında altyapı bakımından bir denge kurulması artık 
ülkemiz için bir zaruret halini almıştır. İlgililerden I 
bu dengenin kurulmasını öneriyoruz. 

Sayın senatörler; i 
Sözlerimi bitirmeden önce tüm teknik personel I 

konusunda meslekdaş'larımı kayırma zihniyetinden va
reste, yalnızca ülke çıkarlarından öte hiçbir art ni
yet sahibi olmadan birkaç söz söylemek isterim. j 

Personel Kanunu çıktığından bu yana teknik per
sonelin huzursuzluğu ve bütün müesseselerin yetişmiş j 
ve uzmanlaşmış birçok tecrübeli teknik personelini 
kaybettiği bir vakıadır. j 

Bunun üzerinde uzun uzadıya durmayacağım. An
cak, ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük pay j 

I sahibi bu personelin huzursuzluktan kurtarılmasının 
şart olduğunu söylemekle yetineceğim. 

I Diğer taraftan bugün teknik personele dayanan 
I bütün müesseselerde idareci durumunda olanlar bir 
I ilâ 4 ncü dereceden maaş alabilmektedirler. Öte yan-
I dan asıl ülkenin kalkınmasında büyük katkısı olan 
I uzman ve proje mühendislerinin kadroları 5 nci de-
I recenin altında kalmakta, 1 ilâ 4 ncü dereceler bun-
I lara verilmemektedir. Bu sebeple de, müesseselerde 
I uzman mühendis, proje mühendisi olarak esas tek-
I nik işi görecek tecrübeli mühendisler kalmamaktadır. 
j Diğer bir deyimle, 20 - 25 senelik idareci teknik per-
I sonel ile yeni mezun teknik personel arasında bir boş-
I luk doğmakta, bu da ülke çıkarlarına aykırı düşmek-
j te ve işler aksamaktadır. 
I Önerimiz, tecrübeli uzman ve proje mühendisleri 
I için de, bir ilâ 4 ncü dereceler konmalı ve anlaşmalı 
I teknik personel kullanma olanakları sağlanmalıdır. 
I Sayın senatörler; 

1 C. H. P. Grupu adına Bayındırlık Bakanlığı büt-
I çesi hakkındaki konuşmamı bitirmiş bulunuyorum. 
I Beni, sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder, 
I bu Bütçenin ülkemiz ve Bayındırlık Bakanlığı mensup-
I lan için hayırlı olmasını diler, Grupum ve şahsım 
I adına saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al

kışlar.) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 
I Adalet Partisi Grupu adına Sayın Osman Salih-

oğlu... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
I program değişikliği sebebiyle şu ana kadar sözcü

müz gelmedi. Biz bu hakkımızı kullanamayacağız. 
Yalnız Bayındırlık Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesine 

I Adalet Partisi Grupu olarak müspet oy vereceğiz. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uçuzal. 
I Sayın üyeler, 
I Bayındırlık Bakanlığı bütçesi hakkında kendi ad-
I larına söz alan sayın üyelerin adlarını okuyorum : 
I Sayın Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Hamdi Özer, 

Sayın İsmail İlhan, Sayın Niyazi Unsal, Sayın Sami 
Turan, Sayın Raif Eriş, Sayın Kemal Turgut, Sayın 
Oral Karaosmanoğlu, Sayın Orhan Tuğrul, Sayın 
Tevfik Kutlar.. 

I Kendi adlarına söz alan sayın üyelerin sayısı on
dur. Tüzüğümüz, üye sayısı konuşmalara başlama-

I dan önce 6'yı aşarsa, ya Genel Kurulun kararı ile 
ya da Başkanın takdiri ile lehinde, aleyhinde ve üze-

I rinde konuşacaklara göre sıraya tabi tutulabilme 
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olanağını tanımaktadır. Ben Başkanınız olarak bu j 
takdir yetkimi kullanarak sayın üyelere soracağım; 
konuşmları bütçenin lehinde, aleyhinde veya üze
rinde midir? 

Sayın Arif Hikmet Yurtsever?... I 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Üze

rinde. I 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer? Yoklar. 
Sayın İsmail İlhan? Yoklar. 
Sayın Niyazi Unsal? Yoklar. 
Sayın Sami Turan?.. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Raif Eriş?... 
ARİF ERİŞ (Balıkesir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Turgut? 
AT.t KEMAL TURGUT (Denizli) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğlu? Yok

lar. 
Sayın Orhan Tuğrul?... 
ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Tevfik Kutlar? Yoklar. 
Sayın Kemal Turgut buyurunuz efendim. Lehin

de olana önce, aleyhinde olana sonra, üzerinde ola- i 
na daha sonra söz vereceğim. I 

O. NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın Başkan, 
ben de lehinde söz istirham ediyorum. I 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın Baş
kan, Bayındırlık Bakanlığının değerli mensupları; I 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları bütçesi mü- I 
nasebetiyle bazı tenkit ve temennilerde bulunmak 
üzere muhterem huzurunuza gelmiş bulunuyorum, j 

Bayındırlık Bakanlığı, memleketimizin her bakım
dan kalkınmasında en önemli unsur olan altyapı 
hizmetlerini ifa etmek üzere kurulmuş ve bu bakım
dan üzerinde önemle durulması gereken bir teşkilât
tır. Ben kısaca bu kısa konuşma müddeti içinde I 
Bakanlığın hizmetlerinden yalnız birisine, Karayol
ları Genel Müdürlüğünün mevzuuna dâhil olan hiz
metlere temas etmek ve seçim bölgemi ilgilendiren 
bazı mevzulara değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben teknik bir kişi değilim; ama gördüğüm ka

darı ile hemen ifade edeyim ki; Karayolları Teşki
lâtı memleketimizde en iyi çalışan ve Türkiye'mize 
kuruluşundan bu yana gece gündüz demeden gayret 
göstererek en büyük hizmet ifa eden bir kuruluşu
muzdur. 

Bir memleketin kalkınmasında, iktisadî ve içtimaî 
bakımdan süratle yükselmesinde, yurdun muhtelif { 
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bölgelerindeki iktisadî dengenin mümkün olduğu 
nispette sağlanmasında yol kadar önemli başka bir 
faktör bulunamayacağını söylemek herhalde yanlış 
bir düşünce tarzı olamaz. Herhangi bir bölgeye me
deniyet, yolla gider, hizmet, yolla gider, kültür, yolla 
gider, kitap, yolla gider, gazete, yolla gider. O halde. 
bütün bu imkânları yurdumuzun geri kalmış bölge
lerine götürmenin samimî heyecanını taşıdığına inan
dığım Devlet Karayolları mensuplarına bu kürsü
den teşekkürü bir vazife sayarım. 

Şimdi seçim bölgem olan Denizli'yi ilgilendiren 
karayolları üzerindeki temennilerimi kısaca dile ge
tirmek istiyorum. 

Denizli'nin Kale ilçesiyle Muğla ilini çok kısa 
mesafeden bağlayacak yol yapımına 20 sene evvel 
teşebbüs edilmiş ve bu güzergâh üzerinde bulunan 
çaylar, dereler üzerinde köprüler 1960 yılından ev
vel yapılmıştır. Yolun diğer kısımlarının yapımına 
başlanacağı sırada, memleketin o günkü durumu se
bebiyle yapım durmuş, bilâhara 15 yıla yakın zaman
dan beri yapılan bütün teşebbüsler netice vermemiş
tir. 9 yıldan beri Senatoda bulunmaktayım; mütead
dit teşebbüslerimiz olmuş. Hemen hemen her sene 
programa alınmasına söz verilmiş; fakat her neden
se geri bırakılmıştır. Bu yolun önemini takdir etmek 
için haritaya bir göz atmak kâfi gelecektir. Halen 
Denizli'den Muğla'ya gidebilmek için Denizli - Ay
dın arası 125 kilometre ve Aydın - Muğal arası 110 
kilometre olmak üzere 235 kilometre mesafe katet-
mek lâzımdır. Bu yol yapıldığı takdirde Denizli'den 
Muğla'ya 65 kilometreye gidilecek ve 130 kilometre 
kadar yol kısaltılmış olacaktır. 

Muğla ili ve mülhakatı Ankara'ya, İstanbul'a gi
debilmek için her gün yüzlerce vasıtayla 130'ar 
kilometre fazla mesafeyi, bu yolun yapılmamış ol
ması sebebiyle katetmektedirler. Bunun, benzin, las
tik aşınması, zaman kaybı olarak hesabı yapılabi
lirse, kanaatimce millî servetten bir yılda yapılacak 
tasarrufla bu Kale ilçesi ve Muğla yolunun yapım 
masrafları herhalde çıkarılabilir. 

Yine Denizli'nin Çameli ile Muğla'nın Fethiye ilçe
si arasındaki yol yapımı 8 sene evvel programa alın
mış, başlanmıştır, bugüne kadar ikmal edilememiş
tir. 

Denizli'nin Acıpayam ilçesiyle Muğla'mın Köyce
ğiz ilçesi arasında sadece 35 kilometrelik bir yol ya
pımı, iki tarafta mevcut yolları birbirine birleştir
mekle Denizli - Köyceğiz arasım bağlayacak Dala
man Kâğıt Fabrikasının Denizli ormanlarından gö-
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türülen kerestesi keza Aydın'dan dolaştırılmayarak bu I 
kısa yoldan götürülmüş olacaktır. I 

Burada bir vakıayı dile getirmek istiyorum. Ça- i 
meli ilçemiz dağlık, ormanlık, toprağı dar ve verim
siz bir ilçemizdir; Çok fakir insanların yurdudur. I 
Muğla ve havalisine pamuk işinde çalışmaya giden I 
işçiler köylerinden Çameli kaza merkezine 20 kilo- I 
metre, Çameli - Denizi 90 kilometre, Denizli - Aydın 
125 kilometre, Aydın - Muğla 110 kilometre, Muğ
la - Fethiye 140 kilometredir ki, toplam olarak 515 I 
kilometre mesafeyi geçmek zorundadırlar. I 

Yukarıda arz ettiğim yolun yapılması takdirin- I 
de sadece 60 kilometreyle Köyceğiz'e ve Fethiye'ye I 
varabileceklerdir. Bunlara yazık değil mi? I 

Bunlardan ayrı olarak Antalya - Denizli arasını I 
Burdur'un Tefenni ilçesi üzerinden kısa yoldan bir- J 
leştirmek üzere birkaç sene evvel çalışmalar başla- I 
mış, zannederim Antalya ilinin Korkuteli ilçesin- I 
den Denizli istikâmetinde çalışmalar devam etmiş- I 
tir; fakat o yolun yapımı da her nedense durdu- I 
rulmuştur. Bu yol yapıldığında Antalya - İzmir yolu I 
büyük mikyasta kısalacaktır. Her gün Antalya - tz- I 
mir arasında sefer yapan yüzlerce vasıtanın her ba- I 
kımdan tasarrufunu hesap etmek, bu yolun değeri- 1 
ni ortaya koymaktadır. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Afyon - Dinar - Denizli - Aydın - İzmir asfaltı I 

üzerinde yolun Denizli hudutları içinden geçen kıs- I 
ramdan gayri yerlerinde altgeçit, üstgeçitler vardır, j 
Yalnız Denizli ili hududu dâhilinde kalan kısmın- i 
da karayolu ile demiryolu beş yerde kesişmektedir I 
ve hiçbirisinde de altgeçit ve üstgeçit yoktur, hepsi 
de hemzemin geçitler halindedir. Hemzemin geçitler I 
üzerinde her sene müteaddit trafik kazaları olmak- I 
tadır, birçok insanlar hayatlarını kaybetmektedir- I 
ler ve parçalanan vasıtalar sebebiyle yüzbinlerce lira I 
değerindeki millî servet heba olup gitmektedir. I 

Konya, Antalya, İsparta, Burdur illeri ve mülha- I 
katının Denizli, Aydın, İzmir'e bağlayan ve Türkiye' I 
nin en işlek ve en önemli yollarından birisi olan bu S 
yol üzerindeki hemzemin geçitlerin kaldırılarak üst I 
veya altgeçit haline getirilmesinde zaruret vardır. I 

Sözlerime son verirken bir konuya daha değin- I 
mek istiyorum. I 

20 sene evvel Denizli'nin Çardak ilçesinde ha- I 
yaalaııı yapılmak üzere çok geniş bir saha çok ucuz I 
bedelle istimlâk edilmişti. Bu havaalanı ile Denizli, I 
İsparta, Burdur illerinin bütün Türkiye ile hava yo- I 
kından irtibatının sağlanması düşünülmüştü, askerî | 
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bakımdan önemi de nazarı itibara alınmıştı. Zira, 
havaalanı yapılmak üzere istimlâk edilen ve halen 
Hazine elinde bulunan bu saha bu üç ilimize pek az 
farklarla hemen hemen aynı mesafededir. Afyon'un 
Dinar ve Dazkırı ilçelerine de çok yakındır. Bütün 
bu yollar ve havaalanının turizm bakımından önemi 
çok büyüktür. 

Dünyada eşi ve emsali bulunmayan Pamukkale 
Denizli'dedir. Yerepolis, Geyre harabeleri Denizli'de 
ve civarındadır. Denizli'ye gelen turistler Pamuk-
kale'yi ve Denizli'nin Tavas ilçesiyle Aydın'ın Ka
racasu ilçesi arasındaki tarihî Geyre harabelerini 
de gördükten sonra Bodrum, Marmaris, Datça, Gök-
ova, Köyceğiz, Fethiye gibi dünyanın en güzel sa
hillerine, sayfiye yerlerine gitmek için Denizli - Ay
dın - Muğla yolunu takip zorundadırlar. Kale - Muğ
la yolu bu mesafeyi; yani Pamukkale ile Geyre 
- Marmaris arasındaki mesafeyi en az 130 kilometre 
kısaltacak ve bölgeye turist celbini kolaylaştıracak
tır. 

Pamukkale öyle bir tabiat harikasıdır ki, Roma
lılar devrinde Roma Senatörleri Akdenizi aştıktan 
sonra o günün nakil vasıtalarıyle İzmir ve Pamuk
kale arasındaki 250 kilometreyi de geçerek Pamuk
kale suyundan istifadeye ve istirahate gelirlermiş. Bu
gün de her yıl yüzlerce turist Pamukkale'yi görme
ye gelmektedirler. 

Pamukkale'nin milî park haline getirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bu da tahakkuk eder ve ağaçlandırıl
ması tamamlanırsa, halen 6 tane moteli bulunan, 
Denizli Belediyesinin geniş tesisleri de bulunan Pa
mukkale hiç şüphesiz her yıl binlerce turist çekebi
lecektir. 

Bu itibarla, yapılmasını rica ettiğim bu yolların 
ele alınmasında hem iktisadî, hem içtimaî bakımdan, 
hem de turizm yönünden çok büyük faydaları olaca
ğı aşikârdır. 

Sayın Bayındırlık Bakanı ve Bakanlığın ve Kara
yolları Genel Müdürlüğünün değerli mensuplarından 
bu konuları ele almalarını rica eder, bütçenin mem
leketimize ve Bayındırlık Bakanlığı, mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Turgut. 
Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığı ve Ka

rayolları Genel Müdürlüğü bütçesi, kabul ettiğiniz 
programa göre birlikte görüşülmektedir. Söz alan ar
kadaşlarıma Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi için 



C. Senatosu B : 30 

ayrıca söz verme olanağı yoktur. Bu.hususu hatırlat
mayı görev bildim. 

Sayın Canpolat, söz istediğinizi iyi anlayamadım. 
Siz bütçenin üzerinde mi söz istediniz efendim?. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Lehin
de istirham ettim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sıranız geldiğinde 
size de lehte söz vereceğim. 

Sayın Arif Hikmet Yurtsever, buyurunuz. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Sa

yın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi dolayısıyle Kara

yolları çalışmaları üzerinde bir nebze durmama mü
saadelerinizi istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında benim şu anda Bayındırlık Bakanlığı 

bütçesi üzerinde, karayollarının, temsil ettiğim bölge 
çalışmaları dolayısıyle bütçe aleyhinde söz almam 
icap ederdi; fakat ümidimi henüz kaybetmediğim 
için, bu ikazımın hiç olmazsa ilgilileri harekete ge
çireceğine inandığım için yine bütçenin üzerinde söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepiniz hatırlarsınız, 1950'lerde bir harp seferber

liği içerisinde faaliyet gösteren, memleketin her bu
cağında gece gündüz demeden çalışan, hepimizin 
iftihar ettiğimiz bir karayolları çalışması vardı. Mem
leket bir uçtan bir uca çok kısa bir zaman içerisin
de yüzbin kilometrelere varan bir karayolu ağı ile 
örülmüştü. Biz o heyecanı bütün müesseselerimize, 
bütün Devlet teşkilâtına örnek olarak gösteriyor-
duk; fakat nazar mı değdi, nedir bilmiyorum, kara
yolları da bu enerjisini, bu heyecanını zamanla kay
betti. Son zamanlarda diğer bazı çalışan müessesele
rimizin de sonuna kayar bir duruma geldi. 

Bunun sebebi çok merak ettim, ilgililerden sordum 
ve araştırdım. 1967 yılında o zaman Sayın Orhan Alp 
Bakandı, «Makine parkımızın miadı dolmuştur, yeni
lemek lâzımdır. 8 milyar liralık bir yatırıma lüzum 
vardır. Bunun bir miktarını bu sene, bir miktarını da 
önümüzdeki seneler ithal etmek suretiyle eksiğimizi 
ikmal edeceğiz.» demişlerdi. Hakikaten o senelerden 
sonra 1967, 1968, 1969, 1970 ve 1971 yıllarında yine 
bir canlanma göze çarptı; fakat 1972 yılından sonra 
karayolları yine atıl hale gelmeye dönüştü. 

Bütçede karayolları hizmetleri için 6 milyara ya
kın ödenek tefrik ediliyor, makine parkı ise oldukça 
zengin. 

İlgililerden sorduğumuz zaman; «Personel Kanu
nunun getirdiği şartlar muvacehesinde kalifiye tek-
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nik eleman bulamıyoruz.» deniliyor. «Makine parkı
mız eskimiştir, miadını doldurmuştur, çalıştıramıyo
ruz.» deniliyor; fakat Bakanlık olarak Hükümet içe
risinde Hükümet politikası icabı herhangi bir teşeb
büse girişilemiyor. Yeni makine ithal etmek, eksikle
ri tamamlamak yoluna gidilmediği gibi, teknik per
sonelin temin edilebilmesi için yan ödemeler mev
zuunda da çok zayıf kalındığı kanaatindeyim. 

Elbette bir mühendisi 1 500 - 1 600 lira ile çalış
tıramazsınız, özel sektörde 10 bin - 20 bin lira maaş ve
riliyor. Azamî 2 bin - 3 bin lira ile mühendis çalıştırmak 
imkânı yoktur. Bugünkü şartlar içerisinde münevver 
bir kişinin, çoluk çocuk sahibi olan bir kişinin 3-5 bin 
lira ile geçinmesi imkânı yoktur. Geçim sıkıntısı için
de bulunan elemanların da vazife görmesinin imkânı 
yoktur. Evvelemirde Hükümetin bu meseleyi hallet
mesi lâzım. Kalifiye, yetişmiş, tecrübeli elemanları 
elinden kaçırmaması lâzım. 

Hatırımda kalmadığı için bir rakam söylemeye
ceğim; ama Bayındırlık Bakanlığı ve karayolları zan
nederim c/c 50'ye yakın elemanını kaybetmiş durum
da. Bu vaziyette hizmet elbette görülemeyecektir. 
Biz de geri kalmış bölgeler olarak halkımızın ıstı
rabını buradan dile getirirken, belki de ilgilileri bi
raz incitmiş olacağız, bizi mazur görsünler; ama va
zife yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

İşte bu sebepten dolayı zaten programlara alın
mayan birçok hizmetler geri kaldığı gibi, program
lara alınan hizmetler de yapılmıyor. İki hatta üç se
neden beri Bingöl'de hemen hemen hiçbir karayolu 
hizmeti yoktur. Bu vaziyet muvacehesinde benim 
sözlerime, «Karayolları Teşkilâtı mefluç hale gelmiş
tir.» diye başlamam lâzımdı; ama vatanın başka kö
şelerinde çalışmaları hâlâ devam ettiği için bunu in
safsızlık telâkki ederek, kullanmadım. Gerçekten çok 
üzüntülü bir durumdayım. Vatandaşlarımıza bu du
rumu izah etmemiz imkânı yoktur. 

Karayolları programları içerisinde Bingöl'de sı
nıflara ayrılmış, numaralandırılmış; fakat yapılma
mış ve eksik bulunan il yollarımız vardır, bir de Dev
let yolumuz vardır. Bunlara sıra verilmiş; ama bir tür
lü sıra gelmiyor. Bakıyorum, 1 nci sırada, 2 nci sıra
da olduğu halde bir türlü sıra gelmiyor. Bu sene yi
ne gittim, ilgililerle temas ettim, öğrendim. Bingöl'de 
bir tek karayolu hizmeti 1975 yılı programına alın
mamış. 
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Tabiatıyle ben ilgililerle daha fazla münakaşa ede
mezdim. Benim muhatabım Sayın Bakandır. Kendile
ri ylede temas etmek imkânım olmadı. Önce burada 
rica ediyorum. Bundan sonra bu böyle devam eder
se, ricacı olmak suretiyle denetim yapamayacağımız 
kanaatine vararak, Bingöl Milletvekili arkadaşanmiz 
vasıtasıyle daha müessir denetim yolarına gitmek 
mecburiyetinde kalacağız. Bu hususta bizi mazur 
görsünler. Gerçekten vatandaşın yüzüne bakacak ha
limiz yok. Demek ki, biz Devletin ilgililerine, Ba
kanlığın ilgililerine milletimizin, temsil ettiğimiz böl
genin dertlerini anlatamıyoruz. Bu mana çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1972 yılında Karayollarına, Bingöl'de yarım kal

mış bulunan yolların ikmali için. Deprem Fonundan; 
yani sigara zamlarından artırılan ve Merkez Banka
sında bloke edilen paralardan 38 milyon lira veril
di. 1973 yılına kadar bunun ancak 8,5 milyon lirası 
harcandı. Geriye kalan para personel masrafı, maki
ne bakım ve onarımı fasıllarını karşıladı diye gös
terildi. Bu husus bakanlıklar arasında bir soruşturma, 
bir hesaplaşma mevzuu; ama Türkiye'de bütün maki
ne parkının bakımının masrafını Bingöl'ün deprem 
yolları faslından karşılamanın da elbette karşısında 
olacağım. 38 milyon liranın 29,5 milyon lirası Bingöl' 
deki üç makinenin bakım masrafına harcanamaz. 
Ben bunu, Bingöl'ün hakkı olduğu için arıyorum. 

Yine, 1974 yılında bu fasıldan 55 milyon lira tef
rik edildi ve karayollarının emrine bu hizmetlerin 
ifası için verildi. Bu paradan da bir kuruş harcan
madı, malî yıl geçti gitti. Talimin ediyorum para ema
nete alınmamıştır ve umumî masraflar arasında har
canıp gitmiştir. 

Önümüzdeki yıl da yine «Tahsisat bulamadık» di
yecekler. «Efendim Devlet Planlama Teşkilâtına tek
lif ettik, onlar programdan çıkardı.» diyecekler, bi
zim de geri kalmış yöre olarak ıstıraplarımız devam 
edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bingöl'de deprem yolu olarak programa alınmış 

bulunan ve tahsisatı tamamen deprem fonundan 
ayrılıp karayollarının emrine verilen ve fakat ya
pımı tamamlanmayan yollardan kısaca bahsetme
me müsaadelerinizi rica ederim. 

Karakocan - Kiğı yolu: 
Gerçi bu sene biraz stabilize döküldü; ama güzer

gâhın değişmesinin mevzubahis olup olmadığını bil
miyorum; fakat şu haliyle günde 20 - 30 tane otobü
sün seyrüsefer halinde bulunduğu bu yol büyük bir 

hizmeti ifa ediyor ve kifayetsizdir; bir taraftan he
yelanlar geliyor. Sanat yapılarının hepsi durdurul
du, yapılmadı. Bunun behemehal ele alınması lâzım
dır. Parası da ayrılmış, verilmiştir. 

Kiğı - Kerme yolu : 

Muhterem arkadaşlarım; 

25 - 30 köyden ibaret bulunan bu nahiyemiz Kiği 
kazasından 56 kilometre mesafededir. Bu nahiye
mize bir teneke gazyağı 75 liraya taşınıyor. Vatan
daş bir teneke gazyağını 80 liraya alıyor; 75 lira ta
şıma ücreti veriyor, 150 - 200 liraya bir teneke gaz
yağını kullanmış oluyor. Bir çuval un 275 - 300 liraya 
alınıyor, 100 - 125 lira taşıma ücreti verilmek su
retiyle vatandaşa 400 liraya maloluyor. 

Burada yaşayan vatandaş hastasını kazaya ge
tirmek veyahut da bir doktora kavuşturmak imkâ
nından mahrumdur. Ben oralarda 10 yıl hizmet gör
düm. Çığında, selinde, yağmurunda hizmet ifa ettim, 
hepsini karış karış bilirim. Onların ıstırabım da bili
rim, çünkü bizzat yaşadım. Yanımda hasta öldü, 
başında ben de- hasta sahipleriyle beraber ağlamak 
mecburiyetinde kaldım. Zira, hastanın herhangi bir 
sağlık kuruluşuna kavuşturulması halinde kurtarılma
sı yüzde yüz mümkündü. Bugün ise bu nahiyemiz an
cak Bingöl'den ayrılıp Erzurum'a veya Erzincan'a 
bağlanmak suretiyle bu ıstıraptan kurtulacağı inan
cı içerisinde bulunuyor. 

Solhan ilçemizin Ardeşen nahiyesi, Yenibaşak 
nahiyesi : (Çerne dediğim, Yedisu'dur) Bu nahiyemiz 
de âdeta medeniyetle irtibatı tamamen kesilmiş va
ziyette. Murat nehri üzerinde bir köprünün yapıl
ması, ondan sonra yola başlanması mevzubahis. 

Bayındırlık Bakanlığının tespit ettiği birim fiyat
ları bölgenin şartlarına uygun olmadığı için ihaleye 
talip müteahhit bir türlü çıkmıyor. Bu yüzden de, 
köprü yapılmadığından dolayı yola başlanamıyor, Ma
zeret budur. Bunu makûl görüyorum; fakat birim fi
yatları meselesinin de behernahal ele alınmasında za
ruret vardır, kanaatindeyim. 

Genç - Canut, Yenisu nahiyesi : Bu nahiyemiz 
yıllardan beri at ile bile gitmenin imkânsız olduğu 
bir nahiyemizdir. Ben oraya bir otopsiye gitmiştim. 
Attan inerek ve emekliye emekliye bir mıntıkayı geç
miş, öyle gitmiştik. Bugünkü durumu da hâlâ budur. 
Yaz aylarında da durum böyledir. Bu nahiyemiz 
1973 seçimlerinde bütün köyleriyle beraber seçim 
sandıklarını boş gönderdi. 
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Bingöl hayvancılıkla uğraşan bir vilâyettir. Ürün
lerini civar illere götürüp, pazarlarında satmak mec
buriyetinde. Oradan da ihtiyaçlarını temin etmek 
mecburiyetinde. Bir taraftan Karlıova - Erzurum yo
lu vasıtasiyle Erzurum'a bağlanması zarureti var. O 
arada 1 0 - 2 0 kilometrelik bir mesafe kalmıştır. Ge
çen sene 10 kilometresi programa alınmıştır, başlan
madı, yapılmadı. Bunun behemahal yapılması lâzım. 
Bir Devlet için 20 kilometrelik yolun hiçbir kıymeti 
yok. Eskiden Abdülhamit zamanında yapılmış yollar 
var, aslında hiçolmazsa onlardan da istifade edile
bilir. Tabiî Karlıova - Viranşehir yolu da buna bağ
lıdır, bu aradan gidilecektir. 

Kiğı - Erzincan yolu vardır, 30 kilometrelik bir 
yoldur. Halen orman yolu olarak açılmıştır, sanat 
yapısı yoktur; çamur deryası ve seller yüzünden Ha
ziran, Temmuz aylarına kadar çalışmıyor, ondan son
ra Ağustos, Eylül aylarında ancak istifade edilebi
lir hale geliyor. Bu yol da çok çüz'î bir masrafla ele 
alınarak halledilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada bir öneride bulunacağım. Daha önceki 

yıllar Karlıova - Bingöl, Bingöl - Genç, Genç - Di
yarbakır iltisak hududu müteahhide ihale edilmek 
suretiyle verilmişti ve hâlâ da devam etmektedir. 
Bu yollar ikmal edilmedi. Zannediyorum, bu ihale 
suretiyle hizmet daha verimli ve ucuz oluyor. Prog
ramlara alınmamıştır; ama parası var ve iki Bakan
lık arasında protokol var. Bayındırlık Bakanlığı bi
zim bu deprem yollarımızın hepsini ihale etsin, mü
teahhitler vasıtasiyle yaptırsın. Mademki, makine 
parkı miadını doldurmuştur, hizmet ifa edilemiyor. 
Mademki eleman bulamıyorlar, bunun başka yolu 
da vardır. 

Aslında, ben yeni Genel Müdürümüzün ve yeni 
Bakanımızın bu işe ciddiyetle eğilmeleri halinde bu 
hizmetlerin ifa edileceği inancındayım. Yeni bir he-
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yecan, yeni bir ciddiyet müşahede ettim, bunu da bu
rada belirtmeyi vazife biliyorum. 

Bunların, ihaleye lüzum kalmaksızın da yapımı 
cihetine gidilmesi mümkün; ama bu mümkün değil
se, hiçolmazsa paramız var, programa alınmış, pro
tokolü yapılmış, ihale edilsin efendim, doîayısiyle 
bu hizmet ifa edilsin. 

1975 yılı içerisinde, Varto depremi doîayısiyle 
1,5 milyar liralık bir deprem hizmeti ifa edilecek
tir. Bununla burada daimî konutlar yapılacaktır. 
Birçok ilçelerde, nahiyelerde ve köylerde (Köyler si
zi ilgilendirmez) Karayolları hizmet sahasına giren 
nahiyelerin bucak merkezlerine gidecek, behemahal 
ele alınması icap eden yollar vardır. Hizmetin ran-
tabl olabilmesi için sanat yapılarının yeni baştan ele 
alınması, nahiye merkezlerine kadar yolların geniş
letilmesi lâzımdır. Zannederim, İmar ve İskân Bakan
lığı bu hususta Bakanlık nezdinde gerekli teşebbüste 
bulunacaktır. Bulunmasa dahi bundan başka çıkar 
yol yoktur. 

Varto'nun Üstükran nahiyesine giderken bir köp
rü vardır. Bu köprüden 5 tondan ağır kamyonlar 
geçemiyor. Eskiden yol üzerinden geçsin diye tah
tadan yapılmış; ama 20 tonluk kamyonların üzerin
den geçeceği hizmet bu sene başlayacak. Bunları 
ele alıp bitirmek mecburiyeti vardır. 

A\Tica, Köy İşleri Bakanlığı da köy yollarını, iç
me sularını; Millî Eğitim Bakanlığı da okul mesele
lerini halledecek. Bunların hepsi birbirini tamamla
yan hizmetler ve hepsinin bir arada ele alınması lâ
zım. Onu da bu vesileyle arz etmiş bulunuyorum. 

Diyarbakır - Genç yolunun büyük bir kısmı ik
mal edilmiş ve hizmete açılmış vaziyette; tabiî birta
kım onarımlar gerekiyor. O arada 1 5 - 2 0 kilometre
lik bir Lice - Diyarbakır hududunda kalan ve Bin
göl hududundan itibaren Lice'ye kadar uzanan bir 
yol var. Diyarbakır'dan Lice'ye kadar yol yapıl
mış vaziyette. Bingöl'den hududa kadar yol yapıl
mış vaziyette. Yalnız 20 kilometrelik bir yolumuz 
natamam, hizmetin yapılmasına mâni teşkil eder 
durumda yapılmamış olarak duruyor. Bunun da bu 
sene için behemahal ele alınması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Böylece Bayındırlık Bakanlığı bütçesi görüşü-

lüyorken, bunu vesile ittihaz ederek, geri kalmış yö
relerden birisi bulunan Bingöl'ümüzün altyapı hiz
metlerinden karayolu noksanlıklarını Yüce Senato
nun huzurunda Bakanlık mensuplarının da ıttılaına 
arz ettim. Ümit ederim ki; senelerden beri her bütçe 

Belki bu husus için «Politikacıyı ilgilendirir.» di
yeceksiniz; ama aslında bu, Devleti uyarma davra
nışıdır. 

Hastalar zaten kaderine terkediliyor. Devlet memu
runun oraya gitmesi mümkün değil. Tahsildar gider 
başka bir yerde oturur, haber gönderir veyahut da şeh
re gelenlerden Devletin vergisini alır. Çünkü, oraya 
yetişme imkânı yoktur. 

Bu yol 1 nci sırada yer alır; ama karayolları prog
ramında da bir türlü 1 nci sıraya gelmiyor, daha önce 
bastırılan programlarda da 1 numarada, uygulama 
programlarına gelince 1 numaraya bir türlü alınmıyor. 
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görüşüldüğünde rica ettiğimiz bu hususlar bir kırgın
lık vesilesi sayılmasın ve hizmette bu husus rol oy
namasın, bu hizmetler biran önce ele alınarak yapıl
sın. 

Arz etmek istediğim en mühim nokta şudur: Pa
ra vardır, yolu ihale yoludur. Makine parkınız ve 
programınız müsait değil de yapamıyorsanız, bu 
hizmet ihale yoluyle yapılsın ve ifa edilsin. 

Vaktinizi fazla aldım. Beni sabırla dinlediğiniz 
için hepinize çok çok teşekkür ederim. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin Bakanlığa, mem
leketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce 
Senatoyu ve Bakanlığın muhterem mensuplarını Sa
yın Bakanın şahsında saygiyle selâmlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Yurtsever. 
Sayın Unsal, söz almış bulunan sayın üyeleri le

hinde, aleyhinde ve üzerinde konuşacaklarına göre 
sıraya tabi tuttuk. Siz lehinde mi, aleyhinde mi, üze
rinde mi konuşacaksınız? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Üzerinde konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Sayın Osman Nuri Canpolat, buyu
runuz. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Uzun seneler memnuniyetle hizmetlerini müşahe
de etmiş olduğumuz Bayındırlık Bakanlığına bağlı Ka
rayolları için duyduğum memnuniyeti izhar için böyle 
bir fırsatı kendim için büyük bir imkân addettim 
ve bu münasebetle Karayollarının Türk Milletine ifa 
etmiş olduğu hizmetler yönünden kendilerini min
netle, şükranla yadetmenin bir borç olduğunu ve şu 
anda bu vazifemi ifa ettiğime kaniim, memnunum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerçekten Avrupa ülkeleriyle, Türkiye'nin kara

yolları yapımını, yapılan yolların miktar ve adedini 
mukayese ettiğimiz zaman, elbette nispet olarak biz
den çok daha ileride olduklarını görmek mümkün. 
Ancak, Karayollarının Türkiye'de bu hizmete başla
dığı günden, bugüne kadar ve o ülkelerle Türk Ka
rayolları Teşkilâtının gerek malî yönden, gerek per
sonel yönünden mukayese edilip, hizmetler nispet-
lenirse, bir nispete, bir orana vurulursa; ifa edilen 
hizmetlerin Türkiye yönünden büyük memnuniyet ve
rici seviyede olduğunu müşahade etmek mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerçekten Bayındırlık Bakanlığı altyapı hizmet

lerinin nirengisi bu hizmetlerin âdeta mihrakı, ağır

lık merkezi ve bu kadar büyük mesuliyeti, mahdut 
bütçe imkânları ve mahdut personelle icra etmek 
mevkiinde. Hepimiz gerçekleri kabul etmek duru
mundayız ki; Türk ekonomisinin Batı Anadolu'daki 
hayatiyetiyle, Doğu Anadolu'daki hayatiyeti, canlılı
ğı arasında büyük bir fark vardır. Ancak, bu farklı
lığı giderecek işte Bayındırlık ve ona bağlı Devlet Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtıdır. Batı Ana
dolu'da istihsal edilen gerek gıda ve gerek sınaî ma
mullerin gününde ve zamanında Doğu Anadolu'daki 
vatandaşımıza intikali ancak karayolları imkânla-
riyle mahduttur. Keza, Doğu Anadolu'da müstahsil 
durumunda bulunan vatandaşlardan istihsal edilen 
gıdaî mamullerin, müstehliki fazla büyük bölgele
re, yerleşim merkezlerine intikali ve Doğu Anado
lu'daki vatandaşın istihsal etmiş olduğu gıda mad
desinin değeri fiyatında pazarlanabilmesi de yine ka
rayollarının yapımiyle, inkişafiyle mümkündür. Bu
gün, Türkiye'de kısmen bu seviye temin edilmiş
tir; ama arzu ettiğimiz miktarda mı?.. Hayır. Hayır; 
çünkü, Karayolları Genel Müdürlüğü, araçları ba
kımından kifayetsiz ve gerçekten elinde teknik ele
man bulundurmak gücüne de sahip değil. Zira yetiş
miş teknik elemanlar, biraz evvel de arkadaşlarınım 
ifade buyurdukları gibi, özel sektörde bulundukla
rı çok daha büyük, çok daha geniş malî imkânları 
tercih etmekte. Biz, Devlet olarak teknik eleman
lara, gerek teminindeki güçlük zammı, gerekse iş ris
ki vcsair namlar altında tatmin edici yan ödemele
rinin mutlak surette verilmesini ve kendilerinin mem
nun edilmesini canı gönülden temenni etmekteyiz. 

Ancak, burada bir gerçeği de ifade etmek mec
buriyetindeyiz. Bu, yan ödemeler tevzi ve tahsis edi
lirken, mutlak surette objektif kaidelere istinat et
mek lâzım. Yani, şantiyede; yani arazide mesai ve
ren bir teknik elemana verilen yan ödemeyle, An
kara'da Umum Müdürlükte masada hizmet veren 
bir teknik elemana verilen yan ödemeler arasında 
farklılık olmak lâzım gelir. İşte bunun objektif kıs
taslara mutlaka raptı gerekir. 

Arif Hikmet Bey arkadaşım gerçekten bölgesiyle 
ilgili büyük sıkıntıları dile getirdi. Uzun seneler bu 
sıkıntıları ifade etmeye çalışırlar. Ancak, bendeni
zin bilebildiğim kadariyle, kasabaları ve nahiyeleri 
köylere bağlayan yolların yapımı zannediyorum Ka
rayolları Umum Müdürlüğünün hizmetleri dışında, 
Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğüne bağ
lı olması ve bu hizmetlerin oradan tedviri gerekir. 
Ancak, ben arkadaşıma iştirak ediyor ve sıkıntının 

— 493 — 
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mümkünse Karayolları Umum Müdürlüğünce tekabül 
edilmesini ve gerçekten bugün hür demokratik reji
mimize tasallut etmek isteyen bazı mahafilin bü
yük nispette istismar vasıtası yapmış oldukları Doğu 
Anadolu'nun hiç değilse, bu istismara mahal bırak
mayacak seviyede, mümkün mertebe ideal seviyeye 
çıkmadığı ahvalde dahi, imkânlar ölçüsünde imar 
edilmesi, ulaşım imkânlarının sağlanması zarureti
ne kaniim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bayındırlık Bakanlığına bağlı bazı hizmetlerin 

icrasında yine bazı mahafil, birtakım istismara te
vessül etmekte. Hepimizi teessüre gark eden son elim 
uçak kazasında bazı mahafil, «Efendim, Yeşilköy Ha
vaalanı iniş pistinde fosforlu bir şerit olmuş olsay
dı, ışıkların sönmüş olmasına rağmen, uçak piste ine
bilirdi.» gibi, mütalaalarla büyük hizmetler veren 
Bakanlığı itham etmek isteyen çevreler var. Gerçek 
yönünü bilemiyoruz. Bu Bayındırlık Bakanlığı tara
fından ifa edilmemiş, yerine getirilmemiş ise, gerçek
ten büyük bir ihmaldir. Gönlümüz bundan böyle 
gerekli tedbirlerin alınması istikâmetinde iştiyak için
dedir. 

Arkadaşlar; 
Bu umumî maruzatımdan sonra, bir nebze ben de 

kendi seçim bölgem üzerinde durmak isterim, Sa
yın Bakan seçim bölgemdendir, mutlaka benim ıstı
rabımı kendileri de kendi bölgelerinde duymakta
dırlar. Buna rağmen, hatırlatmakta fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Efendim, Seydişehir'e büyük bir alüminyum te
sisi kuruldu. Fevkalâde büyük bir tesis. Bir Türk ola
rak insanın iftihardan göğsü kabarıyor. Burası henüz 
yan mamul alüminyum imal etmekte. İmal edilen 
bu alüminyum Antalya limanına karayolundan nak
ledilmekte ve oradan tam mamul hale getirilmesi için 
yabancı ülkelere gönderilmekte. 

Sayın senatörler; 
Seydişehir - Beyşehir - Akseki ve Manavgat gü

zergâhı zannediyorum 120 - 130 kilometre civarında 
bir mesafe tutar. Ancak, bu yol asfaltlanmadığı için, 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Umum Müdürlü
ğüne ait bir yol olmasına rağmen, asfaltlanmadığı 
için nakli yapan vasıtalar Beyşehir - Şarkîkaraağaç 
İsparta - Burdur üzerinden zannediyorum, 200 - 300 
kilometre gibi büyük bir farklı mesafeyi katetmek 
suretiyle Antalya'ya vasıl olurlar. Elbette, bu büyük 
fark imal edilen malın istihsal masraflarını, imalât 
masraflarını yükseltir. Kaldı ki; gerek Ankara'nın. 

gerek Konya'nın ve gerek Içanadolunun büyük kesi
minin Akdeniz sahiline ulaşmasını temin edecek en 
kısa yoldur. Aslında Manavgat'tan, Aksekiye kadar 
olan yol daha evvelce kısmen asfatlanmıştı. Ancak, 
Beyşehir ile Akseki arasındaki 90 kilometrelik yol 
asfaltlanmamış olduğu için, bu kadar büyük bir malı 
külfet,' bu kadar büyük bir maliyet fazlalığı zuhur 
etmektedir. 

Sayın Bakandan, bütçenin kendilerine verdiği im
kânlar nispetinde bu yol için lütfetmelerini, üzerin
de durmalarını ve gerçekten ekonomik bir fayda sağ
layacaksa mutlaka asfaltlanmasının teminini istir
ham ediyorum. 

Efendim, Sayın Bakanın şahsında Bayındırlık Ba
kanlığı müntesibine ve aziz Türk Milletine bütçenin 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder cümlenizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür eedriz Sayın Canpolat. 
Sayın İlhah, söz isteyenleri, görüşülmekte olan büt

çenin lehinde, aleyhinde veya üzerinde konuşmak iste
diklerine göre sıraya tabi tuttuk. O sıra siz yoktunuz. 

Lehinde mi, aleyhinde mi, üzerinde mi konuşa
caksınız? 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde... 
Sıra, Sayın Sami Turan'ın. Buyurunuz. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarından beri değişik ad

lar altında, Türkiye Cumhuriyeti toprakları, bayındır
lık hizmetlerinin gelişen hüviyetiyle daha mamur 
hale gelmiştir. Bu Bakanlığın hizmet sahası oldukça 
genişlemiştir. Demiryolları, limanlar, karayolları gibi 
Türkiye'deki ulaşım hizmetlerinin yanında, imar hiz
metlerinde de yurdumuzu mamur kılmaya çalışmakta
dır ve bu hususta büyük hamleler yapılmıştır. 

Türkiye'yi gezdiğimiz zaman, ilkokulundan en ta
rihî eserlerimize ve en yeni mimarî eserlerimize ka
dar bütün tesislerde bu Bakanlığın damgasını gör
mek bize zevk vermektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı denince hemen hatıra, Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün çalışmaları gelmek
tedir. Karayolları Genel Müdürlüğünün yurdumu
zun kalkınma ve gelişme hamlelerindeki hizmetleri 
büyük olmuştur. Kalkınmakta olan ülkemizde ka
rayolu ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan 
yollar, hızla artan trafik karşısında kısa zamanda 
yetersiz hale gelmektedir. Nüfus artışı, motorlu ta
şıt sayısının artışı, endüstrinin gelişmesi ve özellikle 
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karayolunun diğer ulaşım sistemlerine tercih edilme
si güzönüne alınırsa, bunun doğal olduğu kolayca 
anlaşılır. Bir yandan bu ağın büyümesi, diğer yan
dan yollarımızın jeofizik ve fizik standartlarında ya-
pjlan büyük değişikliklerin sonucu olarak, karayolu 
ile yük ve yolcu taşımalar kolaylaşmış ve karayolla
rının yurt ekonomisindeki önemi ve yurt kalkınma
sındaki olumlu hassası, gün geçtikçe biraz daha art
mıştır. Karayollarımız üretim ve tüketim ürünlerinin, 
bilhassa çabuk bozulacak meyvaların ve sebzelerin 
değerlendirilmesinde çok büyük hizmetleri olmuş ve 
olmaktadır. 

Karayollarının kar mücadelesinde ayrıca bir mu
vaffakiyeti vardır. 1972 yılından beri kar mücadele
sinin daha müessir hale gelmesi memnuniyet verici
dir. Eskiden bir kış mevsiminde daimî kapalı olan 
yollar, artık kapanmaz hale gelmiştir ve vatandaş 
rahat ve huzur içinde seyahat etmektedir. Makinenin 
başında hayatını tehlikeye koyarak mücadeleyi yü
rütmekte olan personelin fedakârlığı ile programa 
dahil olan yollar devamlı olarak açık tutulmaya ça
lışılmakta ve muvaffak olunmaktadır. Bu fedakâr 
personeli ve onların yanıbaşmda olanları tebrik et
mekten zevk duyarım. 

Tüm bayındırlık işlerinde, hassaten karayolların
da araçların kifayetsizliği bir gerçektir. Bu müessese
ye araçlar hangi yollarla ve nerelerden temin edil
mektedir ve acaba bugünkü ihtiyacı temin edecek 
malî porte nedir?.. 

Karayollarına değinmişken biz de umumiyetle 
âdet olduğu üzere, sayın senatörler ister istemez 

kendi seçim bölgelerindeki ihtiyaçlara temas etmek
tedirler. Elbette ben de bir nebze, özür dileyerek, 
kendi bölgemdeki karayollarına ait ihtiya çsarı arz, 
edeceğim. 

Sayın Bakanlıktan iki sene evvel Kayseri'nin Fe
lahiye ilçesinin stabilize yolu mevzuunda bir sual 
sormuştum. En kısa zamanda bu yolun düzeltilece
ğini ve asfaltlanacağını söylemişlerdi. İki sene geç
miş olmasına rağmen, henüz hiçbir şey yapılmamış
tır. 

Kayseri'nin Bünyan ilçesinin iki bucağı her sene 
asfalt için plan ve programa alındığı bildirildiği hal
de (Bilmiyorum bu sene programda var mıdır) ya
pılmamıştır. Kayseri - İncesu istikametinden Ada-
na'ya giden yolun bir kısmı çok dardır. Yolda yer 
değiştirilerek bir düzeltme yapılmaktadır. Zannediyo
rum 20 kilometre kadar kısmı çok dardır. Burada çok 
yoğun trafik vardır. Üzerine de ÇİN-KUR Fabrika

sı inşa edilmektedir. Bir meyve suyu fabrikası inşa 
edilmiştir. Bu yolun da programa alınıp alınmadığı 
hususunu öğrenmek isterim. 

Diğer bir mevzua da temas etmek istiyorum : 
1972 yılında günümüzün ihtiyaç ve koşullarına uy
gun bir şekilde kurulan ve Bayındırlık Bakanlığına 
bağlanan Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğü namı ile kurulan yeni Ge
nel Müdürlüğün, memleket sathında iç ve dış ula
şım tesislerinin emin ve daha hızlı modern mühen
dislik prensiplerine göre inşasını ve ikmallerini bek
lemekteyiz. 

Sanayi merkezi haline gelen birçok şehirlerimiz
de henüz havaalanları yoktur. Bazılarına uçaklar 
çalışır, fakat askerî havaalanlarından istifade eder
ler; meselâ Kayseri gibi. Tabiî bu konu, daha çok 
Ulaştırma Bakanhğma ait bir iştir; fakat yapımı Ba
yındırlık Bakanlığını ilgilendirdiği için, havaalanları 
yapımında da gecikmeler olduğunu görüyoruz. Me
selâ Gaziantep havaalanının 1973 yılında uçakların 
iniş - kalkışma açılacağı programlanmışken, 1975 
yılı gelmiş olmasına rağmen, bu havaalanı henüz 
daha açılmamıştır. Hepimizin bildiği gibi, bilhassa 
1974 senesi malî yılı ortasından sonra fiyatlarda 
bir art-.ş olmuştur. Bu şekildeki gecikmeler, her halde 
Bayındırlık Bakanlığına yahut da Devlete büyük malî 
külfetler getirmektedir. 

Demiryoliarımız bir hayli yıpranmıştır. Demiryol
larında da trafik çoğalmıştır. Son günlerde sık sık 
vukua gelen tren kazalarında, bu trafiğin tesirinin 
olduğunu zannediyorum. Acaba, çok eskiden yapıl
mış olan bu yo'lann yeniden ele alınması düşünü
lüyor mu?... Virajlar, yokuşlar, tüneller, birçok ak
saklıkları seyahatlerimizde görüyoruz. 

Çalışmalarını tüm olarak takdir ettiğimiz Baym-
İ dırhk Bakanlığının, son Personel Kanunu kabul edil

dikten sonra, büyük teknik eleman sıkıntısına düştü
ğü bir gerçektir. Devlet Su İşlerinde, Köy İşleri Ba
kanlığında da bu durumlar mevcuttur. Arkadaşları
mız bunlara değindiler. Hakikaten düşünüyoruz da; 
dağda, taşta dolaşan, hayatını tehlikeye atan bir tek
nik elemanın, benden evvel konuşan arkadaşımın da 
söylediği gibi, elbetteki kendi teşkilâtı içinde demi
yorum, Bayındırlık Bakanlığında masasında oturan 
mühendis pek az bulunur, onların da bazı riskleri 

i oluyor, onlar da seyahatlere çıkıyorlar; fakat diğer 
j 
i bakanlıklardaki daima yerinde oturan personelle bir 
I tutulmamalıdır ve bunların hakikaten geçim sıkmtı-
1 smdan kurtarılması gerekir. Acaba, Bakanlık bunlar 
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için bir şey düşünüyor mu?.. Çenç ve çalışkan Ba
kanımızın mutlaka kafasında bir şeyler tasarlamış 
olacağını düşünüyorum ben. Teknik eleman noksan
lığı var; ama biliyoruz ki, iki tane Teknik Üniversi
te yanında, bugün adetlerini sayamayacağımız kadar 
çoğalmış mühendis ve mimar yüksek okulları açıl
mıştır. Bunlar son bir iki sene zarfında oldukça çok 
mezun vermektedirler. Müracaat da o kadar çoktur 
ki. biliyoruz, Bakanlığa müracaat edenler ayrıca ken
di standartları içinde özel bir imtihana tabi tutul
maktadırlar. Artık birkaç sene sonra bu yeni giren 
genç elemanların tecrübe kazanarak, memleketin bu 
yönden eksiklerine büyük ölçüde katkıda bulunacak
larını zannediyorum; fakat tabiî ki, bunun yanında en 
mühim mesele: bunların maddî ve manevî durumla
rının. tak" iyesi, himayesi gerekmektedir. 

Efendim, artık biliyorsunuz ki. Karayollarının 
büyük payını İstanbul Köprüsü alıyordu. Hakikaten 
istanbul'a, Türkiye'mize, dünyaya büyük bir eser 
kazandırılmıştır. Artık iki - üç milyarlık bir para boş 
durumdadır. Bu tahsisattan, hakikaten çok büyük ih
tiyacı olan bölgelere biraz pay ayrılması gerektiği 
kanısındayım. 

Bütçenin Bakanlığımıza, memleketimize hayırlı, j 
uğurlu olmasını temenni ederken, Sayın Bakanlık 
mensuplarını Bakanın şahsında saygıyle, Yüce Se
natoyu ve değerli Başkanı hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Turan teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 

Komisyonundan gelmiş bir yazı vardır, sunuyoruz : \ 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Bütçe ve Plan f 
Komisyonu çalışmalarına katılmaktadırlar. Bilgile- { 
rine arz ederim. j 

Saygılarımla. I 
j 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

Ankara 

Yiğit Köker, Mehmet Faik Atayurt, İskender Ce
nap Ege, Halil Balkıs, Naim Talû, Nafiz Ergeneli, 
Azmi Erdoğan, Salim Hazerdağh, Veli Uyar, Kâzım 
Kangal, Talât Doğan. 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın Raif Eriş. 
R'VİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, Senato

nun sayın üyeleri ve Bayındırlık Bakanlığının değerli 
yöneticileri: evvelâ beninizi savaı ile selâmlarım. 

Ben birkaç hususu arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Konuşmam çok uzun sürme
yecektir. 

Birinci maruzatım şudur : Birim fiyatlarının her 
sene ilânı biraz gecikmektedir. Bu gecikmeler ihale
lerin zamanında yapılmamasını ve dolayısıyle önemli 
yatırımları geciktirmektedir. Memleketimizin birçok 
bölgesinde inşaat mevsimi çok kısadır. Özellikle Do
ğu bölgelerinde iki, azamî üç aydan fazla inşaata de
vam etmek imkânı yoktur. Bu itibarla birim fiyatları
nın mümkün olduğu kadar erken ilân edilmesinde 
büyük faydalar vardır. Bunun gecikmesi, eksiltmeye 
çıkarılan birçok işlerin artırılarak ihale edilmesine 
sebebiyet vermektedir. Çok anormal fiyat teklifle
riyle karşılaşılmakta ve dolayısıyle Devleti ve Dev
lete bağlı diğer kuruluşları büyük zararlara duçar 
etmektedir. Bunun Devletin fiyat politikasıyle da 
alâkası büyüktür. Onun için birim fiyatlarının müm
kün olduğu kadar erken ilân edilmesini temenni et
mekteyim. 

İkinci maruzatım : Senelerden beri yireğimi ya
kan, kafamı meşgul eden bir mevzu var. Doğu ille
rimizdeki binaların örtüsünün kiremit mi., yoksa saç 
mı olacağı meselesi Türkiye'de bir esasa bağlanma
mıştır. Doğu illerindeki kış aylarında sühunetin (—15) 
dereceden (— 20, — 30) dereceye kadar indiği ma
lumdur. Burada kiremitle örtülü binaların bilhassa kış
ların şiddetli geçtiği senelerin sonunda tamamen un 
haline geldiğini bizzat gözlerimle gördüm. Orada 
memuriyetim esnasında ihaleye çıkarılan binaların 
kiremitle örtülmesi: ya inşaat bitmek üzere iken sa
ça çevrildiğini yahut inşaat bittikten sonra hemen 
onu takip eden kış içinde tekrar saça çevrildiğini biz
zat görmüşüm dür. Oraya gittiğiniz zaman, mahallin
de yapılack tetkikatta binaların böyle alacalı, ebrulî 
bir renk arz ettiğini sizler de göreceksiniz. Sarıka
mış'ta. Kars'ta Ruslardan kalma binaların hepsinin 
kaim saçlarla örtüldügünü ve bu saçların zamanımı
za kadar dayandığını gördük. Orada bu tip binalar
da, binaların akıntısından şikâyet etmek mümkün de
ğil; fakat kiremitle örtülü binalarda yahut da gere
ği kadar sağlam saçla kaplanmayan binalarda akıntı 
bütün dire amirlerinin büyük meselesi haline gelmiş
tir. Sizlere bir hatıramı anlatmak isterim : 

İl koordinasyon heyetleri kurulurdu, vilâyetlerde. 
Valilerin başkanlığında yatırımcı dairelerin amirle
ri oraya toplanırlar, yatırımların çabuklaştırılması 
için tedbirler düşünürlerdi. Ben bu meseleyi orada 
da arz ettim. Dedim ki, «Bu meseleyi halledersek, 
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İl Koordinasyon Heyeti en büyük hizmeti yapmış 
olacaktır.» Önemsenmedi, kulak asmadılar; fakat 
toplantı dağılırken, Atatürk Üniversitesinin Kontrol 
Âmiri yoluma girdi; «Yahu üstad, çok büyük bir me
seleye temas ettin. Ben âdeta heyecanlandım.» dedi. 
«Hayrola?» dedim, «Bizim derdimiz çok büyük.» de
di. Atatürk Üniversitesinin binasının örtüsü husu
sunda bir türlü netice alamamışlar. Şunu size temin 
ederim; oranın binasının bir kısmını bakır levha ile 
kaplatmışlar; fakat lehim alaşımı ile bakırın uzama 
katsayıları tutmadığı için, o da fayda etmemiş ve ba
kır levhaları da rüzgâr alıp gitmiş. Bu kadar mühim 
bir mesele haline gelmiştir. Belki sizlere basit gele
bilir; ama burada konuşulmaya ben değer buldum. 
Şu mesele halledilirse, memleketin Hazinesine ve 
işlerine çok büyük katkıda bulunacağız. 

Üçüncü bahsetmek istediğim husus; bizim için 
çok önemli olan, kendi seçim bölgeme aittir. Bu me
sele bizim için önemli olduğu kadar, Karayolları ve 
Bayındırlık Bakanlığı için çok basit bir mesele. 

Balıkesir - Dursunbey arasında 96 kilometrelik 
bir karayolu vardır. Bu yol 3 5 - 4 0 sene evvel, çok 
affedersiniz, yol güzergâhlarının merkeple tayin ve 
tespit edildiği devrelerde yapılmış bir yoldur. Uzun 
seneler bu yol, üzerinden gidip gelinmeyen bir yol
du; fakat kara araçlarının çoğalması neticesinde 
orasını üzerinde geçilebilir bir hale getirdilerse de, 
halen üzerinde 472 tane viraj vardır. 96 kilometre
lik bir mesafede 472 virajı siz tasavvur edin... Her 
bir viraj da (U) şeklinde olan virajdır; yani 90 de
recelik (L) virajı olsa yine razıyız. Ben harita üze
rinde kuş uçuşu mesafesini ölçtüm 65 kilometre gel
miyor. 65 kilometrelik bir mesafeyi 96 kilometre ile 
kateden bir yoldaki virajın adedi ve vehameti elbette 
anlaşılacaktır. 

Bu yolun 27 kilometresi; yani Kepsut'a kadar 
olan kısmı asfaltlanmış ve büyük bir ferahlık yarat
mıştır. Kepsut'dan Dursunbey'e kadar olan kısmın 
20 kilometresinin altyapıları ve sanat yapıları ta
mamlanmış durumdadır. Bu yolun diğer bir özelliği 
de çok meyilli olduğu için, zemin de sert kaya oldu
ğundan, üzerine dökülen malzemeyi burada tutmak 
mümkün değil. Malzeme dökülmüyor değil, dökü
lüyor; ama şiddetli bir yağmur sonunda malzemeden 
eser kalmıyor. 

Dursunbey İlçesi 7 bin nüfuslu bir yer; fakat 
muazzam kereste fabrikaları var. Türkiye'nin sayılı 
orman işletmelerinden bir tanesi de oradadır. Ora
dan her sene birkaç yüzbin metre mikap kereste sevk 

J edilmektedir. Ayrıca eîmacılık da büyük bir önem 
j kazanmıştır; yani karayoluna ihtiyaç bir hayli art

maktadır." Bunun yanında Balıkesir yolunun Ankara 
istikametini de bir hayli kısaltacaktır. İşittiğimize gö-

I re Karayollarının yaptığı trafik ölçülerine göre, ora
da kâfi bir trafik görülememiş. İyi bir yol olsa trafik 
olacak. İyi bir yol olmadığı için trafik yok. Ben siz
leri temin ederim, orada yol yapıldığı takdirde tah
minlerimizin fevkinde trafik olacak ve Bursa - An
kara yolunun yükünü de hafifletecektir. 

Karayolları ile temas ettiğimizde, bu yolun prog
rama alındığını, 135 milyon liralık bir malî portede 
olduğunu gördük. Kendilerinin çok yakın bir alâka 
gösterdiklerinden ve bizim de dertlerimizi anlatabil-
diğimize kaniiz. Fa*kat bu sene yatırım programında 
hiç bir yeni işe başlamama durumu ile karşılaşılmış 
ve bu da yeni işlerden telâkki edildiği için, başlana-
mayacağı hususunda büyük bir üzüntü ve ümitsizlik 
içinde ayrıldık. Fakat biz yine Karayollarının anla
yışını ve elindeki imkânlar karşısında ümidimizi yi
tirmiş değiliz. Karayolları buradaki derdimizi çok 
iyi anladı ve buna bir çare bulacağını ümit etmekte
yiz. Eğer burada da sayın Bakanımızın ağzından kü
çük vir vaad alma imkânını bulursak, ümidimiz bir 
parça daha artmış olacak, mutluluğumuz da arta
caktır. 

Bu vesile ile hepinizi tekrar saygı ile selâmlar, 
bütçenin Bayındırlık camiasına hayır ve uğur getir
mesini ve hakikaten Bayındırlık camiasının memleke
te yapmış olduğu hizmetleri de burada anmayı bir 
borç bilirim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eriş. 
Sayın Lûtfi Doğan, lehte mi, aleyhte mi, üzerin

de mi?... 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal buyurun. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Divan, 

muhterem senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığının durumu ve yürüttüğü iş

ler üzerinde vereceğim bilgiler 10 dakikaya değil, 
saatlere sığacak ölçüleri aşmaktadır. Konuşmam so
nunda verdiğim sorulara Sayın Bakan cevap verdi
ğinde, konunun genişliği sizlerce de anlaşılmış ola
caktır. 

I Bayındırlık Bakanlığının geçmişte yaptığı başa
rılı işleri fedakâr çalışmaları unutmuş değiliz; ama 
giderek yapılan değişiklikler, Bakanlığı adeta amacın-

I dan saptırmış, işe yaramaz, maaş ödeyen bir kuruluş 
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durumuna getirmiştir. Ele aldığı işlerin hiç biri za
manında bitmez, bitmesi için gayret gösterilmez ve 
hiçbir iş bu kurumun elinde rantabl yürümez. Ufak 
yatırımların başında yıllarca oyalanma taktikleri uy
gulanır. Buna karşılık, taşrada ve Merkez Teşkilâ
tında ihtiyacın çok üstünde eleman çalıştırılır. Son 
günlerde iş o hale gelmiştir ki, yöneticiler değil işe 
alınanlara iş bulmak, oturacak yer ve masa bula
mamaktadır. 

6 . 1 . 1975'de Bütçe tasarrufu amacı ile alman 
karara rağmen, istisnaî kadrolara yevmiyeli işçiler, 
657 sayılı Yasa esaslarına aykırı olarak alınmakta
dır. Teknik özelliği olmayan yüzlerce ortaokul me
zunu, düz işçi, talebe Bakanın özel emirleri ile işe 
alınmıştır. Halen 70 ilâ 100 lira yevmiye ile alınma 
devanı etmektedir. Eleman fazlalığı yanında keşke iş
ler yüriise, zamanında yapılsa, teşkilâttaki eleman 
fazlalığına, mimar ve yüksek mühendis sayısına rağ
men, işler, ihaleler ve yarışmalar yolu ile dışarıya 
aktarılmaktadır. Bu tutum özellikle * proje yatırımla
rında görülmektedir. 

Bakınız bir proje yarışmasında hangi konularda 
ödeme yapılmaktadır : 

1. — Proje seçici kurulunun memur olmayan üye
lerine, memur olan jürilerine, jüri üyelerine, raportör, 
teknik eleman ve diğer memurlara, 

2. — Derece alan projenin birinci, ikinci, üçüncü 
gelenlerine, bunların mansiyon kararlarına, 

3. — Yarışmayı kazanan mimara, 

4. — Aynı mimarın meslekî kontrol olarak geçici 
kabule kadar teknik kontrol olarak maaşlarına öde
me yapılmaktadır. 

Örneğin; 30 milyonluk bir işe yaklaşık 1,5 milyon 
lira bu konularda ödeme yapılmaktadır. Kontrolör 
bu iş için geçici kabule kadar 15 bin lira her ay üc
ret. 300 bin lira proje bedeli almaktadır. Aynı şey... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Tabiî 
alacağız, öğretmenlere mi verelim? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen devam 
et, aldırma. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Evet, aynı ala
caktır. Az sonra dinlersen, bu aynı almanın ve bu 
yağmanın sizin zamanınızda düzenlendiğini de öğ
reneceksin. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Senin 
kafanda hep yağma var, başka bir şey yok ki... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yağma var, yağ
ma; yağmaları burada dile getiriyoruz biz. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya söz istiyorsanız adı
nızı kaydedeyim, söz vereyim. Karşılıklı konuşma
yalım. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Aynı diğer ku
rumlarımızda vardır. Proje ihale işi, bir mühendisin 
mesul mevkide bulunduğu zaman tezgâhlanmış adam 
kayırma sistemlerinden biridir. Planlama Teşkilâtı
nın 130 milyon liralık proje ihale bedeli bütçeye kon
duğu ve Meclislerden geçtiği ay içinde aynı teşkilât
tan 14 yüksek mühendis ve mimar birden ayrılmış
tır. Bunların sebebi nedir? Bu mühendisler büro aça
rak yatırımlara ayrılan paralan aralarında rahatça 
pay ediyorlar. Bunu mu yapsın istiyorsun? 

Devlet dairelerinde ehliyetinden ve başarısından 
kuşku duymayacağımız mimarlar, yüksek mühen
disler, mühendis ve teknik elemanlarsa bu oyunun 
karşısında âdeta boş bekliyorlar. Bu durum karşı
sında bir kısım kuruluşlarımız dışarıya iş temin eden 
kurumlar haline gelmiştir. Bazı büyük ve önemli ya
tırımların projeleri yarışma yolu ile düzenlenebilir; 
ama Hükümet konakları, liseler, bölge okulları, ki
taplık binaları yarışma yolu ile projelendirilecek iş
lerden değildir. İşte bir örnek vardır elimde; Ankara 
Millî Kütüphane Binası : Bu bina teşkilâtımızın de
ğerli elemanlarından Orhan Akyürek, İnal Üçatlı, 
Ünal Demiraslan, Demir Gökmen tarafından düzen
lenmiştir. Aynı örnek diğer işlerde de çok başarılı ve 
pekâlâ yapılabilir durumdadır. Halbuki proje ihale
leri adam kayırmanın, yağmanın, sömürü düzeninin 
tipik bir örneği olarak devamlı bizde işlemektedir. 
Biz mühendis ve mimarları yetiştirirken, bu amaç
lan taşımıyoruz. Buna göre Sayın Bakan : 

1. — 6 . 1 . 1975 tarihli tasarruf kararınıza rağ
men, Bakanlığınız sırasında Merkez Örgütüne ve il 
örgütlerine mimar, yüksek mühendis, mühendis, tek
nik eleman ve düz işçi olarak kaç kişi alınmıştır? 
Bunlar içinde imtihansız ve sizin emrinizle alınan var 

! mıdır? Varsa bunların özelliği nedir? 

I 
2. — 1974 yılı içinde projeleri yarışmaya çıkarı

lan iş sayısı kaçtır? Bu işlerin Beş Yıllık Planda ön-
{ görülen proje maliyetleri tutarı nedir? 
| 3. — Bunların : 

a) Proje bedelleri, jüri giderleri, meslekî kont-
1 rolörlük ücretleri ayrı ayrı kaç liradır? 
! 4. — Projelerin yarışma yolu ile yaptırılmasının 
! sizce nedenleri var mıdır? 
j 5. — Bir milletvekilinin yakınları kazandırılma-
\ di diye iptal edilen ve tekrar bölgede imtihan açtırıl-
j ması istenen bir işleminiz var mıdır? 
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Sayın senatörler; 
1968 yılında Millî Eğitim Bakanlığı meslekî tek-

niköğretim yapımları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Et 
ve Balık Kurumu yapımları Bayındırlık Bakanlığına 
devredilmiştir. Bu devirden sonra işler tamamlyle çık
maza girmiş, yatırım zamanında bitmediği gibi, be
delleri de gerçeğinin çok üstüne çıkmıştır. 

Şurayı, az evvel bana sataşan arkadaşımın özel
likle dinlemesini rica ediyorum; örneğin, Ankara Bah-
çelievler Kız Lisesinin projeleri 1968 - 1969 yılında 
tamamlanmış ve 1971 - 1972 öğretim yılında bitiril
mesi kararlaştırılmıştır. Devirden sonra projesi biten 
bu iş, yeniden proje yarışmasına sokulmuş, yarışma 
ve keşif sonuçları ancak 1972'de tamamlanmıştır. 
Bina 1973 yılı başında ihale edilmiş, aynı yıl hiç bir 
iş yapılmamış, 1974'de bir ve iki tabiiye atılmış ve 
inşaatın ne zaman biteceği halen bilinmemektedir. 

Şimdi Sayın Bakan, Bahçelievler Dördüncü Cadde 
üzerinde yapılan bu iş, 1974 sonuna kadar bitirilmek 
üzere revize edilmiştir. İş halen durmuştur. Buna ida-
renizce ne iş yapılmıştır? İş programınız yok mudur? 
Programa ve sözleşmeye uygun yürütülmeyen işler 
zamanında nede'n tasfiye edilmemektedir? 

Bu olumsuz gidişleri saymakla bitiremeyiz. Kara
yolları gibi önemli bir kuruluşun ve Bayındırlık Teş
kilâtının tamamen eski işlerliğine gelmesini yürekten 
diliyoruz. Batı illerinde köy yolları asfaltlanırken, 
Erzincan'ın Kemah ilçesine, Tunceli, Elâzığ, Malatya 
illerini dolaşarak gitmekteyiz sayın arkadaşlarım. Ben 
bunlar için konuşuyorum. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, lütfen Genel Kurula hitap etsin. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap ediniz Sayın 
Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bir teşkilâtın 
amacında, nahiyeleri ilçelere, ilçeleri illere bağlama 
yazılıdır. Biz ilçemize üç ili geçerek gidersek, bu teş
kilât ve anlayıştan ne bekleyebiliriz? Erzincan'ın yol 
durumu yürekler acısıdır, iliç, Kemah, Kemaliye, ka
rayolu ile hiç bir yere bağlı değildir. Buradan geçe
cek 65 No.'lu yol bir türlü uygulamaya konmuyor. 
İliç ilçesinin Kuruçay Bucağı eski bir ilçe olduğu 
halde, kış aylarında hiç bir yere bağlı değildir. Na
hiyemizi Ilıç'a bağlayan köprünün iki ayağı üç sene 
önce yapılmış, üçüncü ayağı nedense halen beklemek
tedir. Bunları anlamak, değerlendirmek mümkün de
ğildir. Ben Bayırdırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Köy İşleri bakanlıklarının Planlama Teşkilâtından 
yararlanarak iş yaptığını gösterecek bir işaret bula
mıyorum. Bu sorumsuzluğa ve oyalayıcı tutuma bir 
son vermemizi diliyorum. 

Bütçenin millete, Bakanlığa hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
Sayın senatörler; mensup olduğu siyasî parti gru-

pu adına konuşan arkadaşımızdan başka 6 sayın üye 
kendi adına söz almış ve konuşmuştur. Bir yeterlik 
önergesi var. 

Ancak, Tüzüğümüzün 78 nci maddesine göre, ye
terlik önergesi verilmezden önce yöneltilmiş sorular 
cevaplandırılmaksızın yeterlik önergesi oya sunula
maz. Saat 10,40'da, 10,45'de ve 11,00'de Başkanlığı
mıza verilmiş 3 soru önergesi vardır. Bu nedenle bu 
soru önergelerini sunacağım. Bunların cevabını rica 
edeceğim. Bunların cevabı alındıktan sonra yeterlik 
önergesini, leh ve aleyhinde söz isteyenler bulunup 
bulunmadığına göre oya sunacağım. 

Şimdi yeterlik önergesinin verilmesinden önce, 
Başkanlığa sunulmuş bulunan bu soru önergelerini 
sunuyoruz : 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, bizim 
de sorularımız var. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tara
fından cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Sorular : 
1. — 6 . 1 . 1975 tarihindeki tasarruf kararı

nıza rağmen, Bakanlığınız sırasında Merkez Örgü-

Aynı örnek Erzincan'da da vardır. Yüksek Öğ
retmen Okulu ve yatılı bölge okullarının son birim 
fiyatları nedeniyle 1973 yılında tasfiye edilen işleri, 
1974'de ele alınmamıştır. Bu sene öğretime başlaya
cak her iki okul da çok az işler için beklemektedir. 

Yine Keban Barajı ve göllenme nedeniyle Mun-
zur Dağları ile Keban Barajı arasında mahsur kalan 
24 köyümüz için Bayındırlık Bakanlığının ele aldığı 
köprü ve rampa işi de olduğu yerde beklemektedir. 
Bu 24 köyümüze karadan ve havadan hiç bir geçiş 
yoktur. Sadece kendi yaptıkları sallarla zarurî ihti
yaçlarını karşıya geçirmektedirler. İşin yavaş gitme
si, projeleri ihale edecek yerler aranması bu köyle
rin geleceğinden bizi endişeye düşürmektedir. Köprü 
ve rampanın ne zaman biteceği bizi acı acı düşün
dürmektedir. 
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tüne ve il örgütlerine mimar, yüksek mühendis, mü
hendis, teknik eleman ve düz işçi olarak kaç kişi 
alınmıştır?.. 

Bunlar içinde imtihansız ve sizin emrinizle alman 
var mıdır? Varsa bunların özelliği nedir? 

2. — 1974 yılı içinde projeleri yarışmaya çıkarılan 
iş sayısı kaçtır? Bu işlerin Beş Yıllık Planda öngörü
len proje maliyetleri tutarı nedir? 

3. — Bunların; 
a) Proje bedelleri, 
b) Jüri giderleri, 
c) Meslekî kontrolörlük ücretleri ayrı ayrı kaç 

liradır? 
4. — Projelerin yarışma yolu ile yaptırılmasının 

sizce nedenleri var mıdır? 
5. — Bir milletvekilinin yakınları kazandırılma

dı diye iptal edilen ve tekrar bölgede imtihan açtı
rılan işlemleriniz var mıdır? 

BAŞKAN — İkinci soru önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Bayındırlık Bakanından aşağıdaki soruma cevap 
verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 
Ali Alkan 

İstanbul - Edirne karayolu üzerinde bilhassa yaz 
aylarında sıkışık olan trafiği zorlaştıran, dar olduk
ları için her sene büyük can ve mal kaybına sebep 
olan Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki köprüler 
bugüne kadar yapılamamıştır. Bu iki köprü ne za
man yapılacaktır, çalışmalar ne safhadadır? 

BAŞKAN — Üçüncü soru Önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tara

fından cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Kahraman Maraş 

Hilmi Soydan 

1. — Kahraman Maraş ve Göksün arasındaki Pü
ren varyantı tünelinin altı senedir trafiğe açılmaması
nın sebebi nedir? 

2. — Göksün - Elbistan, Elbistan - Danca ara
sındaki asfalta bu sene başlanacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Deminki açıklamamdan sonra, «Bizim de soru

larımız var.» diyen saym üye oldu. Şimdi Tüzüğü
müzün 78 nci maddesinin 2 nci fıkrasını hatırlatmak 
için okuyorum ; 

«Yeterlik önergesi verilmeden önce yöneltilen 
sorular cevaplandırılmadan, bu önerge oya konula
maz.» 

Bu sunduğumuz sorular, yeterlik önergesi veril
meden önce yöneltilmiş sorulardır. Yeterlik önergesi 
verildikten sonra yöneltilecek sorular, eğer yeterlik 
kabul edilmezse ancak ele alınabilir. Bu hususu ha
tırlatırım. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Bakan konuş
tuktan sonra soramaz mıyız? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Bakan konuş
tuktan sonra soru sorabilir miyiz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi... 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bir ar

kadaşınızla görüşüyorum. «Sayın Başkanım» diyeni 
de duyuyorum. O sayın arkadaşımı da dinleyeceğim; 
ama birisi ile konuşurken, onunla konuşmamı çözü
me bağlamadan beni kendisinin söyleyeceği yöne 
çekme çabasını göstermesi, bana yardımcı olmaması 
demektir. İstirham ediyorum. 

Sayın Talât Doğan, yeterlik önergesi kabul olu- • 
nursa, bu, sorulara da şamildir. Şimdiye kadarki uy
gulamalarımız hep bu biçimdedir. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Saym 
Başkan, yanlış tatbikat yapıyorsunuz, müsaade eder
seniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Saym 
Başkan, bu seneki müzakerelere kadar yeterlik öner
gesi okunmadan evvel sayın üyeler şifahen sual sor
mak imkânını bulurlardı. 

Her ne kadar tüzüğümüzdeki bir anlayışı bu şekil
de ifade ediyorsunuz,- ben de öyle anlıyorum; «yeter
lik önergesi verilmeden evvel» ifadesi öyle anlaşılıyor; 
ama yeterlik önergesinin ne zaman verileceğini sayın 
üyelerin bilmelerine imkân yoktur. Bir saat evvel de 
yeterlik önergesi verilebilir, 10 dakika evvel de veri
lebilir, bir dakika evvel de verilebilir ve yeterlik öner
gesi 7 kişi konuştuktan sonra da verilebilir, 5 kişi ko
nuştuktan sonra da verilebilir, bir kişi konuştuktan 
sonra da verilebilir. Bu itibarla yeterlik önergesinin 
ne zaman verildiğini, yeterlik önergesini verenden 
başkasının bilmesine imkân yoktur. 

Bu suretle ancak burada yazılı olarak Saym Baş
kanlığa sual veren arkadaşlarımızın; müzakerelerin 
başlangıcından bir saat evvel, iki saat evvel yazılı 
olarak müracaat eden arkadaşlarımızın suallerini ce
vaplandırmak imkânı bulunuyor. Şu anda Umumî ÎTe 
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yete gelen arkadaşlarımızın bir sual sorması imkân 
dışında bırakılmış oluyor. Halbuki, bu seneye ka-
darki tatbikatlar ve teamül böyle değildi. Uzun süre
dir tatbik edilen bir teamül vardır. Bu teamüller 
karşısında veya tüzükteki maddeleri bu teamüllere 
uygun şekilde burada daima tatbik ediyoruz. Sayın 
Başkanımızın da bu şekilde anlamasını rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, özel 

bir durum oldu. Günlerden beri biz her dakika kar
şınızda bulunuyoruz. Bugün saat 04,00'te ayrıldık. Ga
yemiz Bayındırlık Bakanlığı bütçesini de görüşmek, 
fikirlerimizi ileri sürmektir; fakat olağanüstü bir du
rum olmuştur. Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 
ikinci planda ele alınması lâzım gelirken, Adalet Ba
kanlığı bütçesinden öne alınmıştır. • 

BAŞKAN — Sayın İlhan, bu yeterlik önergesinin 
kabul edilmemesi için ileri sürülecek gerekçedir. Mü
saade buyurunuz efendim, yeterlik önergesinin oya 
sunulma işlemine henüz geçmedik. Buyurduklarını
zı dikkatle dinledim; ama buyurduklarınız yeterlik 
önergesinin kabul edilmemesi için ileri sürürlmesi 
mümkün olan gerekçelerdir. Elbette Yüce Genel 
Kurul bunları takdir ederek karara varacaktır. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, hiç 
olmazsa son söz veremez misiniz? 

BAŞKAN — Veremem efendim. Anlaşıldı şimdi 
söylediğiniz; anlıyorum ben. Bugün Adalet Bakan
lığı bütçesini görüşmeye saat 09,30'da başlayacaktık. 
Adalet Bakanının rahatsızlığı nedeniyle Adalet Ba
kanlığı bütçesinin görüşülmesi ertelendi, Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinden başlıyoruz. 

Şimdi bu hususu nazara alarak yeterlik önerge
sinin lehinde mi oy vermek gerekir, aleyhinde mi oy 
vermek gerekir... 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Efendim, son sözü 
verebilir misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, fark 
ediyorum. Söz isteyen arkadaşlarıma söz vermeksi
zin bir başka konuya geçmem, müsterih olun;- ama 
ben konuşurken «Konuşmanı kes, beni dinle.» der
seniz. ben bu işleri yürütemem. Kim söz isterse, kaç 
kişi söz istiyorsa hepinize söz vereceğim, bulunduğu
nuz yerden veya kürsüden; ama ben arkadaşlarımız
dan birinin isteğini çözüme bağlarken veya bir açık
lama yaparken «Onu kes, beni dinle» anlamına ge
len müracaatları sırasız kabul etmeye olanağım yok
tur. Bunu da nazara almanızı istirham ederim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurun efendim. 

Sayın Talât Doğan, müsaade buyurun, açıklamamı 
bitireyim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
kaç arkadaşımız söz istemiş bulunuyorlar? 

BAŞKAN — Size de cevap vereceğim efendim; 
ama açıklamamı bitireyim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; 
Tüzüğümüz açıktır; yeterlik önergesi, grup söz

cülerinden başka 6 sayın üye konuşmadıkça oya ko
nulamaz... Kuralın biri bu. 

Yeterlik önergesi, bu önergenin verilmesinden 
önce yöneltilmiş sorular varsa, onlar cevaplandırıl-
maksızın oya sunulamaz, Bu da ikinci kural. 

Tüzüğün bu açık hükümlerine rağmen benden 
bir başka türlü uygulama bekleyen sayın arkadaşı
ma, beni mazur görmesini rica ederim. 

Şimdiye kadarki uygulamalarda sayın arkadaşı
mın şöyle bir uygulamayı hatırladığını tahmin ediyo
rum. Yeterlik önergeleri «Şu ana kadar söz almış 
sayın üyeler hariç» diye de verilebilir. «Yöneltilmiş 
ve yöneltilecek sorular hariç, yeterlik önergesi işleme 
tabi tutulsun» diye de verilebilir. Bir de Sayın Os
man Nuri Canpolat'ın verdiği gibi verilebilir. Sayın 
Osman Nuri Canpolat önergesinde arz eylediğim iki 
türden hiç birisini ihtirazi kayıt olarak zikretmeksi-
zin düz bir önerge vermiştir; «Müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim.» demişlerdir. 

Binaenaleyh, benden, tüzüğün hükmü açıkken, 
başka türlü bir uygulama beklemeye imkân yoktur. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, yeter
lik önergesi soruları kapsamaz ki... 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, her zaman buradaki tatbikat Sayın Bakan 
konuştuktan sonra dahi suali olan arkadaşlara kür
süden suallerini sormak ve cevap verilmesini temin 
etmek şeklinde olmamış mıdır? 

BAŞKAN — Yeterlik kararı sorulara şamildir. 
Benim bildiğim şimdiye kadarki bütün uygulamalar 
böyledir. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakan yeterlik öner
gesinden önce tevcih edilmiş bulunan soruları cevap
landırmak üzere lütfen kürsüye buyurunuz. 
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TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, söz 
verecektiniz. 

BAŞKAN — Efendim, söyleyeyim. Bir arkada
şım sordu... 

Bakan sıraya tabi olmaksızın kaç kez isterlerse, söz 
alabilirler. Yeterlik önergesi geri alınmamış olsaydı, 
sorulara cevap verme zorunluğu. zamanı gelmişti. 
Onun için ben Savın Bakanı kürsüve davet ettim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın j Yeterlik önergesi geri alındığı zaman da Sayın Ba-
Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Efen

dim, usul hakkında konuşacaktım. 

BAŞKAN — Usulün konuşulacak noktası kal
madı. İki kere açıklama yaptım. (Gülüşmeler) 

Yalnız, yeterlik önergesi verilmemiş olsaydı, ko
nuşacak olan üyelerimiz üç kişi idi; Sayın Sırrı Tu
ranlı, Sayın İsmail İlhan, Sayın Lûtfi Doğan. 

Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, yeter

lik önergesinin aleyhinde söz vermediniz ki... 
BAŞKAN — Tüzüğümüz, «Yöneltilen sorular 

cevaplandırılmadan yeterlik önergesi oya sunula
maz.» diyor. Oya sunmaya sıra" gelmedi. Sıra geldiği 
zaman elbette söz vereceğim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, ben önergemi geri alıyorum. Bana usul hak
kında söz vermediğiniz için yeterlik önergesini geri 
alıyorum. 

Zatıâlinizin görüş tarzı bu. Bendeniz meseleyi 
başka yönde görüyorum. Tatbikatınıza usul yönün
den itirazım var. 

BAŞKAN — Efendim, usul yönünden itirazı 
olan arkadaşlarımı dinledim, ikinci açıklama yap
tım. O itibarla usul hakkında tekrar söz vermeye 
mahal kalmadı. Yoksa, ben sizden söz esirgemem 
Sayın Canpolat. 

OSMAN NURİ CANPOLAT. (Konya) — Ben 
önergemi geri al i yorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımız önergesini geri 
aldılar. 

Sayın Bakan, sonra konuşabilirsiniz. 
Sayın Sırrı Turanlı, buyurunuz. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş

kan, Bakanı oraya kadar çağırıyorsunuz, ondan son
ra geri çeviriyorsunuz. Bu. doğru bir şey değildir. 

BAŞKAN — Bir saniye müsaade eder mismiz, 
Sayın Turanlı? 

MEHMET SIRRI TURANLİ (Adıyaman) — 
Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Saysn arkadaşım, ben Bakanı bu
raya kadar çağırmadım. Ben buradan Sayın Bakanı 
yerine de göndermedim. Komisyonun sözcüsü, Sayın 

kana yerinize buyurunuz demedim. «Arzu ederse
niz sorulara sonra cevap verebilirsiniz» dedim. Sa
yın Bakan takdirini kullandı, kendileri yerlerine git
ti. 

Bir kimseye yapmadığı işlemi izafe ederek o kim
seyi kınamak haksızlıktır, sayın arkadaşım. 

Buyurunuz, Sayın Turanlı. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

Muhterem Başkan, değerli senatörler; 

Sözlerime başlarken Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin memleketi
miz ve milletimiz için uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

Ben de bazı arkadaşlarım gibi vilâyetimi ilgilen
diren karayolları üzerinde maruzatta bulunacağım. 

Karayollarını Türkiye çapında nazara aldığımız 
takdirde kendi imkânları dahilinde yapmış olduğu 
hizmetleri takdir etmemek mümkün değildir. Fakat, 
geri kalmış bir il olan seçim bölgem Adıyaman'a ge
lince, Karayollarının buradaki hizmetlerini aynı şe
kilde takdir etmem mümkün değildir. 

Adıyaman 1955 yılında vilâyet olmuş, tabiî ve 
tarihî kaynaklan bakımından zengin olmasına rağ
men bu kaynaklardan hakkıyle istifade etmek müm
kün olmamıştır. 

Adıyaman'ın tek asfalt yolu Gölbaşı - Adıya
man arası 60 küsur kilometrelik yoldur. Bu yol da 
senelerce programa alınmasına rağmen, ancak Adı
yaman şoförlerinin boykot etmesi neticesi bu yol as-
faltîanabiimiştir. 

Adıyaman'ın diğer ilçeleriyle olan münasebeti 
yol bakımından tamamen bir mahrumiyet içindedir. 
Adıyaman - Kâhta - Fırat - Siverek yolunu bağlayan 
bu yol senelerden beri programda olmasına rağmen 
köprüler ve menfezler yapıldığı halde, gayet cüzi 
bir para ayrılmak suretiyle bu yolun yapımına de
vam edilmektedir. Bu şekilde gidildiği takdirde bu 
yolun ikmal edilmesinin mümkün olmayacağı kanaa
tindeyim. Hatta, milyonlarca lira sarf edilerek Kâh
ta çayı. diğer çaylar üzerinde yapılmış olan köprü 
ve menfezler de geçen seneki sel neticesinde yıkıl
mış ve bugün kullanılmayacak durumdadır. Bu ka
dar para sarf edildiği halde bu köprülerden istifade 
etmeden maalesef yol ortadan kalkmıştır, 
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Karayolları Genel Müdürlüğüne ve Sayın Bakan
lara her gidişimizde bize, gereken yardımın, gereken 
tahsisatın vaat edildiği halde maalesef vilâyetimize 
tahsisi yapılan paralar bile başka yerlere nakledilip 
sarf edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından Kâhta -
Nemrut yolu (ki, bu turistik bir yoldur) için tahsis 
edilmiş olan para, buradan alınıp Van'ın iskele yo
luna sarf edilmiştir. 

Turistik eserlerden dolayı her sene Kâhta'ya bin
lerce turist glenıektedir ve dönerken bir perişanlık 
içinde gitmektedirler. Hiç olmazsa Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığından tahsis edilmiş olan bu paranın 
bu yoia sarf edilmesini ve bundan böyle bu;aya tah
sis edilmiş olan bu paranın başka yere sarf eu i inle
mesini Sayın Bakandan istirham edeceğim. 

Adıyaman - Fırat istikametine giden bu yol, 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu Güneye, Ankara 
ve İstanbul'a bağlayan en kısa ve aynı zamanda kar 
tutmayan bir yoldur. Yani, memleketin trafiği bakı
mından da bu yolun biran evvel ele alınarak yapıl
masının memleketin iktisadî hayatı bakımından çok 
büyük faydası olacaktır. 

Sözlerime başlarken Adıyaman'ın kazalarıyle ir
tibatı olmadığını arz ettim. Hakikaten Karayolları 
Genel Müdürlüğünü ziyaretimde ve Sayın Bakanlı
ğı ziyaretimde birçok arkadaşlarımızın yollarının da
ha genişletilmesini, asfaltlanmasını sevinç ve bir ta
raftan da gıpta ile seyretmekteyim. Halbuki, biz ya
pılmış olan yollarımızın genişletilmesinden daha zi
yade kışın ve yazın rahatlıkla ilçelerimize gidebilece
ğimiz bir yolun bize sağlanmasını istirham ediyo
ruz. Bu da zannedersem ki, asgarî bir taleptir ve 
Türkiye'nin hiçbir yerinde Adıyaman kadar yoldan 
mahrum bir vilâyetimiz yoktur. 

Adıyaman ilinin bu yol mahrumiyeti diğer hiz
metlerinin yapılmasına da imkân sağlamamaktadır. 
Meselâ köy yolları, dağ mıntıkasına giden Adıya
man - Çelikhan, Adıyaman - Sincik, Adıyaman -
Kâhta - Gerger yolu. Bu il yolları yapılmadığı tak
dirde kılçık mahiyetinde olan karayollarının yapıl
ması da mümkün değildir. Adıyaman'dan tutunuz 
Malatya'ya kadar olan yol il yollan çerçevesi için
dedir ve bu yolların ne zaman programa alınacağı 
da hâlâ belli değildir. Bu sebeple dağ mıntıkasında 
bulunan köy yollarımız da maalesef yapılamamakta
dır. Çünkü, bir anayol olmadığı takdirde bu kılçık 
yolların yapılması mümkün değildir ve bu yollar da 

yapılmadığı için ne okullarımız, ne sağlık ocakları
mız ve ne de diğer herhangi bir hizmetimizin bura
larda yapılması mümkün görülmemektedir. 

Onun için, hakikaten geri kalmış olan Adıya
man'a; Sayın Bakanın ve Karayollarının değerli per- ' 
sonelinin (Başta Genel Müdür olmak üzere) bu mah
rumiyet içinde kıvranan Adıyaman'a gerekli değe
rin verilmesini, gerekli tahsisatın ayrılması hususun
da gerekli çabayı göstermelerini istirham edeceğim. 

Adıyaman - Samsat yolu vardır. Bu yol yalnız 
yazın işler, kışın işlemek mümkün değildir. Adıya
man - Çelikhan yolu vardır; yaz ve kış işlememekte
dir. Yalnız Malatya yolu üzerinden bir geçit vardır. 
Bu geçitten de ancak yalnız yazın binbir fedakârlık 
ve müşkülât içerisinde gitmek mümkündür. 

Yani. biz seçim bölgemizdeki kazalara katır sır
tında gitmekteyiz. Zannetmem ki, Türkiye'nin bu 
durumda olan başka bir ili olsun. Belki bunda bizim 
de sesimizi duyuramayışımizm kusuru büyüktür. Bu
nu da burada arz etmeyi vazife bilirim; fakat her 
şeyden evvel Devletin ve Devletin ilgili müesseseleri
nin memleketin her yerine aynı şekilde hizmet götü
receğine ve bu hizmetleri götürürken takibe göre 
değil de, ehemmiyetine göre, önemine göre ve mah
rumiyetine göre takdir edileceğini düşündüğümüz 
içindir. Onun için sık sık Sayın Karayolları mensup
larını ve bu yolda Sayın Bakanı rahatsız etmemekte
yiz. Bundan böyle bunun nazarı itibare alınarak, ha
kikaten Adıyaman'a gerekli yardımın yapılmasını 
bilhassa istirham edeceğim. 

Muhterem senatörler; 
Bazı Cumhuriyet Halk Partili parlamenterler 

kürsüye geldikleri takdirde hakikaten hem Umumî 
Heyette bulunanlara, hem de aynı zamanda buraya 
gelmiş olan veya gelmemiş olan, konuşma imkânları 
olmayan kimselere, sırf kendi hayallerinde yaratmış 
oldukları bazı isnatlarda bulunmaktadırlar ki, bu 
hem muhterem Senatoya yakışmamakta, hem de bu
rada kendilerini savunma imkânına sahip olmayan 
memur arkadaşlarımızı zedelemektedir. 

Bir taraftan memurdan taraf olacaksınız, diğer 
taraftan da işinize geldiği takdirde kalkıp bu kürsü
de memura çatacaksınız. Nihayet, bu tayinleri yapan 
bizatihi Bakanın kendisi değildir. Eğer, Bakan ola
rak nazarı itibare alacak olursak, hakikaten Ecevit 
Hükümeti zamanında yapılmış olan nakil ve tayin
ler, öyle tahmin ediyorum ki, 1960 yılından bu ya
na en ufak memurundan tutunuz, umum müdürüne 
kadar hiçbir zaman olmamıştır. Hatta, kanun kuvve-
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tinde kararnamelerle Devlette hiç hizmeti olmayan 
kişileri umum müdürlük mertebesine getirip, parti
zanlığın nasıl yürüdüğünü herkes bilmektedir. Bu 
bakımdan küçük memurdan tutunuz, umum müdürü
ne kadar tedirgin olunan bir devirde kalkıp da, ken
di bakanlıklarının bulunmadığı bir bakanlığı bu şe
kilde itham altında bulundurmayı hakikaten üzün
tüyle karşıladım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Turanlı, teşekkür ederiz. 
Sayın İsmail ilhan, buyurunuz. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Sayın Bakan, Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğünün güzide mensupla
rı; 

Çok olağanüstü bir durum oldu; bütçe görüşme
leri başladığı günden beri hiç bir zaman buradan ay
rılmamış bir arkadaşınız olarak en çok Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almak istiyordum. 
Dünkü müzakereler çok uzadığı için ancak bugün 
4'te buradan ayrıldık. Yapılan programa göre de 
ilk görüşülecek bütçe Adalet Bakanlığı bütçesi oldu
ğu için ve bunun müzakeresi de tehir edilip Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine geçilmiş olduğu için biraz 
geç kaldım. Beş günden beri bir tek hatam bu oldu. 

«Yetim çocuk hırsızlığa çıktığı zaman ay erken
den doğar. «Atasözü öyle der ya, bizim durumumuz 
da işte o. 

Ben Türkiye çapında Bayındırlık Bakanlığı men
suplarının çok iyi çalıştığı kanaatindeyim ve ben se
çilip bir senatör olarak bu Yüce Senatoya gelmeden 
evvel bütçelerde bulundum. O bütçelerde, Bayındır
lık Bakanlığı ve özellikle Karayolları Genel Müdür
lüğü çalışmaları üzerinde yapılan eleştirilerin % 99'u 
bu hususu tespit etmiştir. 

10 dakikalık bir süreyi fazlasıyle değerlendir
mem gerekiyor. Ben Muş'un yol bakımından genel 
durumunu gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Ta
biî bu yollar Karayolları Genel Müdürlüğünü ilgi
lendiren yollardır. Bunun takdiri Sayın Bakana ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü mensuplarına bırakı
yorum. 

27 . 6 . 1974 tarihinde bu yüce kürsüde aynı ko
nuyu dile getirmiş ve bazı sorunları ele almıştım. 

Muş - Bitlis yolu asfalt yoldu; 26 Ağustosta Ma
lazgirt Zaferinin 903 ncü yıldönümünü kutlamak 
üzere gidişimizde; Ankara'dan Sayın Başbakan Yar
dımcısı ve üz bakanla beraber o tarafa giderken bizi 
sırf o an için tatmin maksadıyle «İşte yolu yapıyo

ruz» diye bir çalışmaya girmişlerdi. Ben Sayın Ba
kandan istirham ediyorum. O yolun yapımı o şekil
de kalmıştır. Yapılmış olan asfalt bugün yok olmuş
tur. Maalesef o yol o şekilde kalmıştır. Vali hiçbir 
surette bu işle ilgilenmiyor. Karayolları Bölge Mü
dürlüğü de haliyle aynı şekilde. Çünkü, yeni bir as
faltın dökümünü istemiyoruz, asfaltın bakımını isti
yoruz. 

Muş •- Bingöl yolu aynı şekilde bozuktur, asfalt 
değildir. Şu andaki durumunu bilmiyorum. 

Muş - Kızılağaç - Kulp yolundaki Kızılağaç -
Kulp arası ele alınmamıştır. Ele alınıp bu 40 kilo
metrelik kısım yapılmış olsa, 280 kilometrelik bir 
yoldan gitme mecburiyetimiz ortadan kalkmış olur. 

Muş - Varto - Hınıs yolu için Sayın Bakana ve 
Sayın Karayolları Genel Müdürüne bu yüce kürsü
den şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu hususta 
İmar ve İskân Bakanlığıyle yapmış oldukları bir an
laşmaya göre gerçekten bu yolu ele alacaklarını öğ
renmiş bulunuyorum ve sevincimden gözlerim yaşa-
rıyor. 

Malazgirt - Aktuzla yolu ve bunu Erzurum'a 
bağlayan ilâve bir yol gereklidir. Çünkü, bugün Ağ
rı üzerinden Malazgirt'e geliniyor. İstiyoruz ki, Ak
tuzla Erzurum'a bağlanırsa çok iyi olur. Bu çok kı
sa bir kısımdır. Yine bu suretle uzun bir yolu kısalt
mış oluruz. 

Bulanık - Abdurrahmanpaşa yolu : Bu yol bu
gün Muş'un 30 - 40 köyünün istifade etmekte oldu
ğu çok önemli bir yoldur; fakat maalesef kışın ve ya
zın kapalı olan bu yolun üzerine ehemmiyetle eğilin-
mesi gerekir kanaatindeyim. 

Efendim, eğer 1964 tarihinde yapılan bir prog
ramda «Biz bu yolu 1 0 - 1 5 sene içinde bitireceğiz.» 
denmişse. kabahat benim midir, oradaki vatandaşın 
mıdır? Bu yol 1964 tarihinde ele alınmıştır, maale
sef bugüne kadar bitirilmemiştir. 

Malazgirt - Ahlat yolu aynı şekildedir. 
Varto - Çaylar - Karlıova yolu geçen yıldan iti

baren çok iyi bir şekilde ele alınmış bir yoldur; fa
kat bu arz etmiş olduğum yolların bir kısmı ele alın
mış, bir kısmı ele alınmamıştır: ama hiç birisi tam 
olarak bitmemiştir. 

Şimdi, İmar ve İskân Bakanlığı ile bir koordine 
çalışmanın içine girilecek olursa gerçekten 1966 
depreminden bugüne kadar tahta barakalarda kal
mış olan Varto'nun 90 köyü, Muş'un 120 köyü, Bu-
lamk'ın 43 köyü hiç olmazsa Devlet tarafından bir 
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imkân götürüldüğünü görmekle artık 10 sene bekle
miş olmanın karşılığını almış olurlar. 

Eğer, YSE çalışmalarını yapmıyorsa, eğer her ay 
bir doktor rotasyon usulüyle gidiyorsa, eğer bu va
tandaşlar 10 seneden beri barakalarda kalıyorlarsa, 
1973 senesindeki kuraklık nedeniyle bu köylere git
mesi lâzımgelen yem ve yemeklik buğday gitmemiş-
se ve bunun yüzünden hayvan potansiyelinin % 50' 
sini kaybetmişse (Bunun aksi varitse, yetkililer de
sinler ki, «Hayır efendim, % 50 değil, c/c 40 kaybe
dilmiştir.) kabahat bende mi? 

Seçmen karşısında ne vali kabahatlidir, ne Kara
yolları Bölge Müdürü kabahatlidir, ne de şube mü
dürü. Vatandaş; «İsmail'i Ankara'ya gönderdik, İs
mail bunları yapmıyor.» diyor. 

Sayın Bakandan ve Karayolları Genel Müdürlü
ğünden 250 bin Muş'lu vatandaş namına bir istirha
mımız var. Lütfen Muş'u Van Bölge Müdürlüğün
den alsınlar, istedikleri başka bir bölge müdürlüğü
ne bağlasınlar. Mümkünse bunu yapmaları için yal
varırım. 

Bugüne kadar hiç bir vatandaşı, hiçbir Devlet 
memurunu şikâyet etmiş bir kimse değilim. Bugün 
de yapmıyorum. Yalnız bir istirhamım var; bizi Van 
Bölge Müdürlüğünden kurtarsınlar. 

Yalnız şu hususu geçen sene Karayolları Genel 
Müdürlüğüne de ilettim, Sağlık Bakanlığına da aynı 
şekilde durumu arz ettim, sağlık personeline ve aynı 
zamanda teknik elemana ve bir de emniyet men
suplarına maddî bakımdan imkân tanımadığımız sü
rece bizim bunlardan hizmet beklememiz mümkün 
değildir. Bu hususta bir senatör olarak emrinizde-

yim. Teknik elemanı maddî bakımdan tatmin et
mediğimiz takdirde, memleketimize hiçbir hizmet 
götürmemiz mümkün değildir. 

Ben bu konularda düşüncelerimi arz ettikten son
ra sizleri rahatsız ettiğim için üzgün olduğumu be
yan ederim. 

Huzurunuzdan saygılarımla ayrılıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın İlhan. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

Sayın Turanlı az önce yaptığı konuşmada, benim 
konuşmamda söylemek istemediğim bir hususu dile 
getirmiş olduğunu gördüm. İzin verirseniz bunu dü
zelteceğim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, sizden önce sizin söy
lememiş olduğunuz halde söylemişsiniz gibi ileri sür
dükleri hususu söylemenizi rica edeceğim. Kürsüye 
buyurunuz. Yalnız, mevzua girmeden önce bu gerek
çeyi açıklayacaksınız ve bana takdir yetkimi kullan
ma fırsatı vereceksiniz. Tüzüğün 65 nci maddesinin 
uygulanmasını gerekli kılan bir durum var mı, yok 
mu onu takdir ederek bir karara varacağım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
az evvel konuşma yapan Sayın Turanlı dediler ki, 
«Cumhuriyet Halk Partisine mensup bazı arkadaş
lar buraya geldikleri zaman, kendi hayallerinde ya
rattıkları gerçek olmayan birtakım durumları konu 
ederek, burada kendisini savunamayacak memurlara 
birtakım hususları isnat etmektedirler. Bu durumlar 
hoş değildir.» Mealen böyle söylediler. Bu konuyu 
dile getirmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Unsal, bu çok geniş 
bir konu oluyor. Filhakika, Tüzüğümüzün 65 nci 
maddesi bir üyeye söylemediği bir sözü isnat etme, 
ileri sürmediği bir görüşü ileri sürmüş olduğunu 
söyleme halinde açıklama yapma olanağı sağlıyor. 

Şimdi, ben size açıklama yapma olanağı tanıya
cağım. Yalnız, o noktaya münhasır olmak üzere bu
yurun. Yani, siz konuştuktan sonra bir başka üye 
«Benim söylemediğimi söyledi, ileri sürmediğim bir 
düşünceyi bana isnat etti.» diye söz isteme ihtiyacını 
duymasın. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
teşekkür ederim. Bu sınırlar içinde kalmak üzere ko
nuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben yaptığım konuşmaların tümünde görevimi 

yaptığıma inanıyorum. Hiç kimseye sataşmak; bura
da olsun, olmasın kimseyi kırmak benim amacım de
ğildir. Benim amacım, bildiğim kadarıyle, tetkik et
tiğim kadarıyle, yettiğim kadarıyle görevimi yapmak
tır. Sözü bu düşünceler içinde aldım, biraz evvel yap
tığım konuşmayı da bu sınırlar içerisinde sonuçlan
dırdım. Kaldı ki, memur da olsa, görevli oldukça, 
Parlamentonun daima murakabesi altındadır. Bunu 
her zaman Parlamento olarak, parlamenter olarak 
denetlemek, takip etmek, eğer yasal görevlerinden, 
tüzüksel çalışmalarından bir sapma varsa, bunu bu
rada dile getirmek, sorumlulardan sormak bizim gö
revimizdir. 

Kaldı ki, ben bu konuşmamda değerli Bayındır
lık Bakanlığının hiçbir görevlisini konu etmedim. 
Sadece, Sayın Bakanı hedef aldım. Çünkü Sayın Ba-
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kan, Bakanlar Kurulunda aldıkları kararın tam dı
şında, teknik ve özellik taşımayan birçok elemanı 
yevmiyeli olarak kendi özel emirleriyle işe aldırmış
tır. Alınmaları için emir vermiştir. Bunların sayısı
nın ne kadar olduğunu, niçin yapıldığını, 657 sayılı 
Yasada sınırlanan durumlara uyup uymadığını anla
mak istedim. Bu, benim görevimdir. Sanıyorum ki, 
bu görevi yaptığım zaman Bayındırlık Bakanlığının 
değerli elemanları da daha rahat çalışma olanağına 
kavuşacaklardır. Bakan emir verdiği için, Bakan is
tediği için falanı, falanları işe almak zorunluluğunu 
duymayacaktır. Bu yük, değerli memurların da üze
rinden kalkmış olacaktır. 

Burada bulunmayan kimseye herhangi bir isnat
ta bulunmak, savunamayacak kimseleri burada kö
tülemek Cumhuriyet Halk Partisinin hic bir mensu-
bunun işi değildir. Sayın uTranlı, bundan birkaç 
gün önce TRT Genel Müdürü Sayın İsmail Cem'e 
yöneltilen çirkin isnat ve iftiraları burada duymamış 
görünüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bu konumuzun dışın
da. Bu mevzua lütfen girmemenizi rica ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. İsmail Cem, burada kendisini savunamaya
cak bir kişi olarak, bayağı sözlerle kötulenmiş. ho
moseksüellik şeyîeriyle burada vasıflandırılmıştır. 

Kanımızca, işte savunamayacak kimselere bunlar 
burada söylenilmemelidir. Yaptığı göreviyle ilgili bü
tün şeylerin dile gelmesinde kanımızca hiçbir sakın
ca yoktur. Biz, görevimizi samimî yaptık. Görevli
leri değil, o sorularımda sadece Bakanın davranışla
rını konu aldım. Bununla ilgili bize ve değerli par
lamentoya sağlıklı bilgi verirse, hepimiz yararlanmış 
oluruz. O konuşmada düşüncemiz ve amacımız bu 
idi. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
Bayındırlık Bakanlığı ve özellikle Karayollarımı-

zın bütçesi üzerinde çok kısa maruzatta bulunmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu bütçenin 
milletimiz ve Bayındırlık Bakanlığımızın değerli men
supları için hayırlı olmasını Cenabı Haktan dilerim. 

Daha önceki arkadaşların da belirttikleri gibi, 
Bayındırlık Bakanlığının memleketimizde çok faydalı 
hizmetler yaptığına kaniim. İnşallah bu çalışmalar, 
bu hizmetler devam ettirildiği takdirde, çok kısa za
manda memleketimizin her köşesi en iyi şekilde yol 

imkânından faydalanacak; bilhassa karayollarının 
hizmetleriyle yol imkânlarından faydalanacak, belki 
de burada dile getirilmek istenen sıkıntıların hiçbirisi
ne inşallah yakın bir gelecekte yol bakımından mahal 
kalmayacaktır. 

Bendenizin maruzatım, seçim bölgem olan Erzu
rum'la alâkalıdır ve bu iki husustan ibarettir. 

Birincisi; Erzurum - Tekman arası. Erzurum'dan 
Tekman'a motorlu vasıtayle gitmek isteyen bir kimse, 
asgarî 170 kilometre yol katetmek mecburiyetinde 
kalmaktadır. Erzurum'dan Horasan'a, Horasan'dan 
Hınıs yakınma kadar gidip, oradan Tekman'a dön
mek zarureti vardır. Halbuki, Erzurum'la Tekman 
arasında karayollarının çok kısa bir zaman zarfında 
yapabileceği ve pek az masrafla neticelendirebileceği 
bir yol var ki, takriben 65 veya azamî 70 kilometre 
olabilmektedir. Dolayısıyle, 100 kilometre yolu katet
mek sıkıntısından bu ilçemizin ve köylerinin veya ili
mizden ilçemize gitmek isteyen kimselerin kurtulması 
muhakak olacaktır. 

Bu yolun da, hepimizin bildiği gibi, (Televizyon 
kulesi Erzurum'un yakınındadır) takriben 30 kilomet
re yolu stabilize olarak yapılmıştır. Böylece 30 kilo
metre veya azamî 35 kilometre yol kalmıtşır ki, köy 
kağnıları güçlükle bu yolu katetmektedir. 

Binaenaleyh, muhterem Bakanımızdan istirhamım, 
değerli karayolları mensuplarına emir buyurarak 
(onların bu meseleyi en iyi bir şekilde halledecekle
rinden emin olduğumdan) bu meseleyi halletmekle 
Erzurum ilimizin ve Tekman ilçemizin bu sıkıntıları
nı bertaraf etmiş olmalarıdır. 

Bendeniz bilfiil müşahede ettim, Tekman'a gitti
ğim zaman, memur arkadaşlarımızdan birisi şunu an
lattı: «Hastam oldu, Tekman'da tedavi imkânı yok, 
bir jeepe atıp götürmeyi düşündüm 500 lira para is
tediler; onu da benim hatırım için istediler. Bina
enaleyh, 500 lira para vermek gerçekten bana güç gel
di. Halbuki televizyon kulesine kadar olan yolun 30 
kilometresi yapılmış, azamî 35 kilometre yol daha ya
pılırsa, yol yarıya inecek ve böylece Erzurum'a git
me veya Erzurum'dan Tekman'a gitme son derece 
kolaylaşmış olacaktır.» Mesele o kadar basitleşmiş 
ki, Erzurum'dan da, Tekman'dan da bakıldığı zaman 
televizyon kulesi görülmektedir. Yani her iki yerden 
de görüldüğüne göre, buraya karayollarımız himmet 
buyururlarsa bu müşkül halledilmekle, o bölgede ika
met eden sakinlerimizin hepsinin minnet ve şükran
larını da kazanmış olacaksınız. 
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İkinci maruzatım şudur: Bu defa Erzurum'a git
tiğimde, Erzurum halkından bazı vatandaşlarımız ben
denize bir hususu intikal ettirdiler. O da şudur: 1974 
yılında Bayındırlık Bakanlığımıza, dolayısıyle kara-
yollarımıza gerek tahsisat, gerek malzeme 1973 yı
lından daha fazla tahsis edilmitşir. Buna rağmen, 1974 
yılında yapılan yol miktarı 1973 yılında yapılan yol 
miktarından (katî ifade edemiyorum) 100 yahut 200 
kilometreden daha azdır. Yani, imkân fazla, yapılan 
yol miktarı az. Burada hem malzemenin yeterince de
ğerlendirilmediği, hem de insangücünün israf edildi
ği beyan edildi ve bundan duyulan istirap ve üzüntü 
bendenize intikal ettirildi. Gerektiği takdirde, bunun 
için Sayın Bakanıma yeterli malumatı sunma imkâ
nım da vardır. 

Ancak, ben şunu ifade etmek istiyorum; gerek Ba
yındırlık Bakanlığımızın ve gerekse bu Bakanlığımı
za bağh karayoUanmızın bütün elemanlarının en iyi 
şekilde çalışmak ve memleketimize daha fazla fay
dalı olmak azminde olduklarından şüphe etmiyorum. 
Acaba hangi imkânsızlıklar içerisinde kalınmıştır ki, 
böyle bir şey vukua gelmiştir. Şayet böyle bir durum 
olmamış ise, tabiî ki, bu durum bendenizi daha se
vindirecektir. 

Bir hususu da hatırlatarak yüksek huzurlarınızdan 
ayrılmak istiyorum. Eskiden karayolları teşkilâtımız 
yok iken ve teknik imkânlar şimdiki gibi değilken, 
halkımız kendi arasında her biri yol yaptırmayı, me
selâ «şuradan şuraya kadar olan yolu ben yaptıra
yım» diye «hayır» olarak düşünüyorlardı. Tabiî ki, 
yol yaptırmak büyük bir hayırdır. Devlet, bugün bu
nu üzerine almıtşır ve çalışmaktadır. Eminim ki, hal
kımız da azamî ölçülerde gerek YSE'ye, gerekse ka-
rayollarımıza yardımcı olmaktadır. Bu hususta Dev
letin tahsis ettiği imkânlar azamî ölçüde değerlendi
rilirse tekrar arz edeyim ki, bu sıkıntıları bu Yüce 
kürsüden dile getirmeye mahal kalmayacak. Bundan 
sonra memleketimiz için daha başka ve faydalı ola
cak işler konuşulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçemizin milletimize, 

memleketimize hayırlı olmasını Allah'tan diler, hepi
nizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir hususu açıklamak 
üzere söz verme olanağım olmadığını bilirsiniz. Tü
züğe bağlı olmaklığımız gerekiyor. Şimdi, neden do
layı söz istiyorsunuz, sadece onu açıklamak üzere si

ze söz veriyorum; ama konuşmanızı orada bırakacak
sınız, ben takdir yetkimi ondan sonra kullanacağım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Peki, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan," 

değerli arkadaşlarım; 
İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu takdir edi

yorum, ama biran evvel bize mevdu görevin tahak
kuku istikametinde bir arzumuz vâr. Yalnız bir hu
susu açıklamak için huzurunuza geldim. 

Biraz önce konuşan Sayın Niyazi Unsal arkada
şımız, burada gayet güzel prensipler vazettiler. «Ken
disini bu kürsüde müdafaa etme imkânı bulunma
yan kişiler hakkında burada isnatta bulunulmasın» 
dediler. Doğrudur; ama, değerli arkadaşımız bunu 
söylerken de, bu kürsüde söylenmemiş sözleri, bile
miyorum, niçin dile getirdiler? 

Sayın Başkanım, bu husus üzerinde duracağım. 
BAŞKAN — Hangi söylenmemiş söz? «Hangi 

söylenmemiş sözü söylediniz?» dedi... Yani onu tas
rih edin bana, ben de ona göre... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu kürsüde, haf
talardan beri TRT Genel Müdürünün tutum ve dav
ranışının kanunsuzluk içerisinde bulunduğu hususun
da başta Grupumuz olmak üzere, birçok değerli ar
kadaşımız kendi fikir ve görüşlerini ortaya koydu
lar. Zannediyorum ki; Sayın Niyazi Unsal fikir öz
gürlüğünü benimsemiş kişilerdendir. 

Bir değerli arkadaşın bu kürsüde İsmail Cem İpek-
çi'nin tutumunu dile getirirken, Fransız tâbiyetli, mil
letinin ne olduğu malum, bir kişinin şiirini okudu
lar. Bu şiiri okumanın sebebi de, televizyon ekranın
da Dolmabahçe Camii tablosu, onu takiben de bü
yük Atatürk'ün Trabzon'a gittiği zaman orada ika
met ettiği binanın tablosu, fotoğrafı gösterildiği sıra
da, bu şarkının televizyonda okutulduğunu, bunun 
yanlış bir iş olduğunu, böyle bir şarkının Türk Rad
yo ve Televizyonlarında okunamayacağını ve hele 
böylesine cami ve Atatürk'e ait hâtıraların gösteril
diği bir sırada yapılmaması gerektiğini de dile getir
di. Bu husus dile getirildiği sırada Sayın İsmail Cem 
İpekçi'nin, affedersiniz söyleyemeyeceğim; fakat ar
kadaşım bunu söyledi ve zapta geçirdi; «böyle bir 
hastalıkla meluf olduğu iddiası ortaya atıldı.» dedi
ler. 

Biz, İsmail Cem ipekçi'nin ne grup olarak, ne ar
kadaşlarımız ferden bu kürsüye gelip, bu kişinin böy
le bir rahatsızlığı, hastalığı olduğunu dile getirmedik. 
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Onu arz etmek üzere huzurunuza geldim. Konuşmam 
bu kadardır Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İzin verir misi

niz Sayın Başkanım?... 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Müzakere böyle de

vam etmez. Bütçe üzerinde mi konuşuyoruz efen
dim?... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Alışkınız. 
BAŞKAN — Başkanlığı zatıâliniz mi yapıyorsu

nuz, ben mi yapıyorum efendim?... Buyurun buraya 
siz yapın Başkanlığı. «Açıklayacağım» diyor; söz ve
riyorum. Açıklayacak diye, söz veriyorum. Başka tür
lü hareket etme imkânım var mı?... 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, biz 
de onu arz ediyoruz, diyoruz ki, teamül haline geli
yor. 

BAŞKAN — Benim rehberim bu ve bunun sakıt 
olduğu yerde, hukuk ilkesi, Anayasa; ben, şahıs
ların ferdî arzularına göre yönetemem. Bu kürsüde 
her görüş, her düşünce gerekçesiyle, ayrıntısiyle ifa
de edilme olanağını bulacaktır. Benim riayet ettiğim 
prensibin biri bu. 

İkincisi; karşı görüşleri, kendi düşüncemize aykırı 
olan düşünceleri sabırla, sükûnetle dinlemeye mecbu
ruz. Buna alışacağız. Düşünce özgürlüğünün, konuş
ma Özgürlüğünün zorunlu şartıdır bu. Konuşurken 
de sataşmayacağız. Her sataşma yeni bir konuşma
yı. gerektirir. Uzun yıllardan beri bu Parlamento
nun naçiz bir üyesiyim. Bu kadar uzun yıl pek çok 
kere konuşma yaptım, birçok kere de komisyon baş
kanı, sözcüsü olarak; hiçbir kimse bir kere bana sa
taştın demedi, benim konuşmamdan dolayı. Dikkat
li olmak gerekir. O kalkar ister, bu kalkar ister; ben 
de tüzük hükümlerine göre, çözüme bağlamaya mec
burum. 

Buyurunuz Unsal, gerekçenizi söyleyeceksiniz?... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ne olduğunu sorma
dan, buyurunuz diyorsunuz. 

BAŞKAN — «Gerekçesini söyleyeceksiniz» diyo
rum Sayın Kırlı. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Unsal mı tak
dir edecektir? 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır, öyle değil. 
Yalnız gerekçesini söyleyeceksiniz, ondan sonra söz 
verip vermeyeceğimi karara bağlayacağım dedim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, grup adına ikinci kez söz istiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bu böylece sürüp gi
der. Görüşünüz anlaşıldı, karşı görüş de anlaşıldı. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
açıkladığım zaman Sayın Ucuzal'da bu durumu kabul 
edeceklerdir. 

Sayın Başkan, Sayın Ucuzal dediler ki, «Biraz ev
vel Ünsal'ın söylediği tarzda bizim sözcümüz İs
mail Cem için bir durumu dile getirmediler.» Diler
dim ki, durum böyle olsun. Yalnız, o günkü söyle
nen söz benim kesin hafızamda kaldığı biçimiyle şöy
ledir: 

«Sayın İsmail Cem bir homoseksüelin, ne oldu
ğu belli olmayan bir homoseksüelin eserlerini televiz
yonda göstermektedir. Acaba kendileri de mi öyle
dir?..,» 

İstirhamım odur, zabıtları getirtin; bunu zabıt
lardan tespit edelim. Doğrusu burada ikinci kez za
bıtlara geçsin. Ben zabıtların gelmesini istiyorum; be
nim dediğim şekilde midir, yoksa Sayın Ucuzal'ın 
hatırında kaldığı şekilde midir, bu ortaya çıksın? 
Bunun için söz aldım. 

Ben bildiğim ve dinlediğim, zabıtlarda olduğu şe
kilde söyledim burada. 

Zabıtların gelmesini istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Mümin Kırlı 

bir önerge verdiler, sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde kâfi mik
tarda sayın üye konuşmuştur. Soru hakları baki kal
mak şartiyle kifayet teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Mümin Kırlı 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yazılı olarak soruları 

bulunduğunu üç sayın arkadaşımız; Sayın Niyazi Un
sal, Sayın Ali Alkan, Sayın Hilmi Soydan bildirmiş
lerdir. Bu üç arkadaşımızdan sonra Sayın Talât Do
ğan, Sayın Ziya Ayrım da yazılı olarak soruları ol
duğunu bildirdiler. 

Sayın Talât Doğan'la, Sayın Ziya Ayrım'ın soru 
önergelerini de sunuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Rize 
Talât Doğan 
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Soru : 20 milyon malî portesi olan Rize - Kap-
tanpaşa - Başköy yolu için 1975 yılında ayrılan öde
nek miktarı kaç liradır?... 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafında 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 

Kars - İğdır arasını 50 kilometre kadar kısaltacak 
Kars - Digor - İğdır yoluna ne zaman başlanacak
tır ve ne zaman bitirilecektir?... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, söz isteyip de konuş
mamış arkadaşlarımızın sayısı ikidir. Sayın ismail 
Kutluk kendi adlarına söz istediler, Sayın İmadettin 
Elmas da mensup oldukları parti Grupu adına söz 
istediler. 

Şimdi ben yeterlik önergesini, önerge ile soru tev
cih etmiş arkadaşlar ve Sayın Bakanın yapacağı açık
lamalar üzerine; soruları olabilecek arkadaşların, so
ruları cevaplandırılmak kayıt ve şartiyle oylarınıza su
nacağım. Önerge ile soru sormuş bulunan arkadaşları-

B AŞK AN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

Ben bir konu üzerinde tutanakları inceleyecektim. 
Kısmen inceledim kısmen bekliyorum, o konuya da
ha sonra temas edeceğiz. 

Sayın Bayındırlık Bakanı buyurunuz efendm. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (Kon
ya milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

Bakanlığım Bütçesi üzerinde konuşan arkadaş 
lara evvelâ teşekkürlerimi sunarak sözlerime başla-
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mın sorularına cevap verme konusuna ilâveten, Sayın 
Bakanın yapacakları açıklamanın bitiminde, soruları 
olabilecek arkadaşların soruları da cevaplandırılmak 
kaydiyle Sayın Kırlı'nın önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Yeterlik ka
bul edilmiştir. 

Sayın İsmail Kutluk sırada son söz sizin olacak
tır. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Sayın Niyazi 
Ünsal'ın sözlü olarak söylediği husus hakkında bir 
de önergesi var. Sözlü olarak ileri sürdüğü ve öner
ge ile teyit ettiği husus hakkında Başkanlıkça yapıl
ması gerekli muameleyi, Başkanlığın açıklama hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle; saat 13'e 5 dakika var ve 
Sayın Bakanın konuşmalarının, açıklamalarının 5 da
kikaya sığmayacağı, 5 dakika içinde ikiye bölmenin doğ
ru olmayacağı mülâhazasiyle, saat 14,30'da toplanmak 
üzere 30 ncu Birleşimin ikinci oturumuna son veri
yorum. 

Kapanma saati : 12,15 

mak istiyorum. Gerek grupları adına, gerekse şahıs
ları adına konuşan arkadaşlarımız istisnasız konuş
malarında, tenkitten ziyade Bakanlığımızın iieriki 
yıllarında muvaffak olması için bizim düşünemedi
ğimiz önerileri sunmuş oldular. Bunları yerine getir
meye azamî dikkati sarf edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
12 Milyarı geçen Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi, 

genel bütçe içerisindeki yerinin, bu miktardan do
layı ağırlığı yanında vazifelerinin de; her ne kadar 
geçmiş yıllardan biraz daha küçülmüş olmasına rağ
men, kalkınma içinde bulunduğumuz ve üç devrelik 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Zehni Betil. 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl), Ekrem Kabay (Burdur), 
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beş yıllık planlar içerisinde yüklendiğimiz vazifeler
den dolayı, hakikaten çetin şartlar altmcla büyük 
vazifeler gören bir Bakanlıktır. Yurdun tüm ulaşı
mı, altyapı bakımından tamamen Bayındırlık Ba
kanlığına aittir. Karayollarının yapım ve bakımı, 
demiryolları, liman ve havaalanlarının ve petrol bo
ru hattının yapımı tamamen Bakanlığımızın üzerin
de bir yüktür. Bütün bunları yaparken, diğer ba
kanlıklarla karşılaştırıldığı zamanda, sayın Niyazi 
Unsal müsterih olsunlar, benim sonradan ilâve et
tiklerimle beraber, dikkati çekmeyen bir personel sa
yısı içerisinde bu hizmetleri yürütürüz. Bugün yak
laşık olarak bu hizmetleri biz 311 yüksek mühen
dis, 86 yüksek mühendis mimar, 108 yüksek mimar, 
159 mimar, 601 mühendis, 1 005 fen memuru ve 
tekniker, 240 teknisyen; toplam olarak 2 510 teknik 
personelle Bakanlığımızın yap! işleri bölümünü ça
lıştırırız. îdarî personelimizi de buna katarsak 4 320 
personeller (işçi hariç) bu ağır hizmetlerin altından 
kalkmaya uğraşıyoruz. Karayollarında, hepinizin bil
diği gibi mevsim işçileri bu teknik personelin yanın
da rakamı yükseltir ve zaman zaman da. kış mevsi
mi dolaysıyle sayıda azalmalar olur. 

Bütün konuşmacı arkadaşlarımın da dile getirdik
leri gibi mevcut sıkıntıların yanında Bayındırlık Ba
kanlığı, geçmiş yıllarda iyi hizmetler vermiş ve geç
miş 15 sene içerisinde bu kürsülerden daima millet
vekili ve senatör arkadaşlarımızın takdirleri ile karşı 
karşıya gelmiştir. Son yıllarda bize yönelen tenkit
ler belki biraz fazlalaşmıştır. Bunda, Bakanlığın bün
yesinde herhangi bir değişiklik yoktur. Sadece kal
kınma planlarında yıllık yatırımların artmış olması, 
son 20 - 25 yi! içerisinde fevkalâde gelişen özel sek
törün Bakanlıkta yetişmiş tecrübeli elemanlara, fev
kalâde imkânlar sağlanmasından dolayı Bakanlık 
kadrolarında tecrübeli eleman bakımından bir boşluk 
meydana gelmiştir. Eğer bugün Bakanlık daha fazla 
sıkıntı çekmiyor ise, bu teknik hizmeti ideal sayan 
ve Bakanlığın şu veya bu kademesinde çalışmayı 
özel sektördeki büyük nimetlere ideal uğruna de
ğişen fedakâr arkadaşlarımızın yerlerinde oturmuş 
olmalarından dolayı hizmet tam aksamamış bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son yıllarda sadece Bayındırlık Bakanlığının üze

rinde bir sıkıntı değildir bu. Hemen hemen bütün 
teknik bakanlıklar aynı sıkıntıyı çekmiştir. Kendile
rinde yetişen tecrübeli elemanlara yeni gelişen özel 
sektör bazı imkânlar sağlayarak çekmiştir. Bu, Ba-
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yındırhk Bakanlığında da vardır, diğer Bakanlıklar
da da vardır. 

Bunun yanında bilhassa beyin göçü olarak vasıf-
landırabileceğimiz, eğitimleri milyonlara mal olan 
teknik elemanların; farklı Bakanlıklarda eğitimleri 
milyonlara mal olan teknik elemanların yurt dışına 
göç etmesi de son yıllarda bakanlığımızı sıkıntıya 
sokmuştur. 

Arkadaşlarım bilecekler; TÜBİTAK'ın beyin göçü 
üzerinde bir kitap haline getirdiği araştırması var
dır. Burada sadece bizim Personel Kanunumuzdan 
doğan sıkıntılar, teknik personele tanıyamadığımız 
bazı imkânlar değil, yabancı ülkelerde bu bizim bün
yemizdeki itici güce daha galip gelen bazı çekici im
kânların doğmuş olmasıdır. Bu 20 nci Yüzyılın biz
den daha ileri oian memleketlerde bir kısım ra
hatlıklar \e teknikte ilerlemenin bir kısım cazip im
kanlarının sağlanmış olmasından ileri gelmiştir. İş
te son yıllardaki sıkıntımız; budur. Bugün Bayındır
lık Bakanlığı hizmetindeki teknik personelin bir kıs
mı hemen hemen pek tecrübesiz yeni elemanlar, ara
da büyük bir boşluk, sonra bir - iki yıl sonra biz
den ayrılacak, bu işi sadece ideal uğruna yapmış 
tecrübeli, ama sayısı çok azalmış ve gitmek üzere 
olan personelimiz vardır. 

Bu personel sıkıntısı dışında yatırımların gerçek
leşmesinde de bazı aksaklıklar vardır. Bu, bizim 
Bakanlığımızın personelinde ve kendi bünyemizde de
ğildir. Bunların başında diğer Bakanlık ve kuruluşla
rından aktarmaların vaktinde yapılamaması, arsaları
nı zamanında sağlamadan ihalelere çıkmış olması, 
son yıllarda enflasyon içerisinde olan ülkemizde fi
yat artışlarından dolayı bir kısım ihalelerin yeniden 
durup, yeniden ihaleye çıkarılmasından dolayı ge
çen zaman içerisinde yatırımlar aksıyor. Yine fiyat 
artışlarının devamlı olmasından dolayı bir kısım iha
leler de alıcı tarafından temkinle karşılandığı için 
kolay kolay müşteri bulmuyor. Bu. elimizde olmayan 
imkânsızlıktandır. 

Bugün, 1975 Bütçesi içerisinde, Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinde geçen yıllara nazaran bir artış 
görülür. Bu artış acaba 1975 yılı içerisinde, Bayındır
lık Bakanlığını, para olarak sağlanan bu imkândan 
dolayı 1974 veya ondan evvelki yıllardan daha ça
lışır hale getirebilecek midir? Bu, ekonomimizin 1975 
te sağlam raya oturma imkânlarına bağlıdır ve bir 
de 1975 rakamlarının, rakam olarak bütçede art
mış olması, bir kısım başka unsurların, bu rakamla 
orantılı olmayan artışlarından dolayı, 1975 içerisin-
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de Bayındırlık Bakanlığı kâğıt üzerinde görüldüğü 
imkânlara sahip olamayacaktır. 

Şu anda Bayındırlık Bakanlığının Bütçesi 
2 297 580 846 lira, Karayollarının 5 983 403 000 
lira, toplam : 8 280 983 846 lira gibi, katma büt
çeyle beraber Bayındırlık Bakanlığı 8 milyarın üze
rinde bir bütçeye sahiptir. Diğer Bakanlık ve idare 
bütçelerinden Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe
sine aktarılan 4 milyara yakın miktar da buna ekle
nirse Bayındırlık Bakanlığı bu yıl 12 214 976 846 
lira ile çalışmaya başlayacaktır. Bu, geçen yıla na
zaran 2 815 000 000 bir artış gösterir. Yani, Büt
çemiz ilk bakışta 2 milyardan fazla, hattâ 3 milya
ra yakın bir artış göstermiş olmasına rağmen sıkın
tılar olacaktır. Benim verdiğim bütçe rakamlarında, 
(arkadaşlarım eğer Bütçemizi takip ediyorlarsa bura
ya Senatodaki yapılan artırma da katıldığı için) bu 
rakamlarda, elinizdekilerden biraz 350 milyon bir 
farklılık vardır. 

Bu artışa rağmen hizmetin neden aksayacağını 
özetleyeyim: Evvelâ toplu sözleşmeler her ne ka
dar 1975 içinde yök ise de, toplu sözleşmeler za
manımızda ekonominin içinde bulunduğu dar boğaz
lardan dolayı Bakanlık bütçelerini sıkıntıya sokar. 
Karayolları Bütçesinde gözle görülür bir artışa rağ
men iki yıl önce tonu 300 lira olan asfaltın 1975'te 
tonunun 1 800 lira olacağı tahmin edilmektedir. Ya
ni, 6 misli bir artışla karşı karşıya geldiğiniz za
man bütçenin bu 2 milyar kadar artışı görülüyor ki, 
pek derde deva bir artış değildir. 

Muhterem senatörler; 
Bir memleketin ne kadar yolu var?. Bu rakam 

acaba o memleketin yol standardı bakımından kâfi 
gelir mi?. Şu anda memleketimizde 34 918 Km. Dev
let yolu vardır ve 24581 Km. de il yolu vardır. Böy
lece toplam yolumuz 59 499 Km. ye ulaşır Türkiye 
için bu yol kâfi midir? 

Muhterem senatörler; 
Yolda ölçü, ülke alanının bir kilometrekaresine 

düşen yol uzunluğu olarak hesaplanır. Bu ülke ala
nını bahsettiğim rakamlarla böldüğünüz zaman Tür
kiye'de Q,08 rakamına ulaşırız. Acaba bu rakam kâ
fi midir?. Şimdi size bu rakamın kifayet edip etme
diğini bazı ülkelerin rakamlarıyla karşılaştırayım: 

Türîdye'mizdeki bu Q,0ı8 rakamı, Suriye'de 0,09 
dur, Bulgaristan'da Q,28, Yunanistan'da 0,27, Tu
nus'ta Q,ll 'dir. Görüyorsunuz ki, ben kalkınmış 
ülkelerin raSkamlarım değil, kalkınma içinde olan ve 
bazı ekonomik değerleriyle Türkiye'yi karşılaştır

dığımız zaman bizden de geri olan ülkelere kıyaslan-
diği zaman yol bakımından Türkiye'de hâlâ istenilen 
rahatlığa kavuşulmadığı ortaya çıkar. 

Muhterem senatörler; 
Vaktiyle «gidemediğiniz yer sizin değil» derdik. 

Bugün artık, gidemediğiniz yer sizin değil lâfı sa
dece oraya gitmiş olmak, o yer sizin olma imkânını 
sağlamıyor. 20 nci Asır, ondan sonraki gelecek asır
ların tek problemi ekonomik konulardır. Şimdi biz 
diyoruz ki, bir üretimi anayurt üretimine katamıyor-
sanız, ulaşım bakımından iştirak edemiyorsanız o 
yer sizin değildir. Hakikaten bugün yurdumuzun 
bir kısım bölgelerinde o mıntıkanın üretimini veya
hut gelişmiş bölgelerdeki sanayi ürünlerini o mıntı-
kalardaki üretimi daha güçlü bir hale getirebilmek 
için bu yolsuzluk yüzünden iki taraftaki farklı eko
nomiyi bir noktada toplama imkânına sahip deği
liz. Buna erişilmediği müddetçe Türkiye'de yol ba
kımından kalkınmış olmanın burada övünülecek bir 
tarafı olmadığı kanaatindeyim. 

Sayın senatörler; 
Bilhassa Sayın Senatör Arif Hikmet Yurtsever'in 

içten gelen bir konuşmasına bir noktada ben de iş
tirak eder, fakat bir iki cümle ile geçmiş yıllardaki 
bir anımı da eklemek isterim: Türkiye'nin meselele
rini vazederken, ortaya koyarken sadece etraf ülke
lerle kıyaslamak yetmez, Türkiye'nin meselelerini 
ortaya koyarken; nereden başladık, nereye kadar gel
dik, biz başladığımız zaman onlar nerelerdeydi? 
Bunları da ortaya koyarsak, bu konuşmalarımızı 
dinleyen kişileri tamamen karamsar bir havanın içi
ne sokmuş olmayız. Bence, bugün Türkiye'nin en 
büyük derdi, vatanı bu karamsar havadan çıkar
maktır. 

«Ne Mutlu Türk'ün Diyene» sözü 1933'te söy
lenmiştir. Hâlâ Cumhuriyet Bayramlarının bir ve
cizesi olarak bez üzerine yazılır ve meydanlara so
kaklara asılır. 1933'te mutlu olacak nesi vardı bu 
memleketin? Şekeri dışarıdan gelir, kaput bezi dı
şarıdan gelir; hâlâ o günden kalma alışkanlık, «Ame
rikan bezi» denir. Şu anda huzurunuzda sadece 
ben değil, Bakanlığımın yüksek memurları -da var
dır; hepisinin adı da Ahmet, Mehmet, Hüseyin'dir. 
1933'te mühendisiniz Kirkor, doktorunuz Ohannes'ti, 
ama 1933 yılı 1923'e karşı «Ne Mutlu Türkün Di
yene» idi. 1923'ten hareket ederseniz, 1933'te «Ne 
Mutlu Türk'ün Diyene» dersiniz. 

Bugün Sayın Arif Hikmet Yurtsever'e anlataca
ğım konu kısadır, 1957'de yedek subayım; Tek-
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man, Hınıs, Karayazı, Tortum, Narman, Oltu, Şen-
kaya'nın 38 doğumlu eratım muayene yapmak için 
vazifelendirilmiş askerî doktorum. Bir şubede cumar
tesi günü işim bitiyor, başka bir şubede pazartesi gü
nü işim başlıyor. Tortum - Narman arası 36 kilomet
redir, atla gittim. 1957'de benim saydığım bu kaza
lar arasında sadece posta cipleri işler, bu posta cip
leri de haftanın muayyen günlerinde; salı ve cuma 
günleri işler, ama sizin vazifeniz bir yerde cumar
tesi bitiyor, posta cipi bir gün evvel geçip gitmiş olu
yor, bir yerde pazartesi başlıyor, posta cipi bir gün 
sonra geliyor... 

Aziz arkadaşlarım, bu gezimi bu kazalar arasın
da hep atla yaptım. Kosor'dan Şenkaya'ya kadar on-
üç kilometrelik yeri de elimde giyeceğim bulunan 
valizle yürüyerek gittim; orada at dahi bulamamış
tım. İşte 1957'de biz, Doğunun kazalarına gidemi-
yorduk. Bugün eğer belediyeli olan kasabalara, na
hiyelere gidemiyorsak, 1957'den buraya geldik, daha 
karanlık olan günlerden bu sıkıntılı günlere geldik; 
zannederim azimli olursak gidebiliriz. Türkiye'de yol 
problemi son zamanlarda arzuladığımız noktada de
ğildir; arna başladığınız noktanın yarısını çoktan geç
miş durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlığa oturduğum zaman dikkatimi çeken iki 

konu vardı. Akşama kadar karşılaştığım kişilerin yüz
desini yaklaşık olarak size verirsem, bunların üç - beş 
tanesi şikâyet için gelirdi; filân yerdeki bölge müdü
rümüzden. Bakanlıktaki personelin herhangi birinden 
şikâyet... Bunların c7( 40 - 45'i düz işçi, teknisyen ve 
yüksek okul veya üniversiteler mezunu kişiler; işsiz
likten dolayı gelirlerdi. Bunlara yakın c/( 40-50 ci
varında da muhtarlar azaîarıyle, belediye reisi, en
cümen üyeleriyle gelirlerdi. Bunlar köy muhtarları, 
kasaba belediye reisleri... İkisinin de tek arzuları var
dı : «Ne olur bizim yolumuzu da Karayollarına 
alın...» 

Bundan çıkan sonuç şudur : Her ne kadar beğen
mezseniz beğenmeyin, Karayolları bu memlekette bir 
imtihan vermiş. Ondan dolayı, sabahtan akşama ka
dar kapımıza gelen insanların % 80 inin yarısı sade
ce yollarının Karayollarına geçmekle dertlerinin hal
lolacağına kan il er. Bu, başladığı günlerden beri, önü
müzdeki günlerde; yani Şubatın 16'sında kuruluşu
nun 25 nci yılını kutlayacak olan Karayolları mües
sesesinin bu memleketin muhtarının, kasaba belediye 
reisinin kafasında iyi imtihan vermiş olmanın netice
sidir ki, Erzurum'un bilmem ne kasabasından Anka

ra'ya kadar yollarının Karayollarına alınması için bi
ze kadar gelmişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Konuşmalarınızın büyük bir kısmını Karayolları

na hasrettiğiniz için ben de Karayollarının üzerinde 
durdum. Demiryolları, limanlar ve hava meydanları 
ve tüm Devletin yatırımlarını yüklenen Yapı İşleri 
üzerinde arkadaşlarımız büyük eleştiride bulunmadı
lar. Sadece takdir edip geçtiler. Ondan dolayı, bir 
gün de gecikmiş olan Senato bütçe görüşmelerinin bi
raz daha gecikmesine mâni olmamak için konuşmamı 
kısa keseceğim. 

Sayın senatörlerin hassasiyetle sorduğu konular, 
tarafımızdan sadece burada kafamızda kalmış bilgi
leri vererek değil, esaslı programlarımızı da önümüze 
açarak yazılı cevaplandırılacak ve kendilerine sunula
caktır. 

Bu ara bir kısım Doğu senatörü arkadaşlarım ge
ri kalmış bölgelere daha öncelikle yol götürülmesi di
leğinde bulundular. 1975 Bütçesinin Bütçe Komisyo
nunda Bayındırlık Bakanlığına sağladığı imkânları, 
bu bölgelerinin derdini dile getiren arkadaşlarımızın 
hassasiyeti üzerinde ben de, daha çok arkadaşlarımla 
beraber hassas duracağım. Elimize geçen ve bize Büt
çe Komisyonunun sağladığı bu imkânı; o gün şartlı 
sağladığı bu imkânı (çünkü bu imkânı, «geri kalmış 
bölgelerin i! yollarında kullanılmak üzere» diye bir 
takrir verilmiş ve kabul edilmiştir) o ölçüler içeri
sinde değerlendireceğimi vaat ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın senatörlerin konuşmalarını yazılı cevaplan

dıracağım, dedim. Yalnız, bir sayın senatörün konuş
masının iki, üç bölümünü burada sözle cevaplandır
mak isterim. Çünkü bu konuda yazılı cevabın dışın
da ben buradan cevap vermeden inersem, Bakanlık 
vazifemi yapmamış olurum. 

Muhterem Unsal, bana yönelttiğiniz beş sual içe
risinde bilhassa ikisi büyük ağırlık taşır. Bu iki suali
nize cevap verirken, çekmek istediğiniz mindere gel
meyeceğim. Ben, Bakanlığa başladığım gün, «Ben, 
Bakanlıkta fevkalâde bir durum olmazsa bir tek arka
daşın yerini değiştirmeyeceğim. Ben bir bakanım. 
Ben genel müdürümle, ben müsteşarımla, ben müste
şar muavinimle, ben şu şube müdürü ile çalışma im
kânım kalmadı lâfını değil; ben, çalışma imkânı sağ
lamayı vazife bilen kişi olduğum için; arkadaşlarım, 
hiçbir tesir altında olmadan bu kanaatle işe başlıyo
rum, bu kanaatle çalışağız» dedim. Aradan üç ay geç
miş olmasına rağmen ben o kanaatteyim, dışardan 
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alınmaları bu kürsüye getirdiniz; ama Bakanlık bün
yesi içerisinde şu veya bu siyasî kanaatle herhangi 
bir arkadaşımın tayin edildiğini buraya getiremedi-
niz. Size Bakanlığım içerisinde bir bilginin verildiği 
kanaatinde de değilim. Ben arkadaşlarımı öyle gör
müyorum. Zannederim; bir sohbet içerisinde geçmiş 
bir bilgiyi buraya getirdiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bakalım. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Ben Devlet memuru değilim, siz de değilsiniz. Dev
let memuru, kanunun çizdiği çizginin içinde yürür. O, 
vazifesidir. Onu kabul etmeyenler Devletin memuru 
olmazlar. Biz Bakanlar da kanunun çizdiği çizgi içe
risinde yürürüz. Çünkü o kanunu zamanla biz çiz
dik; ama bizim Devlet memurundan ayrı bir duru
mumuz vardır. Biz Devletin memurluğunu değil, Dev
letin politikasını, milletin politikasını seçtik. İşimiz o. 
Bir personel müdürü ile bir bakanın arasında çok 
fark vardır. Personel müdürü kendisine verilen im
kânlar içerisinde tayin düşünür, bir bakan memleke
tin sosyo - ekonomik meselelerini, bilhassa sosyal ge
lişimlerini bu çizgilerin yanında, bu çizgileri zorla
madan, bu çizgileri aşmadan kendi düşüncelerini de 
bakanlığı bünyesine katar. 

Sizinle beraber öğündüğümüz bir nokta vardır. 
Öğünmede beraberiz; tatbikte ayrılabiliriz; «halkçı 
olmak...» Halkçı olmak, halkı kolundan tutup düştü
ğü yerden kaldırmaktır. Benim anlayışım budur. Hal
kın ıstıraplarını, halkın sıkıntılarını, onun dışında olan, 
bu sıkıntıların dışında olan insanlar olarak ne kadar 
hafifletebiliriz? îşte bir memurla, politikacı olan ba
kanın vazifesi budur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bana tanınan vakti aşmayacağım için Sayın Ün-

sal'm bu suali içerisinde birazcık derinliğine inmek 
isterim. 

Sayın Unsal bu suali ile beni, evvelâ benden ev
velki vekille bu kürsüde çarpıştırmak istedi. İstedi 
ki; ben kendisine, ben şu kadar adam tayin ettim, 
benden önceki şu kadar tayin etti diyeyim. Ben bir 
vazifenin devamlılığını, Devlette vazifenin devamlılı
ğını esas bildiğim için, vazife görmüş benden evvelki 
arkadaşımın ne kadar tayin yaptığını buraya getire
cek, burada o tayinle benimkinin arasındaki rakamın 
bir mukayesesini yapacak küçüklüğe inmeyeceğim. 

Sayın Unsal bu sualiyle beni, hâlâ vazifenin ba
şında bulunduğum Bakanhğımdaki bir kısım memur

larımla karşılaştırmak istedi. Bugün burada bu büt
çeyi konuşacağız, yarın Bakanlığa döneceğim; Sayın 
Ünsal'a bu rakamları kim verdi diyeceğim... Ben bu
nu da bir bakan vazifesi olarak görmüyorum. Size 
bir siyasî kanaatle, sizin siyasî kanaatinizi güçlendire
cek bir kanaatle bu rakamların verilmiş olduğuna ka
ni değilim. Ben de ne kadar tayin yaptığımı bilmi
yorum. Olsa olsa bir sohbet içerisinde olabilir. Ne
den yaptığımı izah edeyim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben henüz hiç
bir rakam almadım Sayın Bakan; ama alacağım. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Muhterem senatörler; 

Şimdi benim tayin ölçülerim şudur : 

Bana bir vatandaş geldi, dedi ki : «Ben Sakarya' 
da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı se
çildim; ama ben, sizden evvelki Bakanla aynı safta 
değildim. Karayolları beni aldı, Ankara'ya tayin et
ti. Benim çoluğum çocuğum, evim oradadır. Beni ye
rime iade edin. Ben Süleyman Genç ve Şükrü Koç 
Grupundan olduğum için sizden evvelki Bakan beni 
aldı.» dedi. «Çünkü, ben orada Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı olarak kalırsam, onların politi
kasına karşı geleceğim için aldı.» dedi. Kendisine; 
bu tayininin nasıl yapılacağını inceleyeceğim dedim; 
inceledim. Aslında, hakikaten merkez ilçe başkanı; 
fakat merkez üçe kongresinde konuşmuş olduğu lâf
lar dolayısıyle. vilâyetten bize akseden yazıya göre, 
orada o vazifede durmasına imkân yoktu. Ankara'ya 
gelmedi, vazifeye başlamadı, müstafi oldu. Büyük 
kongrenizden sonra bana iki milletvekili ile geldi. Aç 
olduğunu, çoluğunun çocuğunun bu iki ay içinde sü
ründüğünü söyledi, yeniden vazife istedi. Karayolla
rında vermem dedim. Bir kere o teşekkülle karşı kar
şıya gelmişsin, bölgenizde senin alınmanı söylemiş; 
ama sana Yapı İşlerinde vazife vereyim dedim. Sakar
ya'ya Yapı İşlerine düz işçi kadrosuna verdim. On
dan sonrasını sizin milletvekilleri 657 sayılı Personel 
Kanuna göre nasıl sağladı da tayin ettiler, beni alâ
kadar etmez. Ben o bölgeye bir düz işçi kadrosu ver
dim. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli milletvekili 
Süleyman Yıldırım geldi. «Bizim Bayındırlık Müdür
lüğümüzde sıkıntı vardır, işler iyi yürümüyor.» dedi. 
Siirt Senatörü geldi, Siirt milletvekilleri geldi. Kendi 
bölgelerindeki bayındırlık müdürlüklerinde sıkıntı ol
duğu için geldiler. 

513 — 
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Aziz arkadaşlarım; 
Ben bir bayındırlık müdürlüğünün kadro talebine 

inanırım. Ben o bölgenin bir mebusunun, bölgesinin 
şikâyetine de inanırım; partisine bakmam. Siirt me
bus ve senatörlerine ve Tunceli mebusunun arzularına 
uydum ve oraya da kadro verdim. 

Bana bir teknisyen geldi; adı Kemal Şeker. Bu 
çocuğu ilk defa görüyorum. Kendisi Elazığlı. 20 gün
dür Ankara'da olduğunu, bir iş sağlama imkânı bu
lamadığını söyledi. Dilekçe yaz getir dedim. Dışarı 
çıktı, dilekçeyi yazdı, getirdi. Hani bunun altında ad
res dedim. Çocuk irkildi. Yavrum, şimdi sana iş ve
recek değilim, iş bulduğum zaman seni çağıracağım. 
bunun altına adres yaz dedim. Çocuk yine irkildi. 
Dışarı çıktı, Elâzığ'dan bir adres yazdı, geldi. Ertesi 
gün masamda bir mektup gördüm. Diyor ki; 

«Ben 20 gündür buradayım. Aç ve sefilim. Siz 
bana ısrarla adres yazın diyorsunuz. Ben Ankara'da 
20 gündür garajda yatıyorum. Size ne adresi yaza
rım?...» 

Bunu vazife telâkki ettim, Elâzığ'dan çocuğu bul
durdum. Şimdi Diyarbakır'da vazifelidir. Adı Kemal 
Şeker'dir. Hayatımda bir kere gördüm, bir daha gör
medim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir sıkıntı içerisindesiniz, bir işsizlikle karsı karşı-

yasınız. Bir Devlet memuru değil, bir bakan iseniz 
bunlara karınca kaderince hukukun dışına çıkmadan 
yetkilerinizi kullanacaksınız. 

Bir bütçe konuşuyoruz. 1974'te ben bu bütçenin 
tatbikçisi değildim. Benden hesap soruyorsunuz. 
«Programdaydı, neye yapılmadı?» diyorsunuz. Zaman 
öyle gösteriyor ki; size sunduğumuz bütçenin de tat
bikçisi olmayacağım; yani 1975'in Bütçesinin. Ondan 
da hesap soruyorsunuz. Hesap sorulan bir mevkide 
olan insanlar sırası gelince yetkisini de kullanırlar. 
Bu hukuksuzluk değildir. Gideceğim güne kadar da 
6 Ocak 1975'de çıkarılan Kararnamenin içindeki «zo
runluluk» hükmüne göre, bölge müdürümün talep 
ettiği; «illâ ihtiyaç var. çay ocağı bir kişi ile idare 
olmuyor» lâfı içerisinde de zorunluluk görürüm, 
senin veya o kanattan gelen bir milletvekili veya se
natörün aksettirdiği bir konuya inanarak da zorunlu
luk görürüm, hiç tanımadığım Kemal Şeker'in garaj
da yatmış olmasını bir politik mevkide olan insan 
olarak zorunluluk içerisinde görür ve tayin ederim. 
Bunlar ne esimdir, ne dostumdur. Bunların içerisinde 
benim yakınım da olmuştur. Bilhassa bölgemdeki 

Konya Bölge Müdürünü çağırdım. Söylediğim lâf şu
dur; size gelirler zorlarlar, biz Bayındırlık Bakanının 
yakınıyız diye. Bakın size söyleyim, dedim; ben Ba
yındırlık Bakanlığına Bayındırlık Bakanlığının her ka
demedeki memuruyle vazife görmeye geldim. Bana 
sizden yakın kimse olamaz. En yakınıyım diye gelen 
sizden sonradır, siz daha yakınsınız. Ölçülerinizi bu
na göre kullanın, dedim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Rakamlar vermiyorum, aslında bu kadar ehemmi

yetli olacağını bilmiyorum; fakat rakamları getiripte 
kıyas ederken, hiçbir neticeye de varamayız. Bazı 
kadrolarda şişme olabilir, bunu normal karşılayacak
sınız. Bakan olarak değil, seçilmiş bir kişi olarak siz
lerle beraber, bizim kusurumuz. Her üç ayda bir ba
kan değiştirirseniz, bakanlık bu baskı altında kalır. 
Sizin acıdığınız kişiler, sizden sonra gelen kişilerin 
acıdığı kişiler, sosyal dengede yaratacağı havalar... 
Bu, bazı zorlamaları gerektiriyor... 

Benden evvelki arkadaşım, son istifalarından son
ra iki ay içerisinde devamlı dilekçe almış. Belki sa
yıyı devrederken kabartmamak için, belki vakit bu
lamamış: bunların hiç birinin tayinini yapmamış. Hiç 
birinin adını sanını bilmem. Bana verilen dilekçele
rin içerisine benden evvelki Bakan arkadaşıma verilen 
iş taleplerini de kattım ve öyle gönderdim personele; 
hiç ayırt etmedim. Bu tayinler geldi bana öyle onay
ladım. 

Zannederim ki; Sayın Çevikçe'ye de bu dilekçe
leri Güven Partili veya Adalet Partili kişiler getirme
miştir, kendi yakınları getirmiştir; ama ben hiç öyle 
telakki etmedim. Sıkıntıda iseler, bünyenin de sıkın
tıları varsa, oraya tayin edilsin dedim, geçtim. 

Şimdi, Saym Unsal, zannederim bu atama husu
sunda size cevap verdim. Yetkimi kullandım. Fazla 
yanmış olabilirim, suç benimdir, kimsenin değildir. 
Yalnız bir tek zorlamayı kabul ediyorum, onu bir tek 
bölgeye yaptım. Zorlama şudur, yine o halkçı anla
yışımla : Bilirsiniz bu atamaları biz şöyle yaparız; 
düz işçi kadrosundan bir kadro gönderirsiniz oraya. 
Çocuk Elazığlıdır, Diyarbakır'a vermişinizdir... Mi
sâl veriyorum, aslında bu Diyarbakır'da değil. Diyar
bakır'daki Bölge Müdürü diyor ki; «Efendim, biz 
seni sonra çağırırız.» Çocuk tekrar Ankara'ya geli
yor. «Efendim, ben gittim sonra çağıracaklar.» diyor. 
Bölgeye dedim ki, bunlar cahil insanlar. Bunlar be
nim tayin ettiğim işçi statüsünde... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim sordu
ğum noktayı söyleseniz iyi olur. 
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BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Bunlara böyle demeyin. Dilekçeyi alın, 
deyin ki; yavrum siz Personel Kanununa göre imti
hana tabisiniz. Bu dilekçeyi verdikten 20 gün sonra 
imtihana geleceksiniz diye, karşınıza aldığınız vatan
daşın seviyesini de düşünerek bir cevap verirseniz, 
bu çocuklar otobüs parası vermeye âşık değiller, ben 
de burada rahat olurum. Bunlar da bir düz işçi ola
rak girebilmek için Diyarbakır, Erzurum, Ankara 
arasında dolanmazlar... Bu baskıyı yaptım. Bu baskıyı 
yarın da yaparım. Ben bir Bakan olarak vatandaşı 
karşıma alıyorum, 11 milyarlık bir yatırımı yüklenen 
Bakan olarak onunla uzun uzun konuşuyorum da, bir 
bölge müdürümden neden, ona benim davrandığım 
şekilde en azından davranmasını istemeyeyim? 

Muhterem Unsal, benim zamanımda iki tane imti
han yapıldı. Birisi 6 Ocak'ta Yapı İşlerine; birisi 8 
Ocakta Karayollanna. Şu anda size gayet samimî 
söylüyorum; 6 Ocakta yapılan imtihanın listesini ge
çen gün istedim; ama kimler kazanmış bakma im
kânını- bulamadım. 8 Ocakta yapılan imtihanın liste
sini hâlâ Karayollarından almadım. Kimdir, kim gir
di, kim kazandı? Burada; «Bir milletvekilinin yakını 
kazanmadığı için imtihanı iptal ettiniz» diyorsunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tamam ben iş
te burasını soruyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Hiç aslı astarı yok. İmtihana ne baktım, 
ne gördüm. 

Çünkü, bunlar yüksek mühendis veyahut akade
mi mezunu mühendisler. Bu çocuklar nedir biliyor 
musunuz? 10 tane inşaat mühendisi alacaksınız, 209 
tane mühendis imtihana giriyor. 209 kişi müracaat 
edecek de, bunların içinden bir milletvekilinin yakını 
diye birisini seçeceğim... İrnkân ve ihtimal yoktur. 
Bu milletvekilinin adını söyleseydiniz, daha güzel bir 
şey de söylerdim size; ama kimdir, nedir?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İşte o zaman si
zin dediğiniz politikayı yapmış olurdum; tam senin 
yaptığın o gibi. Bu evrak Bakanlığınızda vardır. Si
zinle görüşeceğim ve evrakıda göreceksiniz Sayın Ba
kan. 

BAŞKAN — Sayın Unsal... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 
Bakan, fazla önem verdiniz değmez. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Bakan, 

bu kadar kızdığınıza göre minderin üstündesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, siz konuşurken dinle
diler. Sayın Unsal karşılıklı konuşma yok. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

Bu tayinler henüz bana gelmedi. Aslında bunlar 
bana gelmez zaten. Sadece ben birinci listeyi de, «Bi
zim imtihanlarımız ne oldu?» diye gelen çocuklara, 
gidin genel müdürden öğrenin demeyeyim diye iste
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu konu şudur; fazla önem verdiğim meseleyi 

anlatayım. Aslında neden önem verdiğimi anlattım. 
Bu konu iki noktada beni mindere çekmekti; o min
dere girmemek için geniş izahat verdim. 

Çünkü, benden evvelki Bakan arkadaşımın tasar
ruflarında kendimle beraber bir değerlendirme yap
mak istemedim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim sorduğum 
soruya Bakan cevap versin. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Bana 
müdahale etmeyin, ona müdahale edin. 

BAŞKAN — Yalnız siz müdahale ettiğiniz za
man o müdahale ediyor, o müdahale edince siz mü
dahale ediyorsunuz. İki tarafta etmesin diyorum efen
dim. Biraz evvel de o tarafa uyarıda bulundum. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, karşılıklı konuşurken müdahale etmediniz. 

BAŞKAN — Tutanakta var. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Sayın arkadaşlarım; 

Üzülmeyin... 
BAŞKAN — Sayın Bakan bir saniyenizi rica ede

ceğim efendim. 
Herkesin gözüönünde biraz önce Sayın Ünsal'a, 

siz konuşurken Sayın Bakan dinlediler dedim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Hayır 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim sorduğum 
soruya Sayın Bakan cevap versin. Ben mühendislerin 
imtihanını kastetmiyorum. Erzincan'dan gelen Erzu
rum'a dönen evrakı soruyorum? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Sayın Unsal, sorularınızı sordunuz, okundu... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Burada politika 

yapmasın, soruya cevap versin. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir saniye. So

rularınızı sordunuz, konuştunuz. Sorularınız okundu-
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ğu zaman, konuştuğunuz zaman, konuşurken sordu
ğunuz zaman Sayın Bakan sizi dinlediler. 

Şimdi, Sayın Bakan bütçeleri nedeniyle açıklama
larını yapıyorlar. Şuraya cevap verdiniz, buraya ce
vap vermediniz, şu noktaya verdiğiniz cevap eksik, 
bu noktaya verdiğiniz cevap yanlış diye sizin arzu 
ettiğiniz, ihtiyaç duyduğunuz tarzda kürsüye gelen 
hatibi, Sayın Bakan da olsa konuşturma hakkınız 
yok. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yazsın, dilediği gibi 
okusun. 

BAŞKAN - ^ Müsaade buyurun sayın arkadaşlar, 
hiç şüphesiz bütçe görüşmeleri de bir ölçüde bir de
netimdir. Bunda şüphe yok; bir ölçüde denetimdir, 
ama bizim Tüzüğümüz tek denetim yolu olarak büt
çe görüşmelerini tespit etmiyor. Tüzüğümüzün üçün
cü kısmında birinci bölüm, «soru», ikinci bölüm, 
«Meclis soruşturması», üçüncü bölüm «genel görüş
me», dördüncü bölüm, «Cumhuriyet Senatosu Araş
tırması» da var. 

Binaenaleyh, ben soruyu soruyorum, şu tertip ile 
soruyorum, eksiksiz cevap vereceksiniz, verdiğiniz ce
vap yeterli değildir, eksiktir, şurası yanlıştır derseniz, 
bu müzakereleri bitirmeye, yürütmeye imkân yok. 
Siz sordunuz Sayın Bakan dinledi, cevap veriyor. 
Dinlersiniz, yeterli bulmazsanız öteki denetim yolları
na baş vurabTrs'niz. sınırlı değilsiniz. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sağ ol 
Balkan, çok güzel konuştun." 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Muhterem senatörler; 

Arkadaşlarımın sorduğu, zabıtlara geçen vazıh su
allere yazılı cevap vereceğim. Diğer konuşmacı arka
daşlarımın da hepsine Bakanlığım adına teşekkür ede
rim. Fevkalâde konulara temas ettiler. 

Sayın Osman Salihoğlu, Bakanlığımız hakkında 
yapacağı konuşmaya yetişemediği için, A. P. Grupu 
adına da yerinden Sayın Ömer Ucuzal Adalet Par
tisinin sözcüsünün gelmediği için başka bir sözcü çık
mayacağını; fakat yerinden bütçe üzerinde olumlu oy 
vereceklerini ifade ettiler. Teşekkür ederim. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bir gün kaybedilmiş bütçenizin arasında, zanne

derim kendime göre uzatmadığım konuşmamın içe
risinde belki hoşunuza gitmeyen bazı sahnelerin de 
ortaya çıkmasına sebep oldum, özür dilerim; ama bu
nu, başında bulunduğum Bakanlığın haysiyeti bakı
mından yapmak istedim. Bunu, 14 yıldan beri bu 

Parlamento çatışı altında parlamenter olmayı; yani 
politika yapmayı kendime sanat edindiğim için, belki 
bazı konularda arkadaşlarımın hassasiyetinden fazla 
durdum. 

Ben, dört defa seçilmiş bir arkadaşınızım; mesle
ğim politikadır. Buna yeni atılmış arkadaşlarım eğer 
politikanın hudutları dışına çıkmaya, ders vermeye 
kalkarlarsa, kendilerinden daha tecrübeli olduğum 
için huzurunuzda bir ders verme allâmeliğine girme
dim; ama bilmiyorum konuyu daha fazla uzatmamam 
bir kısım arkadaşlarıma ders olacaksa, böylece kesip 
bağlamayı uygun buldum. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve C. G. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz. Mü
saade ederseniz, Sayın Senatör Lûtfi Bilgen «Bir so
rum olacak» diye bir önerge gönderdiler. Sayın Lûtfi 
Bilgen buyurunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — 1. Gülnar - Bardak -
Ermenek yolunun ne zaman tamamlanabileceği? 

2. Anamur - Ermenek yolunun ne zaman ele alı
nacağı? 

3. Silifke - Anamur sahil yolunun tehlikeli viraj-
lamım düzeltilmesinin ne zaman yapılabileceğinin ya
zılı olarak cevaplandırmasını rica ediyorum. 

Yalnız şunu açıklayacağım. Gülnar - Ermenek ve 
Anamur - Ermenek yollan sadece ekonomik yollar 
olduğu için şehir jçine de bağlanması gerekmektedir; 
idarî yönden bağlanması değil. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Teşekkür ederim, zabıtlara geçti, yazılı ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan müsaade ederseniz; 
beş tane yazılı soru vardı; ama siz konuştuğunuz sı
rada iki tane daha geldi... 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Zabıtlara geçsin yazılı olarak cevaplandı
rırım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Zaten öyle soruyor
lar. 

Okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Kayseri'nin Develi Kazası İmam-Hatip Okulunda 
okuyan iki genç çocuğumuz Kurban Bayramından ev
vel Adana'nın Tufanbeyli ilçesine giderken Gezbel 
mevkiinde tipiye tutularak kaybolmuşlar ve hâlâ bu
lunamamışlardır. Bu gençlerin ölülerinin Karayolları 
ekibi tarafından bugüne kadar çıkarılmadığı gerçek
tir. 
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Sayın Bakanın, ölülerin meydana çıkarılması hu
susunda bize bir müddet vermeleri mümkün müdür? 
Cevap yazılı da olabilir. 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Diğerini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını delâletlerinize arz ede
rim. 

Bingöl 
Arif Hikmet Yurtsever 

Soru : 
1. Deprem yollarının yapılabilmesi için şimdiye 

kadar ne kadar ödenek alınmıştır? Bu ödenekle kaç 
kilometre yol yapılmıştır? Harcanamayan ödeneklerin 
akıbeti nedir? 

İmar ve İskân Bakanlığıyîe yapılan protokol icabı 
yapılması gereken ve ödeneği deprem fonundan alı
nan yol yapım hizmetleri için ne düşünülmektedir? 

2. 1975 yılı karayolları yapım ve onarım hizmet
leri bakımından Bingöl ilinde programa alınan hiz
metler nelerdir? 

3. Kiğı ilçe merkezinde yapılması 1968 yılında 
programa alınan bakımevi bugüne kadar niçin yapıl
mamıştır? Ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Tutanağa geçti efendim, takdir si
zin. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Teşekkür ederim Başkanım. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, benim 
de bir sorum olacaktı; yazılı olarak takdim etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Doğan, sizinki önce 
okunan beş yazılı soru arasındadır. Sayın Bakan, bu
rada cevap vermeyi lüzumlu ve yararlı gördüklerini 
burada cevaplandıracaklarını, diğerlerini yazılı ola
rak cevaplandıracaklarını söylediler. Siz herhalde ya
zılı cevap alacaksınız? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Yazılı olarak cevap 
verebilirler. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Talât Doğan'ın yazılı suali... 

BAŞKAN — Soru, «20 milyon malî portesi olan 
Rize» diye başlıyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Birinci Oturumda okundu efendim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Tamam efendim, te
şekkür ederim. 

| BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkış
lar). 

I BAŞKAN — Son söz Saym İsmail Kutluk'un, bu
yurun efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kanım, sayın senatörler; 

I Sayın Bakanımın bu yüce kürsüden biraz evvel 
I vermiş olduğu çok tatminkâr cevaplarına ve konuş -
I malarına gönülden teşekkür ediyorum. Ancak, bu 
I yüce kürsünün kendine mahsus bir adabı olması lâ-
I zım gelir. Binaenaleyh, bir Devletin en büyük ma-
J kamına gelmiş bir sayın banaka «Sen» diye hitap 
I etmenin yerinde olmadığını ve olmaması lâzım gel-
j diğini üzülerek ifade etmek istiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Size bu düşer 
I ancak. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Bu itibarla, 
I Yüce Senatonun yüceliğine düşebilecek her türlü göl-
I gede müşterek davranmamız gerektiğinin de zarure

tine inanıyorum. 

Sayın Başkanım; 
Kars'tan Çanakkale'ye, Trabzon'dan Mersin ve 

Antalya'ya kadar yurdumuzu karayollarıyle en gü-
I zel şekilde ören Bayındırlık Bakanlığımızın, Karayol

larının değerli mensuplarının, yurdumuzun kıyıların
da inşa etmiş oldukları limanların bütün işçilerini ve 
mühendislerini, yurdumuzu mamur kılan, en küçük 
kasabasından hatta eri küçük köyünden en büyük 
şehrine kadar en güzel binaları yapan işçisinden mü
hendisine kadar 25 yıl birlikte hizmet verdiğim bu 

I değerli insanlara, bu yüce kürsüden saygı, sevgi ve 
milletim adına başardıkları büyük işlerden dolayı gu
rurla ifade ederek minnetlerimi sunuyorum; sağol-

I şunlar. Yurdumuz Avrupa ile bu alanda kıyaslana-
1 cak duruma gelmiştir. Bayındırlık Bakanlığımızın 
I mensuplarını bu yüzden takdirle yad ediyorum. 

Bu münasebetle sayın Bakanım tarafından bir iki 
I hususun tetkik edilmesini de sözlerimin arasına koy-
I mak istiyorum. 
I Bendeniz millî eğitimciyim. İlk, orta, lise okulları

mız standart okullardır; ama öyle bir yurtta yaşıyo-
I ruz ki, bir mevsimde dört mevsimi birden yaşayan, 

Tanrının lütfuna mazhar olan bir milletin çocukları
yız. Öyle ki, Doğu'da kışı, Batı ve Güney'de yazı, 

I Marmara'da ilkbaharı yaşıyoruz; ama okullar 
da aynı standart içerisinde olduğu için, bu stan-

I dartların değiştirilmesinde, hiç olmazsa iklimlere gö-
I re bazı değişiklikler yapılmasında zaruret olduğu ka-
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nısındayım. O itibarla ilkokullarımızı, ortaokulları
mızı ve liselerimizi inşa ederken, inşa edilen iklimin 
şartlarına, durumlarına göre tadilât yapmanın zaru
retine inanıyorum. Çünkü, içinden geldim, biliyo
rum. Teknisyenlerinize bu durumu inceletirseniz, son 
derece memnun ve minnettar kalırım. 

Geçen sene bu kürsüden yine ifade etmiştim; Ba
lıkesir - Çanakkale arasındaki yol, Atatürk'ün yaban
cı devlet adamlarına gururla göstermiş olduğu, tarihî 
ve aynı zamanda o zamanın stratejik yolu idi; ama 
bugün çok perişan durumda. Kaldı ki, Yenice hava
lisi, Çan havalisi tamamen iktisaden Balıkesir'e bağ
lıdır. Bu insanlar, her gün, sabah - akşam Balıkesir'e 
gider, gelirler; her gün 40 - 50 araba, oranın insanını 
Balıkesir'e götürür ve akşam Balıkesir'den evine 
döndürür. «Agonya» tabir ettiğimiz bu mahaldeki 
insanlar; her gidişimizde bu dertlerini söylerler, yo
lun perişanlığını ifade ederler, Yüce Ata'mızın yadi
gârı olan bu yolun bakımsızlığından gönülleri burku-
la burkula şikâyette bulunurlar. İstirham ediyorum; 
Ata'mızın yadigârı olan ve büyük dostumuz İran Şa-
hı'na gururla gösterdiği bu yolu lütfen ele alınız. Bu 
havalinin insanları Bugünün ekonomik imkânları içe
risinde bu yoldan çok faydalanmaktadır. Sayın Ba
kanım, bu yolu yapmakla o havalinin insanlarına çok 
büyük hizmet etmiş olacaksınız. Bu insanlara bu yoî 
vasıtasıyle elinizi uzatmanızı önemle istirham ediyo
rum. 

Kaldı ki, Türkiye'nin en büyük maden ocakların
dan birisi (Yenice, Çan havalisinden) bu yolla bağlı
dır. Anadolu'ya bu yoldan gider. Millî servetimiz olan 
otomobiller, nakliye vasıtalarımız perişan olmakta
dır; istirham ediyorum. Tarihî Kaz dağının orman 
ürünlerinin de bu yoldan geçtiği hesaba katılırsa, bü
yük bir mana ifade eden bu yol üzerinde önemle dur
manızı gönülden istirham ediyorum. 

Yenice - Çan havalisinde bir de seramik fabrika
sı ve gıda sanayii gibi büyük tesislerimiz vardır. Bu
ranın malları da bu yoldan Anadolu'ya ulaşır. Mut
laka bunun üzerinde durulması lâzımdır, bunu önle-
le istirham ediyorum. 

Bayramiç'e!e büyük bir orman işletmesi vardır. 
Bayramiç -havalisindeki bütün insanlar İstanbul'a, 
Bayramiç - Çan - Biga - Karabiga yoluyle giderler. 
Geçen sene Çan ile Karabiga yolunu asfatlladmız, 
huzurlarınızda yüce kürsüden ilgililere teşekkür edi
yorum sayın Bakanım; sağolsunlar. Çünkü, Türkiye' 
de insan başına en çok vasıtası olan ve nakliyesi bu
lunan yer, Çan havalisidir. İnsanları bir yıldan beri 

bahtiyardırlar, teşekkür ediyoruz; ama Bayramiç'lile-
rin de bir derdi vardır. Bayramiç ile Çan arasındaki 
yol, bu sene stabilize bakımından tamir edildi, asflat 
yapılmasının zaruretine inanıyorum. Orada binlerce 
metremikâp orman ürününün ve kömürün Anadolu' 
ya ulaşacağı tek yol, Çan yoludur. Bu yol üzerinde de 
durmanız, bu yolu da asfaltlamanız Çan ve Bayramiç 
havalisine götürülecek en güzel bir hizmet olacaktır. 
Bakanlığımızın bu hizmetini kadirşinas Çanakkale'li-
ler hiçbir zaman unutmayacaktır. 

Ben, Bayındırlık Bakanlığımızın bu hususları dik
kate alacağını ve memleketimizi mamur kılan, Ata
türk'ün emrine göre ileri medeniyet seviyesine ulaştı
ran, insanların mecmu olan Bayındırlık Bakanlığı
mızın en küçüğünden, en büyüğüne kadar derin say
gılarımı, sevgilerimi arz ederek huzurlarınızdan ay
rılıyorum; saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Bayındırlık Bakan
lığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerin
deki görüşmeler (ki, programımıza göre birlikte ya
pılmıştır) sonuçlanmış bulunuyor. 

Bu bütçelerin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

A) BAYİNDİRLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

B. Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet-
metleri 18 712 635 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine ve teçhizat alım bakım ve 
onarım işleri 121 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet yapılan yapım bakım ve 
onarım işleri 521 468 211 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ulaştırma yapıları yapım bakım ve 
onarım isleri 1 674 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtılama-
mayan transferler 26 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin milletimiz ve mem
leketimiz için uğurlu ve hayırlı olmasını dilerim. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi: 1/221; C. Senatosu : 1/288) (S. Sayı
sı: 417) (Dağıtma tarihi: 3.2. 1975) (1) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çesine geçiyoruz. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5 983 403 000 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum: 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B. Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 186 926 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine, ikmal ve ambarlama hiz
metleri 900 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama, proje ve keşif 
hizmetleri 130 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 417 S. Saydı basmayazı 5 . 2 . 1974 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

112 Karayolları yapım ve onarım hiz
metleri 3 513 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Yol, tesis bakım hizmetleri 1238 166 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 15 311 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 1 nci madde okunan ve tasvip edilen (A) 
cetveli ile birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 983 403 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum: 

B - CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 47 401 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 5 936 002 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okunan ve tasvibinize mazhar olan 

(B) cetveli ile birlikte oylanmza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi gereğin
ce akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri, Hazinece 
tahsil olunarak, karşılığı aynnen maddenin birinci 
bendi gereğince Devlet Bütçesinden Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklidir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Okunan madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt

çe Karma Komisyonunun kabul ettiği metindir. 
Şimdi değiştirge önergesini sunuyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Ka
nun tastarısına 6 ncı madde olarak aşağıdaki hük
mün eklenmesini, müteakip madde numaralarının bu 
duruma göre yeniden düzenlenmesini ve yeni 7 nci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kayseri Bilecik 
Sami Turan M. Orhan Tuğrul 

Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, yaban
cı ülkelerle imzalanan ikili anlamşalara dayanarak, 
bütçe yılı içinde dış ülkelerle karayolu yapım ve ba
kımı ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere girişme
ye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araştırma ve 
proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve diğer ilgili 
tesislerin yapım ve bakımını ve bunlarla ilişkin diğer 
her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmeye yetki
lidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul ve 
esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine şu 
maddenin eklenmesi suretiyle bu taahhütlere girebile
ceği ve bunun yeterli olduğu hakkında sayın Bakan
dan ve Komisyon Başkanından bir açıklama yapma
larını istirham edeceğim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Usul üzerinde mi söz istiyorsunuz; 
yoksa konu üzerinde mi? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bu konu üzerinde... 

BAŞKAN — Buyurunuz. (A. P. sıralarından «Sa
yın Başkan, önergeler üzerinde söz verilemez» sesler ) 

BAŞKAN — Müsade buyurunuz arz edeyim. 
94 ncü madde, «Bölümler ve değiştirge önergeleri 

üzerinde görüşme olmaz» diyor. Sayın Tunçkanat so
ru sordu; sayın Lûtfi Bilgen de usul hakkında söz is
tedi. (A. P. sıralarından «Usul hakkında değil, esas 
hakkında» sesleri.) 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, yanlış a.a-
lama oldu, usul hakkında istemedim efendim, önerge 
hakkında istedim. 

BAŞKAN — Ama, 94 ncü madde sarih. 
LÛTFİ BELGEN (İçel) — Söz vermiyorsanız, 

başka. Burada bir kanun maddesi değişiklik teklifi 
yapılıyor; bir önerge veriliyor. Benim kanımca, bu 
önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak mümkün
dür. Ben o bakımdan söz istedim. Eğer hakkım yok
sa tabiî konuşmayacağım. 
- ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok hakkın. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Lütfen Başkan söyle
sin. 

BAŞKAN — Efendim özür dilerim, Divanda bu 
konu ile ilgili olarak meşguldüm, dediğinizi anlayama
dım. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, bir kanun de
ğişikliği teklifidir, bu. Böyle bir teklif üzerinde üye
lerin söz almak hakkı vardır; lehte, aleyhte, üzerinde; 
her ne şekilde olursa olsun. Ben, o kanı ile söz isti
yorum ve bu hakkımın da olduğunu sanıyorum. Usul 
üzerinde istemedim de, esas üzerinde istedim. 

BAŞKAN — Bir saniye müsaade ediniz, hallede
yim. 

Sayın senatörler, görüştüğümüz konu, bütçe bölü
mü değil, görüştüğümüz konu kanun tasarısıdır. Ka
nun tasarısı üzerinde görüşmeler olurken, maddeler 
hakkında sayın üyeler söz isteyebilirler ve görüşlerini 
açıklayabilirler. 

Nitekim, 1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısını 
görüşüyoruz; o tasarının Bayındırlık Bakanlığı ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne ait kısmını görüşüyoruz. 

94 ncü madde, «Bölümler ve değiştirge önergeleri 
üzerinde görüşme yapılmaz» diyor. Bölümler üzerinde 
görüşme yapılmaz; bölümlerde değiştirme teklifleri 
olduğu zaman görüşme olmaz... 

Hem 1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı görü
şülürken onun maddeleri üzerinde görüşme olur, hem 
de şimdi görüşmekte olduğumuz Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
6 ncı maddesi üzerinde görüşme olur. Soru da yerin-
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dedir. Arkadaşımızın konuşma isteği de yerindedir. 
Arz ederim. 

Buyurunuz sayın Bilgen. 
LÛTFl BİLGEN (İçel) — Evvelâ bu teklifin 

karşısında değilim, onu peşin söylemek istiyorum. 
Türkiye'nin kendi yatırımlarını yaptıktan sonra 

başka, hele dost ülkelere iş yapma için gitmesi de 
hepimizi çok sevindirecektir. Bunu da istemeyen bir 
tek kişi olmaz. 

Yalnız, dünkü mükazerelerde bir izahat verildi, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi ilgili olarak, erlerin 
boş zamanlarında tarım ile, vesair üretken yönlerde 
çalıştırılması diye, yahut ormanda çalıştırılması, or-
manlaştırılması filân diye.. 

Verilen cevaplardan sayın Bakan burada şu 
cümleyi sarfettiler, «Biz, hep ifrattan tefrike gittik. 
Öyle zamanlar oldu ki, bütün birlikler birden orman 
dikmeye gitti, bu defa eğitim aksadı, tekrar geri çek
tik» 

Şimdi, korkarım ki; bizim Devlet Karayolları ku
ruluşları, Devlet Su İşleri, (yarın bütçesini görüşe
ceğiz,) herkes, dışarıda iş yapmak hevesindedirler, 
biz de bunu canı gönülden isteriz. Hepimiz şu böl
genin yolu, şu bölgenin asfaltlanması işi, kanalı 
elektrik, vesaire için gidiyoruz. İstisnasız hepsinin 
şikâyeti imkânları olmadığı, elde yeteri kadar perso
nel olmadığıdır. Bir Devlet Karayollarında, bir Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünde, Personel kanunu 
çıktığından bu yana, vuku bulan beyin erozyonu, 
teknik eleman erozyonu, mühendis erozyonu kor
kunç, bunu nasıl karşılayacağız? 

Devlet Karayolları her temasımızda, «yeni yatı
rımlardan ziyade eski yaptığımız işleri ancak ayak
ta tutacak durumdayız, Personel gücümüz ancak bu
na yeter, bütçe imkânlarımız buna ancak yeter.» der. 
Devlet Su İşleri aynı şeyi söyler, diğer Kamu İkıi-
sadî Kuruluşları da buna benzer şeyleri söylerler. 

Komşu ülkelere gitmeyi ben de benimsiyorum, 
taklife de katılıyorum; ancak endişemi belirtmek 
için söz istedim. Acaba sayın Bakan burada bize 
nasıl bir teminat vereceklerdir? Bu kuruluşlar Tür
kiye'nin bel kemiğidir, aslında genç kuruluşlardır; 
ama biraz yıpranmışlardır, vaktinden önce de biraz 
ihtiyarlamışlardır. Bunu yeniden reorganize etmek 
lâzım üzerinde durmamız gerekir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Libya'da bol 
para var deniliyor. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Libya'da var, 
Irak'ta var, arkadaşım. 

Bugün Afrika'da yeni, uydurma 500 binlik bir 
devlet kurulduğu zaman, bakıyoruz, bir Yugoslavya 
bütün heyetini gönderiyor; yeni bir iş sahası bulmak 
için. Bir başka devlet, sosyalist veya bir başka bloka 
bağlı üyeler bu yeni devlete hemen heyetlerini gön
deriyorlar. Bunları kınamıyorum. Yalnız, onların 
kendi memleketlerindeki işin aksarnadığını da gör
mek, oraya da gitmek onlar için mümkün. Biz de, 
hem işlerimiz aksamasın, hem de gidelim isteriz; fa
kat ben endişemi belirtmek için söylüyorum. Kendi 
işlerimizi zaten doğru dürüst yapamazken, dışarıya 
gitmek nasıl olacak, bunun tedbirini nasıl alacağız? 
Sayın Bakandan bu hususta bir açıklama talep et
mek için söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ederseniz, 
7 nci maddede değişiklik isteniyor. Önerge bir bü
tün. Onun için 6 ncı maddede yapılması istenilen 
değişiklik isteği bir bütün olduğuna göre, yapılması 
istenilen değişiklik isteği bir bütün olduğuna göre, 
iyi anlaşılması için 7 nci maddede istenilen değişik
liği de sunacağız. Ondan sonra sayın Bakan ve sa
yın Komisyon sözcüsü diledikleri, uygun gördükleri 
açıklamayı elbette yaparlar. 

Madde 7. Devlet daire ve mibseseleri, kamu 
tüzelkişileri, dernekleri ile diğer kurumlara ait olan 
ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan 
yolların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımın
dan yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken 
tesislerin, (Akaryakıt satış istasyonları gibi) ilgilileri 
tarafından veya dış yardımlardan, etüt, araştırma ve 
proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri 
tesislerin yaptırılması ve bakımı maksadıyle Karayol
ları Genel Müdürlüğüne yatırılacak veya bu kanunun 
6 ncı maddesinde belirtilen işlerle ilgili olarak tah
sil olunacak paralar (B) işaretli cetvelde açılacak 
öze), bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere 
Maliye Bakanlığ:nca ödenek kaydolunur. Karayolları 
Genel Müdürlüğü için gerektirdiği ahvalde, gelir ve 
ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cet
velin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı, 
yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk 
eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten, harca
ma yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı 
ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren ge
lir ve ödenek kaydolunur. 

Bilecik Kayseri 
M. Orhan Tuğrul Sami Turan 
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BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (Kon

ya Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem 
üyeler; 

Konuşmamın bir yerinde, Bütçe komisyonunda 
bize sağlanan imkânları, Doğunun geri kalmış böl
gelerinde değerlendireceğiz dedim. Bunun içinde şu 
saklıydı; 

Eğer Karayolları bugün arzulandığımız noktaya 
varamamış ise, her ne kadar makine parkının eski 
olması, teknik elemanların tecrübeli olanlarının Ka
rayollarından ayrılmış olması bir mazeret ise de, son 
zamanlarda bunlar doldurulmuştu. Eğer biz, 1975 
yılı içerisinde 7 bin kilometre asfalt yapamayacak 
isek, bilin ki, sizin bize bütçede sağladığınız imkân
ların az olmasından dolayıdır. Eğer, Bütçe Komis
yonu o imkânı da sağlamasaydı, 1975 yılı içerisinde 
Karayolları rölantide çalışacaktı. Demek istediğim 
şudur: 

İmkânlar sağlandığı zaman bugün Karayoları-
mn, Türkiye'de daha çok yol yapmaya, Türkiye dı
şında daha çok yol yapmaya kudreti vardır. Yapa
mıyor isek, maddî imkânsızlıklardandır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Akaryakıt fiyatlarının son zamanlarda fevkalâ

de artmasından dolayı, işçi dövizleri de Türkiye'nin 
dış dengesi bakımından kâfi gelmez bir hale geldi. 
Türkiye yeni pazarlar arayıp bulmak mecburiyetin
dedir. Ufak tefek formalitelerden dolayı, her gün 
gazetelerde gördüğünüz Libya kapısını da kapatmış 
olabiliriz. Bu bir ışık, bir yoldur. Bunu lütfen kabul 
edin,bugün için bu bize kâfidir. Harekâtın başından 
beri Kıbrıs'ta Karayolları iş yapar, şu anda Kıb
rıs'ta 45'e .yakın personelimiz vardır, ayın 20'sinde 
bunu 150'ye tamamlayacağız. Nasıl ve niçin orda 
bulunuyoruz? O bakımdan da bu bize bir imkândır. 

Kanaatimizi isterseniz bu şekilde özetledim; 
lütfedin. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan. 
Önerge sahipleri sayın Sami Turan ve sayın Or

han Tuğrul'dan birşey öğrenmek istiyorum; herhangi 
bir yanlışlık yapmamak için. 

Önergelerinde sayın Tuğrul ve Sayın Turan; «Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanunu 
tasarısına 6 ncı madde olarak aşağıdaki hükmün ek
lenmesini » diyorlar. 

Tasarıda 6 ncı madde var. 6 ncı maddenin de
ğiştirilmesini mi istiyorsunuz? 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Değiştirilmesini ta
biî, 

BAŞKAN — Yani tasarıdaki 6 ncı madde kal
kacak, yerine bu mu konulacak?.. 

Öyle demiyorsunuz, «Eklenmesini» diyorsunuz. 
Sonra da; «Müteakip madde numaralarının bu du
ruma göre yeniden düzenlenmesini ve yeni 7 nci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz» diyorsunuz. 

Ben 6 ncı maddenin değiştirilmesi şeklinde bir tek
lifte bulunduğunuzu sanmıyorum; önerinizden o an
laşılmıyor. 6 ncı madde tasarı metninde duruyor. 
Bu 6 ncı maddeye mi eklenecek, yoksa bu önergede 
6 ncı madde diye okunan 7 nci madde mi olacak?. 

Komisyonun sayın sözcüsü Genel Kurulu aydın
latırlarsa memnun oluruz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletve
kili) — Önergeden de anlaşıldığı üzere, yeni bir 
madde eklenmesi şeklindedir. Bunun da 6 ncı mad
de olarak ilâvesi şeklinde anlıyorum ben. Diğer mü
teakip maddelerin buna göre numaralandırılınası 
ifade olunmaktadır. Zira 6 ncı maddenin Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanun tasarısında 
bulunması iktiza eder. 

BAŞKAN — 2 tane 6 ncı madde olmaz. 6 ncı 
maddenin değiştirilmesi istenmiyorsa, ben 6'ncı mad
deyi oylarınıza sunayım, bunun oylama işlemini biti
reyim. Burada 6 ncı madde olarak teklif ettiklerini 
lütfen önerge sahipleri tasrih etsinler. «7 nci madde 
olacak» desinler. Onu da 7 nci madde olarak oyla
yayım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Miletve-
kiii) — Efendim yukarda bir hata da yapıldı ayrıca. 
Bütçe Karma Komisyonunun bölümünde 5 nci madde 
kaldırılmıştır. Halbuki, Hükümet tasarısından aynen 
oikundu o. Sonradan farkına vardıik. Dolayısiyle, 
buradaki maddenin, 5 nci madde şeklinde okunması, 
burada Hükümet tasarısında 6 ncı madde olarak ge
çen maddenin, 5 nci madde olarak okunması iktiza 
eder. O zaman, şu maddede önerge ile teklif edi
len hususun da 6 ncı madde olarak yerleşmesi müm
kün olur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
5 nci madde, «tasarının 6 ncı maddesi 5 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir.» 
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O halde; Hükümet teklifindeki 6 ncı madde, 
Komisyonun kabulüne göre 5 nci madde olmaktadır. 
Hükümet teklifinde 6 ncı madde olarak yer alan 
hükmün, Komisyonun kabulüne göre 5 nci madde 
olarak yer almasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif edilen 6 ncı madde hakkındaki Komisyon 
görüşü nedir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletve
kili) — Teklif edilen bu 6 ncı maddeye katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşü nedir efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR 
(Konya Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. Tabiî 
Teşkilât Kanunumuzda da bunun ışığı altında deği
şiklik yapacağız. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmak
tadır. Sayın Tuğrul ve Turan tarafından yapılan 
teklifin, 6 ncı madde olarak kabul edilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Sayın Tuğrul ve Sayın Turan tarafından 6 ncı 
madde olarak teklif edilen metin, 6 ncı madde ola
rak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul 
edilmiştir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, önergede, «Bu maddeden sonra gele
cek olan maddelerin sıra numaralarının değiştirilmesi 
teklif olunur» denmektedir. Halbuki, bu duruma 
göre diğer maddelerin numaralarının değiştirilmesine 
lüzum yoktur, bu hususu arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Âdemoğlu, 7 nci mad
dede Komisyon şöyle diyor. «Tasarının 8 nci mad
desi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.» Şim
di, bir madde metinden çıktı. «Tasarının 8 nci mad
desi, 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.» 
Dendiğine göre, bu yeni 7 nci madde ne olacak? 
Hangi numarayı alacak? Tenvir eder misiniz Sayın 
Sözcü? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletveki
li) — Sayın Başkan, bu önerge ile teklif edilen bu 
madde, 6 ncı madde şeklinde kabul buyuruldu. O 
zaman, diğer maddelerin, bunu takiben numara al
maları iktiza eder. Yani, Komisyonun 6 ncı mad
de olarak burada teklif ettiği madde, Hükümet ta
sarısının 7 nci maddesidir. Dikkat buyurulduğu tak
dirde bu görülür. Bu noktadan itibaren tekrar Hü

kümet teklifindeki madde numaraları takip edilecek
tir. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet tasarısındaki 
6 ncı maddeyi siz 5 nci madde olarak kabul ettiniz. 

Şimdi, Sayın Tuğrul ile Sayın Turan, iki madde 
teklif ediyorlar. Teklif ettikleri 6 ncı madde, Ko
misyonun 5 nci madde olarak kabul ettiği 6 ncı mad
denin yerine oturdu, kaim oldu. Şimdi 6 ncı mad
de var ve 6 ncı madde olarak yaptıkları teklif Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun oyuna sunuldu, 
tasvip edildi. 

Şimdi, teklif sahiplerinin 7 nci madde olarak tek
lif ettiklerine hangi numarayı vereceğiz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletveki
li) — 7 nci madde olarak vermeniz iktiza eder. 

BAŞKAN — Evet, 7 nci madde olarak numa
ra vereceğiz. 

Efendim, bu 7 nci maddeyi bir kere daha okuyo
ruz. 

(Bilecik Üyesi M. Orhan Tuğrul ve Kayseri Üye
si Sami Turan'ın 7 nci madde olarak teklif ettikleri 
metin yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade ederseniz, Hükü
met tasarısındaki 7 nci maddenin yerine, bu 7 nci 
maddenin kaim olması mı teklif edilmektedir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletveki
li) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet tasarısındaki 7 nci mad
de kalıyor, ona ilâveten bu teklif ediliyor değil. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletveki
li) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Hükümet tasarısındaki 7 nci mad
de yerine, bu teklifteki 7 nci madde kaim olacak. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efen
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletveki
li) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR 
(Konya Milletvekili) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu açıklama dairesinde 7 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde numara!arındaki teselsülün buna göre sağ
lanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Efendim, tasarının oylama işlemine, Hükümet 
tasarısında 6 ncı madde olarak teklif edilip, Komis
yonca 5 nci madde olarak kabul edilmiş bulunan 
maddeden başlayarak devam ediyoruz. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 

Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi ge
reğince, akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri, 
Hazinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 
1 nci bendi gereğince Devlet Bütçesinden karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklidir 

BAŞKAN — Hükümet tasarısında 6 ncı madde 
olarak kabul edilen, Komisyonca 5 nci madde 
olarak kabul edilmiş bulunan metni, herhangi bir 
yanlışlığa mahal kakmaması için oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 
Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi üc
reti olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, 
aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, ba
kım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir 
taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde 
açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da 
bütçe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye Bakanlı
ğınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdür
lüğü işin, gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı 
işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili 
proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. 
Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden mik
tarın, ilgili projesindeki ödenekten, harcamaya ya
pılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarf edilmeyen kısmı er
tesi yıla, yukardaki esaslar dairesinde, devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyonca kabul edilen metinde «8 nci mad
de 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir» de
nilmekte ise de, (bu madde 8 nci madde oluyor) 7 
nci madde olarak metne, demin oylanan önerge ile 
yeni bir metin girdi. Esasen Sayın Genel Kurul 
madde numaralarındaki teselsülü kabul etmiş bulun
duğuna göre, bu nokta üzerinde ayrı bir oylamaya 
ihtiyaç görmüyorum. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Tü
münü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. Bütçenin milletimiz ve mem
leketimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

Bu Bütçe küreler dolaştırılmak suretiyle açık oy
larınıza ayrıca sunulacaktır. 

Sayın üyeler, 30 ncu Birleşimin İkinci Oturumun
da Sayın Niyazi Unsal ve Sayın Sırrı Turanlı ko
nuştular. Bunun üzerine Sayın Niyazi Unsal, Tüzüğü
müzün 65 nci maddesine göre söz istedi, verdim. On
dan sonra Sayın Ömer Ucuzal aynı maddeye istina
den söz istedi, verdim. Tutanakların incelenmesine 
ihtiyaç hissettim, tutanakları inceledim. 28 . 1 . 1975 
tarihli 23 ncü Birleşimde Sayın Yiğit Köker gündem 
dışı bir konuşma yapmış. Biliyorsunuz gündem dışı 
konuşmalar üzerinde müzakere açılamaz. Bu konuş
ma, 28 . 1 . 1975 tarihindeki 23 ncü Birleişmde ol
muş. 

Bugün Ömer Ucuzal yaptığı konuşmada (Aynen 
tutanaktan okuyorum): 

«Biz İsmail Cem İpekçi'nin, ne grup olarak, ne de 
arkadaşlarımız ferden bu kürsüye gelip, bu kişinin 
böyle bir rahatsızlığı, hastalığı olduğunu dile getir
medik. Onu arz etmek üzere huzurunuza geldim. Ko
nuşmam bu kadardır. 

Sayın Başkanım teşekkür ederim.» dediler. 
Binaenaleyh, yapılan konuşmalar tutanaklara geç-

mitşir. Ömer Ucuzal'm bu sözü, Yiğit Köker tarafın
dan söylenilen sözlerden, Sayın Niyazi Ünsal'ın üze
rinde durduğu kısmın İsmail Cem İpekçi ile alâkası 
olmadığı, Adalet Partisi Grupu Başkanvekili tarafın
dan açıklanmış bulunuyor. 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sağlı kve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü büt
çelerinin görüşülmesine geçiyoruz. Bu iki bütçe bir
likte görüşülecektir. 
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Grupları adına söz alan sayın üyeler; C. H. P. 
Grupundan Sayın Talât Doğan, A. P. Grupundan 
Sayın Cevdet Aykan söz almışlardır. 

Şahıslan adına söz alan sayın üyeler: Sayın İs
mail İlhan, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Mehmet 
Feyyat, Sayın Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Oral 
Karaosmanoğlu, Sayın Sami Turan, Sayın Nazım 
tnebeyli, Sayın Raif Eriş ve Sayın İbrahim Tevfik 
Kutlar'dır. 

Sıra, C. H. P. Grupu adına konuşacak olan Sa
yın Talât Doğan'nındır. 

Buyurun Sayın Doğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN 

(Rize) — Sayın Başkan, muhterem senatörler, değerli 
Bakan, Bakanlığın değerli yöneticileri; 

1975 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu adına görüşlerimi 
ve temennilerimi arz etmek içi söz almış bulunuyo
rum. 

1975 Sağlık Bütçesi 3 milyar 800 milyon küsur 
TL. olup, genel bütçedeki oranı % 3,75'tir. Geçen 
yılki bütçesinden % 0,48 oranında eksiktir. 

Sağlık hizmetlerinin görülebilmesi için, Sağlık 
Bütçesinin genel bütçedeki oranı % 10 dolaylarında 
olması gereklidir. 

Bu bütçe ile Sağlık Bakanlığından istenilen sevi
yede hizmet beklememiz mümkün değildir. Yızyıllar-
dır yurdumuzun imar ve ihyası ihmal edilmiş oldu
ğundan, daha çok yurdumuzun imarı ile meşgulüz. 
Bu yüzden de sağlık hizmetleri için yeter ödenek tah
sisi olanağı bulunamıyor. Daha uzun yıllar bu du
rum mecburî devam edecektir. Ta ki, kalkınmamızı 
tamamlayıncaya kadar. Bu halde dahi sağlık hiz
metlerinin bütçe yetersizliğini sebep kabul etmek ve 
hizmetlerimizi geliştirmek için durmamız icabetmez. 
Bugün Türkiye'mizde büyük bir sağlık potansiyeli 
vardır. Sağlık Bakanlığı yanında diğer bakanlıklar ile 
bazı kamu kuruluşları eliyle daha 49 ünite vatanda
şımıza sağlık hizmeti götürmektedir. 

Bunların yıllık giderleri Sağlık Bakanlığı Bütçe
sinden az değildir, fazladır. Ne var ki; gelişi güzel 
heveslerin hâkim olduğu bu hizmetlerde beklenilen 
netice alınamıyor. Para, personel, malzeme ve zaman 
israfı yanında Sağlık Bakanlığı hizmetleri de büyük 
ölçüde aksatılıyor. 

Milletimize sağlık hizmeti gayretinde olan bu ku
ruluşlar, derlenir, toplanır bir elden hizmete kanalize 
edilebilirse % 8'lik bir bütçe oranına ulaşabilir ve kal
kınma hızımıza orantılı sağlık hizmetlerinde mesafe 
almak kolaylaşır. 

Tek elden idarenin sağlanması güçlüğünü biliyo
rum. Buna rağmen tez elden başlamak lâzımdır ve 
kademe gerçekleşmesi yolu tercih edilmelidir. Zaman 
içerisinde hedefe ulaşmak mümkün olacaktır. 

Diğer bir husus sağlık hizmetlerinin tabana götü
rülmesidir. 

Yakın zamana kadar il ve ilçe merkezlerine hiz
metlerin götürülmesi bir ölçüde başarılmış; fakat 84 
bin yerleşme yerinde yaşıyan nüfusumuzun % 70'ni 
teşkil eden köylüye ve geniş yurt sathına imkânsız
lık yüzünden görütülememiştir. Bu durum nüfusu
muzun çoğunluğunu sağlık hizmetlerinden yoksun bı
rakmıştır. Ve sonuç; yurdumuzda binde 20 olması 
gereken bebek ölüm oranı binde 165,. onbinde 5 ol
ması gereken anne ölümü oranı binde 5, azınlıkta ol
ması gereken bulaşıcı hastalıklardan ölümler çoğun
lukta, 70 yıl olması gereken ortalama ömür 49 yıldır. 
Milletlerin sağlık seviyelerinin ölçüsünde esas olan 
bu kriterler, geri kalmışlığımızın simgesidirler ve uy
gulanan yanlış sağlık politikasının sonucudurlar. Sağ
lık hizmetlerini öncelikle köyden başlatmak, yürütmek 
zorunludur. 

Bu husus anlaşıldıktan sonradır ki; 1963 yılında 
sosyalizasyon uygulamasına başlanılmıştır. İlk yıllar
daki, hızını giderek kaybeden bu hizmetin yeniden 
canlandırılması ve azimle yürütülmesinde büyük fay
dalar görüyorum. 

Başka önemli bir husus personel ihmai işidir. Dün
yada en iyi teşkilâtı kurabilirsiniz. Fakat onu işlete
cek personel olmadıkça, bu en iyi teşkilâtın yarar sağ
lanamaz. 

Eksik olan ve nüfus artışına karşılık planlanan 
sağlık üniteleri yapımı planlı olarak devam etmekte
dir. Bu hizmet binalarının bir kısmı hizmete açılma
mıştır. Açılanlarda da hekim sayısı yeterli değildir. 

Hekim yetiştirme işi planlı sağlık hizmetlerine 
orantılı yürütülemiyor. 

Sağlık hizmetlerinde temel kişi hekimdir. 3 Ocak 
1975 tarihine kadar 22 522 hekim diploması tescil 
edilmiştir. İlk Tıp Fakültesinin kuruluşundan bugüne 
kadar bu kadar hekim yetişmiştir. 

31 Aralık 1973 tarihinde de 18 511 hekim olduğu 
ve 10 113 hekimin resmî görevli, 8 398 hekimin de 
serbest çalıştığı tespit edilmiştir. 

Bağ - Kur teşkilâtına kayıtlı hekim sayısı 2 629 
olduğuna göre serbest çalışan hekim sayısı sıhhatli 
değildir. 

Kaldı ki, fiilen mesleğini icra eden hekim sayısı
nı bilmek kıymet taşır. Meslek icra etmeyen hekim-
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lerin sağlık hizmetlerinde katkısı komşu yardımın
dan farksız olduğundan, ihtiyaç tespitinde ve planla
mada ilgilileri yanılgıya düşürür. Kesin bir rakam ol
mamakla beraber benim hesaplarıma göre yurdu
muzda aktif hekimlik yapan 15 000 civarındadır. 

Diğer Devletlerden örnek vererek zamanınızı is
raf etmek istemem. Ancak, asgari ölçüde sağlık hiz
metlerini yürütebilmek, halkımızın çilesine son vere
bilmek için hekim sayımızın 45 000 olması gerekir. 
Yurdumuzun coğrafyası ve altyapı hizmetlerinin ye
tersizliği karşısında bu rakamın 60 000 olması zorun
ludur. Bu şu demektir : Bugün 4 hekimin yapacağı 
işi bir hekim yapıyor. Doğal olarak sapamadığından, 
vatandaş - hekim ilişkileri bozukturt ve şikâyetler 
karşılıklı sürüp gitmektedir. 

Bunların çaresi yeter sayıda hekim yetiştirmektir, 
Çok şükür tıp öğrenimi yapmak isteyen gençlerimizin 
sayısı çok fazladır ve artmaktadır. 

Diğer milletlerde öğrenim süresinin uzun, yıpra
tıcı, pahalı, olması meslek icrasmdaki hayatî zorluk
lar yüzünden Tıp öğrenimine rağbet olmadığından, 
dışardan bizden hekim bulmak mecburiyetinde kal
maktadırlar. Hekim olmak isteyen hevesli gençlerimiz 
var, yılda 3 000 hekim yetiştirecek şekilde öğrenci 
kaydının planlanması ele alınmalıdır. Bu görev özerk 
üniversitelerimize bırakılmıştır. Her ne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığının Bütçesinde konuşulması gereken 
bir husus ise de, sağlık hizmetlerinde temel kişi olan 
hekim olduğu için bu bütçede bundan da bahsedi
yoruz. Bugün yetiştirilen hekim sayısı 800 - 900 civa
rındadır. 3 000 yetiştirilmesi lâzımdır; yetiştirilen 
800 - 900 dür. 

7 tıp fakütlesi üzerinde araştırma yaptım. Vardı
ğım sonuç üzücüdür. Özerk üniversitelerimizin, özerk 
tıp fakülteleri, yurdumuzun ve milletimizin ihtiyaç
larından, dertlerinden bihaberdirler. 

1945 yılında bir tıp fakültesi vardı. 1945 yılında 
aldığı öğrenci 610; (giderek artmış) 1965 yılında aldı
ğı öğrenci 866, 1966 yılında aldığı öğrenci 854, 1975 
yılında aldığı öğrenci 316 dır. Bu Tıp Fakültesinin 
30 sene evvelki hizmet binası, laboratuvar, öğretim 
üyesi durumu ile 1975 yılı durumu arasında kıyas ka
bul etmez büyük lehte farklılık vardır. Buna rağmen 
öğrenci sayısı yarıya indirilmiştir. Hâl böyle iken, 
1967'de hızla artan nüfus, hekime olan ihtiyaç, tıp 
öğrenimi yapmak isteyen gençlerin sayısında büyük 
bir hızla çoğalma gerekçesi ile İstanbul'da ikinci tıp 
fakültesi açılması için kanun çıkarılmış ve Cerrahpa
şa Tıp Fakültesi açılmıştır. Sonuç, 1974 yılında iki tıp 

fakültesinin aldığı öğrenci sayısı 353; 1965'te tek fa
külte 866. Gerekçeye, ihtiyaca tamamen ters bir sonuç. 
Beklenilen netice ve fayda sağlanamamıştır. 

Peki ne fayda sağlanmıştır? Fazla öğretim üyele
rine İstanbul'dan ayrılmamayı ve bunu temin için kür
sü, unvan'Ve kadro sağlanmıştır. 

Ankara'da da durum aynıdır. Aralarında bir de
miryolu köprüsü olan 2 nci tıp fakültesi kurulmuş
tur. Sanki bu memlekette başka yer yok, başka vilâ
yet yok. 

Sizleri rakamlarla fazla yormak istemem. 7 tıp 
fakültesinde 2 689 öğretim üyesi vardır. Alınan öğ
renci sayısı ise 1 229'dur. Fakülte adedi 7, öğretim 
üyesi adedi 7 katı artmış, öğrenci sayısı bir katı art
mıştır. Özerklik iyi bir şey, ancak özerk olmak so
rumsuz olmayı icap ettirmez. Yurt ihtiyaçlarına, ger
çeklerine kulak aşmamayı icap ettirmez. Aksine daha 
çok sorumluluk yükler ve getirir. 

Sağlık hizmetlerinde düğümün çözüm noktası, tıp 
fakültelerinin bekleneni vermelerindedir. Üzerinde 
önemle durulması gereken meselemizdir. Daha fazla 
zaman geçirmeden düğüm çözülmelidir. 

Burada buna değinmemin kastı, ben Sağlık Ba
kanlığının bu meseleye, özerk üniversite dahi olsa, 
mutlak ve mutlak el atmasını beklediğim için değin
dim. 

Sağlık hizmetlerinde temel kişi hekim; fakat onun 
yardımcıları sağlık personelidir. Özerk olmayan Sağ
lık Bakanlığının yaptığı işlere bakınız; ebe," hemşire, 
laborant, sağlık memurunu Sağlık Bakanlığı yetiş
tirir. Millet gerçeklerine, yurt gerçeklerine ve bunun 
idraki içinde olan Sağlık Bakanlığı, tek sorumlu olan 
Sağlık Bakanlığı bunu o kadar iyi anlamış ve kavra
mıştır ki, bugün yurdumuzda bu yardımcı sağlık per
soneli yetiştirmesi işi planlandığı seviyede ve ölçüde 
lâyıkı şeklinde yürütmekte ve beklenilen sayıda per
sonel yetiştirilmekte, çok kısa bir zamanda sağlık hiz
metlerinde bu personelden sıkıntı olmayacaktır. Sağ
lık Bakanlığını bu hususta minnetle anmak ve teşek
kür etmek vicdan borcumuzdur. 

Sağlık hizmetlerinde monovalan; yani tek yönlü 
hizmetlere heves çok fazla olmaktadır. Oysa ki, sağlık 
hizmetleri polivaîan bir hizmettir; yani çok yönlü bir 
hizmettir. Tek yönlü sağlık hizmetlerine yönelindiği 
takdirde, bugün olduğu gibi, ne kadar hastalık ismi 
varsa, o kadar hastane, o kadar da dispanser açmak 
zorunluluğu doğuyor ve açılıyor. Bunlar israftır, Tıp, 
arz ettiğim gibi polivaîan bir hizmettir. Ne kadar özel 
dal hastanesi açsanız, dispanserler açsanız o hastane-
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lerde tıbbın bütün branşlarını bulunması zorunlu
dur. Örneğin; Etimesgut'taki Onkoloji Hastanesi, 
Trafik Hastanesi.. Yarın burada cildiye mütehassısın
dan, sayabileceğiniz 60 tıp branşmdaki mütehassısla
rın hepsi doluşacaktır. Bunun sonucu; sağlık ünite
lerinde personel, malzeme, araç, gereç yığılmasından 
Öteye beklenen faydayı sağlayamazlar. Bu politika, 
sağlıkta israf politikasıdır. Koruyucu hekimlikte ve te
davi edici hekimlikte bazı istisnalar hariç polivalan, 
çok yönlü hizmet gören sağlık hizmetlerine öncelik 
vermek mecburuyetindeyiz. Ana çocuk sağlığı dis
panseri, verem dispanseri, trahom dispanseri, daha 
bilmem ne dispanserleri ayrı ayrı arsalarda, ayrı ayrı 
binalarda açılacağına, tek bir binada açılır ve hepsi
nin hastalıklarının icabına göre kapıları da ayrı ola
bilir, koridorları da ayrı olabilir; personel tasarrufu 
olabilir. Yüksek müsaadelerinizle yabancı memleket
lere gittik gördük; hep böyle yapmışlardır en zengin 
milletler dahi. 

Sağlık hizmetleri yatırımlarında karşılaşılan güç
lüklerde Bakanlıkta en mühim mesele, arsa temini
dir. Yılı içinde yatırım ve arsa temin öngörülmekte-
tedir. Arsa ödeneği yeterli olmadığından arsa bulma
nın zorluğu, bulunan arsanın Bayındırlık Bakanlığın
ca kabulü uzun zaman almakta ve yatırım tahakkuk 
etmeden program yılı geçmektedir. Derim ki, Devlet 
Planlama Teşkilâtı ve Maliye ile anlaşarak arsa öde
neğinin program uygulama yılından evvelki bütçe
den sağlanmasında büyük yarar vardır. 

Kısaca halk deyimi ile sosyalizasyon dediğimiz sağ
lık hizmetlerinin sosyalizsayonunun, sosyalleştirilmesi-
nin tanımına ve bu hizmetin yürütülmesindeki önerile
rime geçiyorum: 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ana ve temel 
ilimler olan Epidemiyoloji, istatistik, beşerî münase
betler, çevre sağlığı, sağlık eğitimini ve sağlık idare
si prensip ve metotlarına göre; 

a — Halkın ve personelin eğitimi. 
b — Standart koruyucu sağlık hizmetleri, 
c — Tıbbî bakım hizmetleri, 
d — Sosyal Yardım hizmetleri, gibi temel sağhk 

hizmetleri ile vatandaşlarımızın sağlığını; şehir, kasa
ba, köy farkı gözetmeksizin eşit, dengeli ve devamlı 
bir şekilde sağlığını korumak, korunamamış olanların 
tedavisinin yapmaktır. 

Özetlersem : 
— Ferdi hasta edip tedavi etmektense, hasta etme

meğe çalışmaktadır. 
— Halk sağlık hizmetidir. 

— İçinde bulunduğumuz hekimliğin 4 ncü devri 
olan toplum hekimliğidir. 

Temelden, yani köyden, köylüden başlayan bir hiz
mettir. Yakın zamana kadar uygulanan yanlış, ek
sik sağlık politikasının, doğru ve yararlı yola konul
masıdır. 

Bir elden idare ve polivalan sağlık hizmetidir. 
Sosyalizasyon uygulamasının 224 sayılı kanunun 

21 ve 225 sayılı kanunun (f) maddelerine göre, plan
lanması, yürütülmesi ve denetlenmesi Bakanlık ma
kamına bağlı sosyalleştirme dairesi görevidir. An
cak Bakanlık merkez teşkilâtında kanunların ve yurt 
gerçeklerinin açıklığı karşısında, eski alışkanlıklardan 
kurtulamamanın etkisiyle çelişkili çalışma düzeni Sür
dürülmektedir. Bu yüzden sosyalizasyon uygulaması 
gün geçtikçe aksamakta, amacından saptırılmaktadır. 
Bu hizmetin başarı şartlarından öncelikle birincisi; 
sosyalleştirme dairesinin kanunla saptanan görevine 
uygun kuruluşunun tamamlanması, diğer merkez ku
ruluşlarının kanun çerçevesinde yerlerini almaları, bir 
elden idareye ve polivalan hizmete uymaları, 224 sa
yılı kanun, 144 sayılı yönetmelik ve 154 sayılı yöner
geye hizmete adaptasyonlarının sağlanmasıdır. 

İkincisi; halk sağlığı uzmanı hekimlerin sağlık mü
dürlüklerine atanmaları, bu hususun temini için Hıf
zı Sıhha Okulunda halk sağlığı uzmanı hekim yetişti
rilmesine büyük önem verilmesidir. 

İstihdam politikası ve ücret politikası. Sağlık hiz
metleri sının en az adlî hizmetlerde olduğu gibi ayrı
calığı ve özelliği olan bir sınıftır. Bütün sıkıntılar Per
sonel Kanunu çerçevesinde mütalaa edilmiş olmasın
dandır. Hâkimler Kanunu gibi ayrı bir kanunla ama
cına uygun yürütülmeli, yani istihdam ve ücret politi
kası getirilmelidir. 

Bütçe Karma Komisyonunda bir sayın Bakan, so
ru üzerine, milyarları teslim ettiğimiz kıymetli perso
nele 22 000 lira aylığın hakları olduğunup, (ki bu 
miktara yıllık iki maaş ikramiye, pirimler ve fazla me
sai dahil değildir.) Yine de, görevlerini vatan sevgi
siyle yürütmek fedakârlığını gösterdiklerini söyle
miş, takdirlerini bildirmişti. Bizde takdir ediyoruz; 
ama ameliyat masasında canımızı teslim ettiğimiz (ki, 
canın parayla malda olduğu gibi değeri ölçülmez) 
doktora ayda 5 000 lira veriyoruz. Bunun izahını ya
pacak, aynı rahatlıkla takdirlerini bildirecek kişiyi 
göremiyorum. 

Genel hatlarıyle 8 başlıkla değindiğim uzun vade
li işler yanında, kısa vadeli, yılı içinde Bakanlıkça 
gerçekleşmesi mümkün işlere değineceğim: 
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Bakanlık merkez teşkilâtı Bakan ve Müsteşarlık 
makamları dışında 27 kuruluşla hizmetleri yürütmek
tedir. Bakanlık hizmetlerin beynidir. Her iş burada 
başlar burada biter. Kuruluşların kadrolarında mün-
haller vardır. Koordine çalışma zayıftır. Kuruluşlar 
arasında sürtüşmeler vardır. Münhal kadroların dol
durulması, koordine çalışmanın sağlanması, Müşavir
lerin hizmetlerinin değerlendirilmesi, Danışma İnce
leme Kurulunun kanunla saptanan görevini yapabile
cek imkân ve yetkilere sahip kılınması tüm hizmete 
müessiri yet kazandıracaktır. 

Bakanlık merkez teşkilâtında ek gösterge alama
yan Genel Müdürler var, bunun yanında ek gösterge 
alan Genel Müdür Muavinleri var, yan ödeme taz
minatını farklı alan muavinler var. Bu eşitsizlik hu
zursuzluk sebebidir. Ek göstergelerin emeklilikte müs-
tesep hak olarak değerlendirilmesi, aynı hizmetleri ya
pan kişilerin emeklilik sürelerinde farklı aylık alma
larına sebep olmakta, ömür boyu cezalandırılmakta
dırlar. Yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesinde sayıla
mayacak yararlar vardır. 

Müktesep hakları olan kadroları alamayan perso
nel çoğunluktadır. Bunlar bugün haklan olan aylık
ları alabiliyorlar ise de, emeklilik muamelesinde mev
cut kadroları üzerinden muamele yürütüldüğünden, 
emeklilikte hak ettikleri aylığı alamıyor ve alamıya-
caklardır. Sosyal güvenliği sarsan bu durumun çare
si bulunmalıdır. 

Sağlık Koleji, sağlık okulu mezunu hemşire ve ebe
ler, ailelerinin yaşadığı iller dışı yerlere atanıyorlar. 
Örf ve geleneklerimiz kız çocuğunu yalnız bırakmayı 
kabul etmez. Bu yüzden aileler bölünüyor. Bölünen 
ailelerin yeniden birleşmesi için önlenemeyen müra
caatlara sebebiyet veriliyor. Bakanlık bu müracaat
ları cevaplandırmaktan aslî görevini yapacak zaman 
bulamıyor. Yeni mezun hemşire ve ebeler öncelikle 
kadro imkânı nispetinde ailelerinin bulunduğu illere 
verilmelidir. Burada Sayın Bakanın bu maruzatımı 
yerine getirmiş olduklarından dolayı minnetlerimi hu
zurlarınızda arz ediyorum. Ancak istirhamım şudur, 
bunu sağlam bir mevzuat, yönetmelik haline getir
melidir. Çünkü, zaman zaman bu zorluklarla karşı
laşıyoruz. 

Diğer bir husus, görgü ve bilgiyi arttırmak için 
yurt dışı gezilere devamlı belirli merkezlerdeki belir
li personel gönderilmektedir. Taşrada çalışan perso
nel unutulmaktadır. Sorduğumda, lisan bilen olmadığı 
söylenir. Bence bu, makbul mazaret değildir. Bir li
san bilenin başkanlığında diğer arkadaşlar da gönde

rilebilir. Taşrada Bakanlığın bütün yükünü çeken bu 
personele bu hak tanınırsa, sevgi, saygı ve güvence 
kuvvetlenecek; şevkle, zevkle çalışma hızı artacak
tır. 

Koruyucu hekimlik hizmetlerin tabana indirilmesi 
için sağlık ocaklarına, dispanserlere, sağlık merkez
lerine diş tabibi ve eczacı kadroları verilmesi ve bu 
kadrolara bu sınıf personel atanmalıdır. Bunun iki 
faydası vardır; bu sınıf personele iş sahası olanağı açı
lacak ve koruyucu hekimlik yaygınlaşacaktır. 

Personelin sürekli görev, geçici görev ve tedavi 
yollukları işi başlı başına bir meseledir. Bu yolluklar 
iyi hesap edilmeli, mahalline eksiksiz gönderilmelidir. 
Hele düyuna bırakılmaması için gerekli aktarmalar 
yapılmalıdır. Dünyadan alacağı yüzünden personel 
meşgul oluyor, bizi meşgul ediyor, görevi aksatıyor; 
Bakanlık fuzulî muameleler yüzünden meşgul edili
yor. Bunun elbet bir çaresi vardır. Bu işi Bakanlıkta
ki arkadaşlarımın rahatlıkla halledeceklerini ümit edi
yorum. 

Yurt dışındaki hekimlerle her fırsatta iyi münase
betler kurulmalı ve devam ettirilmelidir. Bunlar bir 
köşeye, «Vatan hainidir,» diye itilmemelidir. Bunları 
oraya gönderen sosyal zorunluluklar vardır, kabahat 
bizimdir. Yurt içinde sağlık hizmetlerine ait hareket 
ve kararlar onlara mutlaka duyurulmalıdır. Lüzum 
olan yerlerde münhal kadrolardan, isttihdam ve ücret 
politikasından haberdar edilmelidir. Bu işi yürütmek 
üzere Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğünde bir 
şube kurulmasında yarar görüyorum. 

Hepimizin bildiği gibi hasta yatağı ihtiyacımız çok 
çok fazladır. Yeni hastane binaları yapmak uzun za
man almaktadır. Bir çok hastanelerde yerleşim planı 
yapılmamıştır. Yerleşim planı diye söylendiğinde de 
«Ne mene şeydir,»diye tuhaf tuhaf bakmaktadırlar. 
Bugün, yerleşim planı diye bir ilim dalı vardır ve bü
tün medenî milletler bütün işlerini iş ölçme esasına, 
iş akımına ve yerleşim planına göre düzenliyor, bu
na göre binalarını yapıyorlar. Gelişigüzel bir yerleşme 
var. Bir çok oda ve salonlar öncelik taşımayan hiz
metlere ve personele tahsis edilmiştir; ziyaretleriniz
de görmüş olacaksınız. Yatacak yer bulamayan has
tanın hakkı öncelik taşır. Yeniden yerleşim planları 
yapılmalıdır. Bakanlık, Orta Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsünün personelinden pek alâ bu hususta isti
fade edebilir. Bu suretle mevcut odalara hasta yata

ğı ilâvesi ve boşalacak oda vesaire salonlara yeniden 
hasta yatağı konulması suretiyle yatak adedinin artı
rılması mümkündür. Bir yatağın maliyeti yanılmı-
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yorsam 120 000 TL. olduğu düşünülürse, bu şekilde; 
benim önerdiğim şekilde yatak başına üç ilâ beş bin 
lira ile yurt çapında binlerce yatak kazanmak müm
kündür. 

Bakanlıkça alınan ilâç, tıbbî, sıhhî malzemenin 
kontrol ve muayeneleri Esenboğa'daki anadepoda ya
pılmaktadır. Komisyon üyeleri, Ankara'daki Bakan
lık hastaneleri, merkez teşkilâtı hekim ve personelin
den seçilmekte ve görev verilmektedir. Komisyon üye
lerinin derlenmesi, gününde anadepoya gönderilmesi 
zor olmaktadır. Bunun bence başlıca nedeni üyelerin 
bu ilâve görev için günlük harcırah ve yevmiyeleri
nin verilmemesidir. Hizmetin mutlaka karşılığı veril
meli ve onlardan hizmet beklenmelidir. 

Muayene komisyonlarınca alınan numuneler, Re
fik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde tetkik 
ediliyor ve verilen raporlara göre işler yapılıyor. Bir 
kere, bu işi yürütecek şube yer itibariyle çok sıkışık
tır. Personeli adet olarak yetersizdir, kütüphanesi za
yıftır, alet ve malzemesi yeter sayı ve yenilikte de
ğildir. Bu. yüzden de işler sürüncemede kalıyor, iha
le edilen ilâçlar malî yılı içinde alınamıyor. Öncelik
le bu şubenin ihtiyaca cevap verecek hale her bakım
dan getirilmesi arzumuzdur. 

Diğer bir husus, taşrada satın alınan ilâçlar, ecza
nelerde satılan ilâçlar meselesi. Taşradaki alman 
ilâçlar, hastanelerce alınan ilâçlar, eczanelerde satılan 
ilâçlar fabrikalardan ve depolardan eczanelere ve va
tandaşlara iletilmesinde böyle Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Enstitüsünün kontrolü gibi bir sistem yok. 
Bunun açıklanması, Bakanlık merkezde, kendi aldığı 
ilâçları kontrol ettikten sonra vatandaşa iletiyor, bu
nun dışındaki ilâçlar o halde, vatandaşa kontrolsuz 
olarak iletiliyor. Burada bir çelişki vardır; izahı ve 
çaresinin bulunmasında fayda umuyoruz. 

Bakanlık tüm teşkilâtı motorlu araç kadrosunun 
üçte ikisi normal ömrünün üç katım yitirmiştir. Bu 
araçların ömürleri tamir atelyelerinde geçiyor. Hiz
met görülemiyor, fuzulî yere para israf ediliyor, kısa
ca, astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Muayyen 
bir plan içerisinde yenilenmeye şimdiden geçilmeli
dir. 

Özel idare ve köy bütçelerinde sağlık hizmetleri 
için ödenek konmak zorunluğu vardır. Bu bütçelerin 
tetkik ve tasdiki Bakanlığın görevlerindendir. Tatbi
katta bu bütçelere sağlık için ödenek konmaz, ihmal 
edilir; böyle- alışılınmış, böyle alıştırılmışlardır. Ba
kanlığın bu işte de gerekli titizliği göstermesi, yavaş 
yavaş geleneğin sağlanması lâzımdır. 

Çevre sağlığı hizmetlerinden olan gıda kontrolü, 
su, kanalizasyon, hava kirlenmesi gibi hayatî önem 
taşıyan hizmetlerden Bakanlık direkt sorumlu değil
dir, halbuki sorumlu tutulur. Oysa ki, aslî görevle
rinden değildir. Ancak, kontrolundan sorumludur. 
Bu işler başka bakanlıkların ve mahallî idarelerin as
lî görevlerindendir. Mademki Bakanlık sorumlu tu
tuluyor; sorumlulukla mütenasip yetkileri elde etme
ye çalışmaları lâzımdır. 

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ve buna 
istinaden çıkarılan Hastaneler Yönetmeliği gereğince 
ücretsiz tedavileri gereken verem, bulaşıcı hastalık 
musapları ile doğum, lohusalık hastalıkları; kanu
nen hak tanınan kişilerin tedavilerinin ücretsiz ya
pılmasında birçok haksızlıklar olmaktadır. Birçok şi
kâyetlere sebebiyet verilmektedir. Kanunun «Ücret
siz» emrettiği kişilerin ve hastalıkların mutlaka üc
retsiz yapılması lâzımdır. Bakanlığımızın bu husus
ta büyük titizlik göstermesini hassaten rica ediyo
rum. 

Hastanelerimizde lüks, birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıf yataklar vardır. Birçok şikâyetleri önlemek ba
kımından üçüncü sınıf yataklarda ücret tarifesi uy
gulanmamasını incelemeye değer görüyorum. Birçok 
sürtüşmeler kendiliğinden kalkacak ve Bakanlık da 
rahat edecek, vatandaş da rahat edecek, bizlerin pe
şine düşmeyecektir. 

Hastane nöbet hizmetleri haklı şikâyetlere sebep 
olmaktadır. Nöbet hizmetleri eksiktir. Bu yüzden has
talar perişandır. Ecelsiz ölümler olmaktadır. Nöbet 
hizmetlerinde ve icapçı hekimlik hizmetlerinde görev
lilere, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde oldu
ğa gibi ücret ödenmenin sağlanmasına çalışılmalıdır. 
Nöbet hizmetleri illerde sağlık müdürlerince çok sıkı 
kontrollara tabi tutulmalıdır. Merkezde ilâveten Ba
kanlık yetkililerinin de bu kontrollara katılmalarında 
fayda umuyorum. 

Hizmetin ve hizmeti görenlerin tanıtılması çok 
önemlidir. Bugünün reklâm ve propaganda anlayışı
na uygun girişimlere geçmek icabeder. Sağlık Dairesinin 
aranılır, okunulur bir düzeye getirilmesi ve tüm perso
nele ulaştırılmasında fayda vardır. Klâsik tutucu pro
paganda yerine tüm haberleşme organlarından istifa
de yollarını bularak atılımcı, yenilikçi propaganda me
totları uygulanmalıdır. 

Sağlık Bakanlığının hizmetleri çok büyüktür. Çok 
büyük işler yapılıyor. Halk sağlığı mücadelesinde şe
hitler veriliyor. Bunlardan halkımızı haberdar ede
miyoruz ve dolayısı ile halkımızın desteğini de sağla-
yamıyoruz. 

529 — 
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Sayın senatörler; 
Çok partili demokratik parlamenter düzende, tüm 

sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde 
modern sevk ve idarede artık eskisi gibi «idare eden
lerin idare edilenlere hükmü geçer» prensibinin yeri
ne, «idare edilenlerin idare edenlere hükmü geçer
lidir» prensibi gelmiştir. Bu prensipte geçerli ilim da
lı beşerî münasebetlerdir. Kısaca patron artık Sağlık 
Bakanlığı değil, personel ve vatandaştır. Bunun için 
Bakanlık tayin, nakil, terfi ve aylık ödeme işlerinden 
öte tüm personelin sosyal haklariyle yakından meş
gul olmak zorundadır. Tüm yetkililer kendi resmî ve 
özel işlerinde gösterdikleri takip ve neticelendirme 
gayretini gücü yetmeyen personel için de gösterme
lidirler. Personel hastalanır, ölür, dövülür, tevkif edilir: 
bakanlıktan beklenilen ilgiyi ve çabukluğu bulamaz, üzü
lür, kırılır ve küser. «Benim zor günlerimde sahi
bim yok» der ve başka teşkilâta veya yurt dışına gi
der. Bakanlığın personel kaybetmesinde bu nedenler 
de rol oynamaktadır. Çoğu kez bir «geçmiş olsun» 
veya bir demet çiçek personelin üstün gayretle görev 
yapmasına yeter de artar bile. 

Sözlerimi burada bitirirken Sağlık Bakanlığı Büt
çesinin milletimize, Sağlık Bakanlığına hayırlı, uğur
lu olmasını diler cümlenizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Cevdet Aykan, 

buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN (To
kat) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının değerli per
soneli; 

Adalet Partisi Senato Grupu adına 1975 yılı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerindeki gö
rüşlerimizi ve temennilerimizi arz edeceğim. 

1975 yılı Bütçesinin yaklaşık olarak % 4'ü, yak
laşık olarak dört milyarlık bir kısmı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına ayrılmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetleri için 
ayrılan bu para ve bütçenin büyüklüğü ve yapısı bu 
Bakanlığın hizmetleri için yeterli midir? Bu soruya 
bütçe üzerinde hiçbir çalışma yapmadan olumsuz ce
vap vermemiz; eski alışkanlıklarımıza ve bilgilerimi
ze dayanarak olumsuz bir cevap vermemiz doğaldır; 
ama bu bütçenin büyüklüğü ve iç yapısının Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetlerini yürütmede 
neden yeterli olamayacağı sorusu üzerinde durmamız 
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gelecekte bu hizmetlerin daha iyi yapılabilmesi için 
bir imkân olabilir. 

Sayın senatörler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevleri Ana

yasamızın değişik maddelerinde ve 30'u aşkın kanu
numuzun hükümleri içerisinde belirtilmiştir. Bu gö
revlerin nasıl ve hangi öncelikler içerisinde yapılaca
ğı da yine kalkınma planlarımızda ve kanunlarımız
da belirtilmiştir. 

Bu hizmetleri; koruyucu hekimlik, tedavi edici he
kimlik ve sosyal yardım hizmetlerini yapmak, sosyal 
yardım hizmetlerini organize etmek, serbest hekim
lik, ilâç ve eczacılık işlerini denetlemek ve düzenle
mek olarak özetleyebiliriz. 

Bu Hükümet, Programında halkın sağlık seviye
sini yükseltmek ve bu hizmetlerin yurt düzeyine den
geli bir şekilde dağılmasını sağlamak temel ilkesini 
benimsediğini belirtmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı bu Bütçeyi sunuşunda; «Büt
çede halka doğru hizmet götüren kuruluşlara önce
lik tanımıştır ve Bütçenin hazırlanmasında sosyal den
gesizliği giderici tedbirlere önem verilmiştir.» demiş
lerdi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetlerine 
toplumumuzun ihtiyacını ve talebin miktarını araş
tırma yetersizliği nedeniyle rakam olarak ifade etme
miz güçtür. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaklaşık ola
rak % 4'ü her gün hekime başvurur. Ülkemizde Sos
yal Sigortalar Kurumunda yapılan bir araştırmaya 
<*öre bu ihtiyaç % 3 olarak bulunmuştur. Ülkemiz
de her gün nüfusumuzun % 2'si hastalansa ve he
kime gitmek ihtiyacını duysa, günde yaklaşık olarak 
800 bin kişinin hekim tarafından muayene edilmesi 
gerekecektir ve bir hekimin de günde 40 hasta mua
yene ettiğini kabul etsek karşımıza 20 bin hekim ih
tiyacı çıkacaktır. Bu hastaların bir kısmı gayet tabiî 
hastanalere sevkedilecektir ve o hastanelerde de bu 
rakama ilâveten, 20 bin rakamının üstünde, 10 - 15 
bin ya da 20 binlik bir sayıda bir hekim ihtiyacı ile 
karşı karşıya kalacağız. 

Demek ki; ülkemizde asgarî şartlarda bir sağlık 
hizmetini yürütebilmemiz için 30 - 40 bin hekimin 
isteyerek ve devamlı olarak çalışması gerekmektedir; 
fakat ülkemizde 1975 yılındaki sağhk talebinin, 
1974 yılındaki seviyesinde kalacağını kabul etsdk ve 
1975 yılında ülkemizde nüfusun da artmayacağını 
düşünsek acaba 1975 yılı Bütçesiyle bir evvelki yıl 
seviyesinde sağlık hizmetlerini yürütebilmek mümfkün 
olabilecek midir? 



C. Senatosu B : 30 9 . 2 . 1975 O : 3 

Bilindiği üzere Maliye Bakanımız bütçeyi tanıt
ma konuşmasında, 1974 yılındaki fiyat artışları ora
nının % 30 olduğunu belirtmişti. 1975 yılının 1974 
yılı bütçesine göre artış oranı da % 28 dir; yani 1975 
yılı bütçesi, 1975 yılında fiyatlar ve hizmetler artmaz-
sa 1974 yılı seviyesindeki bir hizmeti karşılayabilecek 
büyüklüktedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 
1975 yılındaki artış oram % 11 civarındadır. Şayet 
sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde para önemli bir 
faktörse, görünen, bu bütçe ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 1975 yılında daha düşük sevi
yede hizmet yapabileceğidir. Bu bütçenin hiç olmaz
sa sağlık hizmetleri alanında sosyal dengesizlikleri 
giderici tedbirleri taşımadığını söyleyebiliriz. 

vŞüphesiz bu durum bu Hükümetin sağlık ve sos
yal yardım hizmetlerine önem vermemesinin bir ifa
desi değildir. Genellikle bütçelerimizde sağlık hiz
metlerine ayrılabilen oran % 4 civarındadır. Uzun 
yıllardır bu oran sabit kalmıştır. Aslında bütçeleri
mizde bu oranı da büyütmek mümkün değildir. Çün
kü, bütçeden diğer kamu hizmetlerinin talepleri var
dır ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ayrı
lan c/c 4 oranı, bu iç dengenin bir ifadesidir. 

Aslında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
daha büyük oranda ve daha büyük paralar da ve
rilse, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bünye
si, kadrosu bu parayı kullanmaya müsait değildir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1975 yı
lı bütçesinin yapısı, hiçbir yeniliğin ifadesi değildir. 
Hiçbir özelliği de taşımamaktadır bu Hükümetin, büt
çenin büyüktüğü ve yapısında hiçbir değişiklik sağ
layamayacağı doğaldır. 

Hükümet kuruluşundan 13 gün sonra bütçeyi Mec
lislere sunmuştur. Bu Hükümet daha önceki C. H. P. 
Hükümetinden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
hizmetlerine değin (bilebildiğim kadar) hiçbir cid
dî çalışmayı da devir almamıştır. 

Bu nedenle, bütçenin eski yapısı harcamalar eş 
oranda artırılarak korunmuştur. C. H. P. İktidarı, dö
neminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmet
leri ile ilgili olarak hiçbir görüş ortaya koyamamış
tır. Bu dönemde bilebildiğim kadar hiçbir ciddî ça
lışma da, araştırma da yapılmamıştır. Yine C. H. P.' 
nin yönetiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
da hiçbir iş de başarılamamıştır. idare bu dönemde 
günlük işleri yürütmekle yetinmiştir. 

C. H. P.'si Meclislerimizde bekleyen Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı hizmetleriyle ilgili üç temel ya

saya da (Sağlık Sigortası tasarısı, Sosyal Hizmetler 
Kurumu tasarısı ve Farmasötik ve Tıbbî Müstahzar
lar Kanun tasarısı) sahip çıkmamıştır. Bu durum kar
şısında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesini 
eleştirmek için yapılabilecek, sağlık hizmetlerimizin ge
nel durumuna değinmek ve A. P.'nin sağlık hizmetle
riyle ilgili görüşlerini ifade etmektir. 

Sayın senatörler; 
Sağlık hizmetlerinden vatandaşların ve bu hizmet 

içinde çalışanların şikâyetleri bilinen konulardır. Bu 
şikâyetler âdeta günlük hayatımızın olağan olayları 
ya da hikâyeleridir. Bu şikâyetleri şöyle özetleyebili
riz; 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilen 
kaynak yetersizdir. Bu nedenle de bu Bakanlığın hiz
metleri ihtiyaçların çok gerisindedir. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetle
ri sosyal adalet ilkesine göre ve bu ilkeyi sağlayacak 
şekilde yürütülememektedir. Bu Bakanlığın hizmetle
ri daha ziyade orta sınıfa ve şehir halkına yöneliktir. 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iş
leyişi yetersizdir, sistemin verimi düşüktür, sistemde 
öncelikler iyi belirtilmemiştir. Koruyucu ve tedavi 
edici hekimlik hizmetlerinde sistem birbirini tamamla
yıcı şekilde çalışmamaktadır. 

Sayın Başbakan bir kaç gün önce bu kürsüden 
yaptığı bir konuşmada genel idareyle ilgili olarak 
durumu şöyle özetlemişti; «Evvelâ Devlet cihazı lâğar 
işliyor. İkincisi rasyonel çalışmıyor. Üçüncüsü, dişli
ler birbirini tutmuyor.» 

Sayın Başbakanın muhtemel bu genel hükmünü 
Sağlık Bakanlığının çalışmasına da uygulayabiliriz. 
Bazı örnekler bu eleştirmeleri değerlendirmede ya
rarlı olabilir : 

Son yıllarda yapılan bazı ciddî araştırmalara gö
re, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında yatak ade
di, personel adedi artmasına rağmen, yatakta tedavi 
edilen hasta adedi düşmektedir. Ayrıca yine yatak 
başına tedavi edilen hasta adedi de düşmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, kamu 
kuruluşlu hastanelerin yataklarının % 58'i boş durum
dadır. Başka bir deyimle, kamu kuruluşlarının yatak
larının yaklaşık olarak yarısından tedavide yararlana
mamaktadır. Maliyeti milyarların üzerinde olan bu ya
tırımlar âtıl kalmaktadır. 

Yine Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, 
1971 sonunda sosyalleştirme bölgelerinde mevcut uz
man ve pratisyen hekim kadrolarının % 65'i boştur. 
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Kamu kesiminde tedavi sisteminden doğan nedenlere 
de dayanan bir ilâç israfı bulunmaktadır. 

Son yıllarda çevre kirlenmesinden ve besin mad
delerinin sağlık yönünden denetiminin yeterince ya
pılmasından, beslenme bozukluklarından şikâyetler 
de ağırlık kazanmaya başlamıştır. 

Yukarıda özetlenen şikâyetlerin nasıl karşılana
cağına değin pekçok tedbir kalkınma planlarımızda 
öngörülmüştür; fakat kalkınma planlarımızda öngö-
rülen bu ilkeler ve tedbirlerin hemen hemen hiçbir 
maalesef gerçekleştirilememiştir. Yıllardır kalkınma 
planlarımızda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımı
zın yeniden düzenlenmesinden, çevre sağlığım yürü
tecek bir birimin kurulacağından, tedavi hizmetleri
nin tek elden yürütüleceğinden, Devlet ilâç kontro' 
laboratuvarlarının kurulacağından, sağlık sirc'-tasimr 
uygulanacağından, sosyal hizmetler kurumunun ku 
rulacağmdan ve benzeri tedbirlerden söz edildiğin' 
hatırlatmak isterim. Bilgime göre, bu tedbirlerin ba
zıları ile ilgili ciddî bir gelişme yoktur. 

Değişik yıllarda Dünya Sağlık Teşkilâtı uzmanla 
rınca, sağlık hizmetlerimizle ilgili bazı ciddî çalışma
lar yapılmıştır. Bu çalışmalardan da yine kanımc? 
yeterince yararlanamamıştır. 

1972 yılında, değişik üniversitelerimizden ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığından uzmanlar baz 
kanun taşanlarını hazırlamışlardır ve bu tasanla' 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Ayrıcr 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetlerinin plan
lanmasını sağlamayı ve sağlık hizmetlerinin verim' 
tarzda yürütülmesini amaçlayan bazı çalışmalar da 
aynı yıl başlatılmıştır. 

Arç ve gereç standardizasyonu, ilâçlarda kalite 
kontrol sistemi, ilâç ve israfı ve önlenmesi: fizikî re
habilitasyon hizmetlerinin düzenlenmesi, Sağhk ve Sos
yal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının 
düzenlenmesi, personel, fizikî kapasite, tıbbî malzeme 
envanteri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sa
hip olduğu iki elektronik beynin sağhk hizmetlerinin 
yönetim ve denetiminde kullanılması gibi çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmaları yapanların emeklerini. 
umutlarını, heyecanlarını taşıyan bu çalışmalar, ka
nımca maalesef korunmamıştır. Bu tutum ayrıca hiz
mette devamlılık ilkesine de uymamıştır. 

Sayın senatörler; 
1975 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt

çesinin büyüklüğünün ya da yapısının, yukarıda de
ğinilen şikâyetleri ve ihmalleri gidermede bir imkân 
olabileceği düşünülemez. Bu konulara değinmemin 

amacı bir soruya dikkatinizi istemektedir. Acaba ne
den bir bütün olarak sağlık hizmetlerini yürütmede 
başarılı olunamamıştır?... 

Bu soruya, Dünya Sağlık Teşkilâtı adına, 1969 
yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilen 
bir rapor şöyle cevap vermektedir : 

«Mevcut sağlık hizmetlerinin yetersizliği, başlıca 
üç temel esas olan iyi eğitim, iyi denetim, iyi orga
nizasyon sağlamaktaki nispi başarısızlıkda yatmakta
dır.» Bu rapora göre bu birçok faktörden ileri gel
mektedir. tşin ciddiyetle ele alınmayışı, hatta ekse-
"iya tetkik edilmemiş olması bu faktörlerin içindedir. 

Sayın senatörler; 
İdarenin eylem ve işlemleri, Parlamentonun ve 

hükümetin genel tutumuyle, ülıkedöki anlayışla ve 
osyal - ekonomik koşullarla etkilenir. Siyasî otorite 
daıenin yapısını, hizmet anlayışını, hizmet şeklini bü-
âik ölçüde tayin eder. Bilgi sağlamak, bu bilgilere da

yanarak kararları geliştirme ve bu kararlar etrafında 
'camuyu oluşturma yine öncelikle siyasî otoritenin im
kânı içindedir. 

İdarenin işleri ciddiyetle ele almaması ya da si-
\o,."î otoritenin niteliğine veya ülkedeki diğer şaftlara 

bağlı nedenlerle idarenin işleri ciddiyetle ele alama
ması ve siyasî otoritenin idareyi yalnız günlük işler 
çin kullanması, şüphesiz hizmeti, dönemi içinde ve 
gelecekte etkiler. Ayrıca bu tutum Anayasamızın, ik-
'isadî ve sosyal hayatın, kalkınma planlarıyle düzenle
neceği görüşüne de uymaz. Bu genel görüşler. Sağ-
1 k ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetleri için de ge
çerlidir. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisi sağlık hizmetlerinin, vatandaşların 

tıbbî ihtiyaçlarına uygun şekilde, sosyal adalet ve et
kili yönetim kuralları içinde, Devlet tarafından sağlan
ması görüşünü savunur. 

Adalet Partisi, Devletin, vatandaşlarımızın sağlık 
bak'kmda yararlanmalarını sağlama ödevini yerine ge-
Mn. bilmesinde önde gelen dar boğazı malî yetersizlik 
olarak görmez. 

Toplumların sağlıkları için yapacakları harcama
ların bir sınırı vardır. Bu sının, toplumun diğer ih
tiyaçları ve toplumdaki sosyal ve ekonomik ihtiyaç
larla ilgili anlayışlar dengeler. Gelişmiş ülkelerde 
sağhk harcamalarının millî gelirdeki payı c/r5 - 1 
civarındadır. Ülkemizdeki sağhk harcamalarının ge
lirdeki payı muhtemelen c/c 3 - 4 civarındadır. 1975 
vıh içinde ülkemizde tahminen 15 milyar lira sağlık 
hizmetleri için harcanacaktır. Bu rakamın yaklaşık 
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olarak yarısı kamu kuruluşlarımızdan, diğer yarısı da 
vatandaşlarımız tarafından harcanacaktır. 

Adalet Partisi bu harcamaları verimli bir tarzda 
değerlendirmenin yolunu sağlık sigortasının gerçekleş
tirilmesinde görür. 

Ayrıca Adalet Partisi sağlık sigortasını, hasta ol
ma ve tedavinin gecikmesi, kısmen olması gibi risk 
ler için de güvenilir bir teminat olarak sayar. 

Adalet Partisi ayrıca sağlık sigortasını sosyal ada
leti sağlamada bir araç olarak da düşünür. 

Adalet Partisi bu anlayış içinde sağlık sigortası ta
sarının kanunlaştırılmasını ister. 

Adalet Partisi sağlık sigortasıyle ve Devlet bütçe
sinden sağlanan kaynaklarla sağlık hizmetlerinin ül
kemizde makul ölçüde yürütülebileceğine inanır. 

Adalet Partisi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığ' 
hizmetlerinin başarıyle yürütülmesinin temel şartın' 
yönetimin kuruluş ve anlayış olarak değiştirilmesinde 
ve geliştirilmesinde görür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı makro plan
da, Devletin diğer kuruluşlarıyle ilişkilerini yeniden 
düzenlemelidir. 

Sağlık Sigortası ve Sosyal Hizmetler Genel Mü
dürlüğü ve bu Genel Müdürlükçe yürütülecek Sosya1 

Hizmetler Kurumu, Sosyal Güvenlik Bakanlığının so
rumluluğu içine alınmalıdır. 

Çevre sağlığı hizmetleri, bir altyapı ve mühendislik 
hizmetleri olarak idaremizde değişik bakanlıklarca 
yürütülmektedir. Bu hizmetler, bazı ülkelerde gelişti
rilen ve kalkınma planlarımızda da kısmen değinilen 
şekilde bir kuruluşun bünyesinde yürütülmelidir. Bes
lenme, konut, besin maddelerinin kontrolü, sağlık eği
timi ciddiyetle ele alınmalı ve yürütülmelidir. İdare 
bu konuların önemine inanmalı ve bu önemi vatanda
şın duygu, düşünce ve yaşayışına yerleştirmelidir. 

1970 yılında on ilimizde yapılan bağırsak para
zitleri muayenesine göre, muayene edilen her on ki
şiden dördünde bağırsak paraziti bulunmuştur. Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planımıza; «Bir tek şehrimiz 
bile teknik ve sağlık standartlarına uygun bir kanali
zasyona kavuşturulamamıştır.» denilmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iç bünyesi 
yenileştirilmelidir. Bakanlık, koruyucu hekimlik ve te
davi hizmetlerini öncelikle iyice tespit etmelidir. Bün
yesini, işleyişini, kaynaklarını kullanmasını, ülkenin 
ihtiyaçlarına uydurmalıdır. Bakanlığın hizmetlerini 
yürütmesinde sosyal adalet ve verimlilik ilkeleri hâ
kim olmalıdır. Koruyucu hekimlik anlayışımızı çağı
mızın boyutlarına ulaştırmalıyız. 

Bir hizmetin başarısını, o hizmeti yürütenlerin ni
telikleri, anlayışları tayin eder. Sağlık hizmetlerinde 
yeni bir sistem uygulamak istiyorsak, vatandaşları
mızda ve sağlık hizmetini yapanlarda, sisteme uyan bir 
davranışı gerçekleştirmemiz gerekir. 

Ülkemizde sağlık personeline uygulanan ödeme 
üstemini değiştirmeden ve eğitim sistemimizde ge-
ekli değişiklikleri yapmadan, bu davranış değişikli

sini gerçekleştiremeyiz. 
Sağlık hizmetlerini yürüten personele, dünyanın 

ler ülkesinde, hizmetin geleneği ve özellikleri nedeniy
le farklı bir ödeme rejimi uygulanır. Bu kural, de
mokratik toplumlar için geçerli olduğu gibi, komünist 
ülkeler için de geçerlidir. Bu gerçek kabul edilmedik
çe sağlık hizmetlerini verimli tarzda yürütmek müm
kün olamaz. Sağlık sigortasının, sosyalizasyonun, tam 
?;ün çalışma prensibinin işleyebilmesi, bu gerçeğin ka
bul edilmesiyle mümkündür. 

Grev yapma imkânına sahip, orta derecede meslek 
eğitimi görmüş bir kişinin aldığı ücretin altında, ba-
.̂en yansına yakın bir ücretle bir uzman doktoru, bir 

doktoru, bir hemşireyi çalıştırmak mümkün değildir. 
Şayet çalıştırılırsa, hizmet genellikle kusurlu olur. 

Sağlık, pek çok faktörün sağladığı bir sonuçtur. 
Bu sonuca Devletin hizmetindeki başarıyı, çalıştırdığı 
insanlara sağladığı şartlar ve bu kişilerde yaratacağı 
davranış tayin eder. 

Sayın senatörler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büyük bir ku

ruluşumuzdur. Cumhuriyet tarihimizde büyük ve ba
şarılı hizmetler yapmıştır. Yönetici, hekim, yardım
cı sağlık personeli olarak çok kişinin hizmet anlayı
şı ve başarıları dün ve bugün şükranla belirtilecek, 
övülecek, örnek gösterilecek niteliktedir. 

Bu konuşmanın amacı, konusu olan bütçeyi değer
lendirmek ve bu kaynağın nasıl bir sağlık sistemi için
de halkımıza daha iyi hizmet edeceğini, Adalet Par
tisi görüşü olarak sunmaktır. 

Bu nedenle, kişisel başarılar ve başarılı hizmetler 
üzerinde durulmamıştır. Bu Bütçe, bütünü sunmakta
dır. Eleştiriler de bir bütün olarak Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı hizmetlerinedir. Konuşmanın ama
cı, Adalet Partisinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesini ve hizmetlerini bir bütün olarak na
sıl gördüğünü sunmaktır. 

Adalet Partisi görüşleri, özentiler değildir; Ada
let Partisi görüşleri, akılcıdır. Çağdaş yönetim ve sağ
lık bilimleri ile teknolojisi ile ve bu ülkenin imkân-
larıyle, bu ülkenin sağlık sorunlarının nasıl karşıla-
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nacağı sorusuna cevaptır, mevcut ekonomik ve sos
yal düzenimiz içine, nasıl bir sağlık sistemi yerleşti
rebileceğimiz sorusuna cevaptır. Bu cevap, aynı za
manda halkımızın benimseyeceği ve destekleyeceği ce
vaptır. 

Bu nedenle, Adalet Partisinin görüşleri, sağlık hiz
metlerimizde idareci, hekim ve yardımcı sağlık per
soneli olarak çalışanların tecavüzleriyle, önerileriyle 
geliştirilmiştir. Yapılan eleştirileri, bu kişilerin ve hal
kımızın özlemleri olarak da saymak haklı olur. 

Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanım ve sayın 
senatörler; 

Sesimin bozukluğu nedeniyle, konuşmamın ama
cını anlatmada size zahmet verdimse, bağışlamanız7 

rica ederim. Sayın Cumhurbaşkammın ismini zikret
memin nedeni; yalnız protokol geleneğ'ne b:r sayg:n;r 
ifadesi değil, bu salonun, bu Kurulun en takdir etti
ğim ve en devamlı dinleyicisi olması nedeniyledir. 

Bu Bütçenin ülkemize hayırlı olmasını dilerim* 
kendi adıma ve Grupum adına Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının değerli personelini ve Yüce Sena
toyu saygıyle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
Saym senatörler; 
Kendi adlarına söz a!an sayın senatör sayısı 9'dur. 

Görüşmelere başlamadan önce, söz alanın sayısı 6"dan 
fazla olursa. lehte, aleyhte veya üzerinde konuşacak
larına göre sıraya tabi tutulabilirler. Onun için soru
yorum : 

Sayın İsmail İlhan?... 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Karayiğit?... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Üze
rinde. 

BAŞKAN — Saym Mehmet Feyyat?... Yok. 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever?... 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Leh

te. 
BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğlu?... Yok. 
Sayın Sami Turan?... 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Lehte. 
BAŞKAN — Saym Nâzım İnebeyli?... 
NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Vaz geçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Raif Eriş?... Yok. 
Saym İbrahim Tevfik Kutlar?... 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, buyurunuz. 
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İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; muhterem Başkan, Sağlık ve Sosyal 
fardım Bakanlığının saygıdeğer mensupları; 

> Grup sözcüleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının 1975 yılı Bütçesi üzerinde gruplarının gö
rüşlerini dile getirdiler. Ben de, bağımsız bir üye ola-
ak, 10 dakikalık bir süre içinde birkaç önemli nikta-

/a değineceğim. Değinmek istediğim konuları dile ge
tirmeden önce, izninizle bir hususu belirtmek istiyo-
um : 

Ankara'daki hastanalere, özellikle Sağlık ye Sos-
al Yardım Bakanlığına bağlı hastanelere taalluk 

eden her türlü işler için Bakanlık mensuplarından 
candan ilgi görmüş olduğumu ve hatta bağımsız bir 
senatör olarak, şu anda bu yüce kürsüde bulunuyor-
~am, buraya gelmemde en büyük payın, bu Sayın 
Bakanlık mensuplarına ait olduğunu içtenlikle belirt
mek isterim. Onun için, kendilerini saygıyle selâmla
dım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Muş'daki doktor sorununu dile getirmeden önce, 

Ankara'daki hastanelere kısaca değinmek istiyorum; 
senelerden beri fak;r - zengin, bütün Türkiye'nin en 
-ok yükünü omuzlayan birkaç emektar hastaneden 
söz etmek istiyorum. 

Komşularından almış oldukları borç parayla An
kara'ya gelen hastalan, parasız yatırmak için bize yar
dımcı olan hastanelerin başında, hiç şüphesiz ki, An
kara Numune Hastanesi gelir. Gerçe'kten bu hastane, 
kurulduğu günden bugüne kadar en iyi bir şekilde hîz-
rn:;t vermiş ve halen de aynı h'zmete devam etmekte
dir. Burada çalışan doktorların ve klinik şeflerinin 
haklı sızlanmaları şu merkezdedir : Maddî imkân
la-! az olduğu için, gerekli modern röntgen ve tedavi 
cihazlarını alamıyorlar, üzülüyorlar. Bu durumda bi-
z;m de. (bu ve buna b.nzer Ankara Hastanesine, On
koloji Hastanesine) maddî bakımdan yardımcı olma
mız gerekir. Yardımcı olmamız gerekir; çünkü, şu 
bakımdan : 

Bugün biliyorsunuz Hacettepe Hastanesi, Tıp Fa
kültesi ve bazı öze! hastaneler, gayet tabiî ki, 20 nci 
Asrın en modern cihazları ile donatılmıştır. Dolayı-
sıyle biz, Türkiye'nin 67 vilâyetinden gelmiş olan va
tandaşları, Devlet hastanelerine götürdüğümüz zaman, 
bu hastanelerin de bu vatandaşlara yardım etme ola
nakları olsun. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
I Hiç şüphe yok ki, Devletin görevi, Muş'lu faas-
j 'çalara, onları Ankara'ya getirmeden Muş'da tedavi 

534 — 



C. Senatosu B : 30 9 . 2 . 1975 O : 3 

görme imkânlarım vermek. Aynı konuyu geçen yıl da 
dile getirmiştim. Bugüne kadar Muş'un ilçe ve bucak
larına birkaç doktor tayini yapılmıştır; fakat daha 
sonra bana ulaşan haberlere göre, tayinlerin bir kıs
mı yerini bulmamış, kimi doktor tayin edildiği yere 
gitmemiş, kimi de gitmiş; fakat daha sonra oradan 
başka yere gitmiştir. 

Benim Sağlık Bakanından istirhamım şu olacak
tır : Muş ilçe ve bucaklarında doktor bulundurulması 
hususunda yardımlarını esirgemesinler. Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu illerine mütehassıs hekim gönderme 
hususunda yıllardan beri çözülmesi gereken önemli 
nokta, gayet tabiî ki, maddî olanaktır. 

Burada Cumhuriyet Halk Partisinin Grup sözcüsü 
Talât Doğan'a tamamıyle katılıyorum. Gerçekten bu
gün, 1 5 - 2 0 bin lira bir mühendisin cebine girerken. 
haliyle, canımızı kendilerine emanet etmekte olduğu
muz doktorların da aynı parayı almaları gerekir. He
kimler gerçekten maddî imkânsızlıklar içinde kıvra
nırken, benim onlardan Muşt'ta, Hakkâri'de, Bitüs'de. 
Van'da hizmet beklemem mümkün değildir. 

Ankara'ya gelen hastaların yüzde 60 - 70'i buradan 
birer reçete ile memleketlerine dönmektedirler. 250 li
ra geliş - gidiş yol parası, 150 - 200 lira oetl ve ye
mek parası, 150 - 200 lira da (doktora göre) muayene 
masrafı olmak üzere toplam olarak bir reçete 
benim Muş'lu hemşerime 650 liraya malolmaktadır. 
Bu rakamları söylerken sair masraflar dahil edilme
miştir. Hastaların yüzde 99'u tek başına gelmezler. 
Hastaya, sağlık ve sosyal durumuna göre - hepiniz 
bilirsiniz - bir, iki, hatta bazan üç kişinin de re
fakat ettiği düşünürsek, bir reçete hastaya bazan bin 
- iki bin liraya malolmaktadır. Ayda yüzlerce has
ta Ankara'dan aldıkları bu reçetelerle memleketlerine 
dönmektedirler. Fakir, evinde çocuklarına bir kilo 
yağı bulamayan vatandaşın borç para alarak harca
mış olduğu bu pralara yazık değil mi, vatandaşa 
da yazık değil mi? Halbuki bulunduğu üde, meselâ 
Muş'da mütehassıs hekimler bulunsa, bu şekilde An
kara'ya bir hasta akını da olmazdı. 

Kıymetli arkadaşlarım, 20 nci Asrın sonlarına 
geliyoruz, rotasyon usulü ile doktor gönderiyoruz. 
Bu, hiç bir surette izah edilebilecek olan bir sorun 
değildir. Ben Muş'lu hemşehrime bunu nasıl anlataca
ğım?.. İzah etmem mümkün değildir. Diyor ki; «Ver
sin Devlet parayı, göndersin bana doktoru.» Gayet 
tabiî, haklı. Bu isteğe hiç birimiz haksız diyemeyiz; 
fakat hiç bir şey de yapmış durumda değiliz. 

Seçildikten sonra Sağlık Bakanlığına başvurdum, 
doktorları maddî bakımdan tatmin için kendilerine 
her türlü yardımda bulunmamız gerektiğini söyledim. 
Fakat malumunuz, 1,5 sene zarfında Türkiye'de hiç 
bir.iş yapılmadığı için; her halde onun için olacak, 
mevzuattaki değişiklikler yapılmadı ve dolayısıyle 
Şarklı hemşehrilerimiz bu suretle doktorsuz kalmış 
durumdadırlar. Eğer buraya bununla ilgili çalışma
lar gelecek olursa, biz Parlamenterler olarak doktor
larımıza her türlü maddî imkânlar sağlamamız için 
elimizdeki imkânları kullanacağız. 

Muş Devlet Hastanesinde çalışmakta olup, hak
kında şu veya bu şekilde şikâyetler olmuş olan bir 
doktor varmış, Bakanlık bu konuya elkoymuş. Konu 
ile iigili olarak hakkın tecelli edeceğinden herhangi 
bir şüphem yoktur. 

Sağlık Bakanlığı 1,5 seneden beri yahut da bir 
seneden beri çok iyi bir uygulama içindedir. Bazı 
konularda belli prensipler almıştır. Politikacılar ola
cak çok memnunuz; o prensiplerin tamamiyie uygu
lanmasından yanayız. Çünkü, vatandaş hergün, şu 
nakil için, şu tayin için bize başvurduğu zaman; «Ha
yır efendim, Sağlık Bakanlığının şu görüşü vardır, 
bunu değiştirmek mümkün değildir. Eğer herhangi 
bir şekilde bu prensipten bir dönüş varsa, bize bir 
misal ile beraber gelin, o zaman Sayın Bakana gide
riz, konuya eğiliriz.» demişiz ve dolayısıyle vatandaş 
da bundan yüzde yüz memnun olmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1975 yılı Büt
çesinin Bakanlık mensuplarına ve Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını diier, hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın İlhan. 
Sayın senatörler, Karayolları Gene Müdürlüğü 

1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı için oylarını kul
lanmayan sayın üye varsa, oylarını kullanmalarını 
rica ediyoruz. 

Sayın Ahmet Karayiğit, buyurunuz. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri; Bakanlığın feraset sahibi, çalışkan, müdebbir 
mensupları, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, bir saniye efen
dim. 

Sayın senatörler, oylama işlemi bitmiştir. 
Buyurunuz, devam ediniz Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, bunu konuşmamdan sonra da söyleyebilirdiniz; 
ama takdir size ait. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Aşağı yukarı yedi - sekiz seneden beri Yüce Sena

toda bulunuyorum; bilhassa Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı üzerinde yıllardan beri hep aynı şey
leri söyleriz, dua ederiz, temenni ederiz, bir dahaki 
yıl bu dertler, bu konular önümüze gelmesin deriz; 
ama ertesi yıl bakarız ki, yine aynı dertler aynı şekli 
ile karşımıza gelmiştir. 

Biz yine görevimizi yapacağız. Hızla gelişen dün
ya koşullarına ayak uydurmak zorundayız; bilhassa 
sağlık yönünden ayak uydurmak zorundayız. Bir 
enerji yokluğu üç saat, beş saat karanlıkta kalmamıza 
sebep olabilir; Sanayi Bakanlığındaki gecikmeler 
memleket sanayiinin gelişmesine, bir sene, altı ay 
geri kalmasına sebep olabilir; ama Sağlık Bakanlığın
daki hizmetlerin aksaması yüzlerce vatandaşımızın öl
mesine sebep olabilir. 

Bu bakımdan, üzerinde ısrarla durmamız, hassa
siyetle durmamız gereken bir Bakanlıktır. Evvelâ, Ba
kanlığın bir millî politikasının mutlak surette tespiti 
şarttır. Bu millî politika, sanırım hepimizin de birleşe
bileceği bir bazda rahatlıkla görüşülebilir. Biz bugü
ne kadar bunu temin edememişiz. 

Bakanlığın evvelâ sağlık personelinin şahsiyetini be
lirtecek müeyyideleri getirip ortaya koyması lâzımdı. 
Bakanlık, bunu koyamamış; hâlâ daha biz 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun ile yöneltiliyoruz. Belki arkadaşlarım gülecek
ler; ama hep beraber gülelim. Bir maddesini okuyayım, 
ne kadar garip ve ne kadar çağın gerisinde kalmışız 
görelim. İşte, burada kalmışız çağın gerisinde. 

«Madde 26. — Bu kanunun ahkâmına tevfikan 
icrayı sanat salâhiyeti olmayan veya her ne suretle 
olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir tabip sanatı
nı icra ederse yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar 
hafif cezayı nakdi ile cezalandırılır.» 

Oldukça gülünç. Ama sanırım bu kanunlar geldi; 
geçen sene Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisi Koa
lisyonu zamanında bu kanunların konuşulması gere
kirdi, bütün ısrarlarımıza rağmen bu kanunlar ko-
nuşulamadı, olduğu, yerde kaldı. 

Hekimlik, ecri fazla olan, sevabı fazla olan bir 
meslektir. Hekimlik, diğer mesleklere benzemez. Heki
min, hastasının üzerine eğildiği zaman maddî şeyler
den uzak olarak rahatlıkla çalışabilmesi lâzımdır. Bu 
imkânların mutlak surette Türkiye'de yerine getiril
mesi şarttır. Ama bir hekim, evde çocuğunun aç ol
duğunu veyahut maddî imkânlarının eksik olduğunu 
daimî surette düşünürse, hastası üzerinde rahatlıkla 

eğilebilme imkânlarını bulamaz. Evvelâ bu vasatı te
min edebilecek kaideleri ortaya getirmemiz lâzımdır, 
bunları vazetmemiz lâzımdır, bunlar üzerinde hassa
siyetle durmamız lâzımdır. Hekim, bir fedakârlığı 
peşinen kabul etmiş bir insandır. Fedakârlığı peşi
nen kabul eden ve insanlığın daha fazla, daha rahat 
yaşaması için çaba sarfeden bir insana, karşılığında 
maddî ve manevî değerlendirmeyi toplumun vermesi 
lâzımdır. Ama Türkiye'deki tatbikatı mâalesef böyle 
olmamaktadır. Bakın, kazalarda veya vilâyetlerde he
kim, bir hâkimin veya bir kaymakamın devamlı su
rette bir baskısı ve bir tazyiki altındadır. Bakanlığın 
bunları koruyabilmesi ve bunların rahatlıkla icrayı sa
nat etmeleri için mutlak surette ciddî tedbirleri alıp 
getirmesi lâzımdır, şarttır. 

Ben bu genel izahlardan sonra, bir diş hekimi ola
rak kendi konularıma geçmek istiyorum. Diş hekimi 
arkadaşlarımın bana verdiği yetkiye binaen bunları 
burada rahatlıkla söyleyebilirim. 

Bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında diş 
hekimliğini tedvir edecek bir masa yoktur, bir Genel 
Müdürlük yoktur. Vaktiyle bir diş hekimi almışlardı, 
bu diş hekimini tabldot memuru olarak kullanmışlar. 
Bjugün koruyucu hekimlikte, bilhassa ilkokullarda ve 
orta dereceli okullarda diş sağlığı büyük bir önem ka
zanmaktadır. Çok küçük, basit tedbirlerle kapatıla
bilecek, tedavi edilebilecek hususlar, çocuk büyüdüğü 
zaman daha geniş yaralar açmaktadır ve bunların önü
ne geçilememektedir. Bir diş hekimliği masasının ol
ması veya Diş Hekimliği Genel Müdürlüğünün olma
sı, bu işlerin daha ciddî bir şekilde yürümesine sebep 
teşkil eder. Bu birincisi. 

İkinci husus, diş hekimiiği kadrosu Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığında çok azdır. Aşağı yukarı her 
hastanede bir diş hekimliği kadrosunun olması şarttır, 
hatta bazı bölgelerde okul hekimliklerinin içerisinde, 
3 - 5 okulu tahsis ederek bir diş hekimine vermek ve 
bunlara ait kadroları ihdas etmek, sanırım yerinde bir 
hareket olur. Bilhassa, Memur Tedavi Giderleri Yö
netmeliğinin tatbikatından sonra, diş tedavisi hususun
da büyük sıkıntılar baş göstermiştir. Bu sıkıntıları gi
derecek tedbirlerin mutlak suretle alınması yerinde 
bir hareket olur. 

Koşullar ve zaman değiştikçe, yeni yeni safhalar 
ortaya çıkıyor. Son günlerin aktüel konularından bi
risi de trafik kazalarıdır, trafik hâdiseleridir; ama 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu trafik kazaları 
için ciddî bir şekilde organize olamamıştır. Muayyen 
büyük merkezlerde âcil yardım ve trafik hastaneleri 
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vardır; fakat Anadolu'nun muayyen köşelerinde bu 
hastaneler yoktur. Yol kavşaklarında bu tür istasyon
ların mutlak surette olması lüzumludur. Bu istasyon
ların olmaması nedeniyle, trafik kazalarında ölüm ora
nı çok fazlalaşmaktadır. 

Meselâ, Afyon'da bir âcil yardım ve trafik istas
yonunun bulunması lüzumludur; çünkü çok trafik ka
zaları olmaktadır. 

İkinci misal; bir vakıf, Ankara'da bir Âcil Yardım 
ve Trafik Hastanesi yapmış, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bir protokolle tevdi etmiştir. Zaman za
man gidip görüyorum, yeter derecede kadro verilmi
yor. Bu hastaneye yeteri kadar kadro verilerek işler 
hale gelmesi lâzımdır, şarttır. Ankara'ya, sağdan sol
dan durmadan hasta geliyor. Bu hastaların; eksik ol
masın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mümkün ol
duğu kadar ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyorlar; 
fakat bazan bu da yetersiz kalıyor. Ankara'ya kadar 
gelen bir hastaya mutlak surette cevap vermek zorun
dayız. Ne olabilir?... Bunun için bence, enstitüler açıl
ması ve bu hastaları oralarda daha iyi tedavi edebile
cek imkânlar nısağlanmasının yerinde bir hareket ola
cağını sanırım. 

Son olarak; geçen gün Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına telefon etmek zorunda kaldım. Afyon Sağ
lık Teşkilâtının akaryakıt tahsisatı kalmamış, üzüldüm. 
Bir hasta kabul ediyorsunuz ve hastayı soğuktan tit
retiyorsunuz... Akaryakıt tahsisatınız yoksa, o zaman 
hasta kabul etmeyin veya bir tel emri vererek «Hasta
ları taburcu edin, tahliye edin» deyin. Bu hastane, bir 
tapu müdürlüğü, bir nüfus müdürlüğü, bir millî eği
tim müdürlüğü değil ki, soğukta oturup görev yapsın. 
Bir hastanenin soğukta görev yapabilmesi çok zor ve 
olmayacak bir şeydir. Hastayı daha fazla hasta et
mekten başka hiç bir mana ifade etmez. Onun için, 
tahsisatların mutlak surette yeterli derecede ve zama
nında gönderilmesini rica edeceğim. 

Bütçenin, Bakanlığa hayırlı olmasını temenni eder, 
saygıyle hepinizi selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Karayiğit. 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almışken, te

mas edeceğim bazı hususatın yerine getirilmesi halin
de Bakanlığın kendisine düşen vazifeyi daha iyi şart
larla yapacağı inancını taşımaktayım. 

İstirham edeceğim hususların, Hükümet tarafından 
ciddî şekilde ele alınması halinde Bakanlık, vatanda

şımızın sağlık hizmetini daha rahat ve daha eksiksiz 
olarak ifa edecektir. Bu bakımdan birkaç mevzu üze
rinde duracağım. 

Zamanım çok az olduğu için, konuşmam da ke
siklik arz edecektir. Beni bağışlamanızı istirham ede
rim. 

Evvelemirde, senelerden beri Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının düşündüğü; fakat bir türlü hükümet
ler nezdinde kabul ettiremediği ve kamuoyunda da ge
rekli desteği göremediği bir husus var. Bu da, sağlık 
hizmetinin tek elden idare edilmesi. Bu, daha önce
leri ortaya atılmıştı; işçi teşekkülleri bunun karşısına 
çıkmışlar ve böylece hükümetler tarafından benimsen
memiş, olduğu yerde bırakılmıştı. Gerçekten, bütün 
dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sağlık hizmetleri
nin tek elden idaresinde zaruret vardır, başka bir çıkar 
yolu yoktur. Bugünkü haliyle hizmetleri eksiksiz ifa et
memiz mümkün değildir. Bunun-için, başlangıç olarak 
Bakanlığın düşündüğü Genel Sağlık Sigortası Kanunu
nun hükümetler tarafından daha ciddî bir şekilde be
nimsenerek, bir an önce kanunlaştırılması ve tatbika
tına girişilmesi gerekmektedir. Zira, safha safha tat
bik edilecek, aksaklıklar düzeltilerek tüm Türkiye'ye 
teşmil edileceğine göre, zamana ihtiyaç vardır. Bu za 
man içerisinde de gerekli çalışmalar yapılacak, dünya
nın gelişmiş memleketlerinde sağlık işleri nasıl ifa edi
liyorsa, biz de o şekilde bir karara varmış olacağımı
zı zannediyorum. 

İkinci husus; sosyalizasyon hizmetleridir. 1963 yı
lından beri fiilen tatbikatına girişilen sosyalizasyon 
hizmetleri, şu andaki tatbik şekliyle birçok aksaklık
lar arz ediyor. Her şeyden önce, mütehassıs hekim bu
lunamıyor, yardımcı sağlık personeli bugünkü haliyle 
tatmin edilemiyor, şikâyetler var; ilâç ve malzeme nok
sanlıkları var. Tatbikatıyle Genel Sağlık Sigortası ger
çekleştirildiği takdirde, bu da tamamlayıcı bir unsur 
olacak ve hizmet daha kolay sağlanacaktır. Sosyali
zasyonun aksayan taraflarını telâfi edebilmek için 
Meclise sevk edilmiş bulunan Mecburî Hizmet Kanunu 
tasarısının Hükümet tarafından benimsenerek bir an 
önce çıkarılmasında zaruret vardır. Geri kalmış ve 
halkı fakir olan bölgelerde mütehassıs hekimin istihda
mı bazı fedakârlıklar gerektirmektedir. Milletimiz, 
Devletimiz gereken bütün maddî imkânları temin ede
cek bir duruma henüz gelememiştir. Bu bakımdan, 
Mecburi Hizmet Kanununun uygulanmasında zaruret 
vardır. Memleketimizin gelişen bölgeleriyle, geri kal
mış bölgelerinin aynı nispette, aynı ağırlıkta sağlık 
hizmetlerinden istifade edebilmesi lâzımdır. 

— 537 — 



C. Senatosu B : 30 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de, daha önceki seneler üzerinde çok durduğu

muz bir mevzumuz var. O da, kanserle mücadele. 
Son yıllarda Türkiye'de kanserli hasta adedi oldukça 
arttı. Kanserden ölüm de artmaktadır. Kanserden ölen
ler senede aşağı yukarı yüzbinleri buluyor. Tahmini 
istatistiklere göre, 300 bin nispetinde kanserli hasta 
var; bunun detaylarına girmiyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından An
kara'da yaptırılmasına karar verilen 500 yataklı kan
ser hastanesinin, ayrılan tahsisatın noksanlığı yüzün
den, uzun seneler inşası devam edeceği cihetle hizmet 
aksayacaktır. Bir an önce bunun bitirilebilmesi için, 
hiç olmazsa önümüzdeki sene bütçesine mutlaka kâfi 
miktarda ödeneğin konularak, bu hastanenin bir an ön
ce vatandaş hizmetine arz edilmesi gerekmektedir. Bir 
taraftan da gerekli araç ve gereçlere ihtiyaç olacak
tır. Bunların da ikmali gerekmektedir. Sağlık Bakanlı
ğının şimdiden lüzumlu hazırlıkları yapması icap edi
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir hekim arkadaşınız olarak, sık sık hastaneleri 

ziyaret etmekte, vatandaşlarla beraber kliniklere de uğ
ramaktayım. Bu son zamanlarda, oldukça fazla mik
tarda kanserli hasta geldi. Ankara'daki kanser mües
seselerini dolaştım, hepsini tetkik ettim; birçok nok
sanlıklar var. Radyoaktif izotoplarının uygulanması 
için gerekli araçların hepsi tamamlanmış değildir, ek
siklikler var. Numune Hastanesinde bir kobalt cihazı 
var; diğer hastanelerde bu da yok. Numune Hasta
nesinde hizmet iyi bir şekilde ifa ediliyor. Andiçen Kan
ser Hastanesi de Bakanlığa devredildiğinden bu yana 
ciddî bir çalışma içerisine girmiş ve vatandaş da çalış
malardan, hizmetten çok memnun. Ancak, her iki 
hastaneye de asistan bulmak güçlüğü var. 

Numune Hastanesi 25 yaktaîı bir servisle çalışıyor; 
hasta adedi çok, yatak durumu kifayetsiz olduğu için 
hastaları sedyeler içerisinde yatırıyoruz. Vatandaş gün
lerce otellerde ve misafirhanelerde bekliyor, bir taraf
tan da tedaviye geliyor. Malumunuz, yatarak tedavi 
edilmesi icabeden hastalardır bunlar. Yatak adedinin 
artırılması mümkünse, bunun sağlanması şarttır. Bu 
mümkün olmadığı takdirde, hastanenin bir an önce 
bitirilmesi lâzım. 

Asistan adedi az demiştim. Çünkü, yıpranma ihti
mali çok fazla bulunan, her zaman için şua dolayısıyle 
hayatı tehlikeye sokan bu sahada asistan bulma güç
lüğü var. Bazı imkânlarla teçhiz etmek lâzım. Maddî 
imkânlarla desteklemek, fazla maaş vermek lâzım. Tüm 

9 . 2 . 1975 O : 3 

asistanlara yan ödeme olarak ödenen 1 000 lira nis
petindeki bir para, buraya asistan celbine kâfi değil. 
Daha "cazip hale getirmek lâzım bunu. İleride hoca
lar göçüp gidecekler, asistanların bulunamayışı yü
zünden, yetişmiş eleman noksanlığı yüzünden hizmet 
ifa edilemeyecektir. Bu hususun nazarı itibara alın
ması lâzım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiyemizde hekimlere maddî olanaklar bakımın

dan gerekli ilgi gösterilmediğinden hekimlerimiz şikâ
yetçiler. İnsanların hayatını, sağlığını korurken, ken
di sağlıklarını da tehlikeye sokan hekim arkadaşları
mız, insanların hakkını, hukukunu teslim eden hekim
lerin çok çok dûnunda bir yan ödeme almaktadırlar. 
Benden önce konuşan arkadaşım, «Devlet hizmeti ifa 
eden şahısların huzur içerisinde çalışabilmesi için, ge
çim sıkıntısından uzak, kendini tamamen mesleklerine 
vermiş durumda bulunmaları lâzım gelir.» demişti. 
Gerçekten doğrudur. Hekimleri tatmin etmezsek, hiz
meti lâyıkıyle ifa edemeyiz. Hiç olmazsa, hâkimler 
nispetinde hekimlerimize de mutlaka tazminat, yan 
ödeme verilmesi zarureti vardır. 

Son olarak, asistanların durumuna da temas etmek 
istiyorum. Bakanlık bünyesinde çalışan asistanlar nö
bet tutmakta ve fazla mesai yapmaktadırlar. Yılda 400 
saat karşılığı fazla mesai ücreti ödeniyor gerçi; ama 
bu, çalışma günleri itibariyle günde 2 saati geçmiyor. 
Temas ettiğimiz bütün asistanlar, haklarının verilme
sini; fiilen çalıştıkları nispette kendilerine fazla mesai 
ücretinin verilmesini istiyorlar. Aldıkları parayla geçin
meleri mümkün değil. Çoğu evli, çoluk - çocuk sahibi 
kimselerdir. Sıkıntı içerisinde bulunuyorlar. Ayrıca nö
bet de tutuyorlar; nöbet karşılığı hiç bir ücret veril
miyor. Bu hususun gözönüne alınması ve Maliye Ba
kanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasın
da görüşme mevzuu yapılması, Hükümetin,, bu husus
ta da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yardımcı ol
masını istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Numune Hastanesinin, bütün Türkiye'nin yükünü 

taşıdığı hususunda benden önce konuşan arkadaşım 
çok yerinde bir beyanda bulundu. Gerçekten, bütün 
Anadolu'nun yükünü taşıyor; diğer Ankara hastanele
riyle beraber. Ancak bu hastanenin yükü daha fazla. 
Beyin cerrahisi için bir anjiyografi cihazına ihtiyaç var. 
Bunun temin edilmesi zarureti vardır. 

Bir de, röntgen servislerinde çalışma yükü oldukça 
artmış olmasına rağmen, çok seneler önceki kadrolar
la çalışılmakta, bu ise büyük bir sıkıntıyı mucip ol-
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maktadır. Röntgen servisine birkaç asistan kadrosu
nun daha verilmesinde zaruret vardır. Belki Bakanlığa 
arz edilmemiştir, ama biz milletvekilleri olarak gittiği
mizde bunun sıkıntısını müşahade ediyoruz ve onların 
sıkıntısını görüyoruz, kendilerini fazla taciz etmemeye 
de ayrıca dikkat ediyoruz. Ben, sırası gelmişken bu 
hususa da temas etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vatkinizi fazla almamak için sözlerime burada 

son veriyorum. 1975 yılı bütçesinin memleketimize, 
sağlık camiamıza, Sağlık Bakanlığımıza hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyor, cümlenizi ve sayın Sağlık Bakanının 
şahsında, Sağlık Bakanlığının muhterem mensuplarını 
saygıyle selâmlıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Yurtsever. 
Sayın Feyyat, lehte mi, aleyhte mi, üzerinde mi söz 

istediniz?. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üzerinde kay-

dıyle talepte bulunmuştum efendim. 
Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, buyurunuz. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetimizin kurulduğu günden itibaren teş

kilâtlanan Sağlık Bakanlığının fedakâr ve gayretli 
mensuplarını, temsilcileri olarak burada mevcut bu
lunan kıymetli etibbayı selâmlamakla, bütün Tür
kiye'deki sayın ve kıymetli doktorlara, kalbî saygı, 
sevgi ve teşekkürlerimi sunmuş olmak borcunu eda 
etmekten müstesna bir haz duymaktayım. 

İnsana şifa veren bu sınıf mensuplarının, hakika
ten büyük fedakârlık ve feragatle çalıştıklarını, uzun 
zaman idare hayatında mesai birliği yapmakla yakı-
nen görmüş bulunuyorum. Binaenaleyh, bu arka
daşların, her şeyden evvel amme hizmetinde, Dev
let kadrosunda kalabilmeleri için maddî ihtiyaçları
nın; yani maaş ve ödeneklerinin kendilerinin ihtiyacı 
nispetinde, bütçenin imkânlarıyle orantılı olarak ve 
fakat önplanda gözönünde bulundurularak tatmin 
edilmeleri lâzımdır. Tatmin edilmedik insan, ne ka
dar vatanperver olsa, ne kadar milliyetçi olsa, mut
laka doyduğu yere kaçar, çoluk - çocuğunun istik
balini temin için başka yerde çalışır. Bugün, hariçte 
binlerce doktorumuz çalışmaktadır. Bunların yurt 
içine celbi için kanunlar yaptık; tatmin edilmediler. 
Onları tatmin edecek yollara başvurmalıyız. 

Bu fedakâr arkadaşlarımız sayesinde memleketin 
başına belâ olan sıtma derdinden kurtulduk. Mem
leket bir trahom felâketine maruzdu, bundan da 
büyük nispette kurtulduk. Verem, hamdolsun ki 

Türkiye'mizde hemen hemen yenilmiş bir hastalık 
haline gelmiştir. Bağırsak enfeksiyonları son seneler
de bizi Güney ve Doğu komşu ülkelerden gelerek 
tehdit etmektedir. Bu konu da hakikaten fedakâr 
çalışmalarla önlenmiş, hamdolsun yurdumuz kolera 
afetinden daima masun bırakılmıştır. 

Bu kolera hastalığına temas etmişken, benim 
Sağlık Bakanlığından önemli bir istirhamım var. O 
da şu: Bilhassa Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
şehirleri ele alarak nüfusu 200 binden fazla olan şe
hirlerin kanalizasyonu meselesini belediyelerin yal
nız dar imkânlarıyle karşı karşıya bırakmamak gere
kir. Kanımca, bunun uygulanması ve yürütülmesi 
tamamen Sağlık Bakanlığının elinde olmalı, her se
ne Sağlık Bakanlığı Bütçesine, bu belediyelere bir 
plan ve program dahilinde yardım için ödenek kon
malı ve Sağlık Bakanlığının kontrolü altında bunu 
temin etmek gereklidir; yoksa bu bağırsak enfeksi
yonlarından kurtulamayız. 

Biraz evvel Sayın Adalet Partisi Sözcüsü 10 kişi
den 4'ünde bağırsak kurtlarının bulunduğunu ifade 
ettiler. Bunun sebeplerinden birisi de şudur: Gazi
antep'ten, Adana'dan buraya sebze geliyor, buradaki 
insanlar belki bunu lâyıkıyle yıkamadan yiyorlar, 
oradaki bu parazitler, sebzeler vasıtasıyle, İstanbul'a, 
Ankara'ya, daha büyük şehirlere hatta köylere varın
caya kadar gidiyor; bilhassa kış mahsulü olarak ye
tiştirildiği için gidiyor. Meselâ, maydanoz, turp, so
ğan ve saire gibi yiyecekler bu bölgelerden alınıp ye
niyor. Onun için bence, işi kökünden halletmek lâ
zımdır. Bilhassa bu yerlerin kanalizasyon meselesi
ni ele almak gerekir. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu, galiba 4 veya 5 nci defa huzurunuza çıkmam-

dır. Gaziantep'te teşekküre şayan bir büyük Dev
let Hastanesi yaptırıldı. Eski Devlet Hastanesinin 
de akıl hastanesi olarak kullanılmasına karar veril
mişti. Bir miktar tamirat da yapıldı. Tamirat ik
mâl edilmediği için çatı çöktü. Bundan henüz isti
fade edemiyoruz. Büyük bir müessesedir. Ben, Sa
yın Bakandan ve diğer ilgili arkadaşlardan bilhassa 
istirham ediyorum; bu sene 1975 bütçesi ile bu has
tanenin çatısını ve diğer noksanlarını ikmâl edelim, 
faaliyete geçirelim. Gaziantep Hastanesi zaten di
ğer kollarıyle bir bölge hastanesi olarak çalışmakta
dır. Bu asıl hastanesi de oraya ilâve edilecek olur
sa (Delisi pek çok değil, ama civardan geleni çok
tur) hakikaten yerinde bir sağlık tesisimizi orada kur
muş oluruz. Bilhassa istirham ediyorum. 

— 539 — 



C. Senatosu B : 30 9 , 2 . 1975 O : 3 

••• Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan Sağlık Ba
kanlığı Teşkilâtı elemanlarının maddeten; hakika
ten tatmin edilmelerini tekrarlar ve bu bütçenin ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerken, hepinizi sonsuz say
gılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutlar. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben aleyhte 

konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Feyyat, aleyhte söz isteyen sadece sizsiniz. 

Sayın Sami Turan'dan sonra söz sırası sizindir. 
Buyurun Sayın Sami Turan. 
SAMÎ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Hızlı gelişen ve değişen dünya koşulları karşısın

da çeşitli hizmetlerde açıkça görüldüğü gibi, sağlık 
hizmetlerinde de büyük gelişmeler oldu. 

Sağlık hizmetlerimizin modern anlamda bir Dev
let görevi olarak ele alınması, Türkiye Cumhuriye
tinin ilânından sonra olmuştur. Bugüne kadar sağ
lık yönünden çok büyük hamleler yapılmıştır. Es
kiden toplumu, kitlevî olarak yakalayan ve ölüme 
mahkûm eden hastalıklara bugün rastlanmamaktadır. 

Benden evvel konuşan bir arkadaşımın söylediği 
gibi, bugün artık, sıtma ve tüberküloz gibi hasta
lıklar dahi hiç denecek derecede azalmıştır. Türk 
hekiminin, Türk sağlık personelinin büyük gayret
leri sayesinde sağlık sahasında her gün biraz daha 
büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Hastanelerimiz 
ve sağlık tesislerimiz modern cihazlarla teçhiz edil
mekte ve doktorlarımız bu istikamette hazırlanmak
tadır. 

Arkadaşlarım hep doktorlara verilen ödeneklerin 
azlığından bahsederler; fakat bunları nasıl telâfi ede
ceğimizi söylemezler. Hakikaten şimdiye kadar Sağ
lık Bakanlığı Bütçesi hiçbir zaman Umumî Bütçe
nin % 5'inin üzerine çıkmamıştır. Çevremizdeki 
küçük devletlerin sağlıklarına ayırdıkları paralar dai
ma % 1Q - 15 civarında olduğu halde, bizde % 5'e 
hiçbir zaman ulaşılmamıştır. Bu kadar yokluk içeri
sinde büyük hizmetler yapan bu Teşkilâtın, merkez 
teşkilâtından, taa ilçedeki doktoruna, sağlık memuru
na kadar takdir etmek, bunlara şükran ve minnetimi
zi arz etmek bizim de görevimizdir. 

Bu sene görüyoruz ki; her halde artık değerli 
arkadaşlarımız anladılar, doktor yokluğundan şikâ
yet eden ve doktor isteyenler pek az oldu. Belki bu, 
gerçekler bilindiği için, belki de konuşanların çoğu
nun doktor olmasındandır. Bütün Teşkilâtta feda

kârlıklar yapılıyor, herkes kendi çapında çalışmalar 
yapıyor; ama tababet sahasında doğrudan doğruya 
büyük tehlikelerle karşılaşan birçok hekimler bulun
maktadır. Meselâ, bakteriolojide çalışan, intaniye 
hastalıklarında çalışan hekimler daima mikrop alma 
tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. 

Türk doktoru, Türkiye'mizin Osmanlı İmparator
luğu zamanında dahi her çeşit işlerinde ön safta gö
revler almış ve hayatlarını Türkiye'mizin istiklâli, 
demokrasinin kurulması yönünde harcamaktan hiç 
bir zaman geri kalmamışlardır. 

Bu teşkilâtın bu şekilde gelişmesinde hizmeti ge
çen değerli mesîekdaşlarımı hürmetle yadederken, öl
müş olanlara da rahmetler dilerim. 

Zamanın darlığı doîayısıyle kısaca bir iki mevzua 
temas etmek istiyorum. Burada benim içinde çalış
tığım bir teşkilât vardır, bu kürsüye çıktıkça bu teş
kilâttan bir nebze bahsetmeden kendimi alamam. Bu 
da, ana çocuk sağlığıdır. Ana çocuk sağlığı hizmet
leri, sağlık hizmetlerinin, daha doğrusu insan sağlığı
nın temelini „teşkil eder. Çocuğun daha anne karnın
da iken sıhhatli doğması için gebeyi daha ilk aylar
dan itibaren kontrolü altına alarak gebeliğin yan te
sirlerinden anneyi korur ve çocuğun sağlıklı doğma
sını sağlar. Çocuk doğduktan sonra da inkişâflarını 
kontrol altına alarak, onların sağlıkla büyümesine 
hizmet eder ve bu yüzdendir ki, bugün gebelikten 
dolayı ölümler azalmıştır. Keza çocuk ölümlerinin 
de nispetleri oldukça gerilemiştir. 

Sayın Bakanımızın, bundan evvelki Bakanlığın
da Teşkilâtta verdiği önem sayesinde bugün bütün 
illerimizde bu Teşkilât; yani ana çocuk sağlığı mer
kezleri kurulmuş ve vazifelerini başarı ile yürütmek
tedirler. Ama gene ben değerli Bakanımdan bu Teş
kilâtla biraz daha yakinen ilgilenmesini istirham ede
ceğim. 

Personel Kanununun yürürlüğe girmesinden son
ra hastanelerimizin yükü hemen hemen yüzde yüz 
artmış durumdadır. Hasta memur aileleri ve çocuk
ları, emekliler ve çocukları Devlet hastanelerinde, 
Numune Hastanesinde muayene ve tedavi edilmek
tedir. Bundan bir ay evvel Ankara Hastanesine git
miştim; Hastane Başhekim Muavininin yarım saat 
kadar yanında kaldım, bir elinde mühür, bir elinde 
kalem; mühürü basıyor üzerine imza ediyor, mühü-
rü basıyor üzerine imza ediyor... Bir hekime 60 - 70 
hasta muayene ettirilirse, bu muayenenin neticesinden 
ne hasta memnun olur, ne de hekim kendisini tatmin 
etmiş olur, alınan ilâçlar da boşuna gider; çünkü 
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teşhis konmamıştır, ilâç bilinçli olarak yazılmamıştır. 
Bu bakımdan Bakanlığın nazarı dikkatini celbediyo-
rum; buna bir çare bulunabilir mi bilmiyorum? Ha
kikaten çok büyük bir yük getirmektedir ve görev 
yalnız Ankara Hastanesine verilmiş galiba. Çünkü 
Numune Hastanesinde bunu görmedim; çok büyük 
bir yük getiriyor, zaten işleri başından aşmış olan 
hekimlerimiz de büyük bir yük altında kalıp boca
lıyorlar. 

Diğer bir husus; diş tabibi arkadaşımız da değin
di; diş sağlığı için müracaat edenler çoğalmıştır. Nu
mune Hastanesinde de var, Ankara Hastanesinde 
de var, birçok müesseselerimizde, Devlet hastanele
rimizde diş servisleri var. Numune Hastanesinde bir 
diş protezi yapmak için altı ay, hatta bir seneye ya
kın bir zaman randevu veriliyor, o zaman gel deni
yor. Hatta birçok ufak diş bakımları bile müracaat 
çokluğu dolayısıyle uzuyor. Bu kadar yük artmış ol
masına rağmen, bu müesseseler herhangi bir şekilde 
takviye edilmemiştir. Elemanlar, eski elemanlardır, 
vasıtalar eski vasıtalardır. Bu bakımdan, muayene 
olan da memnun olmamakta, muayene eden de mem
nun olmamaktadır. 

Bakanlık Merkez Teşkilâtının çalışmaları da öv
meye değer. Onlarla da sık temaslarımız oluyor; ar
kadaşlarımız hakikaten gerek dışardan müracaat 
edenler, gerekse herhangi bir şekilde gelenlere bütün 
imkânları sağlıyorlar. Kendilerini tebrik etmemek el
den gelmez; kendilerine teşekkür ederiz. 

Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum; birçok ar
kadaşlarım önemli mevzulara temas ettiler, bu se
beple ben tekrar temas etmek istemiyorum. Ben, 
değerli Bakanımızın şahsında Bakanlık mensuplarını 
ve Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Sayın senatörler, bir yeterlik önergesi mevcutsa 

da, gaıpları adına konuşan sayın iki üyeden sonra 
konuşan sayın üye sayısı henüz beştir. O itibarla sı
rada olan Sayın Mehmet Feyyat'a söz veriyorum. 

Sayın Feyyat buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Bir konuyu hatırladım, onu hatıra kabilinden arz 
etmekte fayda bulduğum için söz almış bulunuyo
rum. Bu konunun Türkiye'nin gerçekleri bakımından 
önemli olduğu kanısındayım. 

Türk toplumunda bir doktorun, bir veterinerin, 
bir sağlık memurun, bir hayvan sağlık memurunun 

yahut da bir ziraat teknisyeninin, bir zirat mühendi-
nin değeri, bulunduğu yerdeki asgarî bir başkâtibin, 
bir zaptiye amirinin; otoriteden ziyade, mesuliyetten 
ziyade, forstan gurur duyan cahil bir zaptiye amiri 
veyahut da bir tahrirat kâtibinin değeri kadar anla
şıldığı gün, Türkiye kalkınır. Bunun tek kıstası, tek 
ölçüsü budur. Anadolu'yu gezin bir başkâtibe, bir 
Jandarma Kumandanına veyahut da bir tahrirat 
kâtibine, bir tapu memuruna lâzım gelen önem veri
lir, saygı gösterilir; riya ve hulûs çakılır; ama bir 
doktorun, (şöyle böyle anladı vatandaş) bir hayvan 
sağlık memurunun, bir veteriner yahut da bir ziraat 
teknisyenini hiç bir değeri olmadığı üzücüdür. Bu 
da, Türkiye'nin bir ziraat memleketi, bir hayvancı
lık memleketi olduğu veyahut da kendi hayatına 
önem veren bir memleket olmadığı yanında, az geliş
mişliğin tipik bir tezahürüdür. Bu itibarla Türkiye'de 
insan sağlığı ile insanın bütün cismanî, hatta manevî 
tamamiyeti ile yakından ilgili, bir insanın kişiliğini 
dahi teşhiste muktedir (Mesleğin mahiyetinde olgun
luk mevcut) doktorluk mesleğini her zaman için ulvî 
ve bunun müntesiplerini de daima kâmil olarak 
kabuî etmişizdir. Huzurlarında hürmetle eğilirim. 

Anayasamızın 48 nci maddesi sosyal güvenlikle il
gili bir maddedir. «Herkes, sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. Bu hakkı sağlamak için Sosyal Sigortalar 
ve Sosyal Yardım Teşkilâtı kurmak ve kurdurmak 
Devletin ödevlerindendir.» diyor. Burada, «Herkes» 
tabiri çok önemlidir. Yalnız sanayide çalışan koli iş
çisi demiyor. Bu itibarla, Sosyal Sigortalar da herkes 
için olduğuna göre, Anayasanın bu hükmüne ait 
ilgili kanunların iki sene içerisinde çıkarılması gere
kir idi; ama bazı baskı grupları tarafından engellen
di. Nihayet kuşa benzetildi tasarı ve bugünkü 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çıkarıldı; bir avuç 
sanayi işçisinin tekeline vakfedildi. 

Türkiye'de işçi, gerçekten devrimin öncüsüdür. 
Kabul ediyorum; ama, hiç bir zaman «Rabbena 
hep bana»cısı değildir ve olmaması lâzım. Eğer rab-
bena hep bana» derse işçi, devrimci olamaz, devrim
cinin öncüsü olamaz. Bu itibarla, Genel Sağlık Si
gortası Kanunu ile birlikte mütalaa edip bu madde
nin geniş bir uygulama sahasını kapsayacak kanunun 
çıkarılması gerekirdi. Maalesef zamanın işçi tem
silcileri devrimcilik, şu bu pahasına bunu engellemiş
lerdir. Ben buna devrimcilik demem, üst yapının gül
leri derim. Çünkü, bir kuş tüyü yatakta erimek ne 
kadar abes ise, bu tip devrimciliğin de o kadar abes 
olduğunu da arz ederim. 
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Türk işçisi; öncelikle köydeki gizli işsizi, fakir 
fukarayı temsil ettiği sürece, onların haklarını temsil 
ettiği sürece gerçekten bir işçi şuuruna, bir işçi bi
lincine varmış olur. Bu itibarla, bunu üzüntüyle arz 
etmek isterim ki; Anayasamızın 48 nci maddesine 
uygun kanun halen çıkmamıştır ve Yüce Parlamen
to iki senede çıkarılması lâzım gelen kanunu 14 se
nedir çıkaramamıştır. Görevi savsaklamak mı dersi
niz, ne dersiniz takdir artık Yüce Heyetindir? 

Ayrıca, sayın Bakanımızdan ziyade; tabiî seçim
den sonra ümit ettiğim demokratik sol hükümetin
den bekliyorum bunu; uzun vadeli teşebbüslerdir, 
sadece Bakan beyimizin temenni ve kişisel düşünce
leri de aynı olursa tabiî bizi memnun ederler. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastaneler, 
Sosyal Sigortalara bağlı hastaneler, üniversite tıp 
fakülteleri hastaneleri, askerî hastaneler, sair resmî 
kuruluşlara ait resmî hastaneler ve özel kliniklerin de 
bazı şartlar altında tek global hale getirilmesinin za
manı gelmiş geçmiştir bile. Artık Türkiye'de bir 
Bakanlık kuruldu. Tepeden inme, üst yapının gülleri
nin zihniyeti olarak Sosyal Güvenlik Bakanlığı gece
kondu bakanlık gibi kuruldu. Temel yok, hazırlık 
yok. Kişiye iş mi, işe kişi mi, onu bilmiyorum?. Bir 
zamanlar da Köy İşleri Bakanlığı öyle kurulmuştu. 
Neyse ki, zaman zaman tabana, temele doğru in
mektedir. 

Sosyal Sigortalar hastaneleri başta olmak üzere, 
bütün bu hastanelerin tek bir sistem içerisinde top
lanması zaruretine inanmaktayız. O zaman; bir su
bay da, bir öğretmen de, bir hâkim de, bir parla
menter de, herkes kendi kişiliğine göre haklarını o 
hastaneden isteyebilir. Ben bu düşüncedeyim. Tabi! 
bunun bilimsel yönden detaylarıyle izahı sayın Ba
kanımıza aittir. Ben bunun temel ilkenini arz ediyo
rum. Bu ilkenin aksini düşünmek Türkiye'de bütün
leşmeye engel olmak demektir, halkın refahına engel 
olmak demektir, Sağlık konusundaki çabaları belli 
zümrelerin menfaatine yöneltmek demektir. 

Ankara ve özellikle İstanbul'da hastanelerin ne 
halde olduğunu sayın parlamenterlerimiz çok iyi bi
lirler. Bilhassa parlamenter olmak isteyenlerin özel
likle Anadolu'dan diploması, ruhsatı bizim Ankara 
hastanelerinin başhekimlerinin elindedir. Onlar, mil
le vekillerinin getirdiği hastalan sık sık yatırıp kolay
lık gösterdiği sürese seçim bölgesindeki durumunu 
kuvvetlendirmektedir. Bu, 20 - 30 sene sonra torun
larımız zamanında komediyle karşılanacaktır; bir 
zamanlar seçim sistemi böyleydi diye. Bunun zapta 

geçmesinde yarar görmekteyim. Bu itibarla, sağlık 
mevzuatına uygun bütün değişmelerden sonra mües
seselerinin Türkiye çapında yaygınlaşması gerekir. 

Bu arada şunu da arz etmek isterim; ben, Ana
dolu'da fakir köylerde bir salgın hastalık karşısında 
100 kişiden 50 kişiyi kurtarmayı, - yani koruyucu 
hekimliği, Devletin aslolan görevi koruyucu hekim
liği - 80 yaşındaki bir insanın kataraktan, prostattan 
kurtulmamasma ehven-i şer olarak tercih ederim. 
Bu itibarla, Devletin aslolan görevi, belli bir yaştan 
sonra kronik olan hastalıkları önlemek değil, - o da 
görevidir ama - evvelâ hastalıkları önlemektir. Kü
çük çocuklar, orta yaştaki kimseler ve geniş halk 
kitlelerinin hasta olmamasını temin etmek, Devletin 
en aslî görevidir. Ondan sonra 70 - 80 yaşındaki bir 
insanın, hatta bir milyonerin, birinin kalbinin diğeri
ne nakli, bunlar biraz cicili - bicili oyunlardır, mil
letin gözünü karalamaktır ve bunların temelinde bir 
üniversal araştırmanın da söz konusu olmadığı ve 
bazı kişilere reklâm konusu olduğu da izahtan va
restedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın doktor olması hasebiyle şunu arz 

ederim; İstanbul'da bir pratisyen düşünün, önünde 
bütün imkânlar vardır. Bu pratisyenin teşhis imkânı 
eminim ki, % 90'dır. Bir de her yönüyle çok iyi bir 
profesörü düşünün; Amerika'da olsa fevkalâde fay
dalı olur, Türkiye'de orta derece bir profesörü Hak
kâri'ye göndersek ne yapabilir? Bir de muayenehane 
açmışta", hiçbir imkânı yok; tık tık 250, tık tık 250... 
Büyücü ne alıyor? 50 kuruş alıyor. Büyücüden ne 
farkı var? Teşhis imkânı ikisinde de sıfır. Mesele, 
devrimci olmak, müspet olmaktır, kafada olması kâ
fi değildir. Onu faydaya, topluma mal ettiğin sürece 
devrimcisin. Okuduğunu bileceksin, bildiğini yaza
caksın, yazdığını uygulayacaksın, onu eyleme dönüş
türdüğün sürece haysiyetli bir devrimcisin. Bunun 
dışındaki palavradır ve üst yapının gülü olmaktan 
öteye geçmez. Sadece iki defa vurur, kuîağıyle din
ler, alır 250'sini git, alır 250'sini, git der ve köylü 
böylece dolandırılır. Ama büyücü 50 kuruş alıyor... 

Bu itibarla, sağlık imkânlarının gitmediği yerde, 
tedavi ile ilgili imkânların, ilâcın gitmediği, laboratü-
varların, hastanelerin kurulmadığı yerlerde bir he
kimin hiç bir değeri olmadığı kanısındayız. Bunun 
için ortamın hazırlanması gerekir. Çünkü her şeyin 
nedeni objededir, düzendedir, dışarıdadır. Tanrı bile 
dışarıda, insanı hasta eden mikrop da dışarıda, insa
nı insan eden harici etkiler de dışarıda; her şey nes-
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nededir, objededir, dışarıdadır. Bu itibarla, evvelâ 
düzeni, ortamı ayarlamak lâzım. Yoksa, kişiler üze
rinde durursak; Arabistan'a 124 bin Peygamber gel
miş, hiçbir şey yapamamış Arabistan'ı adam edeme
miştir. Bu itibarla, düzen ortamının kurulması lâ
zım. İşte düzen değişikliği, bu temel felsefeden gelir. 
Sağcılık ise, sadece kişiler üzerinde; ahlâk der, ahlâk, 
der, nasihat eder, vaaz eder; iki bin senedir insan
lar vaazla düzelmemiştir. O halde düzelmenin nede
nini objede aramanın gerçeğine inanmahyız. Gerçek 
sol budur işte. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Feyyat, 
lütfen bağlayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Sonra, hekimlerimizi tatmin etmemiz lâzımdır. 
Sayıları azdır, ihtiyacımız vardır. Hekimlerimizi 
peygamber gibi, evliya gibi, idealist gibi görmek hak
kımız değildir, onlar da insandır. Yurt dışına gitme 
olanağı vardır, serbest çalışma olanağı vardır, daha 
fazla para kazanma olanağı vardır. Bu olanakları 
sağlayabildiği sürece hekimlerimizden yararlanabili
riz. Bu itibarla, Full - Time'm esas prensip olması 
kanısındayım. Bunun dışında, özel hekimliğinde ar
tık ne yaparsa kendi bileceği iştir. Hekimin istediği 
verilmelidir. Aksi halde, Türkiye'de hekimlerden 
mahrum kalacağız. Bir hekim bir memlekete bir 
milyon, iki milyon liraya ma'cluyorsa, o hekimin 
cebinden çıkmıyor; milletin, toplumun malıdır, bu
nu kabul ediyorum; ama bir hâkim de öyledir, bir 
subay da öyledir, bir senatör de öyledir. Biz olma
sak da bu memleket yürür, tek meclis yürütebilir; 
ama o olmazsa yürümez işte. Bu itibarla, objektif 
şartları hazırlamamız lâzım, ortamı hazırlamamız lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen bağlayınız 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hemen bağ
lıyorum Başkanım. 

Günün konusu olarak eczacıların durumu var
dır. Eczacıların bugünkü durumu Eczacılar Kanunu
na göre suçtur. Eczaneyi kapamak; 24 saati bir da
kika geçtimi izne tabidir. Ama her gün bildiriler 
yayınlanıyor; «Devamlı direnişe geçeceğiz» diye. 
Henüz suç işlenmemiş; ama, bu suça tahrik, bu suça 
teşvik söz konusu TCK'nun 311 nci maddesi. Peki, 
bu anarşi değil mi? Demek, üniversiteli, işçi hakkını 
ararsa, sokağa dökülürse, suç işlerse komünist olu
yor, ama bu olmuyor... 

Arkadaşlar, anarşi anarşidir; birinin suçu ağır
dır, birinin suçu hafiftir, ama temelinde anarşi ya
tar. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, siz hukukçusunuz ve 
hukuk düzenine bağlısınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam, bi-
itiriyorum; bağlıyorum. 

Sayın Başkanım; bir, bir buçuk dakika müsaade 
istirham ediyorum, hemen bitiriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, iki bakanlık bütçesi gö
rüşülmesi için gerekli süre kadar programımız aksa
mıştır, istirham ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Peki efen
dim. 

Hakkâri'ye röntgen cihazı gönderilmiştir, dört ay
dır monte edilmemiştir, halen duruyor orada. Müna
vebe suretiyle gönderilen doktorlar ameliyatı yapı
yor ve iki gün sonra ayrılıyor, fakat hastası orada 
kalıyor. 

İşte bu keşmekeşe Doğu Anadolu bakımından 
son verilmesini Sayın Bakandan rica eder, saygıları
mı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bir hususta zatıâlinizin fikrini öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın hatip; 
konuşmalarının bir yerinde parlamenterlerin seçim 
diplomasınm hastane başhekimlerinin elinde olduğu
nu söylediler. Bu hususta sizin fikrinizi öğrenmek iş
iyoruz. Müdahalede bulunmadınız o ara çünkü. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bütün par
lamenterler hastanelerde kuyrukta sıra bekliyorlar. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Öyle olmasına rağ
men kaybedenleri de biliyoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben de gidi
yorum, ben de her gün gidiyorum. 

BAŞKAN — Kendileri açıkladılar, efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz sizin fikri
ndi öğrenmek istiyoruz efendim; müdahale buyur-
madınız. 

BAŞKAN — Saym Ömer Ucuzal, ben de konuş
malarımla vakit almak istemiyorum. Biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, iki bakanlık bütçesinin görüşülme
si için gerekli zaman kadar programımız aksamıştır. 
Yalnız, Sayın Ucuzal değerli arkadaşım ısrar ettiği 
için vesile düştükçe açıkladığım bir hususu bir kez 
daha açıklayacağım. 

— 543 — 
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Değerli arkadaşlarım; ben konuşmacılara müda
hale etmediğim zaman konuşmacıların her düşünce
sini, her görüşünü ve her sözünü benimsediğim an
lamına gelmez. Sadece düşünce ve konuşma özgürlü
ğüne saygımı ve konuşmanın Anayasa, yasa ve tü
zük dışı olmadığını ifade eder. Eğer konuşmacının 
her konuşmasının benim düşünce ve görüşüme uy
gun olması gerekiyor idiyse, her konuşmacının yeri
ne benim çıkmam lâzım veya benim düşünce ve gö
rüşüme aykırı olan her hususta müdahale etmem lâ
zım. Bu, mümkün değil. Nitekim, konuşmacının ko
nuşmasını dinleyen sayın senatörler müdahale etme
dikleri zaman, konuşmacının görüşünü paylaşmış 
sayılmazlar. 

Bu hususu bir kere daha açıklamış bulundum. 
1975 malî yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Büt

çesinin aylık oylamasına 123 sayın üye iştirak et
miştir. 94 üye kabul, 29 üye ret oyu kullanmışlardır. 
Tasarının kabulü için yeterli sayı gerçekleşmiştir. 
Tasarı kabul olunmuştur. Millet ve memleketimize 
hayırlı olmasını dileriz. 

Sayın senatörler; 
Bir yeterlik önergesi var, hemen arz edeyim; sı

rada da zaten bir sayın üye arkadaşımız var; Sayın 
Raif Eriş. Yeterlik önergesini kabul edip etmemek 
şüphesiz, Genel Kurulun oylarıyle çözeceği bir ko
nu. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, önergemi geri alıyorum. (A. P. sıralarından 
«Zaten son söz, onun» sesleri) 

BAŞKAN — Raif Eriş, son sözü alacaklar za
ten, kabul edildiği takdirde. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Peki, o za
man uygulamaya koyun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nasıl tercih ederseniz. 
Okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üze

rinde altı arkadaş konuşmuştur. Konuşmaların kifa
yetini arz ederim. 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

Bu önergenin verilmesinden evvel sorulan soru
lar ve Sayın Bakanın konuşması kifayetin dışında
dır. 

BAŞKAN — Şimdi iki husustan birini biraz ön
ce açıkladım; bir sayın üye arkadaşımız sırada idi, 
önergeyi kabul edip etmemek Yüksek Heyetin ka
rarına bağlıdır. Önerge kabul olunduğu takdirde o 

sayın üye arkadaşımız son söz sahibi olarak konuş
ma olanağı bulacaktır. 

Açıklamak istediğim ikinci husus da şudur :Tü-
züğümüzün 78 nci maddesi, «Yeterlik önergesi ve
rilmezden önce verilmiş soru önergeleri varsa, onlar 
cevaplandırılmadan önce yeterlik önergesi oya sunu
lamaz» der. Binaenaleyh ben, yeterlik önergesi veril
mezden önce verilmiş yazılı üç soru önergesi var; 
bunları da okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki hususun Sayın Bakandan sorulmasını 

saygıyle rica ederim. 
Hakkâri 

Naci Cidal 
Soru : 
1. — Bugüne kadar röntgen cihazı bulunmayan 

Hakkâri Hastanesine gönderilen; fakat sandıklar 
içinde bekletilen ve aylardır monte edilmeyen ciha
zın ne zaman monte edileceği? 

2. — Monte edilse bile, teknisyen olmadığı için 
istifade edilmeyeceğinden, bir teknisyen tayini düşü
nülüyor mu? 

BAŞKAN — İkinci soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Sa

yın Bakanı tarafından açıklanmasına ve gereğine 
müsaadelerinizi saygıyle arz ederim. 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

Çanakkale ili Biga ilçesinde programa alınan ve 
yapılması düşünülen Devlet Hastanesi inşaatının du
rumu ne merkezdedir? Bu yıl inşaata başlanacak mı
dır? 

BAŞKAN — Üçüncü soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tara

fından cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim. 
Bingöl 

Arif Hikmet Yurtsever 
1. — Bugün piyasada yeteri miktarda antibiyo

tik ilâçlar ve bazı hayatî ilâçlar bulunamamaktadır. 
Bunun sebebinin, Sağlık Bakanlığının tespit ettiği 
gerçeklere uymayan ve dünya hammadde fiyatlarıy-
le irtibatı bulunmayan ilâç fiyatları tespit politikası 
olduğu ileri sürülüyor. Bu ifade ne nispette gerçekle
re uygundur? Bakanlık, piyasada bulunmayan haya
tî ilâçları temin etmek ve piyasada bulundurmak 
için ne düşünmektedir? 
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2. — Bingöl Devlet Hastanesi inşaatı 2 seneden 
beri devam etmektedir. Bu gidişle daha bir iki yıl 
devam edeceği iddia edilmektedir. Bu hususta Ba
kanlık ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu sorular da cevap
landırılmak kaydıyle yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Saat, 19'a 20 dakika vardır, Sayın Bakanın ko-

onuşmalan belki yirmi dakikaya sığmayabilir. Şimdi 
konuşmaya başlar, konuşması saat 19'da kesilirse 
uygun düşmüyor genellikle. Bu itibarla, Sağlık ve 
Sosyaî Yardım Bakanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü bütçesi hakkındaki görüşme
ler sonuçlanıncaya kadar görüşmelere devam edil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANî 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Konuşmama, size kendi adıma ve Bakanlığım 
mensupları adına saygılarımızı sunarak başlıyorum. 

Bütçemiz üzerinde grupları adına yaptıkları gö
rüşmelerle ve şahısları adına yaptıkları görüşmeler
le, çok değerli Cumhuriyet Senatosu üyeleri Bakan
lığımız çalışmalarını övücü, yerici ve uyarıcı konuş
malar yapmışlardır. Şükranlarımı sunuyorum. Bu 
konuşmalardan 1975 bütçesi uygulamalarında yarar
lanacağımız şüphesizdir. Ben, Bakanlığımla ilgili ça
lışmaları özetlemeye çalışacağım. Konuların bünye
sinde, gerek grupları adına, gerek şahısları adına ya* 
pılmış olan konuşmalarda belirtilen hususları da de 
ğerlendirmeye ve cevaplandırmaya gayret sarf ede
ceğim. 

Sayın Başkan; 
Gerçekten, Bakanlığitruz bütçesi genel bütçe içe

risinde yaklaşık olarak c/c 4 civarında bulunmakta
dır. Sayın üyelerin de belirttiği gibi, bundan önceki 
yıllarda da esasen bu miktarda olabilmiştir. Elbette 
bu oran, en önemli konuların başında gelen sağlık 
sorununun çözümünde yeterli olmamaktadır; ama 
Devletimizin bütçe imkânları, gerek bu Hükümette, 
gerek bundan önceki hükümetlerde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı hizmetlerine daha fazla ödenek 
ayrılmasına olanak sağlamamıştır, sağlayamamıştır. 

Sağlık Bakanlığı, değerli arkadaşlarımın da be
lirttiği gibi, personelinin feragati ile üstün çalışması 
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î ile gerçekten övgüye lâyık üstün çalışmasıyle bütçe 
I açısından doğma hizmet noksanlığını gidermeye ça-
I hşmaktadır. 
I 1975 yılı bütçesi bütçe rakamlarında belirtilen 

orandan biraz farklıdır. Çünkü, Sağlık Bakanlığı 
I bütçesinin içerisinde görünmeyen 614 milyonun üze-
I rinde bir miktar Maliye Bakanlığı bütçesindedir. 
I Detaylarını verip vaktinizi almak istemiyorum. 
I Böylece Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe için-
I deki oranı % 3,57 görünmüş olmasına rağmen aslında 
I % 4,11'dir. Bu, Bütçe Komisyonunun ilâveleriyledir. 
I Bütçe Komisyonundan evvel de 4,14 idi. 

I Sayın Başkan, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde 
I en önemli sorun, gerçekten sağlık personeli sorunudur. 
I Sağlık personeli sorunu bugüne kadar çözümlenememiş-
I tir. Sağlık hizmetleri her yönü ile personel ihtiyacı ile 
I doludur. Gerek hastaneleri bakımından, gerekse koru-
I yucu hizmetleri bakımından personel yetersizliği sağ-
I lık hizmetlerinin aksamasında başlıca amil olmak-
I tadır. 

I Bir sayın senatörün; «Bir bölgede zabıt kâtibin-
1 den, zaptiye memurundan ve zabıt kâtibi ile zaptiye 

memuruna duyulan saygıdan çok daha büyük bir 
I saygı ne zaman Türk hekimine duyulur, o zaman 
I sağlık hizmetleri yeterince yürütülebilir ve kalkın

mamız sağlanabilir», sözüne Sağlık Bakanlığı per-
J soneli adına ve ülkemizde sağlık hizmetleriyle görev-
I İt hekim ve diğer sağlık presoneli adına şükranlarımı 
I sunuyorum. 

I Gerçekten, Türk hekimi çeşitli güç koşullar içe-
I risinde görev yapmaktadır. Değişik gruplar adına 

yapılan konuşmalarda ve şahıslar adma yapılan ko
nuşmalarda da birleşilen tek noktayı özellikle ben de 
belirtmek istiyorum. Ülkemizde görev yapan sağlık 

I personeli, hem dengesiz ücret sistemi ile karşı kar
şıyadır, hem de yeterince ücret alamamaktadır. Tabiî 
bu, yasalarla çözümlenebilecek bir konudur. Uygulama
larımızı mevcut yasaların bünyesinde yapabildiğimiz 

I için, ne ödediğimiz ücret yeterli olmaktadır, ne yan 
I ödemeler yeterli olmaktadır, ne diğer özendirici ted-
I birlerimiz yeterli olmaktadır. Gerçekten ayrı bir sis

tem uygulanabilir. Belki hâkimlerde olduğu gi
bi sağlık presoneli için de ayrı bir personel sistemi 
uygulanmalı ve belki de daha önce uygulama 
imkânını' bulduğumuz, 657 sayılı Kanunun orta
dan kaldırdığı sözleşmeli personel sistemine dön-

I mek gerekmektedir. Burada derinliğine inip tartış
masını yapmak istemiyorum; çünkü, o kadar vaktim 

I olmadığını biliyorum. Örneğin; bugün Sağlık Bakan-
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lığı sözleşmeli personel sistemini uygulamak imkâ
nını bulsa, en azından yoksunluk bölgelerinde sağ
lık personeli çalıştırmada daha güçlü durumda ola
bilirdi, bulunabilirdi. Bakanlıklar arasında uygulama 
farklılıkları vardır, kuruluşlar arasında uygulama 
farklılıkları vardır. Değişik sağlık hizmetleri gören 
kuruluşlar, personellerine farklı uygulama yapabil
mektedirler ve belirtmek gerekir ki; ülkenin temel
de sağlık hizmetlerinden anasorumlu bakanlık ola
rak Sağlık Bakanlığı bu uygulamalarda ücret mik
tarları bakımından diğer sağlık kuruluşlarının uygu
lamalarının çok daha gerisinde yürümek durumun
dadır. Çünkü, Sağlık Bakanlığı 657 sayılı Personel 
Kanununun bünyesinde personel kullanmaktadır; ama 
diğer kuruluşlar başka imkânlardan da yararlanmak 
suretiyle daha fazla ücret ödemek imkânını bulabil
mektedirler. 

Ufak bazı tedbirler alınabilir. Özendirici tedbir
lerin dahi ne kadar iyi sonuçlar, olumlu sonuçlar ge
tirdiği görülmektedir. Örneğin; bir uzmanlık tü
züğünde; «Yoksunluk bölgelerinde görev yapacak 
olanlar, yapanlar her ay için uzmanlık imtihanına 
girdikleri zaman bir puan alırlar.» hükmü Uzmanlık 
Tüzüğü getirildikten sonra; yalnız o getirildikten 
sonra, bu kadar az bir özendirici tedbir getirilmiş ol
masına rağmen, bir yıl içerisinde sağlık ocaklarındaki 
hekim oranı % 30'dan % 43'e yükselmiştir. Demek ki, 
özendirici tedbirler sağlandığı takdirde hekim sıkıntısı 
daha azalacaktır ve sağlık hizmetlerinin yürütülme
si daha iyi imkân içerisine girmiş olabilecektir. 

Hastanelerimizde uzman sıkıntısı devam etmekte
dir. Sosyalleştirme bölgesinde uzman kadrolarımızın 
ancak % 26'sı doludur. Bu nedenledir ki; sosyalleş
tirme bölgesindeki hastanelerimizin çoğu yarı kapa
site ile çalışmaktadır, diğer yarı imkânları boş bulun
maktadır. 

Gerek hekim yetiştirmek, gerekse hemşire, ebe, 
sağlık memuru yetiştirmek bakımından Sağlık Ba
kanlığı bir program ve plan dahilinde yatırımlarını 
yapmakta ve eğitimine devam etmektedir. Hemşire, 
ebe, sağlık memuru yetiştirmek açısından görevle 
yüklü olan Sağlık Bakanlığı uyguladığı programı ile 
bu ihtiyacı kısa zamanda karşılayabilecek bir düzey
dedir. Ancak, hekim personeli yetiştirmesi işi üniver
sitelerimizin görevi olmaktadır. Üniversitelerimiz ken
di özerk uygulamaları içerisinde muayyen sayıda 
bekim yetiştirmektedirler. Belki de yetiştirebilmekte
dirler; ama Sağlık Bakanlığı olarak biz, ünivesitele-
rimizin daha çok sayıda hekim personel yetiştirme

sine olanak sağlayabilmek için, üniversitelerimizin, 
her Anadolu ilinde, açmak istedikleri tıp fakülteleri 
için kuruluşlarımızı onların emrine devretmekteyiz. 
Hatta öylesine devretmekteyiz ki; Sağlık Bakanlığı 
kadrolarında görev yapan personelin bitmesini has
retle beklediği yepyeni büyük binalarımızı, üniversi
telerimiz eğer oralarda tıp fakültesi açmak istiyorsa, 
kendi arkadaşlarımızda dönüp; «,Siz eski binanın 
içerisinde sağlık hizmetlerini yürütmeye çalışınız, bu 
binalarda tıp fakülteleri öğrenim yapsınlar, öğretim 
yapsınlar, daha fazla tıp talebesi, öğrencisi, yetiştir
sinler, hem bu öğrenimi yaparken sağlık hizmetlerine 
de bir ölçüde yardımcı olurlar, hem de sağlık hiz
metleri için gelecekte yeni personel yetiştirme imkânı 
bulurlar» diye, üniversitelerimizin ülkemizin, Anado
lu'muzun her yerinde tıp fakültesi açmak isteğine 
Sağlık Bakanlığı olarak biz daima kucağımızı açmı
şızdır, kuruluşlarımızı vermişizdir, bugün de vermek
teyiz. Bu, yalnız benim düşüncelerim, benim uygula
malarım değildir, Sağlık Bakanlığının içine sindirdiği 
bir uygulamadır. Yarın da üniversitelerden gelen böy
le bir taleple karşı karşıya kaldığı zaman, Sağlık Ba
kanlığı, kuruluşlarını, sağlık kuruluşlarını daha çok 
hekim yetiştirme imkânlarına açmak için üniversite
lere devretmeye daima hazırdır, hazır olacaktır. 

Bakanlığımız merkez teşkilâtında görev yapan ge
nel müdürlerin bir kısmının ek göstergelerinin bulun
madığına mukabil, bir kısım genel müdürlüklerin ge
nel müdür yardımcılarının dahi ek göstergelerinin bu
lunduğu belirtilir; doğrudur. 

Gerçekten Bakanlığımız genel müdürleri arasında, 
benim, bir artı dördü alan, ama ek göstergesi ol
mayan, çok değerli, uzun süre Devletine hizmet et
miş, başarılı olmuş genel müdür arkadaşlarım vardır 
ve gerçekten bunların yanında genel müdür yardım
cılığı sıfatını taşıyıp, ek göstergesi olan arkadaşla
rım da vardır. Bu eşitsizliği düzeltici görüşmelerimin 
çok kısa bir zamanda, önümüzdeki günlerde olumlu 
bir sonuca ulaşacağı kanaatini taşıyorum; Yüce Se
natoya bunu arz etmek isterim. Maliye Bakanıyle bu 
konuda mutabakatım olmuştur. Değerli grup sözcü
sü arkadaşım burada konuşurken, Maliye Bakanı ar
kadaşım da buradaydı, «Bunu önümüzdeki günlerde 
çözümleyeceğimizi Yüce Seenatoya söyleyebilirsin.» 
diye Maliye Bakanı bana görüşlerini belirtmiş oldu. 

«Yurt dışı gezilere yalnız merkez teşkilâtından 
gönderilmemelidir.» buyurdular. Doğrudur; gönderil -

1 memeye çalışılmaktadır; ama bazı yurt dışı toplantılar 
yapılmaktadır, bunlar daha önce yapılmış toplantıla-
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rın devamı niteliğinde olmaktadır ve o konuda yetiş
miş elemanların oraya gönderilmesini gerektirmekte
dir. Sağlık Bakanlığının yurt dışındaki toplantılarını 
bir turistik gezi olarak değerlendirmek yanlıştır. Bu 
toplantıların pekçoğu Bakanlığın çalışmalarıyle ilgili 
toplantılardır ve elbette ki o toplantılarla ilgili ko
nularda yetişmiş uzmanların bu topllantıları takibet-
meleri gerekmektedir; ama bunların yanında turistik 
gezi niteliğinde olmasa bile, o bölgedeki hastanelerin 
ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesini incelemeyle il
gili bazı geziler olmaktadır. Bu gezilere genellikle 
Anadolu'dan sağlık müdürleri ve diğer görevliler 
gönderilmeye çalışılmaktadır; ama bunu daha çok 
personel yaymak imkânının değerlendirilmesi elbette 
doğru olacaktır. 

lığı zaman zaman kendi personeliyle ilgili ilişkilerinde 
yanılgıya düşmüş olabilir; ama yurt dışına gidişin 
nedenlerinin içinde bu, çok az bir yer tutar. 

Yurt dışına gidişler de, Sağlık Bakanlığı dahil, 
ülkemizdeki bütün kamu kuruluşlarının ücret siste
mini, personel çalıştırma sistemini değerlendirmek 
lâzımdır. Asıl nedeni orada aramak lâzımdır; ama 
dışarıya giden hekimlerle ilişki kurmak bakımından 
imkânlarımızı değerlendirmeyi düşünmekteyim. 

Sıkıntılı günlerinde personelimize yakın bir ilgi 
göstermek bizim görevimizdir. Bunu eksiksiz yapma
dığımız zaman görevimizde kusur işlemiş oluruz. 
Kamu görevi yapan personelimizin değerli hizmetle
riyle güç şartlarda ve imkânsızlık içersinde sağlık 
hizmetleri yürütülmektedir. Bu itibarla, onlara karşı 
tutumumuzda da eksik olmamasına gayret sarf et
mekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Hizmetin tek elde toplanması konusu çok tartı

şıldı, çok konuşuldu, bütün arkadaşlarım söyledi. He
men belirtmek ihtiyacını duyuyorum; ülkemizde sağ
lık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi konusu artık 
tartışma konusu olmaktan çıkmıştır, tartışma konusu 
olmaktan çıkması da gereklidir. Aslında, uygulama 
olanakları elde edilememiştir. Ben hatırlarım; 1964 
yılında bütün hastaneleri bir elde birleştirmek ve tek 
elden yönetmek çalışmaları başlamıştı ve bu çalışma
ların içerisinde ben de vardım. 1964, 1975; o günden 
bu güne hâlâ gerçekleştirilememiştir. 

Personel israfı bakımından, araç israfı bakımın
dan, ödenek israfı bakımından; hangi yönden alır
sanız alınız, bazı illerimizde bir kısım hastaneler dolu 
olan imkânlarını biraz daha artırmak için üst üste 
yatak ilâve etmektedir; ama aynı yerde, aynı ilde bir 
kısım hastanelerimiz % 50, % 45 ile çalışmaktadır
lar. Bunları bir araya getirip tek elden yönetmenin 
aksini düşünmek mümkün değildir. Tek elden yö
netimde çalışmalar oldukça gelişmiştir; ama maale
sef sonuçlanmamıştır. Dilerim ki, bizden sonraki ça
lışmalar döneminde bu sonuçlanabilsin. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, hizmeti 
halkın ayağına götürmek, hizmette adaleti sağlamak, 
halkımızın hizmetten eşit olarak yararlanmasının tek 
yoludur. 

Sayın senatörler; 
Bir hususu bu bütçe münasebetiyle bir defa daha 

arz etmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız Türkiye' 
de millî sağlık politikasının olup olmadığı konusunu 
konuşuyorlar. Bu, tartışılabilir, daha iyisi aransın de-

Sağlık ocağı ve dispanserlere diş tabibi ve eczacı 
tayini konusunda genel görüşümü arz etmek iste
rim : 

Bugün Sağlık Bakanlığının elinde diş tabibi ve ec
zacı kadrosu vardır; halen boş kadrolar da vardır. 
Örneğin; diş tabibi kadrosu olarak elimizde 10 tane
nin üstünde boş kadro vardır. Eczacı kadrosu olarak 
50 ilâ 60'ın üzerinde boş kadromuz vardır. 10 diş 
tabibi kadrosunu Doğu bölgelerinde ve Anadolu'nun 
yoksunluk bölgelerinde olduğu için dolduramamak-
tadır Sağlık Bakanlığı. 

Eğer, «Sağılk Bakanlığı Ankara'nm merkezine, İs
tanbul'un merkezine, İzmir'in merkezine, büyük ille
rin merkezlerine diş tabibi kadrosu koysun ve bun
ları doldursun» deniyorsa, bunlar çok kolay ve he
men doldurulur. Bu merkezlerde hizmetin daha üst 
düzeye çıkmış olduğuna hiç şüphe etmiyorum; ama 
bizim uygulamada beklediğimiz odur ki, gerçekten 
Devletten kamu görevi isteyen eczacı ve diş tabiple
rimiz, Devletin sağlık hizmetlerini yürütmek bakımın
dan ihtiyaç duyduğu yoksunluk bölgelerinde görev 
almalıdırlar, o kadrolar dolmalıdır. 50 yataklı hasta
neler dahil, daha yukarı yataklı bütün Devlet has
tanelerine eczacı kadrosu konmuştur, bunların 100'e 
yakını boştur. Bu kadrolar dolmadan merkezlerindeki 
mevcut imkânları daha da artırıcı bir hareketi doğru 
bulmamaktayım. 

Yurt dışındaki hekimlerle ilgili bir büronun kurul
ması hususuna incelemeye değer buluyorum. Ne öl
çüde etkili olacaktır, hemen söyleyemiyorum; ama 
yurt dışındaki hekimler için, Sağlık Bakanlığı hekim
lerine karşı iyi muamele göstermiyor, iyi davranmı
yor ondan dolayı dışarı gidiyorlar tarzında değerlen
dirmek yanlıştır. Olabilir; gerçekten Sağlık Bakan-
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nebilir, mevcut olan sağlık politikası yeterli değildir 
denilebilir, eksikleri vardır denilebilir, iyi uygulana
mıyor denilebilir; ama bir sağlık politikası yoktur, 
görüşüne katılmam ben. 

Bir sağlık politikası vardır, bu sağlık politikası 
224 sayılı Kanunun getirdiği sağlık hizmetlerini sos
yalleştirme politikasıdır ve bu millî politikadır. Millî 
bir politika olduğu için de uygulanmaktadır, ülkenin 
yarısını uygulama alanı geçmektedir. 

Sağlık ocakları nüfus oranlarına göre kurulacak
tır ve sağlık hizmetleri şehir merkezlerinden, kent
lerden, halkımızın çoğunlukla oturduğu köylük böl
gelere gidecektir. Bu sistemle koruyucu sağlık hizmet
lerine öncelik verilecektir. Ben, şimdi 1960 sonrala
rından bu tarafa uygulaması devam eden, özellikle 
hizmet olarak uygulaması 1963'ten bu tarafa devam 
eden ve ülkemizin yarısına kadar ulaşmış olan sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, ne denli ülke ger
çeklerine uygun bir uygulama olduğu için vakit kay
betmemeliyim her halde. Türkiye'de bu nokta çok
tan geçilmiştir. Eksiklikleri vardır, aksamaktadır, ak
sayacaktır. 

Türkiye'de personel rejimi halledilmedikçe, özel
likle sağlık hizmetlerinde çalışan personelin rejimi 
halledilmedikçe ve bu personeli o bölgelerde çalış
tıracak özendirici tedbirler alınmadıkça, sosyalleştir
me uygulaması yürütülemez. Bunun kusurunu sos
yalleştirmenin sisteminde bulmamalıdır, onda. ara
mamalıdır. Türkiye, c/c 70'i köylük bölgelerde oturan 
bir ülkedir. Kentlerde hastane sistemi, kentlerde sağ
lık hizmetlerinin yürütülmesi sistemi Türkiye'nin 
gerçekleriyle, sağlık hizmetlerini tabanda yayma, sağ
lık hizmetlerinden eşit yararlanma ilkesinin uygula-
masıyle bağdaşmaz. 

Sosyalleştirme sistemi, sistem olarak ülkemizin 
gerçeklerine uygun bir sistemdir; ama aksıyor. Böyle 
uygulanırsa, gerçekten bundan yararlanmak müm
kün değildir; ama bunun çözümü vardır. Bunun çö
zümü, personel rejimini çözmekle mümkündür. 

Sayın konuşmacılar bir kısım hastanelerimize uz
manlar gittiği zaman orada şunu bulamazsa, bunu 
bulamazsa rahat ve doğru dürüst hekimlik yapamaz
lar diyorlar. Doğrudur; ama bir şeyi belirtmek iste
rim; Sağlık Bakanlığının, kuruluşlarına götürecek 
araç imkânları vardır, laboratuvar imkânları vardır. 
Sağlık Bakanlığı eğer bunları bazı kurumlarına, ku
ruluşlarına getirmiyor, getiremiyorsa, onları kulla
nacak, aslında o araç makine dediğiniz kısmı yarar
lı hale getirecek olan personeli oraya göndermek im

kânından mahrum olduğu için bunu yapamıyor. Bir 
yerde bir röntgen kuruyorsunuz, röntgeni çalışır ha
le getiriyorsunuz, röntgeni kurmak ve onu çalışır 
hale getirmek yetmiyor; onun çalışabilmesini sağla
mak için personel ihtiyacı ile karşı karşıya kalıyor
sunuz. 

Bunun önleyici tedbirlerini gidermediğiniz zaman, 
personel sorununu çözemediğiniz zaman, o hizmeti 
yeterince yürütmeniz elbette ki mümkün olamaya
caktır. 

Bugün 25 ilimizde üç eğitim merkezinde sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yürütülmektedir. 1973'-
de 11 il alındı. 1976'da bu 11 il uygulamaya geçe
cektir, inşaatları bitmek üzeredir. 1975'de 4 il alın
dı; Konya, Bilecik, Afyon Karahisar, Tokat. Bunla
rın yalnız köy gruplarındaki sağlık ocakları yapıla
cak, 1976'da bu 4 ilin ilçe merkezlerindeki sağlık 
ocaklarına dönülecektir. Demek ki, bunlarda da uy
gulama iki sene sonra ancak başlayabilmiş olacaktır. 
1977 yılına kadar 7 il ilâve edilecektir; bunların hep
sini topladığınız zaman Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
neminin sonunda, yatırımlar tamamlanıp uygulama 
başladığında ülkemizde yaklaşık olarak 23 milyon 
nüfusa hitap edecek olan sağlık ocakları kurulmuş 
hale gelmiş olacaktır. Ama tekrar arz ediyorum; bel
ki Batıya geçtikçe, Batıya doğru yöneldikçe, belki 
Batı kısımlarında personel bulmada o kadar sıkıntı 
olmayacaktır; ama ülkemizin büyük bir kısmı, Do
ğu, gene personel rejimi halledilmediği zaman perso
nel sıkıntısıyle karşı karşıya kalacaktır. Rotasyon sis
temi, elbette ki arzu edilir bir sistem değildir, elbette 
ki o bölgede görev yapacak hekimi gönderdiğiniz za
man ondan gerçek yararı sağlayabilirsiniz; ama ro
tasyon bir zorunluğun gereği olarak yapılmaktadır. 
Uzman hekimleri tayin için zorunluluk getiren bir 
yasa yoktur. Üçüncü Beş Yıllık Plan bu konuda ger
çekten çok yararlı ve olumlu hedefler göstermiştir. 
Üçüncü Beş Yıllık Planda yurt kalkınma hizmeti var
dır; ama o tarihten bu tarihe yasalaşmasına imkân 
olmamıştır. 

Yurt kalkınması hizmeti, yalnız hekim için değil, 
yalnız sağlık personeli için değil, mühendis ihtiyacı 
duyulan yerde onun için, diğer alanlarda ihtiyaç du
yulan yerlerde onlar için, idareci de dahil, tüm üni
versite mezunlarından ülke ihtiyacı duyulan konular
da, alanlarda yurt kalkınması hizmetini getirmektir. 
Biz, sağlık hizmetleri dahil, diğer üniversite mezun
ları için de beraber mütalaa edilmek üzere yurt kal
kınması hizmetinin bugün de bir zorunluluk olduğu 
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kanaatini muhafaza etmekteyiz. Bunu özellikle ifade 
etmek isterim. 

Yataklı tedavi kurumlarımız : Türkiye'de bugün 
97 564 hasta yatağımız vardır. Bunun 51 844'ü Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığındadır. Bugün Tür
kiye'de hasta yatağı oranı onbinde 25 civarındadır. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan bir iyi ilke daha getirmiştir 
aslında, bir güzel ilke daha getirmiştir. Üçüncü Beş 
Yıllık Planda yatak sayısı bakımından ülke oranı de
ğil, bölgeler oranı öngörülmüştür ve denmiştir ki, 
«İllerde onbinde 26 hedefine ulaşılacaktır. Bugün 
öyle illerimiz vardır ki, bizim oradaki yatak sayı
mız onbinde 15'tir, onbinde 17'dir, onbinde 18'dir 
ve biz oraya şimdi yeni yatak yapmamaktayız. Üçün
cü Beş Yıllık Plan bu hedefi vermiş olmasına rağ
men, Sağlık Bakanlığı olarak yapmamaktayız. Çün
kü orada mevcut hasta yatakları yüzde 50 ile çalış
maktadır. Üçüncü Beş Yıllık Planın bu ilkesi, Ana
dolu'nun diğer bölgelerinde; İstanbul, Ankara, İz
mir'in dışındaki diğer bölgelerinde mevcut hastaların 
kendi bölgeleri içerisinde tedavi olma imkânlarını 
onlara sağlamak için düşünülmüştür. Onlar o bölge
lerde tedavi olma imkânını bulamadığı için İstanbul'-
a, Ankara'ya gelmesinler, akın etmesinler ve bunun 
sıkıntılarına, zahmetlerine katlanmasınlar diye düşü
nülmüştür; ama bunu gerçekleştirebilmek için o ku
ruluşların içerisine, o kuruluşları çalışır hale getire
cek personel koymak mecburiyeti vardır. Sağlık hiz
metlerinin yürütülmesi, her kesiminde dönüp dolaş
makta ve personel sorununa bağlanmaktadır. 

Polivalan hastane hizmetlerine öncelik verilmesi 
ve özel dal hastanelerine fazla yönelinmemesi konu
sunu bu şekilde ortaya konduğu zaman, paylaşmamak 
mümkün değildir; fakat esasen bugün Sağlık Bakan
lığı polivalan hastane sistemine öncelik vermektedir. 
örneğin, İstanbul ve Ankara'yı alınız. İstanbul, An
kara, İzmir dışındakilerin tamamı poiivalandır. Bir 
Devlet hastanesinin içine girdiğiniz zaman bevliyesi 
vardır, çocuğu vardır, kachn hastalıkları vardır, da
hiliyesi vardır, cerrahisi vardır; Ankara'da da böy
ledir; ama ilim gelişmektedir, çağımızda ilim öylesi
ne gelişmektedir ki, bugün kalple damarı birbirinden 
ayırmaktadırlar Batılılar. Çağın bu kadar geliştiği bir 
yerde, üstün yeteneklere sahip, sayısı ne kadar az 
olursa olsun, Batıya gittiği zaman Batılılarla rahat 
boy ölçüşen, onlara gücünü kabul ettiren ve bugün 
Batının adı ile övündüğü birçok Türk hekimini ye
tiştirmiş bir ülkedir Türkiye. Hekimlerimizin sayıları 
az olabilir: ama yetenekleri itibariyle yanlış değer

lendirmememiz lâzımdır. ' Şimdi böylesine gelişmiş, 
iyi yetişmiş hekime sahip olunan bir ülkede, örneğin 
yan dal ihtisas şubeleri mutlaka bulunacak; ama ta-
biatıyle muayyen merkezlerde bulunacak, santraller 
halinde olacak. 

Doğumevlerinin ayrı bir müessese olmaları şart
tır. Kanser ve akıl hastalıkları hastanelerini ele alır
sak; akü hastalarını polivalan bir ünitenin içerisine 
sokmak mümkün değildir. Onları beşyüz yataklı bü
yük merkezler halinde değerlendirmek lâzımdır. Kan
ser de böyledir, ayrı bir ilim haline gelmiştir kanser. 
Bir polivalan ünitenin içerisinde bir kanser ünitesi 
çağımızda bugün büyük bir kıymet taşımamaktadîr. 
Ayrı bir merkez olarak kendi imkânlarını geliştirmek 
suretiyle daha yararlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. 
Tabiî, bunlar ülke ölçüsünde uygulanmaz, muayyen 
yerlerde ancak uygulanabilir ve bugün de öyle ya
pılmaktadır. 

Hastanelerimizde ücretsiz tedavi dikkatle ve titiz
likle uygulanmaktadır. Bugün üçüncü sınıf yatakla
rın tümünü ücretsiz yapmak mümkündür, yapılabi
lir. Aslında büyük kentlerimizde üçüncü sınıf yatak
larımızın yaklaşık olarak tümü ücretsiz olarak kul
lanılmaktadır; ama Anadoludaki birçok illerimizde 
esasen birinci sınıf, ikinci sınıf hasta yatağı yoktur. 
Sayın sözcünün belirttiği lüks oda, birinci sınıf oda, 
ikinci sınıf oda; Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
kentlerimizin eğitim hastanelerinde var. Anadoludaki 
hastanelerimizin çok azında; hatta belki lüks oda 
hiç yoktur. Birinci sınıf, ikinci sınıfın sayısı o kadar 
o kadar azdır ki; bir tane, iki tanedir. Yalnız onları 
ücretli diye mütalaa ettiğiniz zaman, Devlet hasta
nelerini bir ölçüde varlıklılar için kullanmış olursunuz. 
Ankara ve İstanbul'u almayıp, diğer illeri alınız; bi
rinci sınıf, ikinci sınıf beş tane yatak vardır; doldu, 
ondan sonra varlıklı geldi, üçüncü sınıfta yatacak; 
niye para vermesin? Varlığı olan verecek... Devlet 
hastanelerini ödeme gücünden yoksun vatandaşların 
emrine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dikkatle, 
ücretsiz olarak vermektedir. Ücretsiz rakamımız yüz
de 90'ın üstüne çıkar; ama ödeme gücünden yoksun 
olmayan vatandaşımız da Devlet hastanelerinde üçün
cü sınıftan daha iyi, ikinci sınıf, birinci sınıf yatak 
yok diye veya onlar dolu diye ücretsiz tedavi olma
malıdır. Bu itibarla bunu genelleştirmek yanlıştır. 
Uygulamamız esasen bu felsefeyle yürütülmekte
dir. Bütün dönemlerinde böyle yürümüştür Sağlık 
Bakanlığında, yalnız benim zamanımda değil. 
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Trafik hastanelerinin yaygınlaştırılması görüşünü 
paylaşırım. Trafik hastanelerini yaygınlaştırma çalış
maları trafik hatları üzerinde yapılmaktadır. Anka
ra Trafik Hastanesi yeni bir kuruluştur. İmkânları 
geliştirilmeye çalışılmaktadır; ama Ankara Trafik 
Hastanesinin bütün imkânlarını hemen birden karşı
lama olanaklarına da Bakanlık sahip olamamakta
dır. Biliyorum ihtiyaçlarını, karşı karşıya oturduk ko
nuştuk; gerçekten çok şeylere ihtiyaçları var, ama 
o kadar çok şeye ihtiyacı olan o kadar çok müesse
semiz var ki, bunlar arasında bir denge kurmak Ba
kanlık hizmetlerini yürütmek bakımından şarttır. Bu 
itibarla 1975 bütçesinde Ankara Trafik Hastanesi 
için bazı imkânlarımızı değerlendirmemiz mümkün 
olabilecektir. 

Akaryakıt tahsisatı kalmadığından kaloriferli bi
naların, kaloriferlerinin çalıştırılmaması düşünülemez 
Sağlık Bakanlığında. Uygulayıcı arkadaşlarımın hep
si bilir bunu, yıl sonunda bu sıkıntılar vardır, yıl so
nunda bu sıkıntılar olur; ama iyi yönetici olan has
tane yöneticisi arkadaşlarımız, tecrübelileri, yıl son
larında bunun uygulamalarını aksamadan yaparlar. 
ilâç konusunda da böyle olur, yiyecek konusunda da 
böyle olur; yıl sonu uygulamalarında daima bu sı
kıntılarla bütün müesseseler karşılaşır, yalnız Sağlık 
Bakanlığının müesseseleri değil; ama onu genellikle 
kendi bölgelerinde çözümlemeye çalışırlar. Biz, eli
mizde imkânlar olduğunda hemen bu ihtiyaçları kar
şılamaktayız. 

Gaziantep eski hastanesinin akıl hastanesi yapıl
ması konusunu inceleme ihtiyacında bulunduğumu 
sayın üyeye arz etmek istiyorum. Elbette bunu sürat
le değerlendirmek isterim; ama şu anda hemen cevap
larımı sunamıyorum bu konuda. 

Çevre sağlığı konusunda altyapı hizmetlerinin, iç-
mesuyu, kanalizasyon gibi Sağlık Bakanlığı tarafın
dan yapılması görüşü güzel bir görüştür; tabiî Sağlık 
Bakanlığının bunu yapacak bir teşkilâtı yoktur; ama 
bu noktadan başladım. Çevre sağlığının; Türkiye'de 
ve dünyanın her yerinde de çevre sağlığının gerçek 
anlamda yerine getirilebilmesi altyapı hizmetlerinin 
mevcudiyetine bağlıdır. Bir yerde çevre sağlığı hizmet
leri için altyapı hizmetleri yeterince yapılamamışsa, 
orada çevre sağlığı şartları yok demektir. îçmesuyu 
muntazam olmayan, kanalizasyonu muntazam olma
yan bir yerde çevre sağlığı olamaz. 

Bu nedenledir ki, ülkemizde sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesinde, özellikle çevre sağlığı konusunda 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büyük başarı gös-
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termiştir, bütün Cumhuriyet tarihi içerisinde büyük 
başarı göstermiştir. Çünkü, Cumhuriyet tarihi boyun
ca, çevre sağlığı hizmetleri; altyapı hizmetlerinden 
yoksun olarak yürütülmüştür. Bir taraftan aşı yapıl
mıştır, bir taraftan tek bir vaka; bir içmesuyunu bu
laştırmak suretiyle bir şehri enfekte etmek durumuna 
gelmiştir; ama yine o bölgede, büyük aşılama faali
yetleriyle, ülkemizde büyük salgınların çıkması ön
lenmiştir. Burada sağlık hizmetlerinde, özellikle ko
ruyucu hizmetlerde, çevre sağlığı hizmetlerinde; aşı 
uygulamalarında, üstün çalışmalarını daima övgü ile 
andığım bu teşkilâta Yüce Senatonun iltifat dikkat
lerini çekmek istiyorum. 

Bakanlığımıza bağlı bir hıfzıssıhha kurulu vardır. 
Her fırsatta bunu söylemeye gayret sarf ederim; 
Türkiye'de verem aşısı yaparız; «30 milyon vatanda
şımıza verem aşısı yaptık, 60 milyonun üzerinde tü
berkülin testi, tatbikatı yaptık, şu. kadar çiçek aşısı 
yaptık, şu kadar kolera aşısı yaptık» deriz. Bütün 
bu yaptıklarımızı ve övgüyle ortaya koyduklarımızı, 
kendisini Batı dünyasına da kabul ettirmiş, adı yüce; 
ama nerede olduğunu birçok vatandaşımızın dahi bil
mediği bir Hıfzıssıhha Enstitüsü üretir; kapalı oda
larda, karanlık odalarda, mikroskoplarının başın
da, lâboratuvarlarından bütün bu aşıları hazırlayan 
ve Türkiye'de koruyucu hizmetlerin yürütülmesine 
imkân sağlayan Hıfzıssıhha Enstitüsü yürütür. Bu 
Teşkilâta Yüce Senatonun huzurunda şükranlarımı 
sunuyorum. 

Sayın senatörler; 

Sıtma olayları, sıtma vakalarına gelince; Türki
ye'de sıtma yok edilmiştir. Ancak, son yıllarda Gü
neydoğu bölgesinde sıtma vakaları görülmektedir. 
Bunda; Güneydoğu'da, özellikle Çukurova'da çalış
ma şartlarının büyük etkisi vardır; yazın mevsimlik 
tarım işçiliğinin büyük etkisi vardır; sultama çalışma
ları geliştiği için, sivrisineklerin üreme imkânları, 
üreme sahaları bulmasının etkisi vardır ve bu bölge
deki sıtma mikrobunu taşıyan sivrisineğin, kullan
dığımız haşere öldürücü ilâçlara karşı mukavetmeıt 
kazanmış olmasının büyük etkisi vardır ve tabiî bu 
sıtma vakaları, buralardan, bu tarım işçileriyle civar 
illere doğru da, özellikle Adana, tçel, Hatay'a doğru 
intikal etmektedir. 1974 yılında tespit edilmiş olan 
2 877 sıtma vakasının 1 911'i Güney ve Güneydoğu 
bölgesindedir. Hassasiyetle ve dikkatle mücadele 
devam etmektedir. Çalışmalar bu bölgeye ve ande-
mik olarak bazı bölgelerde görülen vakalara teksif 
edilmektedir. 
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Verem savaşı büyük bir başarı göstermiştir ülke
mizde, gerçekten övgüye lâyık bir duruma gelmiş
tir. Bugün kendimizi artık Batı ülkeleriyle kıyaslı
yoruz. Daha İkinci Dünya Savaşından sonra, yüz-
binde 260 - 300 civarında olan ölüm oranı, bugün 
yüzbinde 10'a düşmüştür. _ 1959 yılları sırasında bin
de 25 - 30 civarında olan verem hastalığı oranı, 
bugün binde 2'ye düşmüştür. «750 - 800 bin, 1 mil
yon veremli var.» derdik, şimdi «70 - 80 bin ve
remli var.» diyoruz. Artik verem yataklarını; yeni 
verem yataklarına ihtiyaç olmadığı için yenileri yap
mamamız bir tarafa, eski verem yataklarının birço
ğuna da ihtiyaç olmadığı için, bunları diğer sağlık 
hizmetlerinde kullanmak üzere dönüştürmekteyiz. 
Örneğin; Bursa'da Tıp Fakültesi Verem Hastanesi, 
yapılmış olan yeni verem hastanesinde kurulmuştur. 
Örneğin; Adana'da daha geçen gün, Adana Tıp Fa
kültesinde kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi kurabilme
si için hastanenin yarısı verilmiştir. Verem konusun
da gerçekten övgüye lâyık bir çalışma yapılmıştır. 
Verem teşkilâtında görev almış olanlar; çok güç ko
şullarda, en ücra köşelere kadar giderek, vatandaş
larımızı teker teker tarama imkânlarını bulmuşlardır. 
Ülkemizde köye en çok getirilen hizmettir. «Köye 
giden hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelir» 
sözünü kullandığımız zaman, biz vereme dayanarak 
bunu kullanırız. 

Gerçekten, Türkiye'de, sağlık hizmetlerinin gir
mediği köy yoktur; canlı - cansız araçlarla girmediği 
köy yoktur ve bu giriş, verem teşkilâtıyla olmuştur. 
Bu nedenle verem teşkilâtı, övgünüze lâyık, güveni
nize lâyık bir çalışmanın sahibidir. 

Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini öncelik tanıya
rak yürütmekteyiz. Gerçekten, ana - çocuk sağ
lığı teşkilâtı olmayan ilimiz aşağı - yukarı kalma
mıştır; şubelere dahi yayılmaktadır. Ana - çocuk sağ
lığı çalışmalarını nüfus planlamasıyle beraber yü
rütmekteyiz ve nüfus planlama politikamız; ananın 
ve çocuğun sağlığım koruma esası üzerinde yürütül
mektedir. 

Kanser bakımından bölge hastaneleri geliştiril
mektedir. Bu sene Ankara'da 500 yataklı bir bölge 
hastanesi, Diyarbakır'da yine 500 yataklı bir onko
loji hastanesi etütleri yapılacaktır. 

Sayın Başkan; süratle sunmaya çalıştığım konuş
mamın sonuna geldim, ilâç konusu üzerindeki gö
rüşlerimi de sunmak istiyorum. 

İlâç konusu, güncel bir konudur; tartışılıyor, 
konuşuluyor. Bu nedenle ilâç konusu hakkındaki gö

rüşlerimi bundan evvelkilere nazaran yalnız bu ko
nuya inhisar etmek üzere biraz daha geniş sunmak 
istiyorum. 

ilâç; insanların sağlıklı yaşamlarının vazgeçilmez 
unsurudur, ilâç; üretiminden, halka ulaşımına ka
dar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının denetimi 
altına verilmiş bir konudur. Zaman zaman tartışıl
dığı için, zaman zaman kamuoyunda tartışmaları 
yapıldığı için arz etmek istiyorum bu hususu. Üre
timinden halka ulaşımına kadar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının denetimi altında olan bir konudur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, kaliteli, yeterli ve 
ucuz ilâç sağlama hizmetleriyle görevlidir. 

ilâç sanayii; ülkemizde gelişmiştir, ihracat ola
naklarına ulaşmıştır; millî ilâç sanayiimiz de geliş
miştir, ihracat olanaklarına ulaşmıştır, ihracatını 
geliştirme güçlükleri yeni pazarlar bulamamasından 
doğmaktadır. 

Ülkemizde hammadde üretimi de gelişmektedir; 
özellikle son yıllarda gelişmektedir. Hammadde üre
timini artırıcı teşvik tedbirleri uygulamadadır, örne
ğin, hammadde üretimi ile ilgili çalışmalara daha 
yüksek kâr oranı tanınmaktadır, teşvik etmek için, 
geliştirilmesini sağlamak için. Ama hammadde üreti
minin ülkemizde yeteri ölçüye ulaşması için Devlet 
desteğine ve Devlet öncülüğüne ihtiyaç vardır. Çün
kü, hammadde sanayii büyük yatırım isteyen ve 
uzun vadede bunun yatırımım geriye getiren bir sana
yi olarak görülmektedir. 

İlâç kontrolü yeterince yapılamamaktadır, ilâç 
kontrolünü daha iyi yapabilmek için, istanbul'da 
bir ilâç Kontrol Enstitüsü inşaatı devam etmektedir. 
Bittiği zaman, daha yetenekli bir ilâç kontrolü ya
pılabilecektir. 

Ülkemizde ilâç cinsleri fazladır; yaklaşık olarak 
4 bini aşkın ilâç; hattâ 4 200 küsur ilâca ruhsat ve
rilmiştir. Bunların arasında eşdeğerde ilâçlar var
dır, aynı etkiyi yapan ilâçlar vardır. Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminin başından bu yana; Üçüncü 
Beş Yıllık Planının ilkesi de olduğu için, Üçüncü 
Beş Yıllık Planda belirlenen bir ilke olduğu için, 
eşdeğerde ilâçlara ruhsat verilmemektedir. Ruhsat 
için yapılan müracaatlar, Bakanlıkta o tarihten bu 
yana hiç aksamadan yürütülen bir uygulama ola
rak, Bakanlıkta kurulmuş olan bir komisyonda in
celenmekte ve aym tesiri yapan bir ilâç, eğer ülkede 
varsa, yeni müracaata ruhsat verilmemektedir. Da
ha önceden ruhsat almış olan eşdeğerdeki ilâçların 
ayaklanması ve böylece ilâç sayısmın azaltılabilmesi; 
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ancaık bir yasa ile mümkündür. Meclise sevk edil
miş olan tasarı yasalaştığı zaman, bu imkân doğa
bilmiş olacaktır. 

İlâç fiyatlarını denetleme görevi Bakanlığımızın 
görevleri arasındadır. İlâç fiyatları 7 Nisan 1971 ta
rihli sanayi maliyet sistemini getiren Kararname ile 
yapılmaktadır. Bunda, maliyet esas olarak alınmış
tır. Maliyet unsurlarına etki yapanlardan bir tanesi, 
hammaddedir. Hammadde fiyatlarının tespitinde en 
ucuz fiyat öngörülmektedir. Bu belirtilen fiyat; en 
ucuz mudur, değil midir diye, o da bütün ithal mal
larını bu açıdan inceleyen Ticaret Bakanlığına bağ
lı Fiyat Tescil Komitesi tarafından incelenmekte; 
«Evet, en ucuz fiyat budur.» dedikten sonra, o ham
madde fiyata esas olarak alınmaktadır. 

İlâç sanayiinin üç kesimi vardır; imalâtçı, ecza 
depocusu, eczacı. Depocu, dağıtım görevini, tevzi 
görevini yapmaktadır. Eczacı, ilâcı halkımıza bilgi 
ile ulaştıran yüksek öğrenim yapmış bir kesimdir; 
kamu görevlisidir. Eczane açımı ruhsata bağlıdır; 
çalışmaları da deentime bağlıdır. Bu, ruhsat ve de
netim, Sağlık Bakanlığı eliyle yapılmaktadır. 

Eczacı kesiminin yetki ile bilgi ile halikımıza ilâcı 
ulaştırmada lüzumlu ve gerekli bir sektör olduğunu 
kabul ediyorum. Bakanlığım da bu görüşdedir, an
cak sorunları ve sıkıntıları vardır. Sıkıntılarının teş
hisinde yanılgı içinde oldukları kanaatimi müteaddit 
defalar ifade etmişimdir, arz etmişimdir. Eski şart
ları yoktur bugün. Yılların öncesindeki şartları yok
tur bugün. Yoktur; çünkü bugün Türkiye'de 4 219 
eczane vardır. Bu 4 219 eczanenin 1 641'i üç büyük 
şehrin merkezinde toplanmıştır; yalnız 973 tanesi 
İstanbul'un merkezindedir. 344'ü Ankara'nın, 324'ü 
İzmir'in merkezindedir. Merkezlerde toplanmışlar
dır. Son aylarda günde üç - dört tane yeni eczane 
açılmaktadır. Yalnız 1974 yılında 545 yeni eczane 
açılmıştır. Ülkemizde 152 eczenesi bulunmayan il
çemiz vardır. Ülkemizde 152 hiç eczanesi bulunma
yan ilçemiz bulunmasına ve 1974 yılında 545 ecza
ne açılmış olmasına baktığımız zaman, bu yeni açı
lanların da büyük merkezlerde toplandığını görürüz. 
Tabiî bir ekonomi kuralıdır; bir eczanenin yanında 
bir diğer eczane açıldığı zaman, yeni açılan eczane
nin, eski eczanenin kârlarını, gelirlerini paylaşacağı 
tabiîdir; doğaldır. Aslında sorunun temelinde bu 
yatmaktadrı. Tabiî, istihdam sorunu da vardır. Ama 
gerek istihdam sorunu ve gerekse eczanelerimizin 
yurt sathında dağılımı sorunu, giderek gelecekte 
daha da büyüyecektir. Gelecekte daha da büyüye

cektir, çünkü, üç eczacılık fakültesi ve beş yüksek 
okulumuzda 10 293 eczacılık öğrencisi okumaktadır 
ve öğrenim yapmaktadır bugün. Yalnız 1973 yılında 
1 164 eczacı mezun olmuştur. 

Şimdi, eğer köklü tedbirler alınmaz ve eczacılık 
fakültelerinden veya yüksek okullardan mezun ola
caklara yeni çalışma alanları sağlanmazsa, sorun 
gittikçe daha da büyüyecektir. Bu nedenle, mutlaka 
çözülmesi gerekli bir sorun olarak önümüzde dur
maktadır. Biz Bakanlık olarak merkez teşkilâtımı
za alıyoruz; bütün hastanelerimize eczacı kadrola
rı koyduk, alıyoruz. Bu da yeterli değildir. Sanayi 
kuruluşlar, kimya sanayii, ilâç sanayii, sağlık kuru-
iuşlarımızdaki bir kısım hizmetler eczacılar eliyle 
yürütülecek şekilde düzenlenmelidir. Sanayi kuru
luşlar eczacı isthidam etmelidir, kullanmalıdır. İlâç 
sanayii ve kimya sanayii eczacı çalıştıracak şekilde 
bir düzene bağlanmalıdır, tedbirleri alınmalıdır. Ak
si takdirde, demin de arz ettiğim gibi, giderek bu so
run daha da büyüyecektir. 

Biz Bakanlık olarak gerek eczanelerin ülkemizde 
dengeli olarak dağılımını özendirici yasal tedbirleri 
almak, gerekse, ziraî ilâçlar ve tarımsal ilâçların yal
nız eczanelerde satılması yasal olanaklarım sağla
mak, halk sağılığına zarar verdiği, halk sağlığı ba
kımından da zararlı olduğu ve birçok ölümlere de 
sebebiyet verdiği için, yetkisiz ellerde yasal neden
lerle satıldığından dolayı, tedbirler almak zorunda
yız. Eczanelerin dışında yetkisi olmayan yerlerde, 
bakkal, manav gibi yerlerde ilâç satımının sakın
calarını bildiğimiz için, bunun önleyici tedbirlerini 
almak ve özellikle sınaî maliyet sistemi bünyesinde 
imalatçı için uygulanan net kâr sisteminin; yani 
zorunlu masraflar artı net kâr sisteminin, imalâtçı
da olduğu gibi. depocu ve eczacılar için de uygu
lanmasının mümkün olup olmadığını incelemek üze
re 'geniş kapsamlı bir komisyonu kurmuş ve Bakan
lıkta çalışır hale getirmiş bulunmaktayım. Bu ko
misyonda, özellikle ve öncelikle eczane zorunlu 
masraflarının maliyet unsuru içerisinde değerlendiril
mesinin ve net kâr sisteminin uygulanmasının, sınaî 
maliyet sistemini getiren Kararnamenin bünyesinde 
bunun yapılmasının mümkün olup olmadığı hususu 
incelenecektir. Bu komisyon, eczacılık fakültesi tem
silcileri, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi temsilcisi, 
ilgili bakanlıklar kuruluşları temsilcileri, yetkili uzman
larla beraber elektronik sistemleri de kullanarak çalış
maya başlamıştır. Bu çalışmaların bir an önce sonuç
lanması ve bu çalışmaların sonuçlarının uygulanması 
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bizim en iyi dileğimizdir ve bu komisyonun çalışma
larını süratlendirerek eczacıların gerçekten kabul etti
ğim ve arz etmeye çalıştığım sorunlarına çözüm geti
recek bu çalışmaları bir an önce sonuçlandırabilmek 
için Bakanlıkça eksiksiz olarak gayret sarf etmekteyiz. 

Bir hususu arz etmek istiyorum. Eczacılarımız bir 
direniş yapmışlardır, uyarı niteliğinde direniş yapmış
lardır. Ondan sonra yeni fiyatlarla, fiyatı artan ilâçları 
alıp satmama kararını ilân etmişlerdir ve Bakanlık uy
gulamasını değiştirmediği takdirde süresiz boykota gi
deceklerini ilân etmişlerdir. Fakat yöneticileri ile 
Türkiye'deki bütün eczacıları bünyesinde toplayan en 
üst yasal kuruluş olarak Türkiye Eczacılar Birliği Mer
kez Konseyi ile karşılıklı yaptığım görüşmelerde kendi 
sorunlarına Bakanlık olarak iyi niyetle, ciddî çözüm 
aradığımız güvenini duymuşlardır, bu güvene ulaşmış
lardır ve Bakanlığın bu çalışmalarına değin düşündük
leri eylemleri uygulamaktan vazgeçmişler, ertelemiş-
lerdir. 

Bugün yeni fiyatlı ilâçlar alınıp satılmaktadır. Ye
ni fiyatlı ilâçlar depocular tarafından alınıp eczacılara 
verilmeye, eczacılar da halkımıza ulaştırmaya başla
mışlardır. Ülkemizin her köşesinde bu uygulama baş
lamıştır. Esasen kendilerine, bu uygulamaya başladık
ları ve benim bu uygulamayı yerinde yapacağım ince
lemelerle tespit ettikten sonra, ancak Bakanlık olarak 
sorunlarının üzerine eğileceğimi belirtmiştim. Bu uygu
lamaya başladıklarını görmüşümdür; ondan sonra da, 
komisyon çalışmalarına başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bakanların konuşma
ları... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Bitti; bitti efendim. 

BAŞKAN — Daha 10 dakika zamanınız var efen
dim. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Teşekkür ederim, bitir
dim sayın Başkanım. Müsamahanıza da şükranlarımı 
sunarım. 

Tabiî bu arada bu karara uymayan; en üst yasal 
kuruluşlarının halkımıza ilâcı ulaştırmada görevini ye
rine getirme kararına uymayan iki ilimiz olmuştur; 
Urfa ve Gaziantep, iki gün direniş yapmışlardır. Bakan
lık olarak direnişin başladığı andan itibaren bütün sağ
lık kuruluşlarımızdan halkımıza ilâç ulaştırmışızdır. 
Saati saatine takip ettiğimiz bu uygulama olmuştur. 
Yarım gün sıkıntı çekmiştir halkımız. İçlerinden öğre
ninceye kadar nereden ilâç alacağını bilmeyenler ol
muştur; ama ondan sonra sükûnetle ilâç ihtiyacını kar-
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şılayabilrnişlerdir. Yalnız Devlet hastanesinden de
ğil, bütün ünitelerimizden ilâç satışına imkân vermişiz
dir. Bunu Yüce Senatoya arz ediyorum. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, halkına ilâcı ulaştırmaktan so
rumlu bakanlıktır. Bunu yerine getirirken, elbette ki 
güçlüklerin olacağını bilir; ama gerçek görevli bunu 
yapmadığı zaman, Bakanlığın bunu yapması doğal gö
revi olur. Ben eczacı kesiminin, yüksek tahsil yapmış, 
bilgi ile yetenekleri ile halkımıza ilâcı ulaştıracağını ve 
gerçekten ülkemizde sağlık hizmetlerini yürütmek ba
kımından lüzumlu bir kesim olduğunu tekrar ve ısrar
la belirtiyorum. Bugün eczacı arkadaşlarımız ve on
ları temsil eden en yüksek yasal organ, Bakanlık ola
rak bizim iyi niyetle ve ciddiyetle sorunlarına eğildiği
miz kanaatine varmıştır. Bu kanaati bütün eczacılar 
paylaştığı için, bugün Türkiye'de Türk eczacısı bilgiy
le, tecrübeyle, sorumluluk duygusu içerisinde ve göre
vinin başındadır. Bu kürsüden, bu tutumlarından do
layı, nihaî kararlarından ve halkımıza ilâç ulaştırma 
görevini yerine getirmek bakımından görevlerinin ba
şında bulunma kararlarından dolayı memnun olduğu
mu Yüce Senatoya da belirtmek isterim. 

Sayın Başkan; 

Konuşmalarımı tamamlamış bulunuyorum. Sosyal 
hizmetler konusundaki çalışmalarımız, hizmetin öne
miyle denk değildir, yeterince yapılamamaktadır; ama 
planlı dönem içerisinde her sene tesisler yapılmakta, 
yenileri inşa edilmekte, bitenleri hizmete açılmakta ve 
böylece gerek çocuk bakım yurtlan ve gerek yaşlılar 
için huzur evleri, gerekse kreş ve gündüz bakımevleriy-
le hizmetler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Rehabili
tasyon merkezi, maalesef bir tanedir, daha da geliş
tirilmesine ihtiyaç vardır, o da kendi imkânları ölçü
sünde geliştirilecektir. 

Müsamahanızı suiistimal etmemeye çalıştım, beni 
dinlemek lütfunda bulunduğunuz ve Bakanlığımın büt
çesi üzerinde yapılmış olan konuşmalar için şükranla
rımı sunuyorum. Ben ve Bakanlığımız teşkilâtı ve bu 
Bakanlığı yürütme görevini, yönetme görevini alacak 
olan her siyaset adamı bu konuşmalardan mutlaka 
yararlanacaktır, istifade edecektir. Yüce Senatonun 
emin olmasını istiyorum, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında görev alan herkes, Bakanından en 
uç teşkilâtında görev yapan hekimine, sağlık memuru
na, ebesine kadar herkes, dar bütçe imkânları olması
na rağmen, sağlık hizmetlerini yürütmede feragatla, 
görev anlayışıyle çalışmak suretiyle Yüce Senatonun 
iltifatlarına lâyık olmaya çalışacaklardır. 
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Saygılarımı sunuyorum adıma, saygılarımı sunu
yorum Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına adına. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın Raif Eriş, son söz sizin, buyurun. 
RAÎF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın se

natörler ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının de
ğerli yöneticileri, hepinizi saygıyle selâmlıyorum. 

Benim konuşmam birkaç maruzattan ibarettir. Has
taneler, özellikle tedavi edici tababetin organlarıdır. 
Bunların tedavi etme görevleri yanında, bir de eğitici 
görevleri vardır. Fakat bazı sebeplerle bunlar kendi 
gayelerinden uzaklaştırılmaktadır. Şöyle ki; hastane
lere yapılan heyet raporları müracaatlarının sayısı şöy
le vasati bir Devlet hastanesinde 5 bini aşmaktadır. 
Hastalarla uğraşmaktan ziyade sağlamlarla uğraşmak 
durumuna gelmektedirler. Bunun, hem poliklinik hiz
metlerini, hem de diğer tedavi hizmetlerini aksatacağı 
meydandadır. Müracaat edenlerin birçoğu; talebeler, 
şoför ehliyeti almak isteyenler, memur olmak isteyen
ler, dış memleketlere gitmek isteyen işçi arkadaşlar, di
ğer bankalara girecek memurlar; hatta bünyesinde bir
çok hastanesi olan Sosyal Sigortalar memurları dahi 
Devlet hastanelerinden rapor almak ihtiyacı hissetmek
tedirler. Bu, hastaneler için büyük bir külfet ve haki
katen zaman kaybedici bir husustur. Hastanelerimiz 
bu nedenle kendi asıl görevlerinden uzaklaşmışlardır. 
Bir trafik ehliyeti almak isteyen kimse, 5 - 6 tane uz
man hekimin kontrolünden geçmektedir. Mevcut ya
salardan istifade ederek veya yeni yasalar getirerek 
bu yükü hastanelerin üstünden almak mümkün değil 
midir? Meselâ, bir millî eğitim doktorluğu, bir trafik 
hekimliği, teşekkül ettirilse, bu müracaatlar orada kar
şılama, hastanelerin kalabalığı ve diğer işlerde hizmet 
daha çok artacaktır. 

Ben bunun yanında bir de, pratisyen hekimlerin az 
bir müddetle kurs görerek uzman hekimlerin yapabi
leceği bazı işleri yapabileceklerini zannediyorum. Ör
neğin, kuduz aşısı uzman hekim marifetiyle yapılıyor, 
ama pratisyen hekimler tarafından da kurs gösteril
mek suretiyle belki yapılabilir. Meslekten olmadığım 
için kusuruma bakmayınız. 

İkinci maruzatım; Şark illerinde çalıştığım müddet 
zarfında müşahade etmek imkânını buldum, sağlık 
ocakları, köylerin öyle mevkilerine konmuş ki, hiç bir 
köyün işine yaramamaktadır. İki köyün arasına konan 
yerler var, köyün çok uzağında olan yerler var. Bunun 
sebebi, sadece bedava arsanın verildiği yerde kurul
muş olmasıdır. O tarihlerde 400 - 500 bin lira sarf 

edilerek yapılmış bir sağük ocağına 10 bin lira ile o 
köyde istenilen yerde arsa temin etmek mümkündür. 
Bu sağlık ocaklarının inşası devam edeceğine göre, ar
sa parasından kaçmak için, sağlık ocaklarını köylerin 
uzak yerlerine koymayalım. Çünkü, özellikle Doğu böl
gelerimizde, soğuk yerlerden ve köylerden, sağlam 
adam oraya gidinceye kadar hasta olur. Kaldı ki, 
hasta oraya gidinceye kadar hastalığı artar. Bu, üze
rinde önemle durulacak bir konudur. İllâ bedava ar 
sa peşinde koşup olmayacak yerlere bu merkezleri kon
durmayalım. Basit bir binanın inşaatı bugünkü fiyat
lar karşısında milyonlara çıkacaktır; 1 0 - 2 0 bin lira
lık arsa bedeli çok küçük bir oran tutmaktadır, bun
dan da kaçınıîmamasmda büyük fayda görmekteyim. 

Üçüncü maruzatım; burda teşekkür ve şükranla an
mak icap eder, çok çalışkan başhekimler vardır. Bun
lardan benim tanıdığım bir tanesi de Balıkesir'de Dev
let Hastanesi Başhekimi Rasim Beydir. Sırf şahsî gay
retleri sayesinde 5 katlı bir binanın kaba inşaatını bi
tirmiş durumdadır. Eğer, Bakanlık sosyal yardım fas
lından buraya bir yardım yaparsa, Rasim bey bu bir 
yardım karşısında, 10 misli halktan yardım toplayacak
tır. Çünkü, bir yere kadar halkın yardimıyle gelinebi
liyor ve artık orada halkın yardımına müracaat etme 
imkânı kalmıyor. Ufak bir merhale aştıktan sonra, 
sonsuz bir halk yardımı temin etmek için yine bu mer
haleyi aşmak lâzımdır. Burada Bakanlığın yardım 
elini uzatması ve bir yardımda bulunması hakikaten 
büyük bir ferahlık getirecektir. Çünkü, can borcu 
ödenmiyor. Bir arkadaşım; «Doktorların itibarları bir 
zabıt kâtibi, tahrirat kâtibi kadar arttığı zaman» dedi. 
Ben katiyen buna katılmıyorum. Doktorlara karşı, say
gısı, hürmeti olmayan insan yoktur. Can borcu şükra
nı kolay kolay ödenmiyor, insan, ufak bir şifa gördüğü 
kimseye canından parça vermek istiyor. Hastanelere 
giren birçok insan var; iyileşip çıktıktan sonra oraya 
yardım etmek için fırsat arıyorlar. İşte bu gibi teşeb
büslerde; meselâ bir pavyonun donatımı, bir pavyonun 
inşaatı, bir pavyonun masraflarının deruhte edilmesi 
çok olağan şeylerdir. Bunun örneklerini memleketi
mizin hemen her yerinde görmek mümkündür. 

Ayrıca, yine böyle bir dernek tarafından meydana 
getirilmiş Çapa Çocuk Psikiyatri Kliniği vardır. Orası 
da binasını, tefrişini tamamlamıştır; fakat Sağlık Ba
kanlığından beklediği 30 müstahdem kadrosu verilme
diği için açılamamaktadır. Büyük bir ihtiyacı karşıla
yacaktır. Ve ele aldığı konu, maalesef Sağlık Bakan
lığının da çok üzerinde durmadığı veyahut duramadı
ğı, durmak istemediği bir konu; sakat çocukları orada 
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barındırmak ve bakmak için yapılmış bir teşebbüstür. 
Bu konu, önemli bir konudur. Bu konu, çocukları 
tedavi etmekten, kurtarmaktan ziyade, o çocukların 
ailelerini kurtarmak ve o aileleri, memlekete hizmette 
daha çok imkâna kavuşturmak için ele alınmalıdır. Sa
dece çocuk olarak mücerret ele almak değil, çocuğun 
ailesini kurtarmak için bu meseleye yaklaşmak lâzım
dır. 

Benim söyleyeceklerim bu kadardır. Son söz bana 
düşmüş olmakla, ben kendi adıma ve diğer parlamen
ter arkadaşlarım adına bütün Türk doktorlarını bura
dan saygı ve şükranlarımla selâmlarım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Eriş. 
Sayın Bakan, saym Naci Cidal, sayın İsmail Kut

luk, sayın Arif Hikmet Yurtsever, belli konular üze
rinde sizden cevap rica etmişlerdi ve yeterlik önerge
sini de o kayıt ile oya sunmuştum. Belki bu konular 
inceleme yapmaklığınızı gerektirdi. Bilmiyorum, ister
seniz kürsüden, isterseniz oturduğunuz yerden, nasıl 
isterseniz görüşünüzü açıklayabilirsiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın Başkanım, 
yazılı olarak sorulmuş olan sorular, inceleme yapma
mı gerektiren sorulardır. Çünkü, bölgesel hastane du-
rumlarıyle ilgili sorular vardır bunların bünyesinde. 
Bu nedenle, en kısa zamanda bu sorulara yazılı olarak 
cevap arz edeceğim. 

Kürsüde yaptığım konuşmamı bitirirken bu husu
su söylemeyi unuttum; özür diliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın senatörler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sa

hiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerindeki 
görüşmeler (ki, programa göre birlikte görüşülmesi ge
rekirdi) bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 349 388 454 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Koruyucu sağlık Hiz. ve sosyalleş
tirme 1 552 721 281 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ana - çocuk sağ. ve aile planla -
laması 130 953 660 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 1 619 803 000 
BAŞKAN — Bu konuda bir değiştirge önergesi 

vardır, sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Daire ve Kurum 

Program kodu 
Altprogram kodu 
Ödenek türü kodu 
Faaliyet türü kodu 

EKLENEN 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 
113 
02 

2 
001 

Harcama Kalemi 
Yüzler 
Onlar 
Birler 
Miktar 

Daire ve Kurum 

Program kodu 
Altprogram kodu 
Ödenek türü kodu 
Faaliyet türü kodu 

Harcama KE 
Yüzler 
Onlar 
Birler 
Miktar 

600 
620 
— 

6 000 000 
DÜŞÜLEN 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 
113 
02 

2 
001 

ılemi 
700 

: 710 
: — 
: 6 000 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 
ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Edirne 
Nafiz Ergeneli 

Ankara 
Yiğit Köker 

Urfa 
Halil Balkıs 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 
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Gerekçe : 
Ankara Numune Hastanesinin artan yatak kapa

sitesi ve geniş hizmet sahası izahtan varestedir. (90) 
yataklı çok yüklü beyin cerrahisi ve kardiyoloji kli
niğinin hizmeti asgarî manada yürütülebilmesi ancak 
angio grafi ile mümkün kılınacağı ilmen ve tıbben 
zorunludur. Bu bakımdan söz konusu aletin alınma
sında katî mecburiyet vardır. 

BAŞKAN — Önerge bilgilerinize sunuldu. 
Komisyonun sayın sözcüsü, önergedeki öneriye 

katılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletvekili) 
— Sayın Başkan, eklenen harcama kalemini iyice ta
kip edemedim. 610 mudur, 620 mi midir? 

BAŞKAN — 620 efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletvekili) 
— Gider artırıcı nitelikte görmüyoruz, katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın Başka
nım, ben Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
sinin bütünlüğünü ve dağılımını korumak durumun
dayım. Bu bakımdan katılmıyorum. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor, Hü
kümet katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Önergenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

113 ncü bölümü tekrar okuyorum : 

Bölüm Lira 

113 Yataklı Tedavi Kurumları 1 619 803 000 

BAŞKAN — Bölümü, dikkate alınması kabul edi
len önergedeki değişiklikle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm, 
dikkate alınması kabul edilen önergedeki değişiklik
le birlikte kabul edilmiştir. 

Diğer bölümlerin okunmasına devam ediyoruz. 

Bölüm Lira 

114 Sosyal hizmetler 134 579 266 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programı bölünemeyen 30 717 893 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin mil
letimiz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olma
sını dileriz. 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 
11289) (S. Sayısı : 418). (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına geçiyo
ruz. 

Bu tasarının tümü üzerinde konuşmak isteyen sa
yın üye?.. Yok. Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı. 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğüne 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (22 399 853) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 3 028 110 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden doğan bu
laşıcı hastalıklardan korunma 18 505 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 866 743 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 418 S. Sayılı basmayan 2 . 5 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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1 nci maddeyi okunan ve kabul edilen cetvelle-
riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere, (22 399 853) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B — CETVELÎ 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 18 002 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 98 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 4 199 853 
BAŞKAN — Bölümü, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde ve okunan bölüm üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 2 nci maddeyi okunan ve bi
raz önce kabul buyurduğunuz bölümlerle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etm3yenlar.. 2 
nci madde, okunan ve biraz önce kabul buyurduğu
nuz bölümlerle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünce 1975 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
1 üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun hükmün
deki kararnamelerin uygulanmasından doğan istihkak
lar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdir
de, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşen gelir 
fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli 
cetveldeki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
I edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve Sos-
I yal Yardım bakanları yürütür. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
' üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
j edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
j Tasarıyı tümü ile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
i edenler.. Etmeyenler.. Tasarı tümü ile kabul edilmiş-
j tir. 
I Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

| Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
j 

j millet ve memleketimiz için uğurlu ve hayırlı olma-
i sini dileriz. 
i Sayın senatörler, kabul ettiğiniz programa göre, 
i öğleden sonraki Oturum ile gece Oturumu arasmda 
I saat 19,00 ile 20,30 arasında ara verilmesi gerekir 
I idi. Şimdi saat 19,57. Bu itibarla 30 ncu Birleşimin 
j 4 ncü Oturumunu saat 21,15'te açmak hususunu, oy-
j larmıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
! Kabul edilmiştir. 

Tasarı, 30 ncu Birleşimin 4 ncü Oturumunda kü
reler dolaştırılmak suretiyle açık oya sunulacaktır. 

Oturumu saat 21,15'te açmak üzere kapatıyo
rum. 

| Kapanma saati : 19,58 

557 — 



C. Senatosu B : 30 9 . 2 . 1975 O : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma SaSi : 21.15 

BAŞKAN : Başkanvekiii Zihni Betil 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl), Ekrem Kabay (Burdur) 

i giz, eğitim ışmde hiç bir şeyi gızîemeksızın sergıle-
I meye çalışacağız. 

! Tedavilerde teşhisin çok önemli bir faktör oldu-
! ğunu biliyoruz. Teşhis, doğru yapılınca tedavi bü-
i yük ölçüde başarıya ulaşır. Biz, parti olarak ülke-
; mizde devam eden eğitim, öğretim işinin bozuklu-
| ğunu ve verimsizliğin yıllardır dile getirmekteyiz. 
j Yıllardır bu bozuk eğitim düzeninin değişmesini ve 
! sağlıklı bir duruma getirilmesini istiyoruz. Bunun 
! için daha işbaşına gelmeden eğitim, öğretim konu-
| sunda düşüncelerimizi ve yapacağımız işleri bütün 
i boyutlarıyle seçim bildirgemizde halka sunmuş bu-
i 

| lunuyoruz. Bu bildirgede; «Eğitim olanakları kim-
j senin gücünü aşmayacaktır, eğitimde kimsenin önü 
j tıkanmayacaktır, eğitim içi hiç kimse geç kalmış ol 

mayacaktır, eğitim kalkınma isterlerine ve çağdaş 
eğitim görüşlerine uygun olacaktır.» demiş ve bunun 
naşı! gerçekleştirileceğini açıklamış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, 3C ncu Birleşimin 4 ncü Oturumunu 
açıyorum. 

C) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ, 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesini 
görüşeceğiz. Danışma Kurulu tarafından alınan ve 
Yüce Genel Kurulca tasvip edilen karara göre ha
zırlanan program gereğince Millî Eğitim Bakanlığı, 
İstanbul Üniversitesi, istanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademesi, 
Çukurova Üniversitesi, Diyarbakır Üniversitesi büt
çeleri birlikte görüşülecektir. 

Usulüne göre söz almış bulunan sayın üyelerin 
adlarını açıklıyorum. C.H.P. Grupu adına sayın Ni
yazi Unsal, C.H.P. Grupu adına ikinci kez konuş
mak üzere Sayın Celâl Ertuğ, A.P. Grupu adına 
Sayın Sait Mehmetoğlu, A.P. Grupu adına ikinci 
kez konuşmak üzere Sayın İsmail Kutluk, Millî Bir
lik Grupu adına Saym Kadri Kaplan, Cumhur başka
nınca Seçilen Üyeler Grupu adına Sayın Bahriye 
Üçok. 

Kendi adlarına söz almış bulunan sayın üyeler; 
Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Hamdi Özer, Sayın 
İsmail İlhan, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Hüse
yin Öztürk, Sayın Reşat Oğuz, Sayın Salim Hazer-
dağlı, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Arif Hikmet 
Yurtsever, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Tur
gut Cebe, Sayın Lûtfi Doğan. 

Söz sırası Cumhuriyet Flalk Partisi Grupu adına 
Sayın Niyazi Ünsal'ın. Buruyurunuz efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (Er
zincan) — Sa.yın Başkan, değerli senatörler; 

Millî Eğitim sorunlarımızı Grupurn adına eleş
tirmek üzere söz almış bulunuyorum. Grupurn adına 
yapacağım eleştirilerde, 7 ay içinde parti olarak yap
tıklarımızı gözden uzak tutmayacağım. Bu Bütçede 
yapılacak eleştirilerin genellikle bizi hedef alacağını 
biliyorum. Bunun için eğitim, öğretim dalında yap
tıklarımızın öz eleştirisinde önce kendimiz bulunaca-

İşbaşında kaldığımız kısa sürede, elbette böyle
sine köklü ve yüklü bir sorun bütün boyutlarıyle 
birden uygulamaya konamaz. Buna geniş zaman ve 
olanak ister. Ama yine de ümit verici birçok işin 
başlangıcı yapılması, bazı önemli eğitim sorunlarına 
istikamet verilmiştir. Özellikle öğretmenler kısa sü
rede bir güvene kavuşmuş, ilk defa Mustafa Necati 
ve Hasan Âli'den sonra Bakanlığı ve Bakam ile 
bütünleşmiştir. 

Birinci ve ikinci Plan dönemlerinde kısılan ya
tırım ödenekleri birkaç misli artırılmış, tıkanan oku
ma yolları bir bir açılmıştır. Her yıl üniversite ön
lerinde aylarca bekleyen gençlere geniş olanak sağ
lanmış, 1973 - 74 öğretim yılında 37 792 olan öğ
renci kapasitesi birden 126 605'e çıkarılmıştır. Mek
tupla öğretim sistemiyle halk üniversitelerinin ve gi
derek oluşacak açık üniversitelerin temeli atılmıştır. 
Bu sistem ileride gelişip genişlediği zaman çalışan, 
çalışırken öğrenen nesil daha da artacak, öğrenen 
insanların yükü anne-babalarm üstünden büyük ölçü
de kalkacaktır. Bu sistem, eğitimi duvarların dışına 
taşıracaktır. 
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Ayrıca, bu durum yaygın eğitimi de olumlu yön
de geniş ölçüde etkilemiş olacaktır. Eğitimin sürek
li ve yaygın hale gelmesini istemeyenler, yazışmak 
öğretim sistemine karşı çıkıyorlar. «Efendim, halkı 
mekteple değil, mektupla öğretmek istiyorlar mek
tupla öğretim olmaz» diyorlar. Tıpkı, «Halk plan 
değil, pilav istiyor, seçim değil, geçim istiyor.» den
diği gibi, bunda da bilinçsiz çıkışlar yapılıyor, plan
la pilavı karşılaştıran mantık, şimdi de mekteple mek
tubu karşılaştırıyor. 

Sağduyu sahibi insanların bu bilinçsiz çıkışları 
önemsemeyeceğini biliyoruz. Bu sistemin uygulama 
dönemi başladığı zaman, önemi daha iyi anlaşıla
caktır, okuyan gençler bu sisteme sahip çıkacak
tır. O zaman herkes girişimin mektup - mektep işi 
değil, bir halk üniversitesi olduğunu anlayacaktır. 

Yazışmalı öğretimle Ecevit Hükümeti ve onun 
değerli Bakanı Üstündağ, halk üniversitelerinin ve 
giderek gelişcek açık üniversitelerin temelini atmış
tır. Eser küçümsenemeyecek kadar büyüktür. 

Sayın senatörler; 
Bu söylediklerimle kısa sürede eğitim sorunumu

zu düzene koyduğumuzu, işin üstesinden geldiğimizi 
söylemek istemiyorum. Az sonra sıralayacağımız so
runlarla eğitim işinin halen ne durumda olduğunu 
hepimiz göreceğiz. Yıllardır kökleşmiş, katılaşmış 
ve yozlaşmış bir eğitim düzenini kısa sürede de
ğiştirmenin mümkün olmayacağını biliyoruz. Sorun, 
halen çözülmüş değildir ve ulusun büyük bir proble
mi olarak önümüzde durmaktadır. 

Biz parti olarak daima bunun bilinci ve hazırlığı 
içindeyiz. Esasen bir ülkenin eğitim düzenini, genel 
düzeninden soyutlayıp sisteme koymak, istendik du
ruma getirmek mümkün değildir. Bir ülkenin genel 
düzeni bozuksa, sağlıklı işlemiyorsa, bunun doğal so
nucu eğitim, öğretim işi bozuktur. Ulusların eğitim 
işini, o ulusun yönetim düzeni biçimler. Bugüne ka
dar yönetimi elinde bulunduranların tümü, eğitim 
işini kendi felsefelerine uygun hale koymuşlardır. 
Bozuk düzenler, sosyal dengeyi sağlayacak fırsat ve 
imkân eşitliği verecek sistemlere daima karşıdır. Bun
lar herşeyi işine geldiği biçimde oluşturur. Böylesi 
düzenlerde uygulanan eğitim sistemleri, çağın eği
tim görüşünü kolay kolay kabul etmez, hatta bir 
yerde bunu tehlikeli bulur. Bu nedenle, bizim oluş
turacağımız eğitim sistemini beğenmeyenlerin çıkaca
ğını biliyoruz, hatta tehlikeli sayanların varlığını gö
rüyoruz. Ama hangi durumda olursa olsun, biz halk
tan yana bir eğitim düzeninin kurulacağı azmimizi 

daima muhafaza ediyoruz. Böyle bir düzen kurul
duğu zaman eğitimde birlik olacaktır, sosyal adalet 
sağlanacaktır, eğitimin her dalı ve basamağında kim
senin önü tıkanmayacakür. Okulların kapısı herkese 
sonuna kadar açılacaktır. Toplum için sürekli ve 
yaygın bir eğitimin eğitim düzeni uygulanacaktır. 
Üretime dönük, toplum koşullarına ve kalkınma is
terlerine uygun bir eğitim başlayacaktır. Eğitim, ulu
sal kültürümüzü koruyup geliştiren ve çağdaş uygar
lıkla bütünleştiren bir duruma gelecektir. Böyle bir 
düzen içinde eğitim, insan kişiliğinin serbestçe geliş
mesine, toplumsal dayanışma ruhunun güçlenmsine 
katkıda bulunmuş olacaktır, çözüm yollarını bu an
layış içinde arıyoruz. Şimdi, böyle bir düşünceyle 
eğitim sistemimize bir göz gezdirelim. 

Öğretmen sonrunu 

Eğitim, öğretim sorunumuzun temel unsurların
dan biri, öğretmendir. Öğretmen konusu yıllardır en 
önemli sorun olarak önümüzde durmaktadır. Cumhu
riyetten beri bu sorun çok kere ele alınmış; fakat ya
pılan bütün denemeler işi çözüme bağlayamamıştır. 
Köy enstitüleri deneyiyle sorun bir süre çözüm yo
luna girmiş, fakat kısa sürede bu olumlu girişimin 
önüne dikilen olmuştur. Şimdi, köy enstitülerinin 
yerine konan klasik okullarda binlerce genç genel eği
tim işinin esaslarını değil, komando olmanın incelik
lerini edinmeye özeniyorlar. Gençlik içinde ve okul
larımızda görülen dalgalanmaların, yapılan münaka
şaların, gereksiz bölünmelerin tohumları, ta 1946'lar-
da köy enstitülerine saldırılar yapılmaya başlandığı 
zaman, köy enstitüleri kapatıldıktan sonra da devam 
etmiştir. Şimdi atılan bu tohumlar meyve vermekte
dir. 20 yıldır öğretmen okullarına atanan öğretmen
lerin seçimine büyük özen gösterilmemiştir. Bunların 
içinde mesleğinin adamı olan öğretmen yok denecek 
kadar azdır. Öğrencilerine kaba kuvvet deneyleri yap
tıran, yozlaştırıp şartlandıran kim varsa, çoğunlukla 
onlar gönderiliyor bu kurumlara. 

Durum o hale geldi ki, yeni mezun bir öğretmen
le meslekî konularda anlaşmak, değişen ve gelişen eği
tim esaslarını tartışmak çok zorlaşmıştır. Geçmişte öğ
retmene bitmez bir mefkure verilirdi; yeni deyimiyle 
tutku verilirdi. Şimdi, mefkurenin, tutkunun ne oldu
ğu bilinmiyor. Büyük Atatürk'ün, «Öğretmenler, ye
ni nesil sizin eseriniz, olacaktır.» sözü, söylendiği gün
lerden daha çok önem kazanır duruma gelmiştir. 

Şimdi bir yeni deneme daha başlamıştır. Yeni de
neme, özellikle süre yönünden işi ele almış ve tek tip 
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamıştır. Öğretmenlerin 
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yükselme ve okuma tıkanıklığını açmak istemekte
dir bir bakıma. Yeni denemeye göre üç yıllık öğret
men liselerinden sonra, puanı uygun olanlar iki yıl
lık eğitim enstitülerine giderek temel eğitim okulları
nın birinci devrelerine öğretmen olacaktır. Üç yıllık 
eğitim enstitülerini bitirenler temsil eğitim okulları
nın ikinci devresine dal öğretmeni olacaktır. Dört 
yıllık eğitim enstitülerini bitirenler ise, lise ve dengi 
okullara branş öğretmeni olacaklardır. Bu kesimlere 
geçiş olanağı, başarabilen her "öğretmene tanınmış
tır. 

Burada bir konuyu eleştirmeden geçemeyeceğiz. 
Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme işinde nedense 
devamlı, süreyi uzatmaktadır. Köy enstitüleri dene
yinde beş senede yetişen öğretmeni klasik okulların 
dönüşte altı senede yetiştirmeyi öngörmüştür. 17 000 
köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin mesleklerinde gös
terdiği başarıyle, klasik öğretmen okullarından çıkan
ların başarısı kıyaslanamayacak ölçüde farklıdır. Her 
iki kaynaktan çıkanların dosyaları değerlendirme so
nuçları, verdiği yapıtlar Bakanlık kayıtlarında dur
maktadır. Yaptıkları işler, verdikleri yapıtlar ortada
dır. 

Demek ki, öğretmen yetiştirmenin sanıldığı kadar 
süre ile bir ilgisi yoktur, ama Bakanlık nedense bu 
altı sene ile de yetinmeyerek süreyi yedi seneye çıkar
dı. Şimdi görüyoruz ki, sekize çıkarmıştır. Bunu an
lamak mümkün değildir. Bir yetkili, dünyada bizim 
kadar kısa sürede öğretmen yetiştiren ülke yoktur, 
demiştir. Bu, ciddî bir söz değildir ve sorunu gerçek
çi açıdan yansıtmamaktadır. Dünyada yoksa bizde var
dır; işte dünya çapında üne kavuşmuş köy enstitüleri 
deneyi ortadadır. 

Süre uzatmakla meslek adamı yetişmez. Meslek ada
mını, güvenilir programlar, bilimsel yöntemler yetişti
rir. Bu süreyi çok fazla buluyoruz. Kırk bin öğretmen 
ihtiyacı olan ortaöğretimde sekiz, on sene okutarak öğ
retmen yetiştiremeyiz. Bu pahalı işin, sanıldığı kadar 
bilimsel bir dayanağı da yoktur. Öğretmen yetiştiren ku
rumlarımızın programlarını ve yöntemlerini süratle ele 
almanın ve soruna daha gerçekçi açıdan bakmanın ge
reğine inanıyoruz. 

Bu sorunumuzun diğer bir yönü de, her yıl yetişen 
öğretmen sayısına yakın öğretmenin çeşitli nedenlerle 
işinden ayrılmasıdır. 1973 - 1974 öğretim yılında me
zun olan 11 207 ilkokul öğretmenine karşılık 2 728 
öğretmen işinden ayrılmıştır. Yine aynı yıl mezun olan 
2 601 ortaokul, lise ve dengi okul öğretmenlerine kar

şılık, 1 190 öğretmen görevinden ayrılmıştır; emekli 
olanlar bunun dışındadır. 

Bunların nedenlerine indiğimiz zaman, ayrılanların 
çoğu parasal nedenlere dayanmaktadır. Ucuz öğret
men çalıştırma politikası yetişen öğretmenleri bankala
ra, bürolara, özel okul sahiplerine, fabrikatörlere, iç
te - dışta işçi arayanlara kaptırmaktadır. Meslek okulla
rı bizde âdeta bir su borusu gibi çalışmaktadır. Bir baş
tan giren su öbür baştan boşalıyor, ama ne boşaldığı 
depo dolar, ne bağlandığı çark döner. 

Bugün, Adana ili özel okullarında bir öğretmene 
dokuz öğrenci, devlet okullarında 58 öğrenci düşmek
tedir. Öğretmenin yetişmesine hiç bir katkıda bulunma
yan özel okul sahipleri, bankalar, bürolar, işyerleri, üç -
beş kuruş imkân tanıyan herkes öğretmen çalıştırmak
tadır. Bunun bir düzene girmesi zorunludur. Az maaş 
ödeme nedeniyle öğretmenleri kaçırmamız, peyderpey 
başka alanlara aktarmamız ulusa çok pahalıya mal ol
maktadır. Ayrılan öğretmenlerin yerine yenilerini ye
tiştirme yatırım, para, zaman ister, üstelik öğretmen açı
ğı da büyüküükçe büyür. 

Öğretmen açığını daha çok ortaöğretimde görmek
teyiz. Dersane yokluğu ilköğretim kesimindeki açığı 
şimdilik öğretmektedir. Aslında İlköğretimde açık daha 
fazladır. İlköğretim açığında 785 bin çocuğumuz okul
dan yoksundur. En az 30 bin ilkokul öğretmenine ihti
yaç vardır. Okul yapımının yıllarca ihmal edilmesi, bu 
sahadaki açığı şimdilik gizler görülmektedir. 

Bugünkü verilere göre ortaöğretimde sağlıklı bir 
eğitim, öğretim için 40 bin öğretmene daha ihtiyacımız 
var. Bu, üzerinde önemle durulacak ve düşünülecek bir 
sayıdır. 

İnancımız o ki, öğretmenler yaşama ve çalışma öz
gürlüğüne kavuşmadıkça, öğretmen açığı bir sorun 
olarak önümüze her zaman çıkacaktır. Bu sorunu bi
raz da istihdam politikasındaki yetersizlik büyütmek
tedir. Şehir merkezlerinde çalışma olanağına uygun 
yerlerde âdeta öğretmen enflasyonu vardır. İş o hale 
gelmiş ki, öğretmen açığı genel sayıda değil; köyden 
köye, şehirden şehire, bölgeden bölgeye de değişmek
tedir. Yapılan hesaplara göre sadece ilköğretim kesi
minde bu ders yılı 10 000 öğretmen fazladır. Halbuki, 
Doğu illerinde mahrumiyet bölgesi okullarında ve 
özellikle köylerde kapalı okullar vekil öğretmenlerle 
yönetilen çok sayıda sınıfımız vardır. O halde bu 
10 000 öğretmen fazlalığı nerede görülüyor? Hemen 
söyleyelim: Şehir merkezlerinde, çalışma olanağı çok 
iyi olan batı ve kıyı kesimlerinde. Bu da, adam kayır
ma, plansız ve programsız çalışma örneğinden birisi-
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dir. Sekiz - on öğrencinin sözde eğitimi ile meşgul 
olan öğretmen sayısı bir hayli vardır. 

Yine, Doğu bölgesinde binlerce okul kapalı iken, 
böylesine yerlerde binlerce öğretmen depo tayinlerin
de bekler, vali ve millî eğitim müdürleri verecek 
yer bulamaz, bürolarda öğretmenlere iş aranır. Şu 
geçirdiğimiz günlerde Erzurum Tekman İlçesi Lise
sinde yalnız bir öğretmen vardır; ama özel okulların, 
Ankara Fen Lisesinin, İstanbul Erkek Lisesinin, 
Özel Alman Lisesinin öğretmen kadrosu yeterinden 
fazladır, öğretmen başına ortalama öğrenci sayısının 
altında öğrenci görünmektedir. Bunu bir düzene 
koymayan; köy - şehir, Doğu - Batı farkını kaldırma
yan eğitim düzeni bizim söylemek ve anlatmak iste
diğimizden daha bozuktur. Sosyal adaleti, Anayasa
nın eşitlik ilkelerini zedeler ve hiçe sayar durumda
dır. 

Bu ölçüler içinde yetişen talebeleri aynı sınavlarla 
ölçmeye kalmak, haksızlığın ta kendisidir. Köyde beş 
sınıfa bir öğretmen, şehirde her sınıfa bir öğretmen 
verenler, bununla da kalmayıp köyde 170, şehirde 
200 gün öğrenim yaptıranlar sınavlarda aynı sonucu 
isteyemezler. 

Öğretmen atama düzeni, sınav düzeni her yö
nüyle bozuktur. Bunun tez elden değişmesini ve bir 
düzene konmasını bekliyoruz. 

Bu ölçüler içinde yetişen talebeleri aynı sınavlarla 
da Ankara Fen Lisesinin ortalama fen puanı 476, 
Özel Alman Lisesinin 412, Hakkâri Lisesinin 284, 
Hekimhan Lisesinin 263'tür. Özel Alman Lisesi ve 
Ankara Fen Lisesi yanında Hakkâri ve Hekimhan 
liselerinin çocuklarını aynı eğride değerlendiren sis
temleri burada eleştirmek ve bu sisteme nasıl, diye 
sormak bile bizce fazladır. 

Eğitim işinde yıllardır denenen ve üzerinde duru
lan bir konu da. vekil öğretmen işidir. Doktorun na
sıl vekili olmazsa, hastayı doktordan başkası tedavi 
edemezse, öğretmenin de vekili olamaz. Bu yanlış 
tutuma da bir son vermemiz gerekiyor kanısındayım. 
Sokaktaki adamı tutup insan yetiştiren adamın yeri
ne koymak, hem mesleğe, hem de meslek adamına 
saygısızlık oluyor. Bu tür işlemlerde öğretmenin 
meslek onuruna, kişiliğine büyük bir darbe vurul
maktadır. Bizce, eğitimciyi ve eğitimi hafife alarak 
vekil öğretmenle eğitim yapmak, hiç yapmamaktan 
daha zararlıdır. Bu işe bir son vermeyi uygun ve 
kaçınılmaz buluyoruz. 

Okul sorunumuz : 
Okul sorunu köyde ve şehirde önemini muhafaza 

etmektedir. Birinci ve tkinci Plan dönemlerinde okul 

yatırımlarında yapılan kısıntılar okul sorunumuzu 
daha da artırmıştır. 1973 bütçesinde ilkokul yatırım
larına 141 200 000 lira ayrılmıştır. 1974 bütçesinde 
bu para beş katı artırılarak 672 300 000 lira olmuş
tur. Ne var ki; bu para ile ancak beş bin derslik 
yapılabilmiştir. Halbuki bizde, üçlü öğretimi kaldır
mak, geçici binalarda öğretim yapan ilkokullarımızı 
binaya kavuşturmak için 61 bin dersliğe ihtiyaç var^ 
dır. Buna okulsuz 3 361 köyü ve artan nüfus ora
nını da katınca, sorun daha da büyümektedir. 

Demek ki; 1974'te beş misli artırılan bütçe anla
yışı ile devam ettiğimiz takdirde, ilköğretimdeki bi
na sorununu 15 senede ancak çözeceğiz. Konu, bu 
denli ciddîdir ve geç kalmıştır. 

Okul yapma işinde de köy - şehir, Doğu - Batı 
farklılığı vardır. Batı ve kıyı kesiminde bulunan köy
lerimizin okullaşma oranı Doğu bölgesi köylerine 
göre çok farklıdır. Ağrı İlinin 234, Erzincan İlinin 
241 köyüne Devlet halen okul yaptırmamıştır. Hak
kâri İlinin 218 yerleşim yerinin 133'ünde ilkokul var
dır. Buraya 1973 öğretim yılında 1 200 000 lira, okul 
yapmak için ödenek ayrılmıştır. 1974 yılı bütçesinde 
bu, 6,5 milyon liraya çıkarılmıştır; ama geç kalmayı 
çözecek yeterlikte bir sayı değildir. 

Ayrıca, şehirde bulunan okulların her türlü gi
derlerini, hizmetli masraflarını Devlet karşılarken, 
köy okullarına bu olanakların hiç biri sağlanmamak-
tadır. Köylüye okul giderleri bir nevi angarya 
olarak yüklenmektedir. 

Doğu illerinde yapılan okulları iklim şartlarına 
uygun hale getirmeliyiz. Bu okulları tezekle, düzensiz 
yakıtlarla ısıtmak mümkün değildir. Kış aylarında 
eğitim - öğretim yanında, çocukların sağlığı da bozu
luyor. 2 500 - 3 000 metre yükseklikteki köylere okul 
diye beton yığını kurmanın olanağı yoktur. 

Okul yanında, öğretmen evleri de büyük bir so
run olarak durmaktadır. Öğretmenlere oturacak yer 
bulmak problem haline gelmiştir. Kimsenin oturma
dığı viraneleri, samanlık ve ahırları öğretmenlere 
oturma yeri olarak gösteriyorlar. Çoğu yerde bunu 
bile bulmak çok zor oluyor. Öğretmenlerin çoğu 
genç yaşta böylesine elverişsiz yerlerde hastalanıyor, 
öğretmen olduğuna bin pişman ediliyor. 

Birçok okulumuzun evden başka, tuvaleti de 
yoktur. Eğer tuvalet köy içinde de yoksa, öğrencinin 
ve öğretmenin halini düşünün. Bakalım bütün bu 
konularda idareî maslahat ne zamana kadar sürecek
tir?... 

— 561 — 
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Ortaokul ve liselerimizde bina sorunu ilkokullar
dan farklı değildir. 1972 -1973 öğretim yılından gü
nümüze kadar geçen üç yıl içinde 803 geçici binada 
ortaokul ve lise açmış bulunuyoruz. Hükümet etme 
işini hangi parti yüklenirse yüklensin, eğitim - öğre
tim işimizde içinden zor çıkılacak bir durumla karşı 
karşıya bulunuyoruz. Önceleri bir yana; planlı dö
nemde bulunduğumuz bir sırada üç yıl içinde 803 
geçici binada okul açmışız. Bu binaların hiç biri 
eğitim - öğretim işlerine uygun değildir. 

Bazı okullarda lüksten geçilmez, gereksiz harca
malardan çekinilmez; bazılarında rasgele yerlerde ya
tırmışız okul açılır, dairelere lüksten, süsten giril
mez, duvar kaplamalarına, fonlara, sadece zevk için, 
renk ve desen değişikliği için, yeni bir yönetici gel
diği için milyonlar harcanır; ama Planlamanın da 
öngördüğü zarurî yatırımlar yapılmaz ve devamlı 
kısıntıya uğrar. 

Bütün bu durumlar bizde, Planlama Dairesinin 
bir kenara itildiğini, ciddiye alınmadığını, önem ve
rilmediğini göstermektedir. 

Eğitim yatırımları her zamandan fazla ciddiyetini 
korumaktadır; daha fazla ihmal edilir ve yatırımlar
da kısıntıya gidilirse, değişen şartlar ve artan nüfus 
oram, sorunu daha da ağırlaştırabilir. Biz, okul yatı
rımlarına önem ve öncelik tanınmasından yanayız. 

Program sorunumuz : 
Eğitim - öğretim işinde programlar çok önemli bir 

faktördür. Yapılacak eğitimin nicelik ve niteliğini 
ortaya koyar. Bizim eğitim programlarımız, maalesef 
kolaylıkla savunulacak, benimsenecek durumda de
ğildir. Örneğin; ilköğretimde uyguladığımız progra
mın amaçları ilkelerine, ilkleri konularına, konulan 
ders kitaplarına, ders kitaplarına, ders kitapları Tür
kiye gerçeklerine ve eğitim isterlerine uygun değildir. 

İlkokul programı 1962'de denemeye, 1968'de uy
gulamaya konduğu halde; uygulamayla ilgili kıla
vuzlar hâlâ tamamlanmamıştır. Bilimsel verisiz ve 
gereksiz bir bilgi yığını, yanlış ve modası geçmiş yön
temlerle devam ettiriliyor. Hâlâ, elmanın en iyisi 
Amasya'da, armudun iyisi Ankara'da, kayısının iyisi 
Malatya'da şeftali Bursa'da, buğdayın çoğunun Kon
ya'da yetiştiği söyleniyor; ama bunların nasıl yetiş
tiği, daha iyi, daha çok nasıl yetiştirileceği öğretilmi
yor. 
Madenlerin nerelerde bulunduğu söylenir; kimin 

işlettiği, ne yapıldığı, kime satıldığı söylenmez. Eki
len, ya da işlenen topraklarımızın yüzölçümleri ezberle
tilir; ama ekilen yerlerin kaç kişinin elinde olduğu açık

lanmaz, gelir dağılımından hiç söz edilmez, söz et
meye kalkışanlar suçlanır, tehlikeli kişi olarak gös
terilir. Elma komisyoncularının kazancı ile elma 
üreticilerinin kazancı arasındaki çelişkiler prog
ramda yer almaz. 

Maden gelirinin, madeni 7 kat yerin altından çı
karan işçilerin değil, maden ağalarının kasalarında 
toplandığı söylenmez. 

Orman zenginlik kaynağı olarak öğretilir; ama 
bu kaynağın kimlerin cebine aktığı üzerinde durul
maz. 

Orman içi köylerinin çarpıcı yoksulluğu yanında, 
kereste tüccarlarının göz alıcı zenginliğinin ne
denleri işlenmez. 

Vatandaşın Devlete karşı görevleri öğretilir; ama 
Devletin vatandaşa karşı sorumluluğu öğretilmez, 
bütün bunlar arasında çelişkiler üzerinde durulmaz. 
Örnekleri çoğaltırsak haftalar sürer konuşmamız. 

Bize göre çocuklarımız yanlız yeraltı ve yer
üstü zenginlik kaynaklarının yerini ve adım öğren-
memeli, emeğin yarattığı değerden ve bu değerin 
nerede toplandığından da haberli olmalıdır. Böylece; 
her şey nedensiz, niçinsiz, kalıplaşmış, katılaşmış, es
kimiş biçimde sürer gider bizim eğitim işinde. 

Okulların sayısı kadar verimini de artırmalıyız. 
Okula girip çıkan adamın kafası mutlaka değişmeli
dir. Özgür düşünmeyi, doğru düşünmeyi kavramalı-
dır. Bütün programlarımız ve yöntemler bunu kazan
dıracak durumda değildir, ilgili kurumların buna 
öncelikle eğilmesini gerekli görüyoruz. 

Ortaöğretim kesiminde yapılan yeni düzenleme
ler de soruna çözüm getirecek yeterlikte değildir. 
Bizdeki programlar arasında hissedilir biçimde ko
pukluklar vardır. Yöntemler birbirine uymamaktadır. 
İlköğretim kesiminde uygulanan yöntemlerle, orta
öğretimde uygulananlar arasında önemli farklar var
dır. Ortaöğretimde yapılan yeni düzenlemelerle branş 
öğretmeni olmayan altı bölümde 35 çeşit ders getiril -
mistir. Bu derslerin hepsi uygulamalı derslerdir. 
Atelye ister, araç ister, uygulama sahası ister. 

Bunun ötesinde, bu pratiği kazandıracak, işi öğre
tecek branş adamı ister, ya da branş öğretmeni ye
rine geçecek usta ve kalfa ister. Bütün bunların yasal 
dayanağı ve uygulama olanağı temin edilmeden yü
rürlüğe konması faydalı olmamıştır. 

Ayrıca, teknik öğretim saatlerinden kısılarak reh
berliğe ve ahlâk derslerine verilen dersler de yeterin
ce değerlendirilmemektedir. 7 Saatlik fen derslerinin 
birden 3 saate indirilmesi, ayrıca fen dersleri keşi-



C. Senatosu B : 30 9 . 2 . 1975 O : 4 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Neticeden utanmayasın sonra. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL 
(Devamla) — O halde neticeyi bekleyelim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir saniye. 
Sayın Ahmet Karayiğit, şahsınız adına söz aldı

nız, grupunuzun da iki sözcüsü var, yerinizden mü
dahale etmeyin istirham ediyorum. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Geçen zamanın hesabını kimden soracağız?. 

C .H .P . GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Bu söylediklerimle ben, eğitimimizin içinde bu
lunduğu gerçekleri yansıtmaya çalıştım. Eğitimde de
ğindiğim konular gibi, daha birçok eleştirmeye de
ğer konu vardır. Türkiye'mizde, birçok yönünü olum
suz bulduğumuz eğitim düzenini değiştirecek, düzel
tecek büyük eğitimciler vardır. Dileriz ki, bunlara 
olanak sağlanır ve ulus isterlerine uygun eğitim dü
zeni gecikmeden gerçekleşir. 

Biz parti olarak daima böyle bir eğitim düzenini 
kurma yolunda çaba göstereceğiz; bunun bilinci ve 
hazırlığı içindeyiz. 

Bütçenin tüm eğitim mensuplarına ve tüm hal
kımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar su
narım, (C.H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz .Sayın Ünsaî. 
Sayın üyeler, grupları adına ikinci kez söz alan 

sayın üyelere, gruplarının adına ilk kez söz almış 
üyeler konuştuktan sonra sıra gelecektir. 

Buna göre Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sait 
Mehmetoğlu, buyurunuz. 

minde öğretmen fazlalığı yaratmıştır. Bütün bunlar 
gösteriyor ki, eğitim işi bizde sağlıklı bir görüşe ve 
planlı bir yapıya sahip değildir. Her gelen bu büyük 
sorun karşısında acele önlemlerin peşine takılıyor. 
Bugün ortaöğretimde çok saatler boş geçmektedir. 
Rehberlik saatlerinin ve trafik derslerinin islimi son
radan gelecek galiba... 

Yüksek öğretim sorunumuz : 
Yüksek öğretim sorunu hepimizi son yıllarda cid

dî olarak düşündürmektedir. Sorun, yüzeysel ve gün
cel önlemlerle geçiştirilecek ağırlıkta değildir, ciddî 
çalışma ve üzerinde çok durma isteyen bir konudur. 
Bugün üniversitelerimiz önüne büyük ölçüde şart
lanmış ve yozlanmış kafalar yığılmaktadır. Biz, bu 
kafaların sahiplerini yeni okullara yerleştirme çaba
sında yız. 

Kaldı ki, asıl sorun bu değildir. Bu gençleri sağ
lıklı kafalarla üniversite önlerine getirme sorunu, 
onları üniversite sahibi etmeden daha önemlidir. Bu
nu yapmak için eğitim - öğretim işini anaokulundan 
üniversiteye kadar bir bütünlük içinde oluşturmanın 
gereğine inanıyoruz. Bugünkü gençlik bunalımları
nın, gençlik içindeki uyumsuzluğun bir nedeni, genç
lere verdiğimiz eğitimin yetersizliğidir. 

Bugün gençlerin içinde bulunduğu ortamda yay
gın eğitim, örgün eğitimin çok ilerisindedir. Gençle
rin çevre yaşamı, örgün eğitimi aşmıştır. Düzenle
nen örgün eğitim programları, yaygın eğitim ya
nında yetersiz kalmaktadır. Örgün eğitim içinde ver
meyi sakıncalı bulduğumuz birçok konuyu gençler, 
yaygın eğitim yoluyîe öğreniyor ve çelişkileri bir bir 
görüyor, gerçeklerin gizlenmesine ister istemez tep
kide bulunuyor. İşimize gelenleri gençlere öğretme
ye kalktığımız sürece, bu tepkiler daha da artacak
tır, olaylar biraz daha devam edecektir. Bundan, an
cak özgür eğitim sayesinde kurtulabiliriz. 

Üniversitelere girme sorunu, yazışmalı öğretim 
sistemi ile büyük ölçüde halledilecektir. Dileriz ki, 
bu olumlu atılım lâyık olduğu önemi görsün ve gi
derek gelişsin. Bu sistem gelişir, uygulama eksiğini 
yaz aylarında tamamlarsa, çalışarak öğrenen gençlerin 
yükü, toplumun ve ailelerin üstünden büyük ölçüde 
kalkacaktır. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
O, sizin ancak hayal âleminizde gerçekleşir. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL 
(Devamla) •— Bu girişimi şimdiden çok başarıiı bir 
işin başlangıcı sayıyoruz. Giderek gelişeceğinden ve 
halk üniversitelerinin başlangıcı olacağından hiç şüp
hemiz yoktur. 

A. P. GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞLU 
(Mardin) .— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
saygıdeğer üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığının seçkin 
yöneticileri; 

Konuşmama başlamadan önce Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsüne detaylı bir şekilde cevap vermek 
isterdim; yalnız bu bir münazara şeklini alacağı ve 
bu şeklinde bütçede yeri olmadığı için, kendisine bir
kaç cümleyle cevap vermek istiyorum. 

Önerilerinde, bilime sırt çevirmiş, hissî ve içinde 
yetiştiği ortamı dile getirmeye çalışmıştır. Bugün 
Türk millî eğitimine yön veren bir şûra vardır. Bu, 
şûra, yasaca kendisine verilen sorumlulukların idraki 
içindedir; çağdaş eğitimi ülkemize de getirecek kud
rette olan bir kuruldur. Her parti buna riayet et
mek zorundadır. Sorumsuz kişilerin çıkıp, dayanık
sız ve objektiflikten tamamiyle uzak önerilerde bu-
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lunmaları, cidden yalnızca tebessümümüze sebep ol
muştur. 

Sayın senatörler; 
Bütçe ve benzeri konular Yüce Senatoya geldi

ğinde, hiç şüphesiz her parti görüşünü ve temenni
lerini dile getirmek gayreti içinde oluyor. Huzuru
nuza gelen Miilî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında 
bu yönden ve iyi niyetlerle görüşlerimizi sunmaya 
çalışacağız. 

1974 yılı bütçesinde de aynı görünümle birçok 
sorunları aydınlığa kavuşturmaya gayret etmiştik. 
Koalisyonun sayın Millî Eğitim Bakanının dikkatini 
bu kürsüden değişik hizmetlere çekmiştik. Sayın Üs-
tündağ, bu kürsüden belâgatîe ve kendilerine has 
davranışlariyle geleceği gülistan göstererek, eğitim 
sorunlarının çözümünde ve öğretmenlerin özlük 
problemleriyle ilgili geniş açıklamalar ve sınırsız 
vaatlerde bulunmuşlardı. 

Müsaadenizle, icraatleriyle ilgili devrede olup bi
tenlere sırası geldiğinde değinmeye çalışacağım. 

Önce Millî Birlik devrinde hazırlanıp yayınlanan 
222 sayılı Yasayı hatırlatmada fayda görüyorum. Bu 
yasa ile ilköğretim on yıl içinde gerçekleşiyordu ve 
okul sorunu da çözülüyordu. Genel bütçenin yüzde 
2 - 3 oranı bir iki yıl verilmişti; fakat takibeden büt
çelerde istenilen yasa gereği ödenek konmamıştır. 
Ancak, illerde çalışan ve özel idarelerden maaş alan 
memur ve hizmetlilerinin maaşlarını karşılayacak 
miktarlar konmuştur. Maliye ve Planalma Dairesi
nin hasis tutumlarından Türkiye, öğretimde isteni
len düzeye ulaşamamıştır. Bilhassa bu noktaya dik
kat etmenizi istirham ediyorum. Bu gerçeği bilmeden 
eleştiriler yapmamalıyız. 

1974 yılı bütçesinde ilkokullar için 672 milyon 
300 bin lira konmuştur. 1975 yılı bütçesine 750 mil
yon lira verilmiştir. Cüzî olan fark, ancak fiyat ar
tışını karşılayabilecektir. Bu fasıl ve maddeye, yasa 
gereği en az iki milyar lira konması gerekiyordu. 
Bugün 65 binin üstünde dersliğe ihtiyaç vardır. İki
li - üçlü öğretim ile geçici binalarda öğretim yapıl
dığını hesaba katarsak, manzara üzücüdür. Bu hazin 
tabloya mutlaka çare bulunmalıdır. 

Şu ana kadar 1973 yılı yatırımlarının sonucu da 
alınmamıştır. Hele Î974 yılı yatırımları sonuçlarının 
ne zaman alınacağı tahmin bile edilemiyor. Bu 
davaya ciddî sarılmak gerekir. 1973 malî yılı bütçe

siyle sekiz yıllık temel eğitim okullarına geçiş için 
400 milyon civarında ödenek konmuştu; bu parayla 
849 ortaokulda işlik yapmayı amaç edinmişti. 

TÜBİTAK, vatanseverlik duygularıyle üzerine aldı
ğı bu hizmeti araştırmayı zamanında ve çok ciddî bir 
şekilde gerçekleştirdi; fakat Bayındırlık Bakanlığının 
konuya isteksiz oluşundan, inşaatın kesin sonucu hala 
alınamamıştır. Bir yönden hizmetlere sahip çıkarlar, 
diğer yönden de iş görmede ataletlerini göze batacak 
kadar ağır yürütmektedirler. 

Her dönemde şûralar toplatılmış, ciddî ve ilmî ça
lışmalar yapılmıştır. Sayısı kabarık paralar harcandığı 
da bir gerçektir, Sonuç olarak elde edilen kararlar, hiç 
şüphesiz çağdaş eğitim görüşlerini yansıtırlar. Buna 
rağmen bu kararların gereği kadar uygulanmadığı ka
nısındayız. 

Yine Şûra'nın öngördüğü hususlardan birisi daha, 
idarî reformdur. Neşterin vurulma zamanı gelmiş olma
lıdır. Bu konuda merkez örgütünde inançlı uzmanlar 
da vardır. 

Okul ve illerde çalışan rehberlik merkez ve servis
lerin durgunluğu ve çalıştırılmayışlarına cevap bula
mıyoruz. Rehberlik gibi olumlu hizmet, takdirle karşı
lanır. Mutlak anlamda çevre, aile, öğrenci ve idarî iliş
kilerini düzenler. Bu suretle bizde de eğitim, çağdaş 
eğitime s>rt çevrilmediğinin bir yansıması olarak gö
rülüyor. Yalnız, bu konuya gereği kadar değer verilme
diği kanaatindeyim. Bu hizmeti gören görevliler genel
likle uzman seviyesinde ve üniversite çıkışlı kimseler
dir, ilgisizlikten bir kenara itilmişlerdir. Bu hizmeti ya
panlara da işgüçlüğü ve iş riski verilmelidir. Bu ilgisiz
lik, Bakanlığın günlük rutin hizmetlerden kendini kur
taramadığı sonucu olsa gerek. 

Talim ve Terbiye Kurulunun fonksiyonu yasaca 
tespit edilmiştir. Dün, bu Kurul ve Başkanları, başka 
kurumlarca bir yüksek okul açılmasına karşıyken (ki, 
gerçekte budur) bugün aynı Başkan, Bakan olunca, 
Millî Eğitim Bakanlığının kararını hiçe sayarak sır
tını Başbakana dayamak suretiyle Spor Akademisini 
açıyor. «Türkiye tezatlar ülkesidir» denmesinde biraz 
isabet olmuyor mu?... Bir orta dereceli meslek okulu
nun açılmasında dahi hassasiyet gösterenler bir yük
sekokulun açılmasına nasıl gönül verirler bilemem: tak
dirini yine sizlere bırakıyorum. 

Merkez Teşkilâtı Kanunu hayatiyetini yitirmiştir. 
Her fırsatta ve bilhassa şûralarda buna çok değinilmiş
tir. Bu konuda hazırlıklar da olduğuna kaniim. İve 
dilikle ele alınması yerinde olur. 
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2287 sayılı Yasada, bugün uygulamada birçok prob
lemleri çözen maddeleri vardır. Her nedense, bu ya
saya itibar edilmemiş ve keyfî tasarruflara gidilmiştir. 
Şimdi size örnek vereceğim. 

Bakanlık müfettişliklerine atanacaklarda aranılan 
özellikler adı geçen Yasada yer almıştır. Son yapılan 
atamalar, bu Yasaya aykırıdır. Sayın eski Bakan bunu 
yapmıştır. Şimdi, Sayın Bakandan istirhamımız, konu
ya eğilmeleridir. Meslekten 7 yıl önce ayrılmış, bu müd
det içinde kitapçılık yapmış ve hiç idareciliği olmayan 
bir zat nasıl olur da Bakanlık müfettişliğine getirilebi
lir?... Bu kişi, yıllarca bir ilin parti kademesinde gö
rev almıştır da ondan. Yine, 2287 sayılı Yasanın prose
dürü içinde, müdürler kurulunun kararıyle ilköğretim 
müfettişliğinden alınarak, yüksek okul mezunu olmadı
ğından, menşeine uygun ilkokul öğretmenliğine nakle
dilmiş bir zat; bugün önemli bir ilimizin millî eğitim 
müdür yardımcılığına açıktan atanmıştır. Tabiî, o ilin 
bütün öğretmen, okul müdürü ve ilköğretim müfettiş
lerinin amiri olmuş oluyor. 

Sayın senatörler; 
Halen İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, hatta bü

tün Batı illerimizde ihtiyaçtan fazla sınıfsız ilkokul 
öğretmeni vardır. Bunların sayısı 15 binin üstündedir. 
Bu yörelerin orta dereceli okullarında öğretmen başı
na düşen ders sayısı, yasa gereğinin altındadır. Buna 
rağmen nakiller Şubat tatiline kadar devam ediyor. 
İstanbul ilinde çalışıp askerliğine karar verilen öğret
menleri Bakanlık, Doğu'ya veya ihtiyacı olan illere 
vermeye hazırlanırken, ilgili ilin millî eğitim müdürü, 
bizzat Ankara'ya gelip bunu önlemiştir. Memleket-
severlik bu mudur? İşte bu, yârana hoş görünmenin 
bir örneğidir. 

Doğu'nun öğretmen ihtiyacı had safhadadır. Bu 
illerden yüzlerce öğretmen alınmıştır ve öğretmen ih
tiyacı olmayan illere nakledilmişlerdir. Ayrılan öğret
menlerin yerine vekil çalıştırmak üzere kadro verme 
yoluna gidilmiştir. Maliye ve Planlama Dairesinin hik
meti vücutlarının nedenini anlayamıyoruz. Bu muaz
zam israfa sebebiyet verenler hakkında bir işlem ya
pılmayacak mı? 

Vaktiyle 67 ilin millî eğitim müdür yardımcılık
ları tespit edilmişti; İstanbul'da bunların yanısıra ele 
alınmıştı. Bugün öğreniyoruz ki, 15 yardımcılık 25'e 
çıkarılmıştır. Eski yardımcılar değiştirilmiş, yardımcı
lıklara yaranlar getirilmiştir. Basın, bu konuda sık sık 
eleştiriler yapmaktadır. Sayın Bakanın vatanseverlik 
duygularına güvenerek, bu konuya eğilmelerini istir
ham ediyorum. 

Öğretmenler arasındaki huzursuzluğun başlıca ne
deni, âdil bir yer değiştirme ve atama yapılmamasın-
dandır. Bu rahatsızlık, orta derecedeki okullar arasın
da daha çok görülmektedir. Bütün hizmetleri, mev
zuata ve esaslı bir araştırmaya bağlamalıdırlar. İdarî 
kesimde devri sistemin uygulanması icap eder. Örne
ğin; lâyık olmayanlar kolaylıkla en üst derece ve 
makamlara getiriliyor. Nitekim, millî eğitim müdür
leri arasında son atamalarda bu, bariz olarak görül
mektedir. Bir Sayın Bakanın ifadesiyle, «Bu asansör
le çıkışlara son verilmelidir.» Bunu Sayın Birler söy
ledi. 

Hiç olmazsa merkez örgütü millî eğitim müdür 
ve yardımcılıklarının atama ve yer değiştirmelerinde, 
devrî sistemin getirilmesinde fayda vardır. Bundan 
böyle, politikacılar bu kesimde gedik açamayacak-
lardır. 

657 sayılı Yasa, Bakanlık bünyesine bazı kuruluş
ları getirmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu kuruluşla
ra gereken önemi vermemiştir. Bu kuruluşlar işletilir
se, büyük hizmetler ifa edeceklerdir. Örneğin; planla
ma, organizasyon - metot, eğitim birimi kesimleri gi
bi. Hâlâ bunlara yan ödeme ve buna benzer ödenek
ler verilmemektedir. 

Okul öncesi hizmete gereği kadar önem verilme
mektedir. özellik taşıyan bu hizmet ciddiyetle ele 
alınmalıdır. Bu okullara atanacak öğretmenlerin öğ
retim seviyeleri üzerinde durulmaya değer. 

Yurdumuzda dilsiz, sağır ve körlerin ihmal edil
dikleri bir gerçektir. Huzurunuzda şükranla ifade ede
ceğim; bu konu ilgililere iletildiğinde, hassasiyetle 
bu problemlere eğilmişlerdir. Bu kesim için âcil bir 
projenin hazırlanması yerinde olur. 

Geleceğin başlıca sorunu, kimsesiz çocuklarımız
dır. Mahkemelerde korunmak kararı alınan 14 bine 
yakm kimsesiz çocuk bulunmaktadır. Bunları eğite
cek ve barındıracak güçteyiz. Gayri memnunları ar
tırmada bazı çevreler fayda sağlar. Toprak ve Tarım 
Reformundan daha çok önem taşıyan ve geleceğimi
zin teminatı olan bu çocukları iş - güç sahibi yapma
lıyız ve buna mecburuz da. Bütçeye konan ödenek, 
halen yetiştirme yurtlarında bulunanların iaşelerini 
sağlamaktan uzaktır. İllerin, özel idare ve belediye
lerin durumları hepimizce malum; bunların hiçbir kat
kıları olmamaktadır. Dün, ÇARE ve UNICEF'in yar
dımları bu kurumlara aktarılıyordu; bugün, bu kurum
lar ne yapacaklar, endişesi içindeyiz. 

•R 
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Hele, yaygın eğitime Bakanlığın ilgisizliği yürek- j 
ler acısıdır. Uzun süredir başsız oluşu, bu iddiamızı 
perçinlemektedir. 

On yılı aşkın bir zamandır fen ve deneme liseleri 
açılmıştır. Bu liseler her yıl yüzlerce mezun da ver
mektedirler. Kendi kuşakları arasında en yetenekli 
çocuklarımızdır. Bunlara, amaçlara uygun bir yön ve
rilmelidir. 

Yabancı dille öğretim yapan kolejlerimiz de ük 
hızlarını yitirmişlerdir. Yabancı ülkelerden öğret
men getirilmesi yavaşlamıştır. Bu okullar gelişi gü
zel atamalara sahne olmaktadırlar. 

Hele, özel kolej ve diğer okluları bir araştırma 
konusu yapmalıyız. Resmî okullarda tutunamayan ço
cuklar, bu okullara akın etmektedirler. Öğretimin ze
delenmesine göz yummamalıyız. 

Modern matematiğin bütün okullara uygulan
dığını tahmin ederim. Yalnız, birkaç gün önce bir yet
kili, «Can» soyadlı bir matematik öğretmeni, Batı 
ülkelerinin bu uygulamadan vazgeçtiklerini radyodan 
beyan ettiler. Yetkililer bizdeki uyuguîama için ne I 
düşünürler acaba?.. Bu konuda sizlere bir örnek ver
mekle iktifa edeceğim, takdirini sizlere bırakıyorum. 

Malûmunuz. 3 X 5 = 15 eder. Modern matema- j 
tiğe göre bu böyle değildir: modüîa 4'e göre sonuç 1 
3'tür, modüla 3'e ^öre sonuç 4'tür. Bu duruma göre 
çocuklarımızın manavla ve bakkalla anlaşmaları müm
kün görülmemektedir. Aile arasında da bir kopukluk 
hâsıl olmaktadır. Kanımca, çıkmaz içine girmişizdir. j 
O bakımdan, bu yönden de çok dikkatli olmak zo- j 
rundayız. Bu husus, Fransa'da uzun araştırmaya se
bep olmuş ve vazgeçilmiştir. Zannedersem. Amerika' i 
da bu yola koyulmuştur. Hiç olmazsa üniversiteyle 
işbirliği yapmalı; yarın çocuklarımız fakültelerde pe
rişan olmamalılar. Bu düzeyde büyük endişelerimiz 
vardır. j 

Değişik programlarla yetişen çocuklarımız, üni- j 
versite giriş sınavlarında başarısız oluyorlar. Bu ay
rılığa çare bulma zamanı gelmiştir. 

Her yıl bütçelere büro giderleri için milyonlar 
verilmektedir. Bu ödeneğin dağıtımı yapılırken bir 
dayanak olmalıdır. Okulların araç - gereç sayısı 
Bakanlıkça bilinmemektedir. Mutlaka buna bir çö
züm yolu bulmalıyız. 

Teknik okullarda çalışan teknik öğretmen sayı- | 
sı gün geçtikçe azalmaktadır. Yetiştirdikleri öğren- ] 
çiler kamu hizmetlerinde işgüçlüğü ve riski zammı 
almaktadırlar, teknik öğretmenler ise bu Ödeneği I 
alamamaktadırlar. Bunun adaleti nerededir? Gere- j 

— 568 

9 . 2 . 1975 O : 4 

ken düzeltmenin yapılması yerinde olur. Bir hakkın 
tecellisi yönünde mutlaka tasvip görecektir. 

Devlet Planlama, sanayi kesiminde de gereken 
önemi vermiş bulunmaktadır. Bunun için okulları
mızda, bilhassa teknik okullarımızda buna yönelik 
programlarla ihtiyacı karşılayacak çıkışları plan
lanmalıyız. Teknik öğretmenlere değer verirken; diğer 
kesimlerde çalışan teknik elemanları da bu konuda 
ayırmamalıyız. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda yatılı bölge okul sayı
sı 90 adedi hedef almıştır. Bugün nüfusu 250'den aşa
ğı köy sayısı 2 448'dir. Hiç şüphesiz kom, mezra bu 
sayının dışındadır. Bu yörelerin okul çağındaki ço
cuk sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin edil
mektedir. Genellikle yatılı bölge okulları kırsal yer
lerde açılmaktadır. Millî Eğitim Temel Yasasında da, 
temel eğitim bölge okulları ile temel eğitim yatılı böl
ge okulları diye yer almıştır. Halen 24 projenin yapı
mı devam etmektedir. Bu okulların öğrenci sayısını 
artırmak yerinde olur. Her yönü ile tasarruflu ve ran
dımanlı olur. Bünyelerinde mutlaka pratik sanat okul
ları yer almalıdır. Bu uygulamayı yapanlar vardır. 
Türk dili ve kültürüne en büyük hizmet, bununla 
mümkündür. Çevrenin kalkınmasına büyük fonksi
yonları olmaktadır; topluma mutlu olarak katılacak
lardır. 

Anayasanın 52 nci maddesini Devlet Planlama ve 
Maliye Bakanlığı bir kenara itmişti; okul çağında
ki çocuklara beslenme ödeneği koymamışlardı. Ko
misyon bu yasa gereğini yapmıştır; huzurunuzda Ko
misyona şükranlarımı sunarım. Okul hijiyenine ve öğ
retmenlerin sağlığına gereken önem verilmemiştir 
Gereken tedbirin mutlaka alınması gerekir. 

Sayın senatörler; 

Dış ülkelerde çalışan işçi çocukları: Irak'da ve 
Batı Trakya'da bulunan soydaşlarımızın çocukları
nın eğitim ve öğretim sorunu vardır ve bizi ciddî bir 
şekilde zorlayan konu haline gelmiştir. Hariciyemiz, 
bu hususta fazla hassasiyet göstermediği kanaatini 
vermektedir. Bu Hükümet sorununda diğer ülkeler 
problemlerini halletmişlerdir. Hiçbir devlet bizim ka
dar vatandaş ve soydaşlarını ihmal etmemektedir. Her 
vesile ile bunun şahidi olmaktayız. 

Diğer bir konu, yabancı asıllı kadınlarla evlenen 
vatandaşlarımızın çocuklarıdır. Bu çocuklar için ilgi
li devletlerin vatandaşlığına geçirilme çalışmaları 
yapılmaktadır. Hükümetin, bu yönden de ne düşün
düğünü bilmek isteriz. 
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Mektupla öğretime gelince; bu sistem birçok Ba
tı üniversitelerinde dar sayıda uygulanmaktadır. Sa
bık Koalisyon Hükümeti, Programında bütün lise me
zunlarını üniversitelere sınavsız alacağını taahhüt 
etmişti. Bu vaat gözönünde bulundurularak, öğret
men yetiştiren kuruluşlara 60 binin üstünde öğrenci 
alınmıştır. Sabık Bakan, 1750 sayılı Yasanın 52 nci 
maddesini işletmemiştir; zaten yetkisi de yoktur. 
Bir hizmet yapmış olmak ve bazı şahıslara not ve ki
tap yazdırmak amacı ile bu yola başvurulmuştur, 
Şu ana kadar çocuklara not ve kitap bile gönderil
memiştir. İlerde öğretmenlik mesleğinin zedele
neceğinden endişe etmekteyiz. Hiç olmazsa ihtiyaç 
olan dallarda bu yola başvurmalıydılar. 

Millî Eğitim Temel Yasasına göre açılan yaz 
okulları ve hatta gece öğretimine bir diyeceğimiz 
yoktur. Amacı, menşe birliğini sağlamak olarak ka
bul ediyoruz. Bu, hizmetlerin en ciddî ve olumlusu-
dur. Bununla iktifa etmeliydiler. Kanımca lisans ye
niliği içerselerdi, daha iyi sonuç alırlardı. 

Bir münasebetle Erzurum Atatürk Üniversite
sinde bir grup ile inceleme yapmıştık. Yatırımların 
gelişi güzel verilişi, inşaatın zamanında ele alın
mayışı yürekler acısıdır. Bütün problemler ve hu
zursuzlukların nedeni burada düğümlenmektedir. 
Fakülteler açılmış, öğretim yapılacak yer yoktur. 
Öğrenci alınmış, yatacak, barınacak yer yoktur. İk- . 
lim baskısı da bir yana.. Öğretim görevlileri ve öğren
ciler kıyam etmesinler de ne yapsınlar? Mademki 
fakülte açıyoruz, bütün maddî ihtiyaçlarını sağla
malıyız. Bütün dersler asistanlarla yürütülmekte
dir. YÖK'ün görevi bu mudur? 

Sayın Bakanım, yeni açılan üniversitelere kaç pro
fesör ve doçent atandığım lütfederler mi acaba? Ro-
tosyonu yükseltmedikçe yeni açılan fakültelerden 
medet bekleyemezsiniz. Yalnız, taşra üniversiteleri 
çok cazip hale getirilmeli veya sözleşmeli elema
nı dışarıdan temin etmeliyiz. Birbirimizi aldatma
yalım; herkese diploma vermek bir anlam taşımaz. 
23 . 1 . 1975 tarihli günlük gazeteler Diyarbakır Tıp 
Fakültesinde beş kürsünün profesörü olmadığını 
yazmaktadır. Buradan mezun olacak çocuğun gü- > 
nahı nedir? 1750 sayılı Yasa neden işletilmiyor. Ya
sanın eksiği varsa elbette düzeltilmeli; fakat gereği 
yapılmaz anlamı taşımamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sait Mehmetoğlu, bana bir 
saniye müsaade eder misiniz?.. 

Sayın senatörler; bir açıklama yapmak zorunlu
luğundayım. Benim elimdeki listede Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupu adına Niyazi Unsal ilk kez ko
nuşacak sözcü, Sayın Celâl Ertuğ, ikinci kez konu
şacak sözcü olarak gösterilmişti. Adalet Partisi Gru
pu adına da Sayın Sait Mehmetoğlu ilk kez konuşacak, 
Sayın İsmail Kutluk ikinci kez konuşacak sözcü ola
rak gösterilmiş bulunuyor. Sayın Kadri Kaplan Mil
lî Birlik Grupu adına, Sayın Bahriye Üçok Konten
jan Grupu adına gösterilmiştir. 

Şimdi ben elimdeki zarfa bu listeyi zarf içeri
sindeki önergelerle karşılaştırarak inceledim. Önüm
deki listeyi doğru sayarak işlem yaptım. Sayın Ce
lâl Ertuğ'dan bir uyarı yazısı aldım ve onun üze
rine söz isteyen önergeleri inceledim. Söz isteyen 
önergeleri incelediğim zaman gördüm ki, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu iki sözcü seçmiş, iki söz
cü arasında da iş bölümü yapmış. Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi üzerinde yaptığı iş bölümüne göre 
Sayın Unsal, üniversiteler bütçesi üzerinde de Sayın 
Ertuğ konuşacaklardır. 

Adalet Partisi Grupundan gelen yazıyı incele
dim, orada da Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi için Sa
yın Sait Mehmetoğlu, üniversiteler bütçesi için de 
Sayın İsmail Kutluk sözcü seçilmişler. Böyle olun
ca, benim, ilk olarak sözü Cumhuriyet Halk Partisi 
iki sözcüsüne vermem gerekiyordu ve programa gö
re de bir saat süreyle bu konuşmalar sınırlıydı. On
dan sonra, Adalet Partisi Grupu sözcülerine sözü 
vermem icap ediyordu. Elimdeki listeye inanmam 
ve bu listeyi söz isteyen önergelerle karşılaştırma
mış olmam bu yanlışlığa sebebiyet verdi. 

Bu konuşmamın aldığı zamanı, sizin konuşma 
sürenize dahil saymıyorum tabiî. Sözünüzü bir sa
niye için bana bırakmanızı rica ettiğim andan itiba
ren zamanınız işlemiyor. Yalnız, Sayın Sait Meh
metoğlu siz, saat 22'de başladınız konuşmaya; saat 
22'yi 33 geçiyor, iki sözcünün süresi bir saattir, şim
di sizden sonra Cumhuriyet Halk Partisi üniversite
ler sözcüsüne söz vereceğim, 22 dakika süresi var. 
Çünkü, Sayın Unsal 38 dakika konuştu. Siz de bir 
saatin ne kadarım konuşursanız; ancak geriye ka
lan zaman için sizin üniversiteler sözcünüze söz 
vereceğim ve bu suretle de işlenmiş bulunan hatayı 
tashih etmiş olacağım. 

Buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞ
LU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Beş dakika içinde bitirmeye çalışacağım. 
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Sayın senatörler; 
Öğretmen sorunlarına gelince; Sayın Üstündağ, 

1974 yılı Bütçesi görüşülürken, bu kürsüde 657 sa
yılı Yasanın ele alındığında öğretmenlerle ilgili hu
susların en iyi şekilde çözüleceğini vaat etmişlerdi. 

Bugünlerde 12 numaralı Kararnamenin gereği 
için, beşinci kez intibakları tekrar yapmak üzere 
tedbirler alınmaktadır. Hakkın verilmesinde kimse
nin karşı olmayacağı kanaatindeyiz. Müşterek da
valarda elbirliği yaparak geçmiş yaraları sarmamız 
gerekir. Dün öğretmen kuruluşları, öğretmenlere re
va görülen 12 numaralı Kararnameye ses çıkarmaz
ken, bugün veryansın önerilerde bulunmaktadırlar. 
Yangın bacayı sardıktan sonra yapılacak hizmet, hiç 
şüphesiz güçleşmektedir. Bu hususu açıklamayı bir 
meslek tesanüdü olarak kabul etmenizi istirham edi
yorum. 

Huzurunuzu fazla işgal ettim. Bütçenin ulusumu
za ve Millî Eğitim camiasına hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sait Meh-
metoğlu. 

Sayın senatörler, Hudut ve Sahiller Genel Mü
dürlüğü bütçesinin oylanması için küreler sayın üye
ler arasında dolaştırılmıştı, oylarını kullanmayan sa
yın üyelerin, oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; 
Sayın Sait Mehmetoğlu'nun sözünü kesmiş ol

ma durumumu uzatmamak için açıklamamı kısa 
kestim. Birinci kez konuşma süresi Millî Eğitim Ba
kanlığı için bir saattir, öteki bakanlıklar için 45 da
kikadır. İkinci kez konuşma sırası 15 dakikadır. 

Binaenaleyh, ben önergelere istinaden görevliler 
tarafından doldurulan listede Sayın Celâl Ertuğ'u 
ikinci kez konuşmacı, Sayın İsmail Kutluk'u ikinci 
kez konuşmacı olarak gördüğüm için, bu işlemi yap
tım. Şimdi sözü, hatayı tasrihen Sayın Celâl Ertuğ'a 
veriyorum. 

Sayın Niyazi Unsal, 38 dakika konuştukları için 
Sayın Ertuğ'un 22 dakika konuşma hakkı var. Sayın 
Sait Mehmetoğlu, 34 dakika konuştular, Sayın İs
mail Kutluk'un da 26 dakika konuşma hakkı var. 
Her iki grupun sözcülerine ikinci kez konuşma iste
dikleri takdirde; ister sözcülerden biri, ister ikisi gö
rüşmüş olsun, daha 15 dakika söz vereceğim, 15 da
kika söz alma hakları var. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz süremden sayılmamak üzere bir dilekte 
bulunacağım. Şöyle ki, bendeniz zatıâlinize bu du
rumu hatırlattığım zaman, adaletinizden şüphe et
mediğimiz hassasiyetle konuya el koydunuz. Esasın
da bu konuşmalar yarımşar saat olarak paylaşılmış
tır ve hazırlıklarımız da ona göredir. Arada bir an-

-08 -

İlkokul öğretmenlerinin terfilerinin üç yılda bir 
yapılacağını beyan etmişlerdi. Ayrıca, tavan bahis 
konusu olmayacağı önerilerinde bulunmuşlardı. Son
ra 12 numaralı Kararname neşredildi, bütün öneri
lerinin menşe birliğine bağlandığı söylendi. Yani 
ilkokul öğretmeni, hizmet içi eğitimle yüksekokul 
diploması alırsa, hiç şüphesiz diğer kuruluşlarda ça
lışan yüksekokul ve üniversite mezunlarına tanı
nan hakları almış olacaktı. Bir atıfet değildir bu. Ba
kanın ve Hükümetin gayretleriyle meydana getiril
miş bir husus değildir bu, yasa gereğidir. 

Güçleri yetseydi, adı geçen kararnamenin 3 ncü 
maddesini tadil etselerdi... Bu kararnameye imza 
atmakla, kanımca öğretmenlere en büyük vefasızlığı 
yapmıştır. 8 numaralı Kararnameyle verilen haklar 
da geri alınmaktadır. Ayrıca binlerce tecrübeli ve 
meslek uğruna saçlarını ak etmiş öğretmenler, Ana
yasaya aykırı olduğu halde, 31 Mayıs 1975 tarihine 
kadar emekli olma zorundadır. Şimdi, Meclisler bu
nu düzeltme çabası içerisine itilmişlerdir. Sayın Bir-
ler'in televizyondaki açıklama ve önerileri bizi tatmin 
etmemiştir; Emekli Sandığı Yasasını bahane etmek
le. 

657 sayılı Yasanın 195 nci maddesi, mahrumiyet 
ödeneği sistemini getirmiştir. Sayın Deniz Baykal' 
in vaatleri arasında, bu husus da yer almıştı. Uygu
lamaya geçilince konuya yanaşanı göremedik. Yine 
köylüyle başbaşa kalan ilkokul öğretmenidir. İş güç
lüğü, kırsal yörelerde çalışan 12 500 öğretmene ilk 
defa 1973 bütçesiyle verilmişti. 1974 bütçesiyle se
vindirici bir rakam olarak bu sayı 32 500'e yüksel
tildi; bu hizmetin mahrumiyet ödeneğiyle ilgisi yok
tur. 

Huzursuzluğun başlıca kaynağını, 657 sayılı Ya
sanın 195 nci maddesinin işletilmemesinde aramalı
yız. 1975 bütçesinde mahrumiyet ödeneğinin 200 -
300 Türk lirası olarak konduğu görülmektedir. Bu 
para, yörelerin verdiği sıkıntıların yanında çok sö
nük ve gülünçtür. Hizmetlerin görülmesi, memurun 
geri kalmış yörelerde istekli çalışmasını temin husu
sunda, bu bir tedbir olarak görülmemektedir. Gönül 
isterdi ki, esaslı bir araştırmadan sonra sonuca bağ
lansınlar. 
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laşmazlık oldu; eğer izin verirseniz ben de yarım 
saati tamamlayım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ'un 22 dakika 
yerine 30 dakika, Sayın İsmail Kutluk'un 26 dakika 
yerine 30 dakika konuşmalarını, eldeki listeye göre 
işlem yapılmış ve bu suretle hatanın tashihi yoluna 
gidilmiş olmasını gözönünde bulundurarak, oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Siz de 30 dakika konuşacaksınız, Sayın İsmail 
Kutluk da 30 dakika konuşacak. 

Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ 

(Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli üyeler; yüksek 
okullarımızın, üniversitelerimizin kıymetli mensup
ları ve millî eğitim ailemizin değerli Bakanı ve gö
revlileri ; 

1975 bütçe tasarısının «Millî eğitim» bölümünde 
bulunan yükseköğretim kurumlarımız ve sorunları 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu 
adına görüş ve düşüncelerimizi sunacağım. 

Sayın Başkan; 
Burada yükseköğrenim deyiminin tüm üniversite

leri, akademi, yüksekokul ve enstitüleri kapsadığına 
işaret etmek isterim. 

Ayrıca, yükseköğrenime, eğitimin sistem bütün
lüğü içinde bakmakta zorunluk vardır. Çünkü, eği
tim politikası planlamaları düzenlenirken, kademeler 
arasındaki ilişki gözönünde tutularak bir okullaşma 
dengesinin sağlanması kural olmuştur. Yükseköğre
nim öncesi, orta dereceli öğrenim kademesinde nite
lik, dengesi bozulursa, bundan yükseköğrenimin et
kilenmemesi mümkün değildir. Bu nedenledir ki, or
taöğrenimdeki genişleme, okullaşma planlanırken, bu 
büyümenin yükseköğrenime yansıtacağı hususlar ba
zı tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar. Bu öntedbirler 
alınmazsa, kademelerarası darboğazlar teşekkülü, sa
yısal yığılmalar, öğrenim niteliğinde düşüşler meyda
na gelecektir. Nitekim ortaöğrenimdeki hızlı büyü
me, öğretmen açığını, ders araç gereçlerinin eksiklik
lerini artırmış ve ortaöğrenimde, niteliğinde büyük 
düşüşler olurken, yükseköğrenim kapılarında sorun-
laşan sayısal yığılmalar teşekkül etmiştir. 

Türkiye'de hızla büyüyen öğrenim talebi, bir «Öğ
renim isteği patlaması» biçiminde olmuştur. Bu olay, 
siyasal mekanizmada baskılara yol açmıştır. Okul
laşmanın yanlış çıkış noktalarından başlaması, bir 
dizi sakıncaların da birlikte büyümesini sonuçlan
dırmıştır. Örneğin, büyük bir öğretmen açığı meyda

na gelmitşir. Pek çok liseden, «Fizik matematik, kim
ya, yabancı dil hocası olmadığından bu dersler oku-
tulamamıştır.» dipnotu taşıyan diplomalar verilmiş
tir. Böylece Yükseköğrenimin nicelik ve nitelik stan
dartları bozulmuştur. Okullaşma hareketinin kontrol 
dışına çıkması, eğitim alanında önemli bunalımla
rın da doğmasına elverişli bir ortam geliştirmiştir. 

Sayın Başkan; 
Eğitimin nitelik ve nicelik bakımından yeterli 

olabilmesi, sosyal gelişme ile ekonomik büyümenin 
yan yana, baş başa gitmesi ile olasılık kazanır. Oy
sa, Türkiye'de ekonomik büyüme sosyal gelişmenin 
çok gerilerindedir. Burada, yükseköğrenim kurumla
rının bir özelliğine işaret etmekte yarar görürüz. 

Yükseköğrenim kurumları kendi koşulları, kendi 
olanakları içinde kendi geleneklerini oluşturarak 
gelişirler. Çağın gerçeklerine uyabilmek için de ken
dilerini sürekli olarak yenilemek zorundadırlar. Ka
pasite zorlaması ve benzeri dış müdahaleler, yük
seköğrenimin oluşup gelişmesini ters yönde etkiler. 

Modern öğrenim kurumlarının standartlaşmış 
özellikleri vardır. Yükseköğrenimde klişe, ezber bil
gi verme yöntemi terk edilmiştir. Bunun yerine, kar
şılıklı dialoglarla, düşünen insan yetiştirme metodu 
uygulanmaktadır. Hoca - öğrenci ilişkisi usta - çı
rak ilişkisi biçimini almıştır. Bu nedenle, her öğretim 
üyesine düşen öğrenci sayıları sınırlandırılmış, norm
lar saptanmıştır. Büyük dersaneler, yerini seminer 
salonlarına, laboratuvarlara bırakmıştır. Hoca, bir 
fikir antrenörü olacak, öğrencilerin düşünme ekser-
sizlerine yön verecektir. Söyleyen hoca, dinleyen, 
izleyen, ezberleyen öğrenci tipi artık çağ dışı ol
muştur. Bu ölçüler, eğitimde temel faktör olan, öğ
retmen, öğretim üyesi sorununa öncelik verilmesini 
kurallaştırmaktadır. Oysa, yurdumuzda okulların sa
yıları, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen ve 
öğretim üyesi açığına rağmen, durmadan artırılmış
tır. Eğitimde öğrenimde yeni kapasiteler yaratılır
ken, gerekli olanakları sağlamadan artış düşünülme
melidir. 

Yükseköğrenimdeki yığılmaya çözüm olarak, or
taöğrenimden gelen tüm mezunların yükseköğrenime 
alınması ile meselâ, 1977 - 1978 öğretim yılında 
okullaşma oranı % 16,8'e yükselecektir. Oysa, Üçün
cü Beş Yıllık Planda bu yılların okullaşma oranı 
% 9 olarak saptanmıştır. Bu durumda; yani tüm 
ortaöğrenim mezunlarının yeni kapasiteler yarata
rak yükseköğrenime alınmasını varsayarsak, planda 
öngörülen insangücü açıkları, hedef alınan süreden 
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önce kapanacaktır. Ancak, bu artışa paralel olarak 
ekonomik yapıda da bir genişleme olursa, genişleme 
öngörülmediği, istihdam alanı yaratılmadığı takdir
de, yetişmiş insangücü fazlalığı doğacaktır. Bu ma
ruzatımızla, kademeler arasındaki ilişkiyi belirtmiş, 
eğitim planlamasındaki denge unsurunun önemine 
değinmiş olmaktayım. 

Son yıllarda yükseköğrenim sektöründe beliren 
sıkıntılar, aşırı yağmalar, Ecevit Hükümeti dönemin
de ele alınmış ve bazı tedbirler uygulanmıştır. Bu 
tedbirlerin (ki, bunlar temele yönelmiş tedbirler de
ğillerdi) başında, ortaöğretimde öğrencilerin meslek 
okullarına yöneltilmeleri gelir. Öte yandan 1974 -
1975 ders yılı için 126 605 öğrenciye kapasite ola
nağı sağlanmıştır. 

Bu kapasitelerin dağılımı geçen yıllarla mukaye
seli olarak şöyledir : 

1973 - 1974 yılında üniversitelerimiz 16 932 öğ
renci almış, 1974 - 1975 yılında 23 094 talebeye çık
mıştır. Yine akademiler ve bağlı yüksekokullar 15 055 
talebe almışken, 19 683 öğrenci almışlardır. Millî 
Eğitim Bakanlığının yüksekokulları 5 085 öğrenci ye
rine, 23 258 öğrenci almış, ayrıca mektupla eğitime 
de 60 500 talebe alınarak 126 605 kapasite yaratıl
mıştır. Ondan bir yıl önceki öğrenim talebi 144 000'-
dir. Yani 144 000 lise mezunu, üniversite ve yüksek
okullara başvurmuştur. Ancak, bunların 37 792'si 
alınabilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Buraya kadar yükseköğrenim kurumlarımızın, ge

nellik açısından bakarak bir tablosunu çizmeye ça
lıştık. Bu tablonun en belirgin sorunlarını şöyle sı
ralamak isteriz : 

1. — Yükseköğrenime gelen çok sayıdaki orta
öğrenim mezunları bu sektörde sayısal yığılmayı so
nuçlandırmıştır, 

2. — Ortaöğrenim yetenek ve beceri açısından 
çok düşük verimlidir. Yükseköğrenimde de niteliğin 
düşmesi bundan dolayı kaçınılmaz olmuştur. 

3. — Tüm okullarda öğretmen açığı vardır, yük
seköğrenimde öğretim üyesi sıkıntısı çekilmektedir. 

4. — Yükseköğrenimde sayısal kabarıklıklar, öğ
retim üyesi açığı nedeni ile yetersizlik düzeyine düş
müştür. 

5. — Büyük kentlerde gelişmiş yükseköğrenim 
kurullarmdaki öğretim üyeleri, rotasyonlu hizmet yo
lu ile yeni yükseköğrenim kurumlarına yardımcı ola
mamaktadırlar. Uçan hocalarla sıkıştırılmış programlar 

yapan yükseköğrenim kurumlarımız, yerleşik kadro
ya bir türlü sahip olamamışlardır. 

6. — Üniversite, akademi, yüksekokullar lisans
üstü eğitim yaparak, öğretim üyesi açığını kapatacak 
tedbirleri yeterince uygulayamamışlardır. 

7. — Yurt dışında lisansüstü eğitime elemanlar 
gönderilerek, öğretim üyesi yetiştirilmesi gerçekleşti
rilememiştir. 

8. —• Gelişmemiş yörelerdeki yükseköğrenim ku
rumlarında çalışacak öğretim üyelerine özel haklar 
tanınmamıştır. 

9. — Yükseköğretim kurumlarımızı, bazı Özel 
kanunlarla kurulmuş üniversitelerimizde olduğu gibi, 
öğretim üyesi yetiştirmek ve global bütçe kullanmak
ta tanınan haklar verilmemiştir. Öğretim üyesi ye
tişmesi için kalıplaşmış skolastik ölçüler terk edile
rek, doktora yapmış asistanlardan yararlanma olası
lığı sağlanamamıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Eğitim sistemimizin bütünlük ilkesi içinde, yük

seköğrenim kurumlarımıza en hâkim noktadan 
kuş bakışı bakarak gördüğümüz manzara budur. 

Sayın senatörler; 
Şimdi izin verirseniz «Öğrenci olayları gençlik 

olayları» diye adlandırılan konuya değinerek söz
lerime son vermek istiyorum. 

Bu olayların öğrencilik, öğrenim sorunlarının ha
zırladığı bir zeminde oluşup, patlama noktasına gel
diğine sık rastlanır. Ancak, her zaman her vak'ada 
öğrenci sorunlarını görmek de mümkün değildir. 
Özellikle, olayların orta derecede okul çocuklarına 
da sıçramış olması, üzerinde titizlikle durulacak baş
ka etkenlere de dikkati çekmektedir. 

Hele son günlerde sokağın da bu olaylara katıl
dığına tanık olmamız, - bazı Anadolu şehirlerinde -
meseleye cidiyetle eğilmek zorunluğunu gerektirmek
tedir. 

Sayın üyeler: 
Bu olayları kökü dışarda olan tahriklere bağla

mayı düşünmeden önce, kendi toplumsal yapımıza 
bakmakta sayısız faydalar vardır. 

Eğer büyük bir tehlike sınırına giren bu olayla
ra çözüm getirilmesi isteniyorsa, konuya bütün siya
sal teşekküllerin objektif, akılcı bir yaklaşımla eğil
mesi, doğru bir teşhise varılması zorunlu olmuştur. 

Öğrenci topluluklarını, değişen bir dünyanın, Tür
kiye gerçeklerinin dışında farzetmeye olanak yoktur-
Yurt sorunlarının, siyasal dalgalanmaların öğrenci
lere yansıması da doğaldır. 
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İ96û'lar Türkiye'sinde oldukça yoğun olan sol 
yayınların öğrenci çevrelerinde ilgi yarattığı bir ger
çektir. O günlere kadar genç kafaların bilmediği 
«Sol», yeni bir ufuk olarak çekicilik kazanmıştır. 
Böylece özellikle, yükseköğrenim gençliği özgür
lüklerden yararlanarak solun her derecesine yaklaş
mıştır. 

Genç çocuklar yalnızca izledikleri sol yayınların 
etkisi, hatta tutkusu altında kalmışlardır. Maalesef 
sol düşünce üzerinde yeterince karşılıklı tartışmalar 
diyaloglar kurulamadığı için, gençler, tek yönlü ola
rak okuduklarının etkisinde kalmışlardır, fakat sol 
düşünce Türk demokrasisinin gelişmesi çizgisi üze
rinde yavaş yavaş itidal sınırlarına girmiş ve bilinç
lenmeye başlamıştır. 

Değerli senatörler; 
1970'lerde Türk demokrasisi arızaya uğramıştır. 

Bir ara rejimden sonra 14 Ekim seçimleri ile olağan
üstü durum sona ermiştir. 14 Ekim seçimleri Tür
kiye'deki «Değişme» ve «Yeniden oluşma» ların 
meydana çıkmasını sağlamıştır. Türk seçmeninin ül
ke gerçeklerine, değişen dünya görüşlerine uygun bir 
yaklaşımla çözüm getirecek yeni bir umut aradığı, 
seçim sonuçlarıyle belli olmuştur. 

Yine seçim sonuçları göstermiştir ki, demokratik 
solda yenileşmeyi başaran C. H. P., kendisini Türk 
kamuoyuna kabul ettirmeyi başarmıştır. Böylece 
halkla bütünleşmiş, bilinçlenmiş bir «Demokratik 
Sol» Türk Parlamentosunda temsil edilecektir. 

14 Ekim seçimlerinin bir başka ilginç tarafı da, 
Demokratik sağı tutan seçmen kitlesinin yeni umut
lar aramasıdır. Bu olay da örneğin A. P.'nin kitle 
partisi olma niteliğini yitirmesini ve aynı tabandan 
yeni iki partinin doğmasını sonuçlandırmıştır. 14 
Ekim Parlamentosu, bu nedenledir ki, bir yanda tek 
başına C. H. P.'nin temsil ettiği sol kanat, öte yan
da aralarında miras küskünleri, bölünme davaları 
olan sağ kanat partileri yer almıştır. 

Bu bölüme, birbirini iten partiler halinde sağ'ı, 
sol'un, karşısına getirmiştir. 

Demokratik sol'un, demokratik sağ'ı saygı ile ka
bul etmesine karşılık sağ kanatta C.H.P. üstü örtülü 
bir marksist parti olarak sayılmıştır. 

Bir kavram kargaşası, bütün değer yargılarını 
perdelemiş, C.H.P.'nin kamuoyuna komünistlik kuş
kusu altında tanıtılmak politikası, sağ partilerin bir
leştiği tek nokta olmuştur. Bütün açıklamalara, ko
münizmle mücadelenin asıl demokratik sol partilerle 
yapılabileceğini kanıtlama çabalarına rağmen sağ ile 

sol arasında gittikçe derinleşen bir uçurum açılma
sına devam olunmuş, «Ortanın solü Moskova yokf-
dur, demokratik sol komünizmin bir aşamasıdır» te
kerlemelerinde ısrar edilmiştir ve bu politika anlayışı 
içinde en olumlu, en yararlı en güçlü koalisyon mo
delinin C.H.P. - A.P. Koalisyonunun gerçekletme
mesi sonucundan başka da bir netice vermemiştir. 
Tersine çok büyük kayıplar, çok zararlı gelişmeler 
olmuştur. A. P. gibi büyük bir iktidar al
ternatifi olan siyasî teşekkül, kendileri ile siyasî, 
iktisadi görüş bakımından pek de yakınlık olmayan 
siyasal kuruluşlarla tek maddelik ortaklığa girmiştir. 
Bu sol'a karşı milliyetçilik ortaklığıdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
İşte ortaokullarda başlayan, yüksek Öğrenim ku

rumlarına, sokaklara yayılan bu çatışmalar, siyasî 
mekanizmadaki bu cephe ayırımından büyük ölçüde 
esinlenmektedir. 

Takdir buyurulur ki, organize 10 kişilik bir grup 
organize olmayan 100 kişiye tahakküm edebilir. 

Türkiye'de meşru polis kuvvetlerinin dışında yeni 
bir güç komando birlikleri teşekkül etmiştir. Bu 
organize güçler üniversite kapılarını yurtları zorla
makta baskınlarla kanlı olaylara sebep olmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Komünizmle mücadelenin en tehlikeli en zararlı 

yöntemi, herkese kolayca komünist damgası vurmak, 
gerçek komünistlerin, kuşku ile yaratılan kitleler için
de kaybolmasını sağlamaktır. Bu metoda başvuran
lar, komünizm tehlikesini abartanlar, kaba kuvvete 
başvuranlar gerçekte dikta özlemini çekenlerdir. Bu 
çeşit çabaların sonu da sol ya da sağ diktadan baş
ka bir şey değildir. Nazi Almanya'sının, sonra da 
dünyanın başına belâ olan Hitler olayı aynen bu 
metodlarla gelişen bir olaydır. 

Sayın senatörler; 
Eğer titizlikle, akılcı ve objektif yöntemler iziiye-

rek öğrenci sorunlarına tüm siyasal partiler elbirliği 
ile eğilebilirlerse, bu kanlı olaylar kısa zamanda so
na erebilir. Bunun için demokratik sağda, aşırı sağın 
yıkıcı olduğuna, demokratik solda, aşırı solun zarar
larına inanıldığı gibi bir inancın teşekkül etmesi ge
rekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada da olayları canlandıracak örneklerin ayrı

mına girmek istemiyorum. Bunun örnekleri, bilhas
sa benim seçim bölgem olan Elâzığın orta dereceli 
okullarında vardır, Mühendislik Akademisinde var
dır ve dün de gazetelerde okuduğunuz gibi, sokakta 
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büyük çatışmalar şeklinde bir safhaya girmiştir. Şu 
kadarını söyliyeyim ki, Elâzığın her ilçesinde koman
da baskınları ile sağ - sol kavgası neticesinde kanlı 
çatışmalar olmaktadır. 

Nitekim, sayın Bakanımız da bileceklerdir, Kara
kocan kazamızdaki lise iki aydan beri kapatılmıştır. 
Çünkü, olaya Bakanlık el koymuştur, incelemeler 
yaptışmıştır. 20 kusur öğretmeni olan lisenin 11 öğ
retmeni okuldan alınarak, başka yere gönderilmek 
zorunluğu hasıl olmuştur. Bu öğretmenlerden çoğun
luğu dersanede, okulda ceketini çıkararak, «var mı 
benimle judo yapacak, Teak - wando yapacak?» di
ye çocuklara kuvvet gösterisi yapan öğretmenlerdir 
ve öğrenim sistemimize maalesef bunlar da sızmış 
bulunmaktadır. Bilhassa, siyasî partileri ve hiçbir 
kimseyi suçlayarak veya hiçbir maksadın ardına 
gizlenerek konuşmuyorum, tam bir içtenlikle konu
şuyorum ve diliyorum ki, bütün siyasî teşekküller 
bu ciddî memleket sorununa gereken önemi versinler 
ve bir çözüm sağlasınlar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Burada yüksek müsamahanızla, verdiğiniz zamanı 

da israf etmeksizin sözlerime son verirken, düşünce
lerimizi içtenlikle dile getirdiğimize, bu önemli yurt 
sorununa hep baraber bir çözüm aramaktan başka 
emelimiz olmadığına tekrar değinmek istiyorum. 

Î975 Bütçesinin Milletimize, ülkemize, yükseköğ
renim kurumlarımıza mutluluk, barış ve esenlikler 
getirmesini diliyor, Yüce Heyetinizi Grupum ve 
şahsim adına saygı ile selâmlıyorum. (C.H.P. ssrala-
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, sayın Ertuğ. 
Saym İsmail Kutluk, A.P. Grupu adına, buyu

run. 
A.P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, saym senatörler; 

1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşülmesi 
münasebetiyle, Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi ve ça
lışmaları hakkında görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Grupum adına en derin saygı ve sevgilerimi sunar, 
Yüce Senatomuzu Millî Eğitim Bakanlığının ve üni
versitelerimizin mümtaz yöneticilerini içten duygu
larla selâmlarım. 

Bir devletin önemli vazifeler.'nden birisi, hiç şüp
hesiz Millî Eğitim görevleridir. Bir milletin, uluslar 
arasında müstesna bir yeri varsa, bunun sırrını, millî 
millî eğilim hizmetlerine verdiği değerde ve uîaştır-
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tığı eğitim seviyesinde aramak lâzım gelir. Eğer, biz 
dünyada itibarlı bir millet olmak istiyorsak, herşey-
den evvel millî eğitim hizmetlerine, üniversitelerimiz 
de dahil, büyük önem vermeliyiz, bütçelerimizde im
kânlarımızı kullanarak bu hizmetin gerçekleşmesine 
yarayacak miktarda parayı ayırmanın çarelerini 
aramalıyız. Çünkü, anahedefimiz, Türk Milletinin 
bütün fertlerini Atatürk -• Devrimlerine ve Anayasa
mızda ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı 
kaderde, kıvançta, tasada ortak bölünmez bir bütün 
halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplamak, 
milletimizi, vatanımızı Atatürk'ün çizdiği muasır me
deniyete ulaştıracak güç ve yetenekte hür ve bilimsel 
düşünceye bağlı, geniş bir dünya görüşüne sahip ki
şiler yetiştirmek Millî Eğitim Bakanlığının görevi
dir. 

Bu itibarla, en küçüğünden en büyüğüne kadar 
Türk insanını yarınlarımızın garantisi olarak en iyi 
şekilde yetiştirecek millî eğitim hizmetlerimize bu 
açıdan bakıldığı zaman, büyük bir mana ve kıymet 
ifade eder. 1974 Yılı Bütçesine nazaran 1975 yılı 
Bütçesinde ayrılan paranın c/c 11 oranında fazla ol
duğu ve Millî Eğitim Bütçesine 13 968 751 738 lira 
olarak bir miktarın ayrıldığı görülmektedir. Yak
laşık olarak Genel Bütçenin c£ 8 - 9'nun millî eği
time ayrıldığı anlaşılmaktadır. İlk nazarda büyük bir 
paranın ayrıldığı intibaını vermektedir; ama, kanı
mızca ayrılan para yeterli değildir. Malî imkânları-

g mız daha çok zorlanmalı, millî eğitim hizmetlerine 
daha fazla para ayırmalıyız. 

1974 Yılı Bütçesinde 32 500 öğretmene yan öde
me imkânı sağlanmıştı. Bu yan ödemeler de hasseten 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğret
menlerimize ayrılmıştır. Halbuki, Anadolu'nun diğer 
bölgelerinde öyle köylerimiz, öyle mahrumiyet mın
tıkalarımız vardır ki, Doğu ve Güneydoğu illerimiz
deki mahrumiyet bölgelerimiz bunların yanında daha 
iyi bir görünüm arz ederler. Gönül isterdi ki, 1975 
Yılı Bütçesinde yan ödeme kadrolarına daha fazla 
kadro eklenerek, yurt sathındaki bütün mahrumiyet 
bölgelerinde çalışan öğretmenlerimize de yan ödeme 
verilebilsin. Maalesef bütçemizde bu imkânı bulama
maktayız. 

Ortaöğretimde fazla okutulan ders ücretlerini in
celediğimiz zaman, hemen hemen bu bütçe ile hiçbir 
artış getirilememiştir. Öğretmenlerin fazla okuttuk
ları ders saati ücretlerinin artırılmamış olması üzü
cüdür. Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi bütünlüğü içe
risinde okul yapımı işlerine; yani yatırımlara bu yıl 
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bîr miktar fazla para konduğu görülmektedir. Ge
çen yıla nazaran fazla konan yatırım parası, hayat 
pahalılığının getirdiği zamları ancak karşılayabilecek
tir. Ecevit Hükümetinin uyguladığı yanlış ekonomik 
politika sonucu, inşaat maddelerinde c/( 40 ilâ 50 
oranındaki piyasa artışı hesaba katılırsa, inşaatlarda 
bir fazlalık kaydedilemeyecektir. Bunun sonucu da, 
bir çok şehir ve kasaba okullamızda ikili, üçlü öğre
time devam etmek zorunda kalınacaktır. Böylece de 
eğitim ve öğretim hizmetleri aksamaya devam ede
cektir. 

Muhterem senatörler; 
7 Şubat 1974 tarihinde kurulan Ecevit Hüküme

tinde Millî Eğitim Bakanlığını deruhte eden Sayın 
Mustafa Üstündağ zamanında Millî Eğitim Bakanlı
ğında yapılan tahribat hiçbir bakan zamanında yapıl
mamıştır. Keyfi tayinlerle son derece mutazarrır olan 
idareciler, aileler, partizanlık uğruna çiğnenen pren
sipler, adam kayırmalar, kanunları hiçe sayarak ya
pılan işlemler, millî eğitim tarihinde Sayın Üstündağ 
zamanındaki kadar gelmiş geçmiş bakanlar devrinde 
maalesef olmamıştır. Eğer müsaade ederseniz bir kaç 
örnek vermek istiyorum. 

Hükümet olmadan evvel Sayın Üstündağ, Doğu 
Anadolu'nun ihmal edildiğini, buraların öğretmensiz 
bırakıldığını her fırsatta söylemiş ve partisinin pro
paganda mihrakı yapmıştı. Halbuki, yapılan incele
melere göre, geçen yıl Doğu'daki liselerimizde 15, orta
okullarımızda 20 civarında öğretmen bulmak müm
kündü. Millî Eğitim Bakanı Üstündağ, görev yerle
rinde en az üç yıl görev yapma prensibini kaldıra
rak iki yıla indirmiş ve böylece Doğu illerimizdeki 
okullarımızda görevli öğretmenlerin büyük bir kıs
mını Batı illerine naklederek, Doğudaki okulların öğ
retmensiz kalmasına sebep olmuştur. Yeni mezun 
öğretmenler de, geçen yıla nazaran iki bin ilâ üç bin 
civarında olması sebebiyle, Doğu illerindeki okulla
rın öğretmen ihtiyacı karşılanamamıştır ve böylece 
de Doğudaki okullarımızın öğretmensiz kalmasına 
sebep olunmuştur. 

Sayın Üstündağ'ın Doğuyu düşünmesine ne gam, 
ona oy lâzımdı, ona politikasını yürütecek kişi lâ
zımdı. Görülüyor ki, oy pahasına Doğu'nun öğret
men dengesini sağlayan prensibi, Doğu'nun aleyhine 
yıkmıştır. Bu muydu öğretimde eşitliği sağlamak, bu 
muydu Doğuyu düşünmek?.. Sayın Üstündağ Doğu
nun menfaatini, kişinin menfaatma yeğin tutmuştur. 
Doğudaki okulların öğretmensiz kalışının tek sorum
lusu Sayın Üstündağ'dır. 

Ankara, İstanbul, izmir, Manisa ve diğer büyük 
illerimizde izlenen yanlış öğretmen istihdamı poli
tikası yüzünden mecburî okutması lâzım gelen mec
burî ders saatlerini dahi doldurmayan yüzlerce öğ
retmen tayini yapılmıştır. Ankara ve İstanbul'da üç 
ders saatine iki öğretmenin tayin edildiğini duymakta

yız. incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Hani nerede Doğu 
Anadolu'yu üstün tutan Mustafa Üstündağ'ın eği
tim politikası?.. Doğu Anadolu «Öğretmen öğretmen» 
diye bağırırken, üç ders saatine iki öğretmen tayin 
eden, sözüm ona eğitimci Üstündağ ve onun yakın 
mesuliyet arkadaşları öğretmen israfında bulunmuş
lardır. Durumu ihbar ediyorum sayın Bakan. Lütfen 
inceletiniz, müsebbiplerini bulunuz ve Ankara, İs
tanbul, İzmir illerindeki öğretmen israfını mutlaka 
önleyiniz. 

Batı Anadolu illerinde; meselâ İstanbul, İzmir, 
Ankara, Bursa ve bazı illerimizde kanunî hadden çok 
fazla ilkokul öğretmeni tayin edilmiştir; hatta bu ko
nunun gazetelere de geçtiğini biliyorsunuz. Anado
lu'nun mahrumiyet illerinde öğretmen sıkıntısı çekil
diğini çok defa bu kutsal kürsüden de işitmiş bulu
nuyoruz. Ayrıca, İlköğretim Genel Müdürlüğünde 
öğretmen ihtiyacı olan illerin bir listesi de mevcut
tur. İstenirse görülecektir. Şayet arzu edilirse, bu lis
teyi biz de takdim edebiliriz sayın Bakanım. 

6234 sayılı Kanunda, 40 öğrenciye bir öğretmen 
verilmesi hükme bağlanmıştır. Bu hüküm yürürlük
te iken Anadolu illerini boşaltıp, Batıyı doldurup ta
şıran öğretmen tayinlerine göz yuman Üstündağ ve 
onun mesai arkadaşlarının mesuliyet payları elbette 
sorumludur. Bütçeyi milyonlarca lira zarara sokanların 
da haklarında kanunî işlem mutlaka yapılmalıdır. Her
kesin kanunsuz davranışı yanına kalmamalıdır Sayın 
Bakanım. Soruyorum; lütfen bu kürsüden açıklayınız? 

Görülecektir ki, öğretmene hoş görünmek politi
kası Anadolu'nun derdini unutturmuş; yarın hiç çekin
meden vatandaşın huzuruna çıkıp, yine dertli Anado
lu'nun edebiyatını gözlerini kırpmadan yapacaklar
dır. Yapacaklardır; ama, bu kere hakikatları onların 
gözleri önünde vatandaş çekinmeden serecektir. 

Sayın «Millî Eğitim Bakanından, fazla tayin edilen 
ve gazetelere konu olan bu durumu inceletmelerini ve 
bu kürsüden öğretmeni fazla olan iller ile öğretmene 
ihtiyacı olan illeri açıklamalarını, ilgililer hakkında 
da ne gibi bir işlem yapılacağının belirtilmesini önem
le istirham ediyorum. 

Geçen yıl bütçesi müzakere edilirken, Sayın Üs
tündağ bir soru üzerine tayin ettiği genel müdürlerinin 
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her birisinin doktor olduğunu ve kariyere önem ver
diğini bu kürsüden ifade etmişlerdi. Yapılan ince
lemelere göre bu değerli genel müdürlerimizin bir 
kısmının mastırlarını genel müdür olduktan sonra an
cak alabildiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Genel mü
dür arkadaşlarımıza asla sözümüz yoktur, kişilikleri
ne ve ilmî titrlerine son derece saygımız vardır. An
cak, bir Bakanın bu yüce kürsüden hakikatlere uy
mayan yalan beyanlarda bulunmasını asla tasvip et
miyoruz. Hele bu zatın, 10,5 ay gibi bir zaman zar
fında, Millî Eğitim Bakanlığı gibi çok ulvî bir Ba
kanlığı idare ettiğine, hakikatleri ne derece tahrif et
tiğine şahit olarak üzülmemek elimizden gelmiyor. 

Sayın Mustafa Üstündağ'ın, bir müsteşar muavi
nini istifa ettirerek avukatlık stajını yapmasına ve bu 
müsteşar muavinliği gibi mühim bir görevi adı geçe
nin stajyerliğinin bitimine kadar boş tutarak yine aynı 
zatı eski görevine ataması, adam kayırmanın başka 
bir örneğidir. Miîlî Eğitim. Bakanlığı işte böylece so
rumsuz 10,5 aylık bir çiftlik idaresi anlayışıyle idare 
edilmiştir. Sayın Bakanım durumu incelerlerse, haki
kati öğreneceklerini zannediyorum. 

Geçen yıl genel müdürleri tayin ederken kariyere 
önem verdiğini üstüne basa basa ifade eden Sayın 
Üstündağ'ın, Gazi Eğitim Enstitüsünü dışarıdan biti
rerek ilkokul öğretmenliği ehliyetinden kısa bir za
man evvel kurtulmuş olan bir zatı, hiçbir idarî bil
gisi ve tecrübesi olmadığı halde, özlük işleri gibi önem
li bir genel müdürlüğe getirmesinin herhalde önemli 
bir nedeni olması lâzım gelir. Sayın Bakan bu Ge
nel. Müdürün dosyasını incelerlerse, Eskişehir'de bir 
zamanlar yaratılan olayların müsebbiplerinden oldu
ğunu göreceklerdir ve Özlük İşleri Genel Müdürlüğü
ne getirilişinin ası! sebebini de anlamakta tabiî gecik
meyeceklerdir. 

Ecevit Hükümetinin Millî. Eğitim Bakanı Sayın 
Mustafa Üstündağ'ın önemli icraatlarından birisi de, 
Bakanlık Levazım Müdürlüğüne getirdiği Erciş Ya
tılı Bölge Okul Müdürünü, nereden ve hangi başa
rısından dolayı tanıyarak bu önemli göreve tayin et
tiği konusudur. Merkezde birçok başarılı şube mü
dürü ve müdür muavinleri varken, ta Erxiş'ten bir 
zatın Levazım Müdürlüğüne getirilmesinin elbette bir 
hikmeti olmasi lâzım gelir. Çünkü bu zatı, bir kuru
luş Sayın Bakana empoze etmiştir. Bu makama gel
mesi için, işte bu empoze kâfi bir tezkiyedir; kanun
lar, nizamlar bir kenara itilmek gerekir, Sayın Üstün
dağ'ın da bunu yerine getirmesi gerekir ve Levazım 
Müdürü gökten zembille iner misali, Erciş'ten Eğitim 
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Bakanlığının göbeğine Millî Eğitim Bakanlığı Levazım 
Müdürü olarak tayin edilmiştir. Meslekte ilerleme bu 
mudur Sayın Bakanım?.. 

Her fırsatta âdil olduğunu beyan eden Üstündağ, 
Bakanlık müşavirliklerini Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez binası içinde oturturken, bazılarının odalarının 
siyaset cambazhanesi haline gelmesine göz yumarken; 
genel müdürlük yapmış, başarılı çalışmalarını herke
sin yakınen bildiği bir zatı da gözden uzak olsun, 
problem olmasın, yapılan kayırma ve kanunsuz işlem
leri görmesin diye, Bahçelievlerdeki Planlama Daire
sine atamış olmasının manasını bir türlü anlayamamış 
bulunuyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığında görevleri yapanlar şu
be müdürleri ve müdür muavinleridir. Bu zatların ha
zırladıkları yazılan daktilo etmekten başka bir işleri 
olmayan daktilo memurlarına ve aynı Bakanlığın Mek
tupla Öğretim Şube Müdür ve muavinlerine yan öde
me verilirken, aynı Bakanlığın diğer bölümlerinde ça
lışan şube müdür ve muavinlerine yan ödeme veril
memesinin nedenini de bir türlü anlayamıyorum. Sa
yın Üstündağ'ın adaleti, eşitliği bu mu idi?.. Hükü
mette bulunduğu sıralarda Bakanlığının bir kısım şu
be müdürlerine ve muavinlerine yan ödeme çıkartıp, 
diğerlerini unutmuş olması, memurlarına âdil davran
mamasının en bariz örneğidir. Sayın Bakan Safa Re-
isoğîu'nun, bu adaletsizliği halledeceğinden emin bu
lunuyoruz. Hatta müsteşar, genel müdür ve muavin
lerine verilen yan ödemelerin, müşavir kadrosunda 
olan elemanlara da verilmesinin lâzım geldiği kanaati-
n kaşıdığımızı ayrıca belirtmek istiyoruz. 

Türkiye'de bir Taşıt Kanunu vardır; bu Taşıt 
Kanununda kimlerin, hangi makamların taşıt araba
sının olacağı yazılıdır. Millî Eğitim Bakanlığında bazı 
zevatın, UNICEF, UNESCO ve ders araçları araba
larından faydalanarak binek arabası olarak kullan
dıkları söylenmektedir. Sayın Bakanımız, bu husus 
acaba doğru mudur?.. İnceletirseniz, bu gibi dediko
dulara Sayın Üstündağ gibi göm yummayarak, son 
vermiş olacağınızı umuyoruz. 

Eski Millî Eğitim Bakanı Sayın Mustafa Üstün
dağ, hakkında Mecliste gensoru açıldığı sırada, «İs
parta Millî Eğitim Müdürünü de alacağım.» diye ba
ğırmış ve ertesi günü Özlük İşleri Genel Müdürünü 
de öğretmenliğe atayarak, adı geçen Millî Eğitim Mü
dürünü de usullü olmadığı halde, tek imza ile, Tun
celi vilâyetine hiçbir sebep yok iken, sırf partizan ve 
hissî sebeplerle tayin etmiştir. Özlük İşleri Genel 
Müdürünü de, İsparta Millî Eğitim Müdürünün tayi-

574 — 



C. Senatosu B : 30 9 . 2 , 1975 O : 4 

nine karşı çıktı diye görevinden aldığı açıkça ortada
dır, Bu denli hissî ve partizan bir zatın Millî Eğitim 
Bakanı oluşu, milli eğitimimiz için büyük bir talihsiz
liktir, üzücüdür, kahredici bir olaydır. Kendisi gibi 
düşünenlere «Evet» diyen; fakat kendisi gibi düşün
meyenlere ise cehennem azabı çektiren bir Bakanın 
özgürlükten, fikir hürriyetinden bahsetmesi kadar gü
lünç bir şey asla olamaz. 

7 Şubat 1974 tarihinde; yani Ecevit Hükümetinin 
göreve başladığı tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Mer
kez Teşkilâtında 1800 civarında personel çalışmakta 
olduğunu biliyoruz. Bugün ise, merkezde çalışan per
sonel sayısı 2 500'ü aşmış bulunmaktadır. On ay içe
risinde ortalama 700 civarında personelin görevlendi
rildiği Millî Eğitim Bakanlığından yine de iş çıkma
maktadır. Yine de kararnameler, genelge ve kadro ya
zıları zamanında yerlerine gönderilememektedir. Tbiî 
gönderiîemez Sayın Bakanım; Sayın Mustafa Üstün-
dağ'ın türlü nedenlerle kayırarak doldurduğu ve bir 
çiftlik haline getirdiği bir Bakanlığın başında bulunu
yorsunuz. Tetkik etmek zahmetinde bulunursanız, 
Millî Eğitim Bakanlığında Sayın Mustafa Üstündağ'ın 
partizanlarının, sempatizanlarının getirildiğini üzün
tüyle göreceksiniz. Partizan Üstündağ'ın, Millî Eğitim 
Bakanlığını perişan hale, içinden çıkılmaz duruma, 
karmakarışıklığa getirdiğini ibretle göreceksiniz. Bu 
tutum, son derece üzücü ve elem vericidir. 

Ortaöğretimde öğretmenlerin tayinlerinin bir ilden 
öbür ile yapılabilmesi için, âdil bir usul olan sıra cet
veli tutulurdu. Zannederim bu cetveller hâlâ tutul
maktadır. Eski Millî Eğitim Bakanı Sayın Üstündağ 
bu sıra cetvellerini bilerek çiğnemiştir. Normal sıra
larını bekleyen öğretmenleri atlayarak, eylemlere ka
tılmış öğretmenleri öncelikle atayarak sırayı bozmuş
tur. Burdur Valisinin göreve başlatmadığı anarşist öğ
retmenleri, arzularına uygun sırada öğretmen olması
na rağmen, istedikleri yerlere vererek normal nizamı 
bozmuştur. Nizamdan, kanunî hak ve özgürlüklerden 
bahsedenlerin millî eğitimi ne hale getirdiklerinin baş
ka bir delili de budur. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Sayın Mustafa Üstündağ' 
in Bakan olduğu zaman içerisinde son derece üzücü, 
prensip dışı, kanun dışı kayırma ve kendilerinin tabir
leriyle kıyıma tayinlere sahne olmuştur. Bildikleri
miz doğru ise eğer, 52 tane millî eğitim müdürü se
bepsiz yere, «Sizinle çalışmamam isteniyor» gerekçe
siyle görevlerinden alınmışlardır. Bu alman millî eği
tim müdürlerinin suçları yokken, haklarında kanunî 
takibat yapılmamışken, hatta bir çoğunun illeri yeni 

teftiş görmüş, takdir edilmiş, teşekkür almış iken, ma
alesef, siyasî mülahaza ve TÖB - DER'in arzularını 
yerine getirmek için görevlerinden, gözlerinin yaşla
rına, başarılarına bakılmadan bir anda alınıvermiş-
lerdir, kıyılıvermişlerdir; hem de tenzili rütbeyle. 

Atamaların sebeplerini, ne bu 52 millî eğitim mü
dürü bilmektedir, ne de öğrenmek istediklerinde bir 
cevap verilmektedir. Sadece Bakan tarafından, «Bu 
şekilde hareket etmem istenmektedir» diye cevap ala
bilmişlerdir. Partizan ve TÖB DER'in elinde oyun
cak olan bir eski Bakanın son derece üzücü anlayışının 
neticesi olarak, alman değerli millî eğitim müdürle
rinin yıllar boyu Türk eğitimine verdiklerini, dök
tükleri alınterlerini dikkate almadan, gözlerinin yaş
larına bakmadan ve ailelerinin perişanlıkları, Devlet 
Bütçesinden verilen harcırahların hesabı yapılmadan 
başka görevlere nakledilişleri son derece hazindir ve 
düşündürücüdür. 

Ayrıca, birçok okul müdürü sudan bahanelerle 
öğretmenliklere atanmışlardır. Bu idarecilerin yerleri
ne de kendi paralellerinde TÖB DER üyesi olanları 
ve yine türlü eylemlere adı karışanların tayinleri ya
pılmıştır. Eğer dosyaları incelenmek zahmetine katla-
nılırsa. gerçekler teker teker ortaya çıkacaktır, Millî 
Eğitimin nasıl perişan edildiğine tanık olunacaktır. Bir 
misal olarak arz ediyorum: Sinop îlçesi Müdürlüğüne 
tayin edilen bir müdürün lütfen dosyasını inceleyiniz; 
lütfen buradan açıklayınız. 

Eski Millî Eğitim Bakanı Sayın Mustafa Üstün
dağ, müstafi bir Hükümetin Bakanı olarak giderayak, 
alelacele 25 - 30 kişiyi Millî Eğitim Bakanlığı müfet
tişi olarak atamıştır. Bu atanan kişilerin durumlarının 
Teftiş Kuurlu Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki hü
kümlere uyup uymadığının bu kürsüden açıklanmasını 
istirham ediyorum. Yönetmeliğin bu maddesi, müfet
tişliğe atanacaklarda aranacak vasıfların, başarılarının 
ve göreve lâyık olup olmadıklarının saptanmasını 
amirdir. 

Müfettişliğe atananlardan bazılarının birtakım 
eylemlere katıldıkları, dosyalarında meslekî suç işledik
leri, başarısızlıklarının saptandığı söylenmektedir. 
Acaba bu hususlar doğru mudur? Eğer doğru ise, bu 
kişiler tertemiz millî eğitim mensuplarını nasıl tef
tiş edeceklerdir? Bunların teftiş ve tahkikatlarında 
bitaraf olacaklarına inanıyor musunuz? Bunların alela
cele müffettişlik gibi ulvî bir göreve atanışlarının se
beplerini bir türlü anlayamıyoruz. 

Yine Ecevit Hükümetinin Millî Eğitim Bakanı 
Irak'a, Almanya'ya, İsviçre'ye öğrenci müfettişi ata-

1 • mistir. Öğrenci müfettişlerinin yönetmelik icabı ye-
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terlik sınavına girmeleri lâzımdır. Acaba bu zatlar 
yeterlik snıavma nerede ve ne zaman girmişlerdir? Ye
terlikleri tespit edilmiş midir? Ayrıca Teftiş Kurulu 
Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinde zikredilen nitelik
lere bu zatların durumları uymakta mıdır? Şayet uy
muyorsa keyfî, kayırma suretiyle yapılan tayinlerin 
iptali bahis mevzuu mudur? 

Sayın Bakanım, bu kürsüden bu hususları da açık
lamanızı da istirham ediyorum. 

Sayın Bakanım; 
İster yazılı, ister sözlü olarak cevap verebilirsi

niz; ama bu hususları cevaplamanızı mutlaka istirham 
ediyorum. 

1. Ecevit Hükümeti zamanında kaç tane Millî 
Eğitim müdür muavini kadrosu yeniden verilerek, kaç 
kişi hangi illere tayin edilmiştir? 

2. Millî Eğitim müdür muavinliklerine kimler 
hangi görevlerde iken, hangi başarılarına dayanılarak 
atanmışlardır? 

3. Millî Eğitim müdür muavinliklerine atananla
rın kaç tanesi Müdürler Komisyonunca ve diğer di
siplin kurullarınca cezalandırılmışlardır. Şayet ceza
ları var ise. bu makamlara ne maksatlarla getirilmiş
lerdir? Bu atamaları yapanlar halen Bakanlığınızda me
suliyet mevkiindedirler. Ümidederim ki; sorumuzu 
cevaplandırabileceklerdir. 

Kaç tane ilköğretim müdürü yerlerinden alınmış
lardır? Millî Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu 
ve il disiplin kurulları kararları ile üzerlerinden ilk
öğretim müfettişliği alınıp da öğretmenliğe atanan
lardan kaç tanesi yeniden ilköğretim müfettişliğine 
döndürülmüştür? 

Bunlardan kaç tanesi müdür muavinliği görevlerine 
atanmışlardır? Bu zatların ilköğretim müfettişliklerine 
ve diğer görevlere döndürülüşlerine ne sebep gösteril
miştir? Lütfen açıklamnızı istirham ediyorum. 

Sayın Bakanım, bu soruların mutlaka cevaplandı
rılmasını istiyorum. Zira, bu yüce kürsüden, nizam
ları bozanların, adam kayıranların, Millî Eğitim Ba
kanlığı perişan edenlerin tescil edilmesini istemek bir 
vatan borcudur.. 

Aydınlık Dergisinin 21 Ocak 1975 tarihli nüsha
sının 6 nci sayfasında, tamamen siyasî ve ideolojik 
nitelik taşıyan bir bildiri neşredilmiş bulunmaktadır. 
Memurların bu tür bildiri neşredemeyecekleri ve bu 
tür faaliyetlere katılamayacakları kanun hükmü iken, 
Hükümeti kınayan ve protesto eden bu bildirinin al
tında 25 - 30 öğretmen ile bir millî eğitim müdürünün 
ismi de bulunmaktadır. Öğretmenlerin bu hareketle

rini normal karşılamıyorsanız, bu hususu kanuna ay
kırı davranış buluyorsanız, bu kişiler hakkında her
hangi bir kovuşturma yaptıracak mısınız? Lütfen bu 
hususu da açıklamanızı istirham ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Seçim meydanlarında, bütün vatandaşların lise 

mezunu yavrularını üniversitelere alacağız, diye nu
tuk çekenler ve «Ak günler»i seçim bildirgesine ya
zanların millete va'dettikleri hususun, hepinizin bil
diği gibi, fiyasko ile neticelendiğini biliyorsunuz. 

Bakalım önümüzdeki seçimlerde vatandaşın huzu
runa ne yüzle çıkacaklar ve ne diyecekler. Tabiî bu
nu merakla bekliyoruz. 

MEHMET ALÎ PESTİLCİ (Zonguldak) — Seçim 
istiyoruz, kaçmıyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — İnşallah. Görüşeceğiz, o zaman da görü
şeceğiz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mektupla eğitim, 
telgrafla diploma. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — 18 Ocak 1975 tarihli Hürriyet Gazetesin
de imam - hatip okulu mezunlarının bir bildirisini 
ibret yazısı olarak takdim etmek isterdim. Eğer mü
saade ederseniz, zamanım azdır, lütfen alıp okursa
nız, orada göreceksiniz. 

Bu bildiriye lise dışındaki diğer meslek lisesi me
zunlarının da üniversiteye alınmadıklarını eklemek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü, onlar da alınmadılar. Dı
şarıda 100 binden fazla öğrencinin açıkta kaldığı res
mî bilgilerle sabittir. Hani nerede seçim meydanların
da çekilen nutukların sonucu? Altından kalkamaya
cakları taşı kımıldatanların şimdi taşın altında ezilip 
kaldıklarını ve Hükümetten nasıl kaçtıklarını herkes 
bilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, iki dakika da geçti
niz efendim, hatta üç dakika geçtiniz. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Müsaade ederseniz çok kısa bir metin kaldı. 

BAŞKAN — Yok. efendim. İkinci kez söz ister
siniz. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Peki, ikinci kez söz istiyorum. 

BAŞKAN — Esasen siz 1975 malî yılı Bütçesi için 
sözcüsünüz. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — İstifa eden, 1974 malî yılı Bütçesini 
uygulayan Ecevit Hükümetinin Bütçesinin sözcüsü de-
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A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Sayın Başkanım.. (A. P. sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Hayır, ikinci kez söz isteyebilirsiniz. 
Söz veririm, söz veririm. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Zatıâliniz daha evvel verebilirsiniz. Bir denetim de
ğil mi Sayın Başkanım, bir eleştiri değil mi?. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Sayın Başkanım, geçen senenin bütçesini 
denetlemek de elbette görevimizdir. 

BAŞKAN — Elbette denetimdir. Elbette bir de
netimdir. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — O görevi yapmaya devam ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, üç dakika geçti. İkinci kez 
söz istersiniz, veririm tamamlarsınız. 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Nelerden bah
sediyorsunuz?. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Peki ikinci söz.. 

BAŞKAN — Yani belki de 1975 Bütçesine ait söz
leri geride kaldı ona işaret etmek istiyorum. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Zarar yok onları da 1976; da söyleriz. (A.P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurunuz, ikinci kez söz isterseniz 
gereğini düşünürüm. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — İkinci kez söz hakkı baki kalmak üzere 
müsaadenizi istiyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan, buyurunuz. 

M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan, 
Millî Eğitim Bakanlığımızın ve üniversitelerimizin 
değerli mensupları; 

Gecenin bu saatinde bir saatlik konuşma zamanı
mı kullanmanın yararlı değil, zararlı olacağına kanaat 
getiriyorum. Geçmiş iki dönemlik, daha doğrusu iki 
yıllık yeni bir sistem denemesinin oldukça geniş bir 
eleştirisini dile getirmek istiyordum; ama konuşma
larımı mümkün olduğu kadar kısacağım. Sadece Gru-
pumuz olarak millî eğitim sisteminin tatbikata yeni 
giren modeli üzerinde nelerin aksadığını dile getirme
ye çalışacağım ve çok genel seviyede Bütçenin özel
liklerine ve ayrıntılarına değinmeden sözlerimi tamam
lamaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar; 
Yani bir eğitim sistemine geçtiğimizi biliyorsunuz. 

Bu sistem çok umutlarla ele alındı ve tatbikata kondu. 
Şunu hepimiz biliyoruz ki, bundan önceki* bütçeler ve 
bundan sonra görüşülecek olan diğer bakanlık büt
çelerinin içerisinde Millî Eğitim Bakanlığının çok 
ayrı bir yeri var. Toplumsal gelişmemizin, kalkınma
mızın, çağa uymamızın her halde temeli, millî eği
tim alanındaki başarımıza bağlı olacak. Ordu da da
hil olmak üzere, nemiz varsa, nemiz yoksa millî eği
tim sahasındaki başarımızın az veya çokluğuna daya
nacaktır. Bu bakımdan en önemli bir bakanlığın büt
çesini görüşüyoruz; ama şanssızız. Günlerdir geceleri 
çalışıyoruz, işte gördünüz bu şartlar altında çalışmak 
mecburiyetinde kalıyoruz. Başka türlü imkânlarımız 
yok ve Bakanlık Bütçesi üzerinde lüzumlu ilgiyi de 
gösteremiyoruz, göstermek olanağını da bulamıyoruz. 
Aslında; enine boyuna ele alınıp çok eleştirilmesi ve 
çok samimi dileklerle tartışılması lâzım gelen bir 
bütçe idi. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu sisteme geçerken biz grup olarak görüşlerimizi 

arz ettik. Sistemin teorik yapıda, kendi içinde tutarlı 
olduğunu. Ancak, 15 ilâ 20 yıl sonra tamamiyle uy
gulanabileceğini, şimdi memleket koşulları bakımın
dan uygulanmasının mümkün olamayacağını, ve
rimli olamayacağını ifade etmiştik. Bu görüşümüzde 
ısrarlıyız ve haklı olduğumuzu da anlıyoruz. Acele 
edilmiştir, erken davranılmıştır, heves edilmiştir ve 
kanaatimize göre acıları çekilecektir. 

O zaman şu noktalara temas etmiştik: Sistem ken
di içinde tutarlı; ama temel eğitimin ikinci kademesi 
Türk gerçeklerine aykırı. Toplum büyük bir teknolo
jik ordu yetiştirme mecburiyetinde. Oysa ki, siz Dev
let olarak ilkokulu bitiren öğrencilerin yarısından ço
ğuna, peşinen seni üst öğretime göndermeyeceğim di
yorsunuz. Oysa ki, yine sizler; yani biz ortaöğretim ve 
yüksek öğretimde ancak 1995'te yüksek öğretimin 
c/c 9 okullaşma oranına, % 45 ortaöğretimin okullaş
ma oranına erişeceğimizi ifade ediyoruz, planlıyoruz, 
rakamlarla saptıyoruz. 

Teknoloji hızla memleketimize geliyor, tatbikat sa
hası bulmak istiyor, eleman yetiştiremiyoruz, eleman 
bulamıyoruz. Teknoloji geliyor, sosyal bünyemiz;n 
içerisine giriyor ve toplumsal yapımızı etkiliyor, onun 
gerektirdiği gelişmeye uymak için kitle eğitimi vere
miyoruz ve bir anomi devresini aştık âdeta, kültür ya
bancılaşmasının içerisinde kaosa doğru hızla gidiyo
ruz. Bu şartlar altında kendimizi toparlamak olanağı 
bulmak kolay değil. 
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Özellikle Millî Eğitim Bakanlığının Talim Terbi
ye Dairesi çok ısrarlı bulundu, elbette samimiydi, sa
mimî olduğundan kuşku duymamak lâzım, bu sis
tem için. Ben grup sözcülüğünün dışında kendimi de 
bir eğitimci kabul ettiğim için, hemen Millî Eğitim 
Bakanlığının bütün çalışmalarına iştirak ettim, arka
daşlarımla beraber zevkle, kıvançla çalıştım. Burada 
aynı arkadaşlar karşımda var. Bu sistemin geçerli 
olamayacağını ifade ettim. Son şurada çok sevdiğim 
arkadaşlarımla karşı karşıya kaldım, zaman zaman 
Bakan da dahil, Talim Terbiye Dairesi dahil. 

Şimdi size bazı notlar okuyacağım : 

Değerli arkadaşlarım, 
1975 programı şöyle diyor. Program tabiî Hükü

metin bir belgesi olduğu için, Millî Eğitim Bakanlı
ğının da bu programa iştirak ettiğini kabul etmek 
varsayımından hareket etmek mecburiyetindeyim. Prog
ramda tespit edilmiş olan esasları, Millî Eğitim Bakan
lığının da esasları olarak varsaymak durumundayım, 
o noktadan hareket ediyorum. Okul öncesi eğitiminde 
şöyle diyor; «Okul öncesi eğitimine geçilemedi.» Za
ten geçemezdiniz, şartlar hazır değildi. Oysa ki, bu 
çağın insanı okul öncesi eğitimine geçmek mecburi
yetindedir; ama geçilememiştir, 1975 programı böyle 
söylüyor. Sebeplerini biliyorsunuz, 5 milyon. 

larla bu birbirini tutmuyor. Neden tutmuyor? Şundan; 
Türkiye'nin yerleşme durumu, nüfus politikası, yer
leşme politikası hep buna dahil. 70 küsur bin ünite
ye çıkmışsınız, Millî Eğitim Bakanlığı ayrı bir plan
lamayla giriyor, diğer bakanlıklar ayrı bir planlamay
la giriyor, planlar arasında tam bir eş güdüm, koordi
nasyon, işbirliği yok, konsepsiyon her yerde ayrı bir 
tatbikat gördüğü için işte size böyle neticeler çıkıyor. 

Aslında temeli oraya dayıyor; deşmeyeceğim an
laşılıyor. 

Yine bir rakam vereyim; kırsal bölgede bir okula 
iki derslik düşüyor, kentte bu sefer sekiz derslik dü
şüyor. Bakın ters... Niye bu neticeyi veriyor? Halbuki 
rakamlar öyle değil. Şundan veriyor; en ufak yerde 
birer okul açıyoruz, öğretmenleri gönderiyoruz, za
vallı oturuyor, her taraftan irtibatını kesiyor, kendi 
içine çekiliyor, didiniyor, çırpmıyor, kendisini kahre
diyor. Türk eğitiminin ilkokulu böyle. Bunu bitiriyo
rum; ama ilkokulda bir başarılı noktaya geldiğimizi 
de kabul etmek lâzım; bir zaman içerisinde bunu alır
sak, kabul etmek lâzım. Bunları halletmek gerekir. 
Millî Eğitim Bakanlığının yalnız başına yapacağı bir 
şey değil. Bir toplumsal planda ele alınacak bir konu
dur, bir iktidar konusudur, daha fazla üzerine düşmü
yorum. 

Program devam ediyor; «Temel öğretim ikinci ka
deme.» Temel öğretim ikinci kademe programları; 
yani ortaokul diye aldık bildiğiniz gibi şimdi, bütün 
okullarda başlatılmıştır. Bu sevindirici bir şey; ama 
çok yanlış bir şey. Bütün okullarda başlatılmış. «İş
likler hazırlanamadığından program uygulanamıyor» 
Tabiî uygulayamazsınız. Palnlar bütün boyutlanyle 
birbiriyle koordine edilmezse elbette uygulayamaz
sınız. Program hazırlanır, bütün okullarda başlanır; 
ama bir sürü seçmeli dersler ve her seçmeli ders için 
veya dersler grupu için yeni yeni uzmanlar bulmak 
ihtiyacı ve onların eğitileceği laboratuvarlar veya en 
azından işlikler yok, öğretmen yok; program var ve 
Türkiye"nin her yerinde bu programı tatbik ediyor
sunuz.. Başaramazsınız. Bunları 1973 ve 1974'te açık 
açık söyledik. 

Çünkü, Türk bünyesine şimdilik o sistem uymu
yor. «Fizikî olanak yetersizliğinden ve seçilen ko
nuların temel eğitim hedefleriyle uyumsuzluğundan 
ötürü seçmeli derslerden iyi sonuç alınamıyor.» Prog-

| ram söylüyor bunu, Millî Eğitim Bakanlığı bu ka-
j naate varmış, açık seçik de yazmış; teşekkür ederiz. 

Biz bu sonuca varacağını hep söyledik; ama şimdi 
| iş işten geçmiş oluyor, çok para sarfediliyor, ' kaynak-

«İlkokul kır, kent kesimi dengesiz» diyor, «Dü
zeltemedik» diyor, rakamlarını veriyor. Bu rakamlar
da beni şaşırtan bazı noktalar var o kısmı açmak is
terim. Meselâ. Kırsal bölge ilk bakışta genel olarak, 
marjinal değerler bakımından pek kötü vaziyette de
ğil. Denge bakımından ayrı. Meselâ derslik; kırsal 
bölgede bir dersliğe 39 kişi düşerken, kentte 62 kişi 
düşüyor; yani Millî Eğitim Bakanlığı bir çaba içinde. 
Mütemadiyen okullar açıyor, öğretmenleri Türkiye'
nin her yerine yayıyor. Aslında pek büyük bir den
gesizlik yok, rakamlar doğru ise. Bu 1975 Programı
nın rakamları. 

Ona göre hesaplarını yaptık, keza öğretmen ba
şına kırsal bölgede 30, kentte 39 kişi düşüyor. Bu da 
kırsal bölgenin kent yanında pek ezilmediğini gös
teriyor. Rakamlar böyle gösteriyor. Derslikte bir hayli 
fazla. Fedakâr Türk öğretmeni en ücra köşelere kadar 
girmiş, köylere, mahalleye, komlara, mezraya kadar 
girmiş, vazifesini yapmaya çalışıyor, o fakiri pürtak-
sire bir de derslik verilmiş, oturuyor, çabalıyor, di
diniyor. Rakamlar bunu gösteriyor. 

Bir rakam daha var; diyor ki, kırsal bölgede 49 
bin öğretmen 2, 3, 4, 5 nci sınıfları birlikte okutuyor-
mus. Bu rakam kentte 700 kişidir. Deminki rakam-
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lar boşuna harcanıyor, yazık oluyor Türkiye'ye. Bun
ları vaktiyle görmek lâzım. 

Seçmeli derslerin pek çoğu çocuğa kişilik kazan
dıracak, meslek, sanat, çevreye uyum, beceri kazandı
racak değil; birtakım kişilik kazandıracak, boş za
manlarım geçirecek, entellektüel yapısını astıracak ve 
zihniyet seviyesinde birtakım değişiklikler yapacak 
etkenleri sağlayan derslerdir seçilenler. Türk gerçek
lerinden nemiz noksan, oraya dönelim diye genel ifa
deleri mevcut olmasına rağmen, seçmeli derslerin se
çimi; dramatizasyondan tutun, yavru kurt, izcilik, 
kampçılığa kadar konmuştur. Bunlar defsin dışında 
yapılacak şeyler. Tabiî bunun arkasından birtakım 
malzeme ihtiyaçları, öğretmen ihtiyaçlar;, çarşıdan pa
zardan öğretmen bulmaya (veya eğitici diyeyim ona, 
bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemesi için) gidi
yoruz, muvaffak olamıyoruz. 

Rapora göre: «Temel eğitim ikinci kademesinde 
başarısızlık tamdır.» Zaten bu mukadderdi ve daha 
evvelden böyle olacağı belliydi. 

«Kırsaldaki ortaokulların çoğu küçük yerlerde ve 
elverişsiz binalarda olduğundan, araç, gereç ve öğret
men yetersizliği var ve kırsal bölgede temel eğitimin 
ikinci kademesi yürümüyor.» 

Program böyle söylüyor. Yürümez elbette. Temel 
eğitimle uyumlu bir merkez teşkilâtı kurulamamış
tır; tabii bu da büyük bir noksanlık. Evvelâ Millî Eği
tim Bakanlığı Merkez Teşkilâtının düzeltilmesi lâzım 
gelir. Düzeltilme deyince hemen yanlış anlaşılmasın; 
yani şu personel gitsin, burası gelsin, şu daha iyiydi, 
bu daha becedikliydi, bunun düşünce tarzı biraz bu 
tarafa, bunun bu tarafa; ben onun üzerinde durmu
yorum. Mesele, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşki
lâtında personeli bir tarafa ayırın; geleneksel, da
ha doğrusu toplumsal bir tortu, toplumsal bir biri
kim var ki; bundan cioalyı bu teşkilât dinamizc ola
mıyor, kendisini yeni ufuklara açamıyor. Kanaatimiz
ce hakikaten değiştirilmesi lâzım. Bu şahısların değiş
tirilmesi meselesi de değil, bu bir politika meselesi; 
politikasını değiştirmesi lâzım. 

Değerli arkadaşlar; 
Ortaöğretimde de şöyle söylüyor: 
«Küçük yerleşme yerlerinde program dışı lise 

açılması, hem yükseköğrenime yığılma yapıyor, hem 
nitelik düşüyor.» Eğitimciler bunda haklı. Biz politi
kacılar bilmiyorum haklı mıyız haksız mıyız; ama pek 
doğru yapmıyoruz gibi geliyor bana. iler haide doğ
ru yapmıyoruz. Her iktidar döneminde bundan şi
kâyet ediliyor, ama her iktidar döneminde de bu iş 
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yapılıyor. Demek tazyiklere dayanamıyoruz. Aça 
aça işi bu noktaya getirdik. Bu işi bundan sonra keser 
rnijaz?. Hiç zannetmiyorum. Bu sistem değişmezse de
vam edip gidecek. 

«Teknik öğretmen dar boğazını aşmak için 1974 
programında düşünülen tedbirler alınamamıştır.» di
yor program. Yani Millî Eğitim Bakanlığı öyle söy
lüyor, ben öyle anlıyorum. Siz 1974 yılında teknik öğ
retmen darboğazını aşamazsanız, eğitimdeki nitelik 
oranını nasıl değiştireceksiniz?. Eğitimdeki kompozis
yonu nasıl değiştireceksiniz?. Elbette değiştiremeyecek
siniz ve elbette bocalayıp gideceğiz. 

Program devam ediyor: 

«Meslekî ve teknik eğitimde istenen nitelikteki 
gelişmeler ve örgütsel değişmeler sağlanamadı» Sağ
lanamaz tabiî; bunlar olmayınca sağlanamaz. Program 
ve amaç bakımından ortaöğretimdeki üçlü tutum; 
yani hem yüksek öğrenime, hem hayata ve yüksek 
öğrenime, hem iş alanına ve hayata diye, çok kompli
ke bir sisteme geçtik. Katta biz bundan iki sene evvel
ki bütün konuşmalarımızda «Aman dikkat edin, or
taöğretimi teknik seviyeye kaydırmak çok doğru, uz
manlaşmak doğru; ama bu doğruların yanında bir 
doğru daha var, sakın ola ki komplike sistemlere gir
meyin, kendi ölçülerimize ve kendi yeteneklerimize 
uygun bir sistem bulun, yoksa Türkiye'nin gerçekleri
ne ters düşerseniz» dedik. Eunu Şûrada da söyledik 
ve öğretmenlerin pek çoğu da bunu söyledi; orada 
şahitkn bu olaylara. 

Millî Eğitim Bakanlığının kabul edici veya karar 
mercii olarak yetkili olan kısımları bunu kabul etmedi; 
şimdi kendileri şikâyet ediyorlar. Bu iş zaten yapı
lamazdı. Diyorlar ki; «Üçlü tutum; yani bu üç amaç
lı tutum karışıktır, programlar arasında ilişki kurula
mıyor.» Elbette kuramazsınız. Çocukların elinde bir
takım oyuncaklar var; biliyorsunuz çeşitli şekillere 
getirilip yapılıyor. Eğitim bu değil. Gayet cazip geli
yor insana; programlar üzerinde değişmelerle süratle 
bunları halledersiniz gibi geliyor. Program geliştire
ceksiniz, öğretmen bulacaksınız, her kompozisyon de
ğişmesinde işyerlerini değiştireceksiniz, gerekirse yeni 
laboratuvarlara ihtiyacınız olacak... Arkasında dağ 
gibi meseleler çıkıyor, biz buna kolayca aklanıyoruz 
ve sistemi kabul ediyoruz; şimdi de feryat ediyoruz, 
«Bu sistem karışıktır, irtibat kuramıyoruz.» diye. 
Ama getirilen tedbirler sisteminde ısrar edilmek isten
diğini seziyorum; yanlıştır. Bu sadeleştirilmiş olmalı
dır. 
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Ortaöğretimden bir çocuğu geçiriyorsanız, istisna
sız herkese yükseköğretim kapısını açacaksınız; ama 
şimdiki gibi liseden veya benzeri okullardan çıkarıp 
üniversitenin önüne yığmayacaksınız. Şimdi ortaöğre
timde yaptığımız gibi, ortakokul diplomasını alıyor; 
fakat ortaöğretime devam edemiyor. Liselerde de es
kiden bakalorya veya benzeri imtihanlar vardı. O ol
sun demiyorum; ortaöğretim seviyesinde de bir öğ
retim yaptırılır, çocuğa diploması verilir; ama bu öğ
retimde öyle bir nitelik verilir ki, hayata çıktığı vakit 
yaygın eğitimin yardımıyle hemen hayata intibak eder. 

Şunu iyi bilelim: Örgün eğitimle, iş öncesi eğitimi 
yaptırabilme gayreti her geri kalmış veya gelişmekte 
olan memleketlerin baş çabası olmuştur; hepsi de iflâs 
etmiştir. Buna ait bütün dünya raporlarını okuyorsu
nuz, hepimiz; ölçüyoruz. Hepsi iffisıhTh çanlarını çal
mıştır. Örgün eğitim gibi çok paralı bir eğitimle iş 
öncesi eğitim yaptırmak, en zengin memleketlerin bi
le başaramadığı bir şeydir. Biz boyuna onda ısrar edi
yoruz. Çok yanlış bir sistem üzerindeyiz. 

Onun için, ortaöğretimin maksadı üst öğrenime 
açık olmalıdır. Teknik liseler, meslek liseleri, genel 
liseler, akademik liseler ne olursa olsun açık olma
lıdır; ama şartları olsun. Üniversitenin önüne yığmaz
sınız; birtakım barajlardan geçer, çok azı yüksek öğ
renime gider, diğerleri de hem nitelik bakımından ve
rilen eğitimin icabı, hem de yaygın eğitimden kısa bir 
geçme onu hayata hazırlayabilir. 

Efendim, program şunu da söylüyor; «Teknik or
taöğretimde bir sene farkla hem teknisyen yetiştiriyor
sunuz, (Bakın dikkatinize arz ediyorum) hem de 
nitelikli işçi yetiştiriyorsunuz.» diyor; kendisi söylü
yor. Öyle hakikaten. Biliyorsunuz, biri dört sene, biri 
üç sene. Dokuzuncu sınıfları yönlendirme sınıfı alır
sanız, yönlendirme sınıfının üzerinde üç sene biri, iki 
sene biri; yani arada bir sene fark var. Birisi teknis
yen çıkarıyor, birisi de vasıflı işçi çıkarıyor, gerçeğini 
söylemek lâzım gelirse. 

Program; yani Millî Eğitim Bakanlığı, «Aynı tek
nisyenle, nitelikli işçiyi birer sene farkla çıkartmak çok 
pahalı oluyor. Pahalı olan örgün eğitimle değil, bir 
işin yaygın eğitimle yapılması lâzımdır.» diyor. Biz, 
senelerce aynı şeyi söylüyoruz; ama bir kere bu yola 
sapmışız. Şimdi kendi hatasını görüyor; inşallah dü
zeltir. 

Efendim, sizleri fazla sıkmayayım diye konuları 
mümkün olduğu kadar kısıyorum. 

Gene Program, «Dokuzuncu sınıfın yönlendirme 
sınıfı olması meslekî ve teknik eğitime ancak iki sene 
bırakıyor. Planda ortaokulda idi. Dokuzuncu Şûra 
dokuzuncu sınıfa aldı. Bu hal, eğitimin niteliğini düşü
recektir.» diyor. Gerçekten de dokuzuncu sınıf yön
lendirme olunca; üzerine iki sene, teknik eğitime gi
renler için bilhassa az geliyor dendi; ama aslında bu 
öyle değil. Taa temel eğitimin ikinci döneminden iti
baren yönlendirme başlar. Program bunu niçin söyle
miş bilmiyorum. Gerçekten de Dokuzuncu Şûrada bu
lunduğum zaman dokuzuncu sınıf hep yönlendirme sı
nıfı olarak nitelendirildi. Geriye kalıyor iki sene; fil
hakika orada ders veriliyor, genel konular veriliyor; 
ama Millî Eğitim Bakanlığı şikâyet ediyor, «Bu yan
lış» diyor. Yanlış olduğu vaktiyle de belliydi; şimdi 
tespit etmesi de hayra alâmettir. 

Yükseköğrenime gelince şunu söylüyor; «Eğitim 
politikamız yükseköğrenime öğrenci yığmakta, sonra 
da büyük ölçüde elemektedir.» diyor. Bunu biliyoruz, 
bunu değiştirmemiz lâzım. Filhakika diyor, «Çift öğ
renim, gece eğitimi, kapalı devre TV'si, mektupla öğ
retim gibi bir kapasite yaratıldı ve 1977'de yüzde 9 
olması lâzım gelen yükseköğrenim okullaşma oranı 
böylelikle, geçen iktidarın aldığı tedbirlerle yüzde 
17'ye çıkıyor». Bunu tespit ediyor ve diyor ki; «Ama, 
ben tespit ettim, 1977'de yüksekokullaşma oranı yüz
de 9 olacak. Halbuki şimdi, «Aldığım tedbirlerle..» 
diyor. Dinamik tedbirler; ben o tedbirleri aslında çok 
benimsiyorum. Hakikaten Sayın Ünsal'm dediği gibi, 
mektupla öğretim bir açık üniversiteye doğru gidebi
lir. Bugün zayıftır; ama yarın büyük bir nitelik kaza
nabilir. Bazı dinamik sistemler var; ama sistem için
de uyumlu değildir belki; fakat hareketli, dinamik, 
yapıcı ve ileriye dönüktür. Sistemi görüyorsunuz; ben 
şahsen benimsemiyorum bu görüşü. 

Millî Eğitim Bakanlığı; yani plan diyor ki, «Ben 
yüzde 9'a göre hesap yaptım.» Neyi yaptı?. Şimdi 
plana dönelim, tabiî insangücü planlamasının yanın
da bir de istihdam planlaması vardır. Bizim plan mo
delimiz bu. tki varsayımı ele almış. «Yüzde 9'a göre 
istihdamı alınca; yüzde 16'ya çıkanı ne yapacağım?» 
diyor ve onu bir endişe alıyor. Bir de, «Nicelik geliş
mesi düştü. Niceliğe çare buldum, hatta aştım; ama 
nitelik gelişmesi düştü.» diyor. Planlama; yani Millî 
Eğitim Bakanlığı, bunun da derdine düşmüş durum
dadır. Doğrudur, .haklıdır, bir çare bulmalıdır. 

Yine program diyor ki, «1974'te yüksekokul, aka
demi, üniversite sektör planını yapamadık.» Oysa ki, 
biz üniversiteler açıyoruz, akademilere yeni yüksek 
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okullar bağlıyoruz. Hep yapıyoruz; ama ortada ana-
sektör planı yok. Bakın nerelere gidiyoruz... Aslında 
Türk millî eğitimi iflâsa gidiyor, iflâs etti demiyorum; 
ama bir iflâsa doğru gidiyor, bunu döndürmek bize 
de değil, siz eğitimcilere düşer. Süratle bunun üzerine 
eğilmek lâzım. 

«Kamu yüksekokullarının statüsü akademilerle eşit 
duruma getirilecek.» diyor. Bu da çok ilginç bir şey 
tabiî. Bunun üzerinde da çok konuştuk. Arkadaşla
rım hatırlar, «Şu akademiler nedir?» diye ben bura
dan birkaç kere söyledim; «Nedir, ne değildir; istir
ham ediyoruz, şunu bir açıklayın, yanlış bir yola bir 
kere saptık; ama açıklayın, gittikçe daha beter bata
cağız.» diye ben şahsen çok söylediğimi hatırlıyorum. 
Tabiî şimdi talebe sıkıştırıyor ve haklı. Aynı öğret
men, aynı programı veriyor, burada akademi mezunu 
diye diploma alacak, burada yüksekokul mezunu diye 
diploma alacak... Buna nasıl, niye haksızlık yaparız? 
Millî Eğitim Bakanlığı bir hakkı düzeltiyor, çok doğ
ru; ama bir yanlış üzerinde de mütemadiyen ısrar 
edip gidiyor. Türk, yükseköğrenimi şimdi yüksek okul
lar, akademiler ve üniversiteler gibi üçlü bir seviyede 
midir? Akademiler üniversite midir? Değilse nedir ve 
niçin değildir? Akademilerde görüyoruz ki, onlar da 
gayet iyi çalışıyor, onlar da küçümsenecek okullar de
ğil, üniversitelerden çok güzel çalışanı var. 

Yüksekokullar ne oldu? Galiba, Millî Eğitim Ba
kanlığının elinde kala kala bir yüksek öğretmen okul
ları kaldı, başka bir şey de kalmadı. Oysa ki, Türki
ye'nin her uzmanlık dalında uygulayıcı personele ih
tiyacı var, üniversiter eğitimden geçmiş olan çok yük
sek seviyeli insana değil. Ona olan ihtiyacı yüzde 20 
ise, uygulayıcı personele ihtiyacı yüzde 80'dir. 

12 Marttan sonra yapılan millî eğitim reform ça
lışmalarının en yanlış noktası, bütün yükseköğrenimi 
üniversiter şemsiye içinde toplamaktan doğmuştur. 
Millî Eğitim Bakanlığı yüksekokullar üzerinde disipli
ni otoritesini kaybetmiştir. Bizim anlayışımıza göte, 
Millî Eğitim Bakanlığının elinde olmalıydı. Anlayışı
mıza göre, uygulayıcı personel öyle birtakım özerklik
lerle kolay kolay teçhiz edilemez. Uygulayıcı perso
nel; uygulama esaslarına, uygulama verilerine; üniver
sitelerin ürettiği teknolojiye göre; yani üniversitelerin 
yaptığı araştırmaya göre süratle memleket gerçekleri
ne yönelen personel demektir. Uygulayıcı personel; 
pek naz, niyaz götürmez. Biz ise, bütün disiplini fi
mizden kaçırmışızdır. İşte bence, Türkiye'nin feci 
manzarası budur. Bunları topladık verdik ve bunda 

da İsrar edecek miyiz, etmeyecek miyiz, bilmiyorum; 
ama gayet yanlış bir şeyde, uygulayıcı personelle, uy
gulatan ve uygulama esaslarını araştıran personel ara
sındaki oran, bugün hiç değilse sevk ve idare bakımın
dan karmakarışık bir hale gelmiştir. Üniversitelerin du
rumu da budur. 

Programda, tedbirler düşündüğünü söylüyor. Ted
birleri kısmen de arz ettim. Ele alman tedbirlerden ya
pıcılar var; fakat bir nokta dikkatimi çekti; Millî Eği
tim Bakanlığı sistemde ısrar eder gözüküyor. Biz, ta
mamen buna karşıyız. Bu sistemde ısrar etmek, Türk 
millî eğitimini içinden çıkılamaz çıkmazlara doğru sü
rüklemek demektir. Meclisler belki de size daha fazla 
para verme imkânını bulamaz ve belki de bulamaya
caktır; artan bütçesine göre bütçemizi biraz artıracak 
o kadar. Çünkü, yanlış bir sistem üzerinde yürüyoruz, 
kaynak harcama sistemi üzerinde yürüyoruz. Bu bi
zim görüşümüz tabiî, bunu birkaç senedir söylüyorum. 
ama olaylar teyit de ediyor. 

Yaygın eğitime gelince; program bu hususta şöyie 
söylüyor; «îş standartları ve meslek analiz çalışmaları. 
millî endüstriyel eğitim projesi esasları içinde yürütü
lecektir. Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, Kültür Bakanlığınca uygulanan sosyal ve kül
türel çalımşaları bütünleştirmek için, Devlet Planlama 
Teşkilâtınca bir çalışma yapılacaktır. Atelye ve uygu
lama dersleri, endüstride ve endüstriyle işbirliği halin
de yapılacaktır.» 

Bunlar aslında uygun tedbirler, düşünceler; fakat 
yaygın eğitimde kurumsal yapıya kavuşulamamış ol
duğu da geyet açık. Meslekî ve teknik yaygın eğiti
mi kurumsal, tüzel kişiliğe sahip, bağımsız bütçeli, iş
verenle işçinin ve Devlet, kamu yöneticilerinin bir ara
da bulunduğu bir örgütlenme biçimine sokacak, bili
yorsunuz. Aradan seneler geçti, zannediyorum şimdi 
Millî Eğitim Bakanlığı ayrı bir hazırlık yapıyor, Dev
let Planlama ayrı bir hazırlık yapıyor. Çünkü, konuş
tuğum vakit hiç birbirlerinden haberleri olmadığını 
anlıyorum. Hem de yakında konuştum. Bunu arz et
mek mecburiyetindeyim, birbirlerinden haberi olma
dığını anlıyorum. Bir taraftan o devam ediyor ve hiç 
bir zaman da bunlar birleşmiyor. 

Yaygın eğitim önemsenmiyor demiyeceğim; ama 
önemsendiği ölçüde ele alınmadığı bir vakıa. Örgün 
eğitimle bu işe devam etmeye ısrar ediyoruz, çok yer
de yanlış yapıyoruz. Yaygın eğitimin faziletini, (kendi 
alanında demek istiyorum tabiî) faydasını, geçerliliği
ni, hele bizim gibi toplumlar için geçerliliğini hep söy
lüyoruz da, söylemeyen kimse yok; paraya bakıyorsu-
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nuz, ellide bir veriyorsunuz, kırkta bir veriyorsunuz; 
bütçenizde öyle. Bu kadar geçerliyse, bu kadar ihti
yacı varsa, bu rakamın anlamı nedir? Bu rakamın hiç 
bir anlamı yok. Yaygın eğitim yapamayacaksınız. Bu 
şartlar altında yapılamaz da onun için yapamazsınız. 
Oysa ki, Türkiye'nin en azından örgün eğitim kadar, 
yaygın eğitime ihtiyacı vardır. Parayı da vermiyoruz, 
teşkilâtı da yapmıyoruz, kurumsal yapıyı da ayarlamı
yoruz; her kafadan bir ses çıkıyor, her Bakanlıkta bir 
yaygın eğitim faaliyeti; herkes kendi beyliğine çekil
miş, oradan ahkâm kesiyor ve maalesef birbiriyle 
işbirliği halinde değil, tam koordinasyon yok, Devle
tin paralan da heba olup gidiyor; tatbikatçılar da 
üzüntüden çok fena oluyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi sonuca gelelim; demek ki, bu sistem; (Vak

tiyle de üzerine eğildiğimiz için cesaretle, açıkça elbet
te takdir edersiniz, samimiyetle söylüyoruz) üzerinde 
ısrar edilmemesi lâzım gelen bir sistemdir, revizyona 
tabi tutulması lâzı mgelen bir sistemdir, Türkiye ger
çeklerine bugün için aykırı bir sistemdir; yazık eder
siniz, milletin parasını boşuna harcarsınız ve öğretmen 
ordusunun dinamik gücünden de faydalanamamış olu
ruz. 

Öyle ise ne yapalım? Kanaatimizce, stratejiyi de
ğiştirmek lâzım. Türk millî eğitiminin stratejisi de
ğişmelidir. Bunu Millî Eğitim Bakanlığı yapar. Tabiî 
biz bu nokta için son söz sahibi olamadığımız gibi, 
ehliyet ve yeteneğimizin de o seviyede olduğunu id
dia edecek durumda değiliz. Çünkü, eğitimcilerimiz 
var, çok daha iyi bilirler; ama katkıda bulunmak is
teriz, bulunacağız. 

Bu strateji görüşlerimize göre şuna dayanmalı
dır : Yapılacak eğitim, çağın temel tekniğini ülke 
çapında yayabilecek nitelikte olmalıdır. Evvelâ bu
na ihtiyaacımız var. Çağın belirli temel teknikleri 
var; elektrikten mekaniğe kadar, televizyonun basit, 
yani seyredilmesinden, hiç değilse, düğmesinin çev
rilmesinden birtakım olaylara kadar çağın temel tek
nikleri var. Teknoloji üretmek değildir, bu. Bunun 
ülke çapında yaygın olması lâzımdır. Bugün daha 
sigorta değiştirmeyen, arabanın bir kablosu çıktığı 
vakit iki - üç saat bekleyip arızacıyı getirtmek iste
yen, bir musluğun salmastrası bozulduğu zaman ta-
kamayan insanlar, takanların yanında büyük yığın
lar teşkil eder. Çağın temel tekniği, toplumun her 
yanma girmelidir; ama Mardin'in köyüne de girme
lidir; İstanbul'un köyüne girdiği gibi, Kıbrıs'ın kö
yüne de girmelidir. Çünkü, temel tekniktir bu. Bu, 
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i toplumun bütün hücrelerine işlemezse o toplum kö
künden dinamize olamaz. Hayal etmeyelim. Strate
jinin birinci unsuru bu. 

İkinci unsur; istihdam sorununu çözmelidir. Lib
ya bir ışık tuttu. Görüyorsunuz yani, telefonlarla, 
mektuplarla hepinize müracaatlar geliyor, aman 
Libya'ya gitmek için bize yardımcı olun diye. Ayıp
tır Türkiye için; gerçekten ayıp. Bugün Almanya' 
ya giden işçilerimizin bir çoğu vaasıflı işçidir. Türk 
sanayii çok kayıplar içerisindedir; ama insanın yaşa
ması; nihayet bir maişet derdi sürüklüyor, götürü-

I yor, insanları oraya. Çok şey kaybediyoruz. Ne kay
bettiğimizin hesabını eğitimcilerimiz bize açık seçik 

I çıkarmalıdır. Hesap meselesidir bu iş. 

I O halde yeni eğitim stratejimiz; istihdam sorunu-
j nu çözecek tarzda olmalıdır. Yine yeni eğitim strate

jimiz, teknoloji üreten cinste olmalıdır. Teknoloji 
üretmek demek, çağa uygun üniversite kurmak de
mektir. Üniversiteleri, şemsiyesi altına bütün okulla-

I rı toplayarak, yozlaştırmak demek değildir. Her yer
de bir dosya ile üniversite açmak demek değildir. 
Herkesi üniversite kapısından içeri sokmak demek, 

I değildir. Üniversite araştırma yapacaksa, teknoloji 
I üretecekse, öğretim üyesi yetiştirecekse üniversiteyi 

çağın üniversitesi haline sokmaya mecburuz. Türki
ye artık, bir Nobeî mükâfatı alacak adam yetiştir
melidir. («Bravo» sesleri) Dünyada birçok teknikle-

j rin içerisinde Türk ismi geçmelidir. Geçmiyor. Açık 
konuşalım. Arkadaşlar, bozuyoruz üniversitelerimi
zi. Bozmaya hakkımız yok. Bırakalım onları kendi 
hallerine. Yalnız vazife isteyelim. Mütemadiyen ka
natlarını şişirip, altına civciv toplamalarına doğru 
itmeyelim onları. Kendi kendilerine çağın teknoloji
sini üretecek insan yetiştirsinler. 

j Onun için, yüksek öğrenimin içerisindeki oranı 
yüzde 20'dir; aşağı - yukarı bu rakamdır. Şimdi, 
yüzde 40'ı, yüzde 50'yi geçti. Olmaz. Bu şartlar al
tında üniversitelerin düzeleceğine ben şahsen inan
mıyorum. 

O halde, teknoloji geliştirilmeli ve strateji, sosyal 
I gelişmeye, bir üst düzeye çıkmaya imkân verecek 

kitle eğitimi niteliğinde olmalıdır. Burada yaygın 
eğitimin rolü çıkıyor. Siz, Diyarbakır'ın filan köyün
deki kadını okutamazsanız, siz Anadolu'nun Doğu' 
sunu, Batısına nazaran, okuma imkânı, gücü, oranı 

j bakımından çok geri tutarsanız; biz, erkek ve kadın 
arasında bu kadar uçurum yaratan bir okuma ora
nını devamlı ve ısrarlı ayakta tutmaya çalışırsak, bu 

j toplum sosyal gelişme yapamaz. Bu toplum, top-
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lumsal anlamda, eğitsel anlamda, kültürel anlamda 
bir üst düzeye; yani çağa doğru kolay kolay çıka
maz. 

Stratejimiz, ayrıca bir nitelik daha taşımalıdır, bu 
da toplumsal gelişmeye, toplumun yenileşmesine im
kân vermelidir. 

Şimdi kısaca gözden geçiriyorum; çağın temel 
tekniklerini ülke çapında yaymalı. O halde nasıl bir 
eğitim sistemi, nasıl bir eğitim türü? Cevabı burada 
çıkıyor. Paralı ve pahalı okullarla eğitim yapmakta 
ısrar ederseniz yaygın eğitimi bunun yanına koya
mazsınız, bu ilkenin tatbiki mümkün olmaz. Birinci 
husus bu. 

İstihdam sorununu çözmelidir. İstihdam sorunu
nu çözmek için Türkiye'de istihdam nereye doğru 
gelişecekse eğitimi onun arkasına destekçi olarak 
koymaya mecburuz. Bunu da planlamalarda tam 
ayarlayamıyoruz ki, bir işsizler ordusu mütemadiyen 
çoğalıyor. 

Teknoloji üretmek. Arz ettim, buna çare bul
malı. 

Sosyal gelişmeye ve bir üst eğitim düzenini yü
rüten kitle eğitimi vermeliyiz. Kitle eğitimi vermedi
ğimiz açık. Toplumu yenileştirmelidir. Toplumu ça
ğın gerisinden alıp. çağın ilerisine, kafa bakımından, 
düşünce yapısı bakımından, zihniyet bakımından 
ileri fırlatmalıdır. Böyle bir nitelikte eğitime ihtiya
cımız var. 

Bunun için de kanaatimizce, toplumsal istem 
analizini de kullanmalı, toplumsal istem yaklaşımı 
metodu da kullanılmalı, insangücü ve istihdam ana
lizi de kullanılmalı; verim oranı, maliyet yarar ora
nı analizi de birlikte kullanılmalıdır. 

Bir küçük örnek vereyim; üniversitelere insanlar 
yığıyoruz, üniversiteden çıkıyor, bizden kart istiyor, 
Devlet dairelerinde memuriyete girmek için veya iş
siz geziyorlar. Yığılma oluyor. Eğitimde fazla işgü
cünün depolanma yeri çok önemlidir. Acaba Devlet 
hayatında mı depolayacağız bunları? O zaman bü
rokrasimiz ağırlaşıyor. Gözüküyor ki, toplumsal is
tem analizine uygun bir tarzda yön veriyoruz, yük
sek öğrenime. Sonunda sistemimiz iflâs ediyor. 

Buna karşın, insangücü analizini kullanmıyoruz 
meslekî ve teknik eğitimde, meslekî ve teknik ele
manlarımız çok az düşüyor. O halde stratejimizi, bu 
türlü yaklaşımları kombine ederek çözmeye mecbu
ruz. 

Bunun sonunda da teklifimiz, önerimiz şu; ke
sin değil bu öneri, tartışılması lâzım, tartışırız, Millî 

Eğitim Bakanlığı benimser, benimsemez. Bunları 
sonra, Şûralar var, orada görüşürüz. Derhal temel 
eğitimin ikinci kademesi değişik bir okul sistemine 
dönüştürülmelidir. Bu okul sistemi bilhassa kırsal 
bölgelerde geçerlidir. Bunu iki dönemdir söylüyoruz; 
köy kalkınma temel okulları denebilir, temel okullar 
denebilir. Adı pek önemli değil; ama daha ziyade 
meslekî ve teknik bölümleri ihtiva eden, kırsal bölge* 
nin önemli yerlerinde toplanan ve köye eğitici değil, 
köy enstitüleri havasında; ama o tipte değil, tama
men değişik onlardan, köye eğitici değil, eğitilmiş 
adam gönderen, kırsal bölgeye eğitilmiş adam gön
deren, (şimdiki ortaokullarımız eğitilmiş adam gön-
dermiyor) derlitoplu ve büyük üniteler halinde, bü
yük çapta okullara derhal dönmeliyiz. 

Ortaöğretimdeki o güçlü geçiş programlarından 
siz de şikâyet ediyorsunuz, başarılı olmuyor, basit 
amaçlı, yükseköğrenimin imkânlarını daraltmayan, 
kapılarını kapatmayan; fakat oraya gitmek için bir
çok barajlar koyan bir eğitim sistemine geçmeliyiz. 
Yükseköğrenimde de, bilmiyoruz olur mu, pek be
nim ümidim yok, açıkçasını söyleyeyim, samimî ola
rak, bu yüksekokul ile üniversite oranını değiştire
bilir misiniz? Üniversiteleri gerçek üniversite haline 
sokabilir misiniz? Sizlerin kontrolünde, Millî Eğitim 
Bakanlığının elinde, disiplininde ve dizgininde uz
manlar ordusu yaratacak yüksekokullar kurabilir 
misiniz? Bir kere ipin ucu kaçtı, bunu yapabilir mi
siniz? Ama yapmaya şiddetle ihtiyaç var. 

Efendim, çok vaktinizi aldım, özür dilerim, bü-
tün bunlarla beraber bu bütçenin Millî Eğitim Ba
kanlığının elinde başarılı bir araç olarak kullanılma
sını ve kullanacak olan tatbikatçılara da mutluluk 
getirmesini, onur vermesini şahsım ve arkadaşlarım 
adına dilerim efendim. Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu adı

na Sayın Bahriye Üçok. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler, Millî Eğitim Ba
kanlığının değerli mensupları; 

Toplumların fikir yapısını oluşturan en etkili yol, 
basın ve yayından geçer. Millî Eğitimimiz için ba
şarı sağlamak, onun, öğretimde olduğu kadar, yayın
larında izleyeceği yolu seçip, modası geçmiş, fayda
sız, boş ideallerin genç insanlarca özlenen bir gele
cek haline getirilmemesine dikkat etmesiyle müm
kündür. 
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Ancak, Millî Eğitimin 5 - 10 yıldır basıp yaydığı, 
hatta okullara genelgeler göndererek satışım hızlan
dırdığı bazı kitaplar vardır ki, bunlar 1924'ten bu ya
na gerçekleştirdiğimiz devrimlerimizle taban tabana 
zıt bir anlayışı, inancı ve telkini içermektedir. 

Son yıllarda giderek eyleme, kaba kuvvete dönü
şen, orta ve yükseköğrenim gençleri arasında beli
ren fikir ayrılıklarının, doğmasında bu çeşit yayın
ların kuşkusuz hatırı sayılır payı vardır. Bir insanca 
bağlanmak, onun davasını gütmek, genç insanların 
doğal yapısında mevcuttur. Bu eğilimi, çağdaş uy
garlık yoluna yönelik devrimlerimizin korunması 
doğrultusunda tutmaya çaba sarf etmesi gereken 
Millî Eğitimimiz, acaba bu görevini gereği gibi yeri
ne getirmiş midir? 

Ne yazıktır ki, iki yıldır yazılı sorular vererek 
uyarmak istememe rağmen, satışı bile engellenme
miş olan ve halen Millî Eğitim yayınevlerinde hızla 
satılan, Anayasamızın ve Medenî Kanunumuzun en 
muhtaç olduğumuz maddelerine aykırı düşen açık 
telkinleri kapsayan kitaplarla bu görev ihmal edil
miştir. 1 000 Temel Eser serisinde çıkan iki örnekle 
bunu birlikte saptayalım. 

«Mecellenin ilmî bir tahlili yapılmadan, onun 
hangi hükümlerinin bugünkü ihtiyaçlarımıza uyma
dığını tayin etmek mümkün değildir. Bizdeki mana-
sıyle, çarpık layiklik anlayışının bize daha hangi 
millî davalarımızı kaybettireceğini düşünmek bir va
tan borcudur.» Peyami Safa'nın «Seçmeler» adlı 
eserinin 40 ncı sayfasında yazılı bu. Kaldı ki, Mecel
le bir şaheserdir. Yine seçmelerin 168 nci sayfasın
da, Mecellenin yüksek değerini belirten cümleler yer 
alıyor. 

Bir başka örnek, «Arap harflerini değerlendiren 
yazılarım yanlış tefsirlere yol açıyor. Benim, Lâtin 
harflerinin kalkmamasını istediğime hükmedenler 
var. Lâtin harfleri, kalkmaz; fakat gençleri not tu
tarken veya çok acele bir şey yazarken, Arap harf
lerinin mucize denebilecek kadar rahat, çamuk işlek 
yazma ve okuma kolaylığından mahrum etmemek ve 
onlara tarihimizin, edebiyatımızın şaheserlerini ve 
kaynaklarını hakikî metinlerinden okuma imkânını 
vermek için, bugün Edebiyat Fakültesinde öğretildi
ği gibi, liselerde de Arap harflerini öğretmek şart ol
duğuna kaniim.,> Bir paragraftan küçük bir örneği 
daha müsaadenizle okuyalım: 

«Batıda meçhul asker anlayışının, köklü bir mil
letin harpteki kahramanlık ve fedakârlıklarını, Do
ğuda olduğu gibi tek adama mal edip, onu lâyık ol

duğundan fazla alkışlamamak, şımartmamak ve dik
tatörlüğe zemin hazırlamamaktır.» Kimi kastettiğini 
açıklamaya hacet yok sanırım. Fakat bir başka pa
ragraftan «Türk inkılâp hareketleri Atatürk'ten çok 
evvel başlamıştır. Türkiye'de millî hâkimiyet 1923' 
te değil, 1908'de başlar». 

Bir de Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun derlenmiş 
yazılarıyîe meydana getirilen Gönül Hanım adlı şu 
uzunca hikaye diyebileceğimiz türden kitabını gözden 
geçirecek olursak; Atatürk Devrimlerine bağlı genç
ler yetiştirmekle yükümlü bulunan Millî Eğitim Ba
kanlığımızın bu görevini hangi ölçüde yerine getire
bildiği anlamakta güçlük çekmeyeceğimiz kuşkusuz
dur. Kitapta, Türkiye'nin yükselmesi için 6 koşulun 
öngörüldüğü bölümden bir paragraftaki, sayfa 59'a 
tesadüf ediyor. İbadet, farizalar, evlenme, vasiyet, di
nî ve şer'i hükümleri, ferdî, sosyal, ekonomik bütün 
meseleleri, İslâmiyetin esasları çerçevesinde hal ve ıs
lah etmenin gerekli olduğu savunulmaktadır. 

Aynen ifadesini müsaadenizle okuyayım. «îslâmi-
yette de esas bu cihetler olduğundan, Din-i Muham-
mediyeyi, arızî pürüzlerden, paslardan temizlemek 
maksadıyle Hint ve Çin'in, Arap ve Acem'in bütün 
İslâm âleminin en ileri gelen mümin ve mu'tekid 
ulemasını bir araya toplayıp, bunlar, şimdiye kadar 
Arap, Acem ve Türk'de ortaya çıkan dinî meslekler 
erbabının ve dört mezhebin anlaşmazlıklarını ve içti
hatlarını inceleyerek, ibadet, farizalar, evlenme, vasi
yet gibi, dinî ve şer'i hükümleri ferdî, içtimaî, iktisa
dî, bütün meseleleri İslâmiyetin esasları çerçevesinde 
hal ve ıslah etmelidir.» 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Komünizm ve Leninizm hakkında neşredilen kitaplar 
hakkında ne diyorsunuz Sayın Üçok? Biraz da onlar
dan bahset. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — 
Onlarla da meşgul olanlar var, sayın senatör. Onlarla 
da meşgul olan arkadaşlarımız burada izahlarını ve
riyorlar. Benim mesleğim bu yönde olduğu için bun
ların içerisinde Devrimlerimize aykırı düşen yönleri 
icap ettikçe gösteriyorum. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Demek ki o konular sizi ilgilendirmiyor. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — 
Onlardan da zatıâliniz bahsediniz. 

Buna göre, medenî nikâhın yerini imam nikâhı 
alacak ve bankaları da kaldırmak gerekecek ve ban-
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kalan da kaldırmak gerekince, sosyal, ekonomik du
rumu tasavvur etmek güç değil. Çünkü, ekonomik 
bütün meseleleri Islâmın çerçevesi içinde halletmek 
gerekiyor kitabın ifadesine göre. 

Türkiye'nin yükselmesi için telkin edilmek istenen 
dördüncü fikir de şöyle : «Lâtin harflerini kabul et
mekle, fikir yolundaki ilerleyişimizin eserlerini bir 
anda yok etmek demek olduğundan, elimizdeki Arap
ça harfleri, dilimize göre ilmî bir surette ıslah ve 
imlâmızı ona göre değiştirmek ve düzeltmek şarttır. 
Doğu, işte o zaman kalkınma ve ilerleme yoluna ger
çekten girmiş olacaktır.» 

imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle olmamıza 
da beşinci bir şıkla, şöylece karşı çıkılıyor : «Rumeli 
ve Anadoludaki asil aile çocuklarını, ayanı, derebey-
lerini zorba takımı sayarak, o zamanın idarecilerinin 
perişan edilmesi, memleketimizin kalkınma ve ilerle
mesinde büyük bir engel olmuştur. 

Evet, pek doğrudur, Macaristan'ın yaşamasına, 
ilerlemesine en çok, tarihî aileleri, sizin derebeyleri 
dediğiniz asil aile evlâtları sebep olmuşlardır. Şüp
hesiz, inkâr edilemez bazı fenalıklarından kat kat 
fazla, onların memlekete ve ahaliye faydaları dokun
muştur. 

Evet, bu çeşit, şehrin veya kasabanın ileri gelen
leri bulunduğu zaman, onlar köy ve kasabanın kal
kınmasını isteyen iyi bir hükümdar değerindedir. Asil
zadelerin kötülüklerine karşı, hükümet ve kanun bir 
kontrol ve engel olabilir. 

Varlıklı kimselerin çocuklarından, başkentte veya 
büyük şehirlerde tahsil, terbiye ve tecrübe görüp ken
di kasabalarına dönenler; görgüsüz hemşehrileri için 
en faydalı birer örnek olurlar. (Yani, okullara gön
derilmesin, bunlardan tahsil terbiye görsün.) Bu eski 
ailelerin mal ve mülkleri, büyük evlâda kalabilir. (Mi
ras da değişiyor burada.) Diğer çocuklar, gelirden 
pay sahibi olurlar. 

Bu suretle, aile adının ve servetinin ve ananesinin 
devamlılığı sağlanmış olur. Bu gibi şehirlerin ileri ge
len tanınmış aileleri, şerefleri için okullar açarlar, 
köprüler yaparlar, ziraati ilerletirler. Bilgilerinden, hü
kümet memurlarından çok, halkı faydalandırırlar. 
Çünkü, kendi çevrelerinin ruhlarına vakıftırlar. Aile
lerinin gelenek, görenek ve ün'ü, bunlara halk içinde 
bir sevgi ve saygı duygusu kazandırdığı kadar, müs
tesna bir ahlâk ve namus da verir. Komşu köyler aha
lisinin gönüllerinde bile, bunlara karşı, dedelerinden 
kalma bir saygı vardır. (Tarihî gerçeklere tamamen 

aykırı, tamamen kişisel birtakım görüşler ve bizim 
bugünkü rejimimize de aykırı düşen bir telkindir bu.) 

Bu eski ailelerin ihyası, sağlam evkaf ve aile kü
tüklerini inceleyerek ve asalet unvanlarını iade eyle
yerek, manevî haklarını tanımakla mümkün olur.» 

Bu kitabın etkisinde kalan, Ankara'da görevli bir 
sanat tarihi öğretmeni bana kadar geldi ve «Kendi
sinin eski asil bir aileye mensup olduğunu» söyledi ve 
eski ailesinin adını almasının, zadegan ismini de bir
likte taşımasının mümkün olup olmayacağını ben
den sordu ve mutlaka eski ailelerin isimlerinin ihya 
edilmesi yolunda bir çaba göstermemi benden rica et
ti. Yani, canlı bir örneği de bana kadar ulaştı. 

«Her memlekette ahali; kişizadeler, orta sınıf ve 
halk ve başka deyimlerle, yüksek tabaka, orta tabaka 
ve işçiler adlarıyle üç bölüme ayrılır.» 

Bu beşinci öneride görüldüğü gibi, eski derebeyle
rinin nüfuzlarının, soyadlarının iadeleriyle, mirasın 
ekber evlâda bırakılmak suretiyle derebeyliğin parça
lanmaması yolları gösteriliyor. 

Son bir örnekle, Turancılık özlemini dile getiren 
şu satırları da dikkatlerinize sunayım : «Kalmuk'laı 
ve hükümetleri, Mavi Tunanın yeşil sahillerinden Ko
re denizlerine değin uzanan Moğol hanlarının bu 
en meşhur karargâhı, başkentin bugünkü miskin ha
li, insana çölde, kurumuş bir arslan iskeletinin üzün
tü ve ümitsizliğini veriyor. Dünyanın her tarafından 
tozlarına yüz sürmek için gelenlere kuvvet ve yiğit
lik vermek için kapılarını açan bu muhteşem sarayın 
solgun manzarası, vereme yakalanmış bir pehlivana 
benziyor. Belki birkaç sene sonra, fakirlikten, bırakıl-
mışlıktan, bu viran kubbeler de çökecek ve enkazı
nın üstüne Karakurum kavimleri bir nisyan kefeni 
saracaktır.» 

Millî Eğitim bütçesinden ödenen ve okullara genel
gelerle tavsiye edilen bazı kitaplarda, Osmanlı düze
nine özlemin, Cumhuriyetle ortadan kaldırılmış olan 
kimi kuruluşlara övgünün, yüceltmenin, Atatürk'ün 
yaptıklarını küçümsemenin, genç kuşaklarda devrim
lerimize karşı bir düşmanlık duygusunu oluşturmayı 
hedef tuttuğu, verdiğim örneklerle açıktır. 

Evet, bunlar Millî Eğitimin bu yıl yaptığı yayın
lar değildir, ama 1974 yılı Koalisyon Hükümeti dö
neminde bile satışına devam edilmiştir: Dilerim ki. 
bu duyurumdan sonra, önce Millî Eğitim Bakanlığı, 
devrim ilkelerimize ters düşen bu çeşit yayınların ken
di yaymevlerinde satılmasına bir yasak koyar. Sonra 
da Kültür Bakanlığı yayınları listelerinde, bu ve bu 
nitelikteki başka kitap ve yazılara yer vermez. Eğeı 
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bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığının yaymevlerinck 
satılan ve Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinden para 
tahsis edilerek basılan bir kitap olmamış olsaydı, de
min sayın arkadaşımın söylemiş olduğu, daha doğrusu 
sitemkâr sözü belki haklı olabilirdi, ama Millî Eğitim 
Bakanlığında, kendilerinin bahsettikleri biçimde biı 
komünist kitabı olduğuna rastlamadım. Rastlamış ol
saydım onu da söylerdim, ama bu Millî Eğitim Ba
kanlığının bütçesinden çıkan paralarla, Millî Eğitimin 
takip ettiği politikaya, kanımca taban tabana zıt biı 
görüşü savunmaktadır. Bunun için karşı çıkıyorum, 
Yoksa piyasada, çarşıda her çeşit kitap çıkıyor; fikir 
hürriyeti, yayın hürriyeti olduğu için herkes istediği
ni yazıyor, söylüyor. Tabiî gene de bugün için ka
nunların çerçevesinde. Öyle bir durum olsaydı katiyen 
sesimi çıkaramayacaktım; ama bu doğrudan doğruya 
genelgelerle lise öğrencilerine dağıtılıyor, tavsiye edili
yor, Türkiye'de, yaymevlerinde en çok satılan kitap
lar arasında yer alıyor. Bunun için zararlı görüyorum. 
Eğer, bir şahsın kendi hesabına bastırıp sattığı yahut 
bir yayınevinin kendi hesabına bastırıp sattığı bir ki
tap olmuş olsaydı, burada çıkıp söz söylememe ihtiyaç 
yoktu. 

Dile getirmek istediğim ikinci bir konu Erzurum 
Atatürk Üniversitesine yapılmış olan bir tayin ile ilgi
lidir. 

10, 12, 1974 gün ve sayılı Millî Eğitim Bakanlı
ğınca malum yazı ile, sayın Millî Eğitim Bakanlığı
na birkaç soru yöneltmiş ve bu sorulardan birinde, 
tabiyetsiz ve üniversite profesörlüğü payesi için hiç
bir belgeye sahip bulunmayan Tayyip Okiç'in 70 ya
şını çoktan aşmış bulunmasına rağmen nasıl olup da 
Atatürk Üniversitesinde görev aldığını öğrenmek iste
miştim. 6 . 2 . 1975 tarihini taşıyan bu konuya ilijkin 
cevapta, 1750 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve 
Üniversitelerarası Kurulun 27 Nisan 1974 tarihinde 
yapmış olduğu toplantıda alman 28 numaralı karar 
uyarınca tayin edildiğini ve bu karara göre sözleşme 
ile çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim üyelerinde, 
70 yaş kaydının aranmamasımn hükme bağlandığı ifa
de edilmiş ve adı geçenin tayininde kanuna aykırı bir 
cihet bulunmadığı belirtilmiştir. 

1750 syı'ı Kanunun 26 ncı maddesine göre, üni
versite öğretim üyelerinin emeklilik yaşı 70'dir. Bu 
hükmü değerlendirmek ve uygulamak için yasa koyu
cunun, üniversite öğretim üyesi deyimine ne anlam 
verdiğini saptamak gerekir. 

Aynı Yasanın 18 nci maddesinin 1 nci fıkrasına 
göre, üniversite öğretim üyeleri, üniversitelerde öğre-
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tim üyesi kadrolarında görevli veya sözleşmeli üni
versite doçentleri ve üniversite profesörleridir. 26 ncı 
maddesi, emeklilik yaşını saptarken, kadroda görevli 
veya sözleşmeli öğretim üyeleri arasında bir fark gö
zetmeden, gene! olarak üniversite öğretim üyelerinden 
söz ettiğine göre ,bu kişilerin emeklilik yaşı, hukukî 
statüleri ne olursa olsun, 70 yaş olmak gerekir. 

Millî Eğitim Bakanlığının buvdan önceki, gene 
bu konu ile ilgili sorumuza verdiği cevapta, sözleşmeye 
hukukî dayanak olarak gösterdiği Üniversitelerarası 
Kurulun 28 sayılı Kararının, 1750 sayılı Yasanın de
ğindiğimiz hükümleri karşısında uygun olmadığı açık
tır. Kaldı ki, Yasanın hükümlerine aykırı olarak, ken
disiyle sözleşme yapılmış kişi, daha önce Ankara 
Üniversitesinde sözleşmeli olarak çalışırken, emeklilik 
yaşına ulaşmadığı o yıllarda, sözleşmesi yenilenmemiş 
işine son verilmiştir. Bunun nedenlerini saptamak için 
ilgilinin Ankara Üniversitesindeki kişisel dosyasında
ki; gerici ve Atatürk aleyhtarlığı faaliyetleriyle ilgili 
belgelerin incelenmesi yeterli olur kanısındayım. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki işine 
son verilen Tayyip Okiç, bir, iki yıl sonra başvur
duğu. Konya Yüksek İslâm Enstitüsünde, göreve alın
mak istemişse de tayini Cumhurbaşkanlığınca durdu
rulmuştu. 

Yukarıda 1750 sayılı Yasanın 26 ncı maddesinin 
tayin ettiği emeklilik yaşı ve aynı Yasanın, 18 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki tarifler, kadroda görevli 
veya sözleşmeli eğretim üyeleri arasında fark gözet
meden, genel olarak üniversite öğretim üyelerinden söz 
ettiğine göre. Sayın Millî Eğitim Bakanı, adı geçen 
kişinin, Türk vatandaşı olan öğretim üyelerine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tanımadığı bir hakkı, 
Üniversitelerarası Kurulun vatansızlara tanıyıp, ver
diği karara uyularak meydana getirilmiş bu tayin iş
lemini uygun bulmakta mıdırlar? Arzu ederlerse bu
nu kendilerinden yazılı olarak rica etmekteyim. 

Bir küçük ricamı daha dile getirip, vakitlerinizi 
almayacağım. Söz almışken, 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanunu ile ilgili ve uzun süreden beri ko
misyonda görüşülmesi beklenen 14 ncü maddenin 3 
ncü fıkrasryle, 16 ncı maddenin 3 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesine; yani, öğretim üyelerinin fakülteleri dı
şında verdikleri ek dersler için alacakları ücretle ilgili 
tasarının da bir an önce kanunlaşmasının kaçınılmaz 
olduğunu hatırlatmak isterim. Ancak bu sayede, önü
müzdeki öğretim yılında büyük aksaklıkların görülme
mesi mümkün olabilecektir. Aksi halde esasen birço
ğunun boş geçtiği bilinen üniversite ders saatlerinin, 
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tasarının bu yıl da kanunlaşmaması halinde, daha da 
artacağı muhakkaktır. 

Sözlerime son verirken şahsım ve Kontenjan Gru-
pu adına Yüce Senatoyu selâmlar, Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını içten
likle dilerim. Beni dinlemek zahmetinde bulunduğu
nuz için şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üçok. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 

malî yılı bütçe kanunu tasarısı için oyunu kullanma
yan sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Kutluk, siz, ikinci kez söz istediniz mi efen
dim?.. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kutluk. 15 dakika ile 
sınırlısınız. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (Ça
nakkale) — Sayın Başkanım, sayın senatörler; 

Mektupla öğretim büyük bir faciadır. 60 - 70 bin 
öğrencinin sesini şimdilik susturmuş bulunuyoruz; 
ama gelecek sene vaat edilenlerin yapılmadığı düşü
nülürse, nasıl bir gürültünün o zaman kopacağı tabiî
dir. Yaz aylarında kursa tabi tutulacakları yönetmelik
lerde yazılıdır. Kıştan yorgun - argın, yaza giren han
gi öğretmen, atölyede, laboratuvarda, sınıfta, dinlen
meden kursları idare edecek ve yine dinlenmeden ye
ni bir öğretime başlayacak olan öğretmenin verimli 
olamayacağını tahmin etmek için eğitimci olmaya lü
zum yoktur. 

Bu nedenle, mektupla öğretim, kültürsüz insan ye
tiştirmenin ve bir facianın örneğidir. Mektupla öğre
tim yapanların hepsi, öğretmen olmak üzere atanacak-
larmış. 

Öğretmen olacaklar, özel amaçlarla ve okullarda 
öğretmenliği bizzat yaşıyarak yetiştirilirler. Öğretmen
liğin idealini okullarında alırlar. Mektupla öğretim, 
öğretmen yetiştirmek, bu ilkeyi ve ideali tanımamak 
anlamına gelmektedir. Öğretmenlik esasen kendisine 
özgü yetenek ve hasletleri gerektiren bir meslektir. 
Bu hasletler ne mektupla ve ne de kısa süreli kurslar
la verilebilir. Bu mesleği mektupla öğretim yolu ile 
dejenere edenleri tarih asla affetmeyecektir. Oy avcı
lığı için ulvî bir mesleği ve gençliği perişan edenlerin 
cezasını tarih elbette verecektir. 

Üniversitelerimizin bugün en büyük sıkıntılarını; 
derslik, laboratuvar, yurt, öğretim malzemelerinin ye
terli olmayışı teşkil etmektedir. Üniversitelerimizin 

mümtaz yöneticileri ile yapmış olduğumuz türlü te
maslarda, önce ifade ettikleri sıkıntıların bunlar oldu
ğu ve bunları karşılayacak yeter ödeneği bütçelerine 
koyamamış olduklarıdır. 

Bu itibarla, üniversitelerimize daha çok maddî ola
naklarımızdan ayırmamızın ve onları bu yönden des
teklememizin büyük faydaları olacağı kanaatini taşı
maktayız. Üniversitelerimizi derslik, laboratuvar, anfi-
ler, atelyeîer, kütüphaneler mecmuu olarak düşünme
nin bugün için yeterli bir düşünüş olmadığını sanıyo
ruz. Üniversitelerimizin genç öğrencilerinin boş za
manlarını değerlendirecek futbol sahaları, tenis kort
ları, voleybol, basketbol sahaları, yüzme havuzları ile 
kısaca sportif faaliyetlere büyük miktarda imkân ve
rebilecek şekilde teçhiz edilmelerini sağlamak, tiyatro 
sahnelerine, bol kitabı bulunan kütüphanelere, dinlen
mek için kafeteryalara kavuşturmak lüzumuna sami
miyetle inanmaktayız. 

Grupumuz üniversitelerimizin bu alanda alacak
ları her türlü müspet karar ve tekliflerini destekle
yecektir ve desteklemeye devam edecektir. Üniversi
telerimizin daha çok yabancı üniversiteler ile temas 
kurmaları profesör, doçent, asistan alış verişi ile da
ha çok dünya görüşlerini birbirlerine aktarabilme im
kânlarına kavuşturulmalarında sayısız faydalar var
dır. Bu önemli hususu geliştirmek için malî yönden do
ğan güçlükleri giderici tedbirler ile, kadro tahsisleri 
Yüce Meclislere getirilmelidir. Adalet Partisi olarak 
her zaman ünversitelerimizin bu isteklerine katkıda 
bulunmayı samimî bir görev saymaktayız. 

Son günlerde üniversite ve yüksekokullarımızda 
öğrenimlerini yapan öğrencilerimiz arasında cereyan 
eden olayları büyük bir üzüntü ve ibretle takip edi
yoruz. Gençlerimizi bu yola sürükleyen amillerin in
celenmesini, gençlik sorunlarının demokratik nizam
lar içinde halledilmesini en halisane duygularla ar
zu etmekteyiz. 

Gençlerimizi, Atatürk gençliği anlamından saptı
ran, kamplara ayıran, düşünce ve tutumların nereden 
gelirse gelsin her zaman olduğu gibi karşısındayız. 
Bundan sonra da daima karşısında olacağız. Anayasa
mızda ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliği çizgisin
den gençlerimizi uzaklaştıran her türlü tutum ve dav
ranışları kınıyoruz ve reddediyoruz. Gençlerimizin me
seleleri ve problemleri ile üniversite ve diğer öğrenim 
kurumlarıyle elele verip çare aramak ve bulmak za
manının geldiği en halisane duygularla ifade etmek 
isteriz. 
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Sayın senatörler, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü hocamız, 

«Sizler hâlâ demokratik sol gençlerimiz arasında tut
turulmuştur, gibi konuşarak gençlerimize pas verir
seniz, üniversitelerimizde olayların olması devam ede
cektir.» Lütfen, üniversitelerimizin bu gibi olaylara, 
partilerimizin kışkırtmasına son vermesini istirham edi
yoruz. Gençleri lütfen bırakınız, Türkiye'nin gençle
rini bu gibi bölmeleri yerine, birleştirici, birbirini tut
ma, birbirini kardeşçe sevme ve birbirini anlayışla 
karşılayabilecek bir ortama getirilmesinin zamanı gel
miş de geçmiştir bile. Hocası, doçenti, asistanı bu 
halden dolayı perişan vaziyette ve çok zarar görmek
tedir. Türkiye'nin bölücülüğe değil, birleştiriciliğe, ye
tişkin insangücüne son derece ihtiyacı vardır. 

Bu itibarla, gençlerin yakasını lütfen bırakalım, de
mokratik sol sloganının sahiplerine buradan sesleni
yorum. Geliniz vatan sathında bütün partilerle, millî 
his ve heyecanlarla gençlik sorunlarının üzerine eği
lelim, problemlerini birlikte, kardeşçe halledelim. Çün
kü, bu Milletin genci yetişmek ve vatanına hayırlı bir 
evlât olmak istemektedir. Bunda birleşirsek, memle
ketimizin geleceğinden büyük fayda ummaktayım. 

Sayın senatörler, 
Sözlerime son verirken Millî Eğitim hizmetlerinin 

yürütülmesi sırasında Atatürkçü, ülkücü, milliyetçi ve 
Anayasamız istikametindeki her hamleyi ve her atı
lımı desteklemeye devam edeceğimizi, aksi varit olan 
hususlarda da, bu yüce kürsüden milletimize duyur
mayı ve arkasını bırakmamayı ifası zaruri bir görev 
saydığımızı da belirtmek istiyoruz. 

Bu münasebetle Millî Eğitim Bakanlığımızın de
ğerli mensuplarını, üniversitelerimizin pek muhterem 
rektör, dekan ve öğretim görevlileriyle diğer mensup
larını Yüce Senatomuzun sayın üyelerini en derin say
gılarla selâmlar, Millî Eğitim Bütçemizin milletimize, 
vatanımıza uğurlu olmasını Yüce Tanrıdan niyaz ede
rim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Kutluk. 

Sayın üyeler, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık 
oylamasına, 108 sayın üye katılmış 79 sayın üye ka
bul, 29 sayın üye ret oyu kullanmıştır. Tasarı Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul olunmuştur. 

Sayın Niyazi Unsal, ikinci kez konuşmak üzere 
buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Az evvel dinlediğimiz iki sayın sözcü A. P. Gru-
pundan başka üyeler olsa idi, şimdi dinleyeceğiniz ko
nuşmam belki de bu şekilde olmayacaktı. Bir zaman
lar devrimci öğretmenleri, düşünen öğretmenlerin, bu 
ulusa gönülden hizmet etmek isteyenlerin iki kıyıcı
sının, öğretmenleri sürüm sürüm süründüren insanı
nı dinledik. Bir zamanlar kendilerini genel müdür... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfet şahsiyat yapma
yınız.. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Bir zamanlar kendilerini genel müdür, mü
dür yapan zihniyet, öğretmenlerin her birini bir tara
fa sürerken, işinden ederken, açığa alırken, çalışma 
olanağı vermezken, bilmiyorum kendileri nerede idi
ler. Ben şu anda görev başında bulunan genel müdür 
arkadaşlarımızdan konuşmamı hazırlarken yazılı dokü
man istedim. Cumhuriyet Halk Partili Bakanın işba
şında kaldığı dönemde görevinden alman, işinden atı
lan, açıkta bulunan kaç öğretmen vardır, yazılı ola
rak vermelerini istedim. 

Mustafa Üstündağ'ın görevi teslim aldığından şu 
ana kadar açıkta bulunan, görevinden atılan, işinden 
edilen hiçbir öğretmen ismini bana vermediler; ama... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Ona Bakan cevap verecek, kendin değil. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Veriyorum şimdi. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin, söz isteyene 
Tüzük hükümlerine göre işlem yapacağım. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Usulüne göre görüşmüyor. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı, lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Sayın Mustafa Üstündağ, öğretmene ça
lışma imkânı vermeyenlerin işinden ettiği, yasaların 
akladığı, temize çıkardığı devrimci tüm öğretmenleri 
yeniden halkın hizmetine vermiş. Bu doğrudur. Mus
tafa Üstündağ, sizin söylediğiniz gibi yasa dışında ve 
millî eğilim müdürlerinin isteği dışında hiçbir millî 
eğitim müdürünü de görevinden almamıştır; ama Sa
yın Kutluk, Çanakkale'de, Balıkesir'de görevli bulun
duğu Millî Eğitim günlerinde sayıları çok kabarık 
olan öğretmeni, millî eğitim müdür yardımcılarını ve 
öğretmenleri, müfettişleri iller dışına sürdüren, işle
rinden eden sizdiniz... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, şahsiyata girmemenizi 
rica ediyorum. 
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Burdur Valisinin göreve başlatmadığı anarşistler, 
ya da Sayın Mustafa Üstündağ'ın görev başına getir
diği anarşistler, diye söylediğiniz öğretmenlerin liste
sini, adlarını burada saymanızı beklerdik. Mustafa 
Üstündağ'ın göreve gönderdiği tüm öğretmenlerin dos
yaları hâlâ Millî Eğitim Bakanlığında mevcuttur. Hep
si soruşturmadan geçmiştir, hepsi mahkemelerin ak
lama kararından geçmiştir. Eğer bunlar içerisinde suç
lu görülen; gerek soruşturmaca, gerekse disiplin ku
rullarınca, gerekse mahkemelerce suçlu görülen bir 
tek öğretmeni gösterirseniz söylediklerinizi haklı sa
yacağız; ama bunların bir tanesini buraya getireme
yeceksiniz. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sayın Başkan, Af Kanunu çıkmadan evvel «Af Ka
nunu çıkacaktır. Buna göre öğretmenleri alınız» diye 
Sayın Bakanın emri vardır, yazısı vardır. Bu kadar so
rumsuz konuşma olmaz ki... 
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BAŞKAN — Şimdi, ben şahsiyat yapmaması, Tü
zük sınırları dışına çıkmaması için gerekli uyarılarda 
bulunuyorum. Yalnız, şimdi yerinizden müdahale 
eden siz sayın arkadaşlarıma (yerlerinden müdahale 
edenlere, hepinize değil) insaf ile hitap ediyorum; Sa
yın İsmail Kutluk 32 dakika burada konuştu. 32 da
kikanın 32 sinde de Mustafa Üstündağ'ı suçladı. Ben 
hiç müdahale etmedim. (A. P. sıralarından «Ettiniz» 
sesleri.) Etmedim. Konuşması bittikten sonra gider
ken dediler ki, «Birkaç dakika daha müsaade edin». 
İkinci kez konuşma hakkınız var, eğer isterseniz o 
hakkınızı kullanmanıza imkân veririm. Çünkü 32 da
kika zarfında 1975 Bütçesi hakkında henüz hiçbir şey 
söylemediniz. Demek ki, sıra ona sonra gelecek, de
dim. O kadar söyledim. 

Efendim, lütfen şahsiyat yapmayınız. Siz de yeri
nizden müdahale etmeyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZI UNSAL (De
vamla) — Sayın Başkan, 

Ben şahsiyat yapmıyorum. Burada yarım saattir 
şahsiyat yapılan bir konuşma dinledik. Bunlara mec
buren yanıt vereceğim. Bunlara yanıt verirken de 
görünüm şahsiyat olacaktır. 

Eğer, bizim göreve gönderdiğimiz öğretmenlerim 
dosyaları doluysa, onlar bir soruşturma geçirmişse, 
onlar bir yerden başka yerlere nakledilmişse bunun 
sebebi sizlersiniz, bu işler hep sizin zamanınızda ol
muştur. (A. P. sıralarından «Sizin zamanınızda» ses
leri.) 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bu kadar mü
samaha olmaz ki... Lütfen konuşmanıza dikkat edi
niz beyefendi. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Sayın Bakana «Burada yalan beyanlarda 
bulundu» dediler. Bir senatör, grup adına konuşan 
bir eleştirici bu şekildeki tenkitlerde bulunurken, eleş
tirilerde bulunurken (yine söylüyorum) yuvarlak ko
nuşmaz, kanıtlarıyle ortaya koyar. Sayın Mustafa 
Üstündağ bu kürsülerden hangi yalanı söylediyse lüt
fen buyursun açıklasınlar, onun gerçeğini biz ortaya 
koyalım. 

Parti olarak biz Sayın Üstündağ'ın yaptığı tüm 
uygulamaları gönülden benimsiyoruz ve destekliyo
ruz. Çünkü, Mustafa Üstündağ, Türkiye gerçeklerine, 
Türkiye isterlerine,' eğitim isterlerine uygun bir eği
tim programı çalışma programı düzenlemiştir, onun 
uygulamasını yapmıştır, yasaların gereğini yapmıştır, 
yönetmeliklerin gereğini yapmıştır, tüzüklerin gereğini 
yapmıştır. Bunu her zaman benimseriz, her zaman sa-

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZI UNSAL (De
vamla) — Ben şahıslara girmiyorum. 

BAŞKAN «Siz» diyorsunuz, icraatından bahsedi
yorsunuz. Tüzük hükümlerini biliyorsunuz Sayın Un
sal, lütfen. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Onun havası bu Sayın Başkan. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Bunun için, Sayın Mustafa Üstündağ'ın ça
lışmaları sırasında düzene koyduğu millî eğitim işle
rini burada karışıklık içine, çıkmaz içine soktunuz, di
ye belgesiz, kanıtsız, inandırıcı, delilsiz olarak gelip 
burada ifade etmeniz uygun düşmemektedir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Delil, belge, ka
nıt hepsi birbirine benziyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Biz, Millî Eğitimdeki sorunları kısa sürede 
çözdüğümüzü iddia etmedik. Az evvel Grupumuz adı
na yaptığım konuşmada da hâlâ Millî Eğitim sorun
larının ulus önünde, sorumlular önünde, bizim önü
müzde büyük bir sorun olarak durduğunu kendimiz 
dile getirdik; ama kısa sürede plan gereğince, prog
ram gereğince ve de Partimizin düzenlediği Program 
ve bildirge gereğince... 

ORHAN KOR (İzmir) — Hepsinin tersini yapı
yorsunuz. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, müdahale etme
yiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Bir yönlemeye koymuş bulunuyoruz, diye 
kendimiz söyledik. 
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vunrnasını buradan rahatlıkla yaparız. Hiçbir kuşku
muz, hiçbir korkumuz yoktur. 

Kaldı ki, burada tartışılacak olan husus, Sayın Üs-
tündağ'ın yaptıkları, yapmadıkları değil, eğitimde yön
lenecek meselelerdir, eğitim sorunlarıdır, eğitim ko
nularıdır, ağırlığı tüm ulusun karşısında duran üniver
site sorunlarıdır. 

Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsü îsmail Kut
luk bey, buraya üniversitelerle ilgili sorunları dile ge
tirmek üzere söz aldılar; yetmeyen saatini tümden 
«Üstündağ, Üstündağ, Üstündağ» diye bitirdiler. Aca
ba üniversiteler üzerinde, üniversite sorunları üzerin
de, eğitim sorunları üzerinde «Üstündağ» sözünden 
başka söyleyecek sözleri yok muydu?.. Biz bunların 
söylenmesini isterdik. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onu biz bilece
ğiz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Bakın sayın bir konuşmacı, «3 defa 5 15. 
Bu böyle değildir» diyor. Birim değeri değişik başka 
sayılarla, desimal sistemi, onluk sistemi burada kıyas
lamaya kalkıyor. Elbette ki değişik birim değerlerin-
deki sayıların sonuçları da değişik olacaktır. Bunu bu
rada söylemenin, bu değil de bu demenin gereğine 
inanmıyoruz. Biz de bilime uyma, çağdaş bilime uy
ma gereği vardır. Modern matematik dünyasında ya
şıyoruz, füze çağında, feza çağında yaşıyoruz. Feza 
çağı matematiğinde onluk sistemin, desimal sistemin 
yeri kalmadığının farkında değiller galiba. İstiyorlar 
ki, yeni yetişen nesiller, gelecek nesiller de kendi dü
zeylerinde kalsın; ama buna olanak vermeyeceğiz. 

Bir yerde gençleri haklı görelim. Gençlerin çok ge
risinde kalmışız, gençlere ayak uyduramıyoruz; sorun 
buradadır, istiyoruz ki, gençler bizim yetiştiğimiz or
tamda yetişsin, istiyoruz ki, gençler bizim taşıdığımız 
kafaları taşısın. 

BAŞKAN — Sayın Unsal zamanınız dolmak üze
redir. Lütfen bağlayın. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) —Evvelâ Parla
mentoya ayak uydur. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Parlamentoya ayak uydurmak, oturduğu 
yerden böyle seviyesizce müdahalelerle oluyorsa biz 
size uymayacağız. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Böyle seviyesiz sen konuşuyorsun, Parlamentoya say
gılı olmuyorsun. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sen Parlamen
toya lâyık bir insan değilsin. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, şahsiyat yapmayınız, 
çirkin mana ifade eden kelime kullanmayınız, size 
uyarıda bulunuyorum Sayın Unsal. 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Seviyesiz adam. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bundan sonra 

konuş bakalım. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De

vamla) — Sayın Başkan, görevinizi yapın, ben bu
rada konuşma yapıyorum. «Parlamentoya ayak uy
duramayan» sözüne bsn elbette ki, oturduğu yerden 
seviyesiz müdahale yapan insan derim; bu, benim 
hakkımdır; önce, Parlamentoda dinlemesini öğrenin. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sen 
öğren, kaba adam. 

AHMET YARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Senin gibisi gelmedi daha buraya. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu, lütfen; zamanı
nız doldu Sayın Unsal. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Sizinle bu konularda çok rahat mücadele 
edeceğiz. (A. P. sıralarından «Çok, çok» seslen.) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, zamanınız doldu. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Çok rahat mücadele edeceğiz, hiç yorul
mayın. Bu sözleri dinlemeye alıştırana kadar, sizinle 
mücadele edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, zamanınız doldu, Tü
züğe de saygı gösterin. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sen konuşma
sını öğren. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL (De
vamla) — Peki, Sayın Başkanım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sokağa gider ko
nuşursunuz, burada seviye meviye bilmem ne falan 
konuşamazsınız. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim; Sayın Kutluk, 
buyurun. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Unsal, 
ismimden bahsederek sataşmıştır, lütfen, söz rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sataşma konusunu lütfen tasrih eder 
misiniz? 

(A. P. sıralarından «Ohooo» sesleri.) 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Buyurun, buyu

ran işte seviye. 
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İMADETTÎN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, usul hakkında lütfeder misiniz, oturduğum yer
den bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir sayın üye söz istedi, hi
tap ediyor bana, bir meselenin çözümüyle meşgulüm. 
Müsaade ederseniz sizi daha sonra dinleyeceğim. 

Şimdi Sayın Kutluk, Tüzüğümüz sataşma vuku
unda veya söylenilmeyen bir sözün söylenilmiş göste
rilmesi halinde veya ileri sürülmeyen bir görüşün ile
ri sürülmüş gösterilmesi halinde söz isteyen üyenin 
gerekçe söyleyerek söz istemesini emrediyor. Ben, siz
den söz istediğinizin gerekçesini sorduğum zaman be
nim tekrarlamaktan utandığım bir hayret edasıyle bir 
arkadaşınız da bulunduğu yerden ikimiz arasındaki 
meselenin çözümüne ait şu görüşmeye müdahale et
ti. Şimdi, lütfen hangi noktaya münhasır olmak üze
re söz istiyorsunuz, onu tasrih edin, takdirimi kulla
nayım. 

ÎSMAlL KUTLUK (Çanakkale) — Bendeniz, Ça
nakkale ve Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüklerinde 
bulunduğum sıralarda birçok ilköğretim müfettişini 
ve millî eğitim müdür muavinini kanunsuz olarak sür
dürmüşüm, öğretmenleri sürdürmüşüm, aynı zaman
da kıymışım. Arkadaşım, benim burada isim göster
mediğimi, ifade etmediğimi söylediler; benim için bu 
hususta arkadaşıma cevap vermek hakkı doğduğu 
kanısındayım, takdir sizindir. 

BAŞKAN — Bu konuya münhasır olmak üzere; 
ama yeni görüşme ve sataşmalara mahal bırakmaya
cak bir üslup içinde buyurunuz Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka
nım; sayın senatörler; 

Önce, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Bende
niz, Çanakkale ve Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğü 
görevlerinde bulunduğum zamanlarda bizzat Sayın 
Senatör arkadaşımın burada ifade ettiği gibi, Sayın 
Üstündağ'm; kanunları, nizamları aynen uygulaya
rak bugünkü düzeni ortaya getirdiğini ifade ettiler. 

Bir defa Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğü sı
rasında hiç bir Millî Eğitim müdür muavininin alın
ması için dosyalarında benim bir (ellerindedir arka
daşlarımızın da) yazımı bulamayacaklardır. 

AHMET KAR A YİĞİT (Afyon Karahisar) — İf
tira. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen müdaha
le etmeyin. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, takdir hislerimizi de mi dile getirmeye
lim? Bravo demeyecek miyiz? 

BAŞKAN — Söz istemek için sebebiniz varsa ba
na müracaat edersiniz. Lütfen. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Benim, Yüce 
Milletime hizmet verdiğim Kahraman Çanakkale'mde, 
komşu vilâyetin aziz Balıkesir'de bir tek millî eğitim 
müdür muavininin benim imzamın, parafımın bulun
duğu bir yazı ile alındığını asla göremeyeceklerdir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Çanakkale'de 
yok. 

(A. P. sıralarından «Söyleyenler utansın» sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, çok is

tirham ediyorum. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Görsünler, Sa

yın Bakanım, lütfen bu hususu inceletmenizi önemle 
istirham ediyorum; göremeyeceklerdir. 

İkincisi; Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğü göre
vinde bulunduğum zaman, kanunlara, o zamanki ni
zamlara uymayan, haklarında tahkikat yapılmış olan 
iki ilköğretim müfettişi alınmıştır, doğrudur; ama 
Millî Eğitim Bakanlığının muhterem ve mümtaz mü
fettişleri gelip olayları bir bir incelemişlerdir ve mü
dürler komisyonu kararıyle alınmıştır. Bunların içe
risinde, dosyalarında, alınmalarıyla ilgili herhangi 
bir yazımı yine bulamayacaklardır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

İkinci görev yaptığım muhterem Balıkesir Vilâye
tini teftiş eden sayın müfettişim de burada senatör 
arkadaşımızdır. Eğer, bir tek Millî Eğitim müdür mu
avinini benim görevli bulunduğum dört yıl içerisinde 
Balıkesir'den bir yere naklettirdiğimi herhangi bir 
kimse söyleyebilirce senatörlükten istifa ediyorum. 
(A. P. sıralarından «Bravo, söyleyenler utansın» ses
leri) 

BAŞKAN — Niçin istifa ediyorsunuz, efendim? 
Sayın Kutluk açıklamanız bitti mi? 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Ayrıca, Balı
kesir'de bulunduğum müddet içinde bir tek ilköğre
tim müfetişi benim yüzümden ayrılmamıştır. Bunu 
da kanıtlayamazsınız. 

O itibarla, ben Sayın Bakanımdan bundan bir 
müddet evvel Sayın Üstündağ hakkında yapılan iş
lemler üzerine sual sordum, bekliyorum; burada da 
size bir sürü isim verebilirim; ama cevap hakkım. Sa
yın Bakanımdan alacağım cevaptan sonra bu kutsal 
kürsüden olacaktır. 
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Ben nizamlara, kanunlara ve şahit olabileceğim 
bütün olaylara sahip olduğum zaman ancak huzuru
nuza çıkarım. Evvelâ Türk öğretmeniyim. Ondan 
sonra da Yüce Milletimin sevgisine mazhar olmak 
suretiyle buraya gelmek şerefine nail olmuşum. O iti
barla, Sayın Unsal kardeşime bana bunu açıklamak 
fırsatını verdiği için, derin şükranlarımı sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 

Dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kürsü fikir hürriyetinin 
mücadele kürsüsüdür. Duyduğumuzu, bildiğimizi bu
rada ifade edemezsek fikir hürriyetinden nerede bah
sedeceğiz. 

Binaenaleyh, hakikati aynen ifade ediyorum. Sa
yın Bakanım, benim vermiş olduğum sorularıma ver
diği cevabın akabinde inşallah yine karşılaşmak üzere 
saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Grupları adına söz isteyen saym üyelerin konuş

maları tamamlanmış bulunuyor. Şahısları adına söz 
istemiş bulunan sayın üyelerin adlarını tekrar okuya
cağım : 

Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Hamdi Özer, Sayın 
ismail İlhan, Saym Ahmet Karayiğit, Saym Hüseyin 
Öztürk, Sayın Reşat Oğuz, Sayın Salim Hazerdağlı, 
Saym Mehmet Feyyat, Saym Arif Hikmet Yurtsever, 
Sayın Oral Karaosmanoğiu, Sayın Turgut Cebe, Sa
yın Lûtfi Doğan, Sayın Sırrı Turanlı. 

Sayın senatörler; 
Kendi adına söz isteyen üye sayısı altıyı geçtiği 

takdirde Genel Kurulun kararıyle veya Başkanın tak
diri ile görüşülmekte olan Bütçenin lehinde, aleyhin
de veya üzerinde konuşacaklarına göre sıraya tabi tu-

••>•• « B > « - < ^ ••»» 
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tulmalan mümkündür. Tüzüğümüz hükümlerine gö
re böyledir. Ben bu yetkimi kullanarak şimdi bu sa
yın üyelerden soruyorum : 

Sayın Hüseyin Atmaca?.. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?.. Yok. Saym İs

mail İlhan?.. Yok. Sayın Atmet Karayiğit?.. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yok. Sayın 

Reşat Oğuz?.. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı?.. Yok. Sa

ym Mehmet Feyyat?.. Yok. 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever?.. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Saym Oral Karaosmanoğiu?.. Yok. 
Sayın Turgut Cebe? 

TURGUT CEBE (Ankar) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan? 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Turanlı? 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 

Gün, 10 Şubat 1975. Saat : 03,25. Saat : 21,15'te 
30 ncu Birleşimin Dördüncü Oturumuna başladık. 
Dört saat 10 dakikadan beri aralıksız çalışıyoruz. İn
sanız; Birleşime 20 dakika için ara veriyorum; 20 da
kika sonra müzakerelere devam edeceğiz. 

Kapanma Saati : 01.25 



C. Senatosu B : 30 9 . 2 . 1975 O : 5 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 01.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Beril 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

30 ncu Birleşimin 5 nci Oturumunu açıyorum. 
Sayın üyeler, 
Oylarınızla görev verdiğiniz bir arkadaşınız sıfa-

tıyle sizden bilhassa istirham ediyorum; gecenin geç 
saatlerinden gelerek sabahın erken saatlerini yaşıyo
ruz, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesini bitirmekliğimiz 
gerekiyor. Programımızda belirtilen süreye göre, iki 
bakanlık bütçesinin görüşülmesini gerekli kılacak za
man kadar geride kaldık. 

Tekrar ediyorum, oylarınızla görev verdiğiniz na
çiz bir arkadaşınız sıfatıyle istisnasız hepinizden rica 
ediyorum, bundan önceki oturum geride kaldı, bun
dan sonraki işimize bakmamızı, bana yardımcı olma
nızı tekrar tekrar rica ediyorum. 

Söz sırası Sayın Ahmet Karayiğit'in, buyurunuz. 

AHMET KARAYİÖtT (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Gecenin bu geç saatinde söz almak istemezdim; 
fakat bu memleketin çocuğu olarak bazı ıstıraplar be
ni son derece tedirgin etmekte, son derece rahatsiz 
etmektedir. Evvelâ bu memleketin çocuklarıyız; bir 
alt yapımız var, bir memleket sevgimiz var, sanırım 
bütün hareketlerimizi bu memleket sevgisi üzerine in
şa edersek, hedeflerimize daha kolay gidebiliriz. Ben 
bazı konularda bu asgarî müştereklerin çok fazla ol
masını canı gönülden arzu eden bir arkadaşınızım. 
Bu konuların başında millî eğitim gelir. 

Millî eğitim, bizim her şeyimizdir, canımızdır, 
varhğımızdır. Millî eğitimi politikanın basit girdap
larına sokmamamız gerekir. Ben gönül rahatlığıyla 
çocuğumu öğretmenine tevdi ederken, bilmeliyim ki, 
memleketin millî hedefleri istikametinde ve çağın icap
larına, çağın koşullarına göre benim çocuğum yetişe
cektir. Bundan endişe ettiğim an benim ıstırabım bü
yük olur, benim üzüntüm büyük olur. 

Biz akıllı insanlarız, kabiliyetli insanları, feraset
li insanlarız. Ben biraz evvel Sayın arkadaşım Kadri 
Kaplan'ı dinlerken mutluluk duydum, konuya gayet 
güzel eğilmiş. Ben kendisinden çok şeyler öğrendim: 

bunları bilmiyordum. Niçin politikanın basit yönleriy
le millî eğitimi ele alıyoruz da, millî eğitimin yapıcı 
tarafından ele almıyoruz? 

Bir parlamenter olarak sanırım bunlara eğilmemiz 
en büyük vazifemizdir gibime geliyor. Evet ıstıraplı
yım; Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci Yıldönümünü 
kutladık; ama ben köyüme gidiyorum, tavanı çök
müş, tabanı çökmüş, kerpiç bir göz oda, yarısı içe
ride, yarısı dışarıda, 100 talebe; oturacak sırası yok, 
ben bunun ıstırabını duyuyorum. Ben bu çocuğa yer
altındaki madenlerden mi bahsedeyim, yoksa Türki
ye Cumhuriyet Devletinin varlığıyle, büyüklüğüyle, 
haysiyetiyle orantılı olarak bir okulda mı oturtayım. 
Evvelâ okulda oturtabilmek imkânlarını arayıp bul
mam lâzım, ben bunun ıstırabını çekiyorum. 

Benim Afyon'umda 500 tane köyüm var, aşağı 
yukarı 250 köyün okulu yok. Pınl pırıl öğretmenler 
geliyorlar, biz idealist öğretmeniz diyorlar, bize lüt
fen okul binası gösterin çocuklarınızı yetiştirelim di
yorlar. Ben bunun ıstırabını çekiyorum. Her mües
sesede bir teftiş heyeti vardır. Her toplumda nizam
lara, yönetmeliklere aykırı hareket eden insanlar var
dır. Bunlar tecziye edildiği zaman «Kıyım» diye ad
landırılmaz. Bunlar bir müessesede ikilik yaratır, 
bunlar basit politika oyunlarıdır, basit ayak oyunları
dır. Bunun zararı bugün bana olur, yarm sana olur, 
öbürsügün çocuklarımıza, torunlarımıza olur. Buna 
hakkımız yoktur, millî eğitimde bölücülüğe kimse
nin hakkı yoktur. Onun için bu konu üzerinde he
pimizin mutlak surette birleşmesi lâzımdır. Öğretmen
lerimizi mutlak surette bilgili yetiştirmemiz lâzımdır. 
Gittiği zaman toplum psikolojisini bilmesi lâzım, kö
ye kendisini kabul ettirmesi lâzımdır. Köyü, eğer mu
hafazakâr, eğer örf, adet ve ananelerine bağlı ise ve 
o öğretmen köye bıyıklarını burup da giderse köy 
halkı onu kabul etmez, öğretmenin bunu bilmesi lâ
zım. Benim için öğretmen mukaddes bir insandır, be
nim için öğretmen o köyde en ileri bir insandır, ben 
onun elinden her zaman tutmak mecburiyetindeyim, 
o da benim elimi sıkı sıkı tutmak mecburiyetinde. 
Halkla ancak böyle bütünleşiriz. Öğretmenin Bakan-
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lıkta bütünleşmesi mühim değil, öğretmenin halkla 
bütünleşmesi mühimdir; bundan üzüntü duyuyorum. 

Arkadaşlarım, namütenaî misâller getirdi. Bir ba
kanın partizanca hareketlerden tevakki etmesi lâzım, 
sıyrılması lâzım; ama hakikaten 50-52 millî eğitim 
müdürünü değiştirmiş, neden değiştiriyor?. Ben üzü
lerek ifade edeyim, söylemek istemezdim; ama Sayın 
Bakanımın bunu duymasında fayda görürüm. Mem
leketimin okullarının öğretmen ihtiyacı var. Açtım te
lefonu ortaöğretim genel müdürüne, açtım telefonu 
ilköğretim genel müdürüne ve bana söyledikleri ifa
deleri şudur, hazindir ve üzüntü yarattı bende. Bana, 
«Kararnameyi, Millî Selâmet Partili bakanlar imza
lamadığı için öğretmen gönderemiyoruz.» dediler. Bir 
ortaöğretim genel müdürünün, bir ilköğretim genel 
müdürünün bunu söylemeye-hakkı yoktur. 

HÜSEYÎN ATMACA (Denizli) — Gerçeği söy
lemesin mi insaf et?.. 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Gerçek onu 
alâkadar etmez. Bir ortaöğretim genel müdürü ora
ya gelirken, o görevin kapsamına göre yapacağı iş
ler belirlenir, süre verilir, imkân verilir. Bunları ba
şarabilecekçe gelir, aksi takdirde gelmez. Bu bir po
litikaya giriş demektir. Ona göre Millî Selâmet Par
tili bakanlar imzalamamıştır, bana göre Halk Partili 
bakanlar kararnameyi imzalamamıştır; ama ben bir 
genel müdürümle böyle bir tartışmaya girmek iste
mem. Arkadaşlarımın bunu bizlere söylememesi gere
kirdi. 

Bir istihdam politikası hakikaten mühimdir. Biz 
neyi neye göre yetiştiriyoruz. Sene oluyor gidiyoruz, 
«Öğretmenlerimizi tayin» edin diyoruz, Ee tayin ede
cek yer yok diyorlar. Ee peki neye yetiştirdiniz?.. 
Ben öğretmeni nereye götüreyim; ama sene oluyor gi
diyorum, «Öğretmen verin, benim memleketimde öğ
retmen yok diyorum.» yok diyorlar, ellerini ovuştu
ruyorlar. Olmaz böyle şeyler arkadaşlar. 

Biraz evvel bir eğitimci arkadaşımla konuşuyor
dum; çok haklı olarak bir konuya değindi, burada 
ifade etmek isterim. Bugünün koşullarına göre, Mil
lî Eğitim Bakanlığının kendisini organize etmesi lâ
zımdır, bir organizasyona tabi tutulması lâzımdır, 
Teşkilât Kanununu ona göre ayarlaması lâzımdır ve 
politikacıların bir miliî eğitim şûrası var, ilkelerini 
belirtiyor, Talim Terbiye Heyeti ilkelerini yerine geti
riyor. Politikacıların artık, millî eğitimin millî hedef
lerini saptadıktan, belirttikten sonra daha fazla mü
dahale etmesine imkân vermememiz gerekir. Onun 
için Teşkilât Kanunu yenilenecekse yenilenmesi lâ- ] 

zım. Yeniden bütün düzenlemelere girişilmeli ve bu
gün devamlılık arz eden bir eğitim hizmetini memle
ket sathına süratle yaymamız gerekir. 

Tabiî ekonomik yönden güçsüz bir Devletiz. Eko
nomik yönden güçlenmek için bazı girişimlerde bulun
mamız lâzım; ama siyasî partiler arasındaki anlaş
mazlık nedeniyle bu girişimler zaman zaman inkıta-
ya uğruyor ve bizim ekonomik zayıflığımızın uzun 
süre daha devam etmesini sağlıyor. Bunu şunun için 
söylüyorum. Okulun yanma mutlak surette lojmanı 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bir öğretmenin sosyal ya
şantısını mutlak suretle izlememiz lâzım ve ona ça
ğın icaplarına göre hiç olmazsa yapabileceğimiz, ve
rebileceğimiz bazı şeyleri mutlak surette ayağına ka
dar götürmek zorundayız. Aksi takdirde öğretmeni 
köylerde tutamayız. 

Ben Sayın Bakandan istirham ediyorum; bizim yö
relerin, hep devamlı suretle Doğu diyorlar, ben Do
ğuya çok az gittim; ama sanırım arkadaşlarımın hak
kı var; fakat Doğu kadar bizim yörelerin de okul bi
nasına namütenahi ihtiyacı var. Aşağı yukarı Afyon' 
un 520 köyü var, yarısının okulları 1935 - 1936 yılın
da yapılmış gayri kâfi ve gayri nizamî, çoğu yıkıl
mış ve çoğu da okulsuz. Buna bir imkân yaratılma
sının ve hiç olmazsa bu sene daha fazla tahsisatın 
gönderilmesini istirham edeceğim. 

Üniversite eğitimi; bir tarafta yokluk, bir tarafta 
sefalet, diğer bir taraf lüks ve ihtişam içinde. Hacet
tepe Üniversitesini görüyorum ve gülüyorum. Dışı bi
zi yakıyor, içi girenleri yakıyor. Bu memleketin mad
dî imkânlarına göre üniversiteye önem vermesi lâ
zım. Ben geçenlerde ziyaret için gittiğim Kudüs'te 
tesadüfen Kudüs Üniversitesini gördüm, Kimya Ens
titüsünü gezdim, her sınıfta 50 talebe var ve her se
ne 50 talebe mezun ediyor. 50 talebenin başında 11 -
12 profesör, aşağı yukarı 20 tane kadar da asistan
ları, doçentleri ve sair elemanları vardı; gayet ciddî 
ve disiplin içerisinde çalışıyorlar. Tedrisat sürelerini 
sordum, «Dokuz ay» dediler. Arkasından Vayzmen 
Üniversitesini gezdim: adamlar hakikaten ilmî çalış
ma için rahat, sakin bir şey bulmuşlar; ama bütün 
imkânlarını zeki ve kabiliyetli çocuklar namına tah
sis etmişler. Biz niye yapamıyoruz?.. Biz, özerkliği 
üniversitelerimize şu için, bu için vermedik. Özerkliği, 
ilmin gelişmesi için verdik. İlmin gelişmesi için de ar
tık üniversitelerimizdeki öğretim üyelerinin oturup 
ciddî şekilde çalışmaları gerekir sanırım. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, lütfen bağlamanı
zı rica ederim. 
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AHMET KARAYÎĞİT (Devamla) — Son olarak 
şunu ifade edeyim, arkadaşlarım değindi. Biz çok
luktan ziyade kaliteye önem vermek mecburiyetinde
yiz. 

Mektupla öğretimi, canı gönülden arzu ederim. 
25 - 30 bin gencimiz orada okuyacaklar. Mektupla 
öğretim başarıya ulaşsın ve ben arkadaşlarımı tebrik 
ederim; ama benim kanaatıma göre, 50 yaşında bir 
arkadaşınızım, bu pek başarıya ulaşamıyacak gibi. 
Çünkü, dünyadaki tatbikatı maalesef böyle. Bu bir 
nevi avutmak oluyor, bir nevi oyalamak oluyor. Biz, 
bu gençler için de çok ciddî tedbirler almak mecbu
riyetindeyiz. 

Arkadaşlarım ifade ettiler; üniversitelerdeki yığı
naklar, ondan sonra istihdam politikası gittikçe dü
ğüm üzerine düğüm oluyor. Bu düğümleri beraberce 
oturup açmamız lâzım; ama bu düğümleri açarken 
politik çıkarları da bir tarafa fırlatıp atmamız lâ
zım. 

Bütçenin Millî Eğitim camiasına ve Türk milleti
ne hayırlı olmasını temenni eder hepinizi saygıyle se
lâmlarım. (A. P. ve Millî Birlik Grupu sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, görüşülmekte olan 
bütçenin lehinde söz almış idiler. Şimdi görüşülmek
te olan bütçenin aleyhinde söz almış bulunan Sayın 
Arif Hikmet Yurtsever, buyurunuz. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişisel 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. On da
kikalık kısa bir müddet içerisinde, çok geniş faaliyet 
sahası bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze
rinde geniş şekilde görüşmek imkânından elbette ki, 
mahrumum. Ben sadece bir - iki mevzu üzerinde kı
saca durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millî eğitim ordumuzun; ilk, orta ve yükseköğ

retim kadrolarının kumandanlarının hazır bulunduğu 
Yüce Senato huzurunda bazı endişe ve şikâyetlerimi 
arz etmeme ve bu vesileyle değerli hocalarımızdan 
bazı ricalarda bulunmama müsaadelerinizi bilhassa 
rica ederim. 

Son zamanlarda yoğunlaşan ve 12 Mart öncesine 
benzeyen gençlik çatışmalarından, Millet temsilcileri 
olarak büyük endişe duyuyoruz. Gençlerimiz; yeni
den boykotlara, işgallere ve karşılıklı kaba kuvvet 
gösterilerine girişmiş bulunuyorlar; birbirlerine fikir

lerini zorla kabul ettirmeye, birbirlerini hırpalamaya 
ve her türlü alet-i cariha ile birbirleriyle vuruşmaya 
başladılar. Bu davranışların sebebi araştırıldığında; 
her ne kadar 12 Mart öncesi masum öğrenci davra
nışları ve öğrenci haklarını arama niteliğinde gözü
küyorsa da, derinliğine varıldığında; bunların 12 
Mart'ı doğuran ideolojik sapıklıklar olduğu meyda
na çıkıyor. Bunun ise, zararı her şeyden önce memle
ketimize, milletimize ve bizzat gençliğimizedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıymetli fikir adamımız merhum Ziya Gökalp'in 

fikriyatını yaptığı, büyük Atatürk'ün şuurlaştırdığı 
Türk milliyetçiliği; gençlerimizi idealize edecek ye
gâne millî, akılcı yoldur. Bu ideolojiyi gençlerimize 
kâfi miktarda verebilseydik; toplumumuz ve gençli
ğimiz, bugünkü üzüntüler içerisine girmezdi. Bundan 
dolayı, bütün politikacılarımızı, üniversitelerimizi, 
Miliî Eğitim Bakanlığımızın sorumlularını mesul tut
mamaya imkân yoktur. 

Muhterem senatörler; 

Öğretim ve eğitim, gerçekçi ve objektif kıstaslar 
içerisinde yapıldığı takdirde, ilmî haysiyetini ve vas
fını muhafaza eder. Bu yapılmayıp; ideolojik gaye
ler iie militan yetiştirmek cihetine gidilir ve tek ta
raflı öğretildiği zaman, orada ilim haysiyetinden bah
setmek imkânı elbette kalmaz. O andan itibaren ye
tişenler; toplumun başına birer belâ, birer anarşi un
suru haline gelirler ve toplum anarşinin içerisine itil
miş olur. İşte, bu sorumsuzluk ve gayri ciddî tutum 
yüzünden, ülkemiz bugün de yine 12 Mart öncesi 
ortama itilmiştir. Gençlerimiz yine her yerde çatışma 
haline gelmişlerdir. Bir an önce gerçeklere inerek, 
tedbirlerini alamazsak, çok ciddî üzüntüler içine gi
receğimizden endişe ediyorum. 

Ker türlü parti hesaplarını bir tarafa iterek, mil
let ve memleket hesabına; millî kültürümüzü, millî 
hasletlerimizi muhafaza edecek ve millî bekamızı sağ
layacak, bir millî eğitim politikası seçmeye ve takip 
etmeye mecburuz. 

Her vesileyle özgürlükten ve millîleşmeden bah
sediyoruz; ama millî eğitim politikasının tespitinde 
niçin tereddüde gidiyoruz? Bunu anlayamıyorum. Bir 
an önce, bu sahada da öz millîleşmeye hayatî zaru
ret vardır. 

Sosyal ve ideolojik davranışlarda yabancılaşma, 
Kari Marks, Engels, Lenin, Hitler, Mussolini'yi takip 
ve taklit etme gafletini akıl ve mantıkla izah etmeye 
imkân yoktur. Bunların hepsi, demode olmuş ve iflâs 
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etmiştir, insanlara mutsuzluk ve ıstıraptan başka bir 
şey getirmemiştir. 

Değerli hocalarım; bizleri sizler yetiştirdiniz, ses
leriniz hâlâ kulaklarımızdadır. «Vatansever olun, her 
şeyden önce Türk çocuğu olduğunuzu unutmayın, ya
bancı ideolojilere kapılmayın; kalkınma doktrini arı
yorsanız, işte size Kemalizm; millî fikir ve ideolojiyi 
arıyorsanız, işte size Ziya Gökalp milliyetçiliği» di
yordunuz. «Başka diyarlarda heyecan ve ideal arama-
yîn» diye uyarıyordunuz. Şimdi ise, yetişen nesiller; 
milletimizi endişelendiriyor. Sizlerin fikir ve kanaat 
değiştirmenize katiyen ihtimal vermiyorum. Öğren
cileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz cidden 
düşündürücüdür. Bu hususta, Devletin ve Parlamen
tonun, üniversitemizden hiçbir şey esirgeyenieyeceği-
ni elbette bilirsiniz. 

Bütün rektörlerden rica ediyorum, üniversiteleri
mizin sıkıntılarını ve ihtiyacını, bu mevzudaki talep
lerini öğrenmek istiyoruz. Meclislerimiz, kendilerin
den hiçbir şey esirgemeyecekler, milletimiz de daima 
yanlarında olacaktır. 

Gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Gençli
ğimizin yetiştirilmesi için; üniversite idarecilerimiz, 
ünversite hocalarımız, kendilerini millî bir vazife ile 
karşı karşıya görmelidirler. Millî Eğitim Bakanlığı
mız da bu hususta gerekeni en kısa zamanda planla-
malı ve harekete geçmelidir. 

Bir de, bilhassa palyatif bir tedavi olarak arz edi
yorum; bizim zamanımızda derste hocaya karşı en 
ufak bir saygısızlıkta bulunan talebe, behemahal di
siplin kurullarına sevk edilirdi. Bunu ileri götüren 
hocalarımız bile olurdu; ama sonunda hakikate dö
nüşürdü her şey. Bugün ve bundan önceki zamanlar
da bir tek talebe için, bir tek öğrenci için disiplin 
yönetmeliğinin uygulandığını, ne arkadaşlarımızdan 
duyduk, ne de basında izine rasladık. Bu, bir nevi 
aşırı müsamahadır, zararı oluyor. 

Tabiatıyledir ki, sosyo - ekonomik birçok tedbir
lerin alınması Devlete düşer. Gençlerin heyecanlarını, 
itirazlarını tesirsiz hale getirmek için, onları kısmen 
tatmin etmek için, Devletin alacağı tedbirler vardır; 
ama üniversitelerimize de pek çok sahada vazifeler 
düşmektedir. 

Son zamanlarda muhtelif üniversitelerimizde genç
lik çatışmaları oluyor. Üniversite idarecileri, her ne
dense, iş işten geçtikten sonra; hadiseler olup. mües
sif neticeler tahassul ettikten sonra zabıtayı çağırı
yorlar. Başlangıcında, hadise büyümeden, daha çatış

ma haline gelmeden zabıtayı çağırmak; her hakje, 
üniversite haysiyetine bir halel getirmez; bu kadar 
ciddî, bu kadar titiz davranmanın bir manası yoktur. 
Takdir kendilerinin; ama biz böyle görüyoruz; üni
versiteye zabıta kuvvetinin girmesi, davet üzerine gir
mesi, üniversitenin haysiyetine bir halel getirmez. 
Üniversiteler Kanununda bu husus kanunlaştırılmıştı, 
Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bir hal çaresi vardır, 
üniversite rektörlerinin emrinde bir üniversite zabı
tası ihdas etmek, kurmak veyahut yine üniversite ida
recilerinin emrinde bir zabıta karakolu koymak; kısa 
bir müddet için, geçici bir müddet için elzemdir ka
naatindeyim. Karşı karşıya gelen iki genç veyahutta 
üç - beş genç, daha yumruklaşırken müdahale edilip, 
hadiseler önlenebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Kadri Kaplan arkadaşımızın üzerinde dur

duğu, üniversite gençliğinin yetiştirilmesinde istihdam 
politikası ve teknik sahaya müteveccih eleman yetiş
tirilmesi görüşüne candan katılıyorum. 

Bundan önceki bütçenin görüşülmesi esnasında, 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, «Şu anda ec
zacılık fakültelerinde okuyan 1 200 öğrenci vardır. 
Şu anda Türkiye'nin eczacı ihtiyacı hemen hemen 
karşılanmış durumda. Bakanlık olarak bize müracaat 
eden eczacı okulu mezunu eczacılara vazife veremi
yoruz» demişti. 1 200 öğrenci, yılda 300 öğrenci me
zun olacak demektir. Bu üniversite mezunlarına iş sa
hası nereden bulacağız? 

Kimya Fakültesi için de aynı şey mevzubahis. 
Bazı teknik branşlar için de aynı husus dile getirile
bilir. 

Demek oluyor ki, yüksek tahsilli öğrenci yetiştirir
ken memleketin ihtiyacına göre, cemiyetin ihtiyacı
na göre yetiştirmek zarureti vardır ve bu işi de plan
lamak lâzımdır. Memleketin hangi sahada elemana 
ihtiyacı varsa, bilhassa teknik branşlarda, ona göre 
eleman yetiştirmek lâzımdır. Diğer sosyal ilimler sa
hasında kültür edinmek, eğitim görmüş olmak için 
tahsil yapılabilir. Fakat meselâ, doktor, eczacı, kim
yager ve buna benzer meslek mensupları yetiştirilin
ce bunlara cemiyetin, toplumun iş verme mecburiyeti 
vardır. Vermediği takdirde huzursuzluklar doğar. 

Bir de geri kalmış yörelere ilkokul seferberliği 
esası içerisinde daha iyi ve üstün nispette bir önce
lik verilmesini istirham edeceğim. İktidarlar, hükü
metleri kurarlarken programlarını Yüce Meclislere 
arz ederler; sekiz, on seneden beri bütün programları 
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dinledik. Her iktidar üç sene içerisinde Türkiye'de 
okulu olmadık köy bırakmayacağız diye programına 
alıyorlardı ve hiç birisi gerçekleşmedi. Benim vilâye
timde şu anda yüzde 45 nispetinde olmak üzere köyü
müzde okul yoktur. Türkiye'nin aşağı yukarı geri kal
mış yörelerinin her yerinde hemen hemen hepsi böy
le. Şu halde bu işi halletmek lâzım. Temel eğitim, 
ortaöğretim, vesaire, vesaire, yeni yeni masraf sahala
rı, bunlar daha sonraki seneler ele alınması icap eden 
hususlardır. Evvelemirde ilköğretim seferberliğini ik
mâl etmemiz lâzım. Bunun için de okul lâzım; okul
ları yaptırmamız şarttır. Öğretmen yetiştirme husu
sunda zannederim bir eksiğimiz yoktur. 

Sözlerimi bağlamadan önce dış ülkelerde çalışan 
işçi çocuklarının çok sıkıntılı bir durumunu da dile 
getirmek istiyorum : 

Bilhassa Almanya'da sekiz yıllık bir öğretim ve 
eğitim mevzubahis. Okulu yarıda bırakıp Türkiye'ye 
dönen çocuklar ilkokulu bitirmiş olsalar dahi ve bize 
göre ortaokul birinci ve ikinci sınıfından ayrılmış ve 
gelmiş olsalar dahi Bakanlık bunların muadeliyetini 
kabul etmiyor ve çocukları yeni baştan imtihanlara, 
vesaireye tabi tutmayı teklif ediyormuş. Önce ilkokul 
bitirme imtihanına, ondan sonra ortaokula kaydını 
yaptırıyor. Böylece çocukların çoğunun bir - iki se
ne kaybı oluyor. Çok şikâyetler, çok sızlanmalar duy
dum. Bakanlığın bilhassa bu işe bir çare bulmasını 
istirham ediyoruz. Bu meselenin halledilmesi zarurî
dir; zira işçiler çok çok şikâyet ediyorlar. 

Böylece, arz edeceğim bir - iki hususa temas et
miş oldum. Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin mem
leketimize, Bakanlığımıza, üniversitelerimize ve eğitim 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yü
ce Senatoyu, sayın Bakanın şahsında Bakanlığın muh
terem mensuplarını, sayın üniversite rektörlerini say
gı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sıra, görüşülmekte olan bütçe üze
rinde söz almış olan Sayın Hüseyin Atmaca'nındır. 
Buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Millî Eğitim Bakanı ve Millî Eğitim Bakan
lığının ve üniversitelerimizin çok saygıdeğer temsil
cileri; 

Devlet bütçeleri, rakamlar toplamından ziyade, 
ilgili, konularda millî politikamızın gerçekleştirmeyi 
sağlamaya yönelik olup olmaması balkımmdan önem 
taşır. Bütçenin önem taşıyan bir yönü de, ilgili ba
kanlığın çalışmalarının denetlenmesine vesile olur, 

i diğer yönden eğitim politikasının oluşturulmasına ola
nak sağlar Türk Ulusunun bütün kişilerinin yazgı
da, kıvançta, tasada ortak bölünmez bir bütün 
hallinde, ulusal bilinç etrafında birleştirmeye yönelik 
millî eğitim ülkümüzde bütün partilerin birleşmesi 
kaçınılmaz bir millî bir zorunluluktur. Türtk millî 
eğitiminin temel amacı da, Anayasa doğrultusunda 
saptandığına göre yine bir görüş ayrılığı söz konusu 
olamaz. Yurttaşları, millî, demokratik:, lâyik ve 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, ulusunu 
seven, yüceltmeye çalışan, özgür ve bilimsel düşün
ceye, çağdaş geniş bir dünya görüşüne sahip yapıcı, 
yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek, eğitimde ulaşmak 
istediğimiz amaçtır. 

Bu ortak millî görüşümüz üzerinde yöntem tar
tışması ve millî amaç ve ülkelere ulaşma yöntemin
de doğru yolu bulabilme tartışması partiler arasında, 
vatandaşlar arasında yapılması doğaldır; ama, 1975 
yılı Bütçesinin tartışıldığı bugün bir defa daha gör
dük ki; üzülerek ifade edeyim, kişiliklerine gerçek
ten saygı duyduğum bazı sayın sözcü arkadaşlarımız, 
eğitimimizin millî amaç ve ülkülerine ulaşmada yar
dımcı olma lütfunu bizden esirgemişler, daha çok 
kişiler üzerinde yoğunluk kazanan eleştirileri dolayı-
sıyle yersiz münakaşalara sebep olmuşlardır. Bu de
ğerli arkadaşlarımızın söylediklerinde fikir kırıntısı 
olmadığından aslında üzerinde durmaya değmez. 

.Millî konulara parti numaralı gözlüklerle bakılır 
ve bu bakış açısından değerlendirilirse, millî konula
rımızda çözüm getirme olanağı bulamayız. Artık bu 
silâhları bırakmak zamanı gelmiştir. Aslında demo
de olan bu silâhlar geri teper hale gelmiştir. Bunu 
görmek için yakın tarihimize bakmak yeterlidir. 

Sayın Üstündağ'ın, Türk Millî Eğitimine getirdi
ği hamleyi ve millî şuuru gölgelemeye gayret etmek 

I boşuna bir çabadır. Dar ve kısır particilik değerlen
dirilmesi ile doğru yolu bulmak mümkün olamaz. 
Millî Eğitim Bakanlığında bugün gerçekten değerli 
Atatürk'çü, devrimci, bilinçli, vatansever yönetici-

I 1er vardır. Üzerinde durmaya değmeyen bu eleştiri
lerle zamanımızı harcamafctansa, esas konuya dön
meyi daha doğru buluyorum. 

Şunu ifade edeyim ki, Millî Eğitim Bakanlığı, 
müsteşarından, şube müdürlerine, memurlarına, 

I genel müdürlerine varıncaya dek, gerçekten sahiple
rini bulmuş, değerli kişilerin elindedir. Güvenoyu 
almamış olmasına rağmen, geçioi bir görev kabul et-

I meyerek, sadece vatanseverliğinin bir ifadesi olarak 
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kabul ettiğim Sayın Bakanın da işlere ciddiyetle eğil
mesini yine takdirle karşılıyorum. 

1975 yılı Bütçesinin rakamlarını tetkik edersek, 
yukarda amaç ve ülküsünü kısaca özetlediğim millî 
eğitimimizin, yatırım hedeflerini gerçekleştirmeye 
yetip yetmeyeceği konusu anlaşılacaktır. 1975 yılı 
Bütçesinin rakam toplamlarının, cari harcamalar 
dahil, özellikle yatırım harcama rakamlarının, Türk 
Millî Eğitiminin 1975 Plan dilimini gerçekleştirme 
hedefine ulaştırmasını mümkün görmüyorum. Dola-
yısıyle, Türk Millî Eğitim amaç ve ülküsünü gerçek
leştirmek olanağı da 1975'te de umulan hedefin geri
sinde kalacaktır. 

Genel Bütçe içinde millî eğitimin payını yıllar iti
bariyle şöylece sıralamak mümkündür: 1972'de ge
nel bütçenin yüzde 14,5'i. 1973'te yüzde 14,51'i. 
1974'te yüzde 15,5'i ayrıldığı halde ve her sene genel 
bütçenin millî eğitim payı yüzde 0,5 - 1 - 1,5 arasın
da yükseldiği halde, üzülerek ifade edeyim ki, 
1975'de yüzde 2 kadar bir düşüşle yüzde 13,5 civarı
na indirilmiştir. 

Fiyat artışları dikkate alınırsa, 1975 yılında ay
rılan Millî Eğitim Bütçesi, 1974'te yapılanın çok al
tında kalacaktır. 1975 Bütçe olanakları zaten dar 
imkânlar içinde bulunan eğitimimizi daha çok dar 
boğazlara sokacaktır. Millî eğitimin temel öğesi öğ
retmendir, sayın arkadaşlarım. Öğretmen sorunu 
çözümlenmedikçe, Türk millî eğitiminin çağdaş dü
zeye gelmesi asla mümkün olamıyacaktır. Öğretmen 
sorunu deyince, ilk akla gelen, bir huzur ve vicdan 
mesleği olan öğretmeni memnun edebilmek için, ev
velâ özlük hakları bakımından işin ele alınması ge
rekmektedir. Öğretmen başlangıç maaşları, diğer 
emsal mesleklere, memuriyetlere nazaran düşüktür. 
Yarının güvenci olan insan oğlunun en kutsal var
lığı Türk çocuğuna şekil veren ve ona göz nuru dö
ken Türk öğretmenine hiç olmazsa diğer meslekler
le eşit hak tanıma gereğine inanıyorum. 

Terfi ve tayinlerin objektif ölçülere bağlanması, 
hele Personel Kanununun sık sık değişmesi dolayısıy-
le daima dalgalanan ve sık sık itirazlara sebep olan 
şikâyetler bir an evvel önlenmelidir. Türk öğretmenle
rine, iş güçlüğü zammının verilmesi veya hiç olmaz
sa, daima okumayı, öğrenmeyi, gelişmeyi gerektiren 
bu meslekte bir eğitim ödeneğinin eskisi gibi sağlan
ması zaruretine inanıyorum, bütün mesleklerde, di
ğer memuriyetlerde iş güçlüğü riski zammı verildiği 
halde, işgüçlüğü riski zammı alamıyan tek meslek, öğ
retmenliktir. 

9 . 2 , 1975 O : 5 

| BAŞKAN — Sayın Atmaca, lütfen bağlamanızı 
rica ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bağlayaca
ğım Sayın Başkanım. 

Meslekî teknik öğretim üzerinde ve onların öğ
retmenleri üzerinde durmak isterim. Teknik Yük
sek Öğretmen Okulu mezunu bir genç, son Kararna
meye göre, eğer Millî Eğitim Bakanlığı dışında gö
rev alırsa, bir üst dereceden; fakat öğretmen olarak 

I görev alırsa bir alt dereceden maaş alıyor. Bu belki 
öğretmenin değer vermiyeceği kadar bir maddî ola
naktır; fakat psikolojikman Türk öğretmenine veri
len değerin ölçüsü bakımından gerçekten Türk millî 
eğitimi için iyi bir not değildir. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bravo. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Mahrumi-

vjt bölüşlerinin öğretmen sıkıntısını gidermek için özen
dirici birtakım tedbirlerin, muvakkat öğretmenlerin 
yıllardır süren ıstırabının dindiriimesinin, Millî Eği
tim Bakanlığının Merkez Örgütünde çalışan ve her 

i biri değe/li öğretmen ve yönetici olan şube müdür 
yardımcılarına, yan ödeme verilmesinin ve böylece 
diğer okullarda çalışan arkadaşlarına eşit bir ücret 
almaları olanağının sağlanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, süreniz 5 dakika 
uzadı, daha fazla müsamahaya olanağım yok, bunu 
takdir buyurun. Siz millî eğitime ömür boyu hiz
met etmiş yetkili bir kimsesiniz, önemli konulara 
uzun sürecek saatlerce temas etme yeteneğine de sa
hipsiniz; ama ben Tüzüğe göre aldığımız karara bağ
lıyım. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Baş
kanım, - son cümlemi söylüyorum. Türk öğretme
ninin huzur içinde çalışabilme olanağını sağlamadık
ça bir Tanrı mesleği olan ve tamamen vicdaniyle baş-

| başa bulunan Türk öğretmenine huzur vermedikçe, 
onun çalışma koşullarını kuşkusuz hale getirmedikçe, 
Türk millî eğitiminde Bakan ne kadar değerli, müs
teşar ne kadar kuvvetli, Bakanlık örgütü ne kadar 

j iyi elemanlardan seçilirse, seçilsin, dağ başındaki 
öğretmene huzur vermedikçe, Türk çocuğuna yarar
lı olamayacağını bilmek gereğine bir defa daha işa
ret ederek, 1975 yılı Bütçesinin Yüce Türk Ulusuna, 
çok saygıdeğer Türk öğretmenlerine, sevgili çocuk
larımıza ve değerli Bakanlık mensuplarına hayırlı, 
uğurlu olmasını dilerken, saygıdeğer eğitimcileri de
rin saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Bütçenin lehinde Sayın Turgut, bu-
j yurun. 
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TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Gecenin bu geç saatinde Millî Eitiım Bakanlığı 
ve üniversiteler bütçesi üzerinde ben de birkaç nok
taya kısaca temas etmek suretiyle maruzatımı tamam
lamaya çalışacağım ve vaktinizi fazla alamayacağım. 
Çünkü, muhterem arkadaşlarımız, çeşitli, türlü çe
şitli yönlerden, bu konudaki düşüncelerini sizlere 
ifade etmiş bulunmaktadırlar. Benim üzerinde dur
mak istediğim husus, şu iki ananokta üzerinde 
olacak. Tabiî bu iki ana nokta, benim kanaatime 
göre ananoktadır. 

Bir tanesi, Türkiye'de ve bilhassa Türkiye'nin, 
her memlekette, her devlette olduğu gibi aname-
selesini teşkil eden insangücünün yetersayı ve kali
tede temini mevzuu. Eğitim ve öğretim, bunu te
min eden en önemli faktördür kanısındayım. Yeter 
sayı ve kalite üzerinde ısrarla duruyorum. Çünkü, 
her sahada enflâsyon olabilir; eğitim ve öğretim 
sahasında da enflâsyon olabilir. Beni tedirgin eden, 
korkutan hususların başında, eğitim ve öğretim sa
hasında bir enflâsyona gidebilme endişesidir. Yeter 
sayı ve kalitede diyoruz. Buna, önemle parmak bas
mak zaruretine inanıyorum. 

Türkiye'de, çeşitli eğitim ve öğretim müessese
leri kanalıyle, devamlı istihsale yönelik bir tutum 
içinde olduğumuzu görüyorum ben. Nedir bu enf
lâsyon? Bakıyorsunuz, muayyen bir okuldan, mu
ayyen bir fakülteden, muayyen bir üniversiteden 
çok miktarda mezun veriyoruz biz. Bunlardan müs-
tefid olma imkânına sahip miyiz değil miyiz, bu 
önemli bir konu. Acaba, boşuna bir çaba içinde 
miyiz? istihsal, yararlı olduğu müddetçe makbuldür; 
yararsız istihsal, maalesef devlet servetini, devlet 
gücünü boşu boşuna akıtmak demektir. Planlı dev
reye girdiğimiz zamandan beri üzerinde muhakkak 
durulduğuna inandığım bu konuya, yeter derecede 
ehemmiyet verildiğine inanamıyorum. Benim Dev
letimin, benim milletimin neye ihtiyacı vardır aca
ba, nasıl güçte insanlara ihtiyacı vardır, hangi 
branşta daha fazla insangücü meydana getirmek za-
ruretindeyim ben diye, acaba rakamlara dayandı
rılarak istatistikî mahiyette de olsa bir lüzumun zaru
reti içine girilmiş midir, girilmemiş midir bilmiyo
rum. 

Saygıyle anıyorum; bundan bir müddet evvel ba
kanlık yapan bir sayın devlet adamına, bu kürsüden, 
«Acaba ilmî bir araştırma içinde misiniz Millî Eğitim 
camiası içinde? Diye sorduğum zaman, bana verdik-

I leri cevap şöyle, şu mahiyette oldu ve benim sorum 
o mahiyette değildi. «Biz anket yapıyoruz. 200 -
3QQ 000 öğretmene sorular tevcih ettik; onlardan ce
vaplar alıyoruz» buyurdular. Halbuki, mesele bu de
ğildi. Bizim istediğimiz, öğretim ve eğitimde, Türki
ye'nin ihtiyaçlarına uygun, yeter kalite ve kantitede 
eleman yetiştirilmesi hususunda nasıl bir planın için
de bulunmaktasınız, nasıl bir plan ortaya koymakta
sınız? Bunu, ilmî donelere dayandırarak mı yap
maktasınız tarzındaydı. Ben bunu, tuhaf bir şekil
de o günkü şartlarda dinlemek zaruretinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu bakımdan da ikinci bir konuya geliyorum ben: 

Üniversite konusuna geliyorum. Üniversite, alınan 
bir yer değildir kanısındayım. Üniversite, alınmış 
olanları değerlendirmek için kurulan bir müessesedir. 
Üniversitede talebe yoktur, üniversitede öğrenci 
yoktur; üniversitede etütyen vardır. Bizim tabirimiz
le, eğitmen de yoktur da irdenen vardır. Yeni bir 
Türkçe ile ifade etmek istiyorum ben bunu; tutulur 
veya tutulmaz; etütyen muadili olarak, fakat Tür
kiye'de bugün üniversitede öğrenciler vardır, hattâ 
hattâ son zamanlarda, (Mazur görülsün) dışarıda 
kalan, üniversiteye giremeyen çocuklarımızı üniver
site içine sokmak için bir de mektupla öğretim şek
linde bir sisteme başvuruldu. Son derece sakınca
lı; 10 sene sonra bunun zararlarını göreceğiz; 50 se
ne sonra bunun zararlarını göreceğiz biz. Mesele, 
bir vatandaşı bir kapıya kapılamak değil, onu Türk 
toplumuna, cemiyete yararlı, bir şey verebilir ha
le getirebilmektedir. Yani, üniversite, yeterli adam 
yetiştirebilmektedir. Yani, fonksiyonu budur kanı
sındayım. Onun için, Türkiye'de üniversite ile oku
lu kesin surette birbirinden tefrik etmek zarureti 
vardır. 

İkinci bir konuya geliyorum. Burada da bir enf 
lâsyon görüyorum. Şimdi, siyasetle uğraşan muh 
terem arkadaşlarımız, tabiî her vatandaş gibi ken
di bölgesinde okulların açılmasını, üniversitelerin, 
fakültelerin kurulmasını arzu etmektedirler. Ben 
bunu yadırgamıyorum; ama mesele kemiyette değil, 
keyfiyettedir. İki bina kurmak suretiyle, içine dört 
tane öğretim görevlisi koymak suretiyle fakültenin 
meydana getirilmesi mümkün değildir. Buna, itina 
gösterilmesinde de zaruret vardır kanısındayım. 

Bir diğer nokta da şudur. Son zamanlarda, duy
duğuma göre, tetkikatım ve tahkikatım neticesinde 
anladığıma göre, ki lisanın ehemmiyetine inanma
yanlardan değilim. Her Türk'ün bir yabancı lisanı 
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hattâ, hattâ kariyerde bulunan veyahut Devlet hiz
metinde vazife gören her ferdin, asgarî bir lisana 
sahip olmasını daima temenni edenlerdenim. Yalnız, 
Türk dilinin ileride bize, hafızalarımızda yanılgı mey
dana getirecek duruma düşürülmesine de karşıyım. 

Son zamanlarda bazı vilâyetlerde, münhasıran 
yabancı dille tedrisat yapan fakültelerin açılmasına 
teşebbüs edildiğini duymaktayım. Hatırlardadır; 
bilhassa Doğu'da gazetelerde, Parlamentoda Türki
ye'de etnik gruplardan bahsedilmekte. Türkiye'de 
birbirini anlamayan, birbirini reddeden grupların 
meydanda aşikâr olarak bulunduğunu iddia etmek
te olan çeşitli rivayetler, yazılar görmekteyiz. Ben, 
Türk dilinin Şark'ta Garp'ta, Orta Anadolu'da yer
leşmesi çabası içindeyken, arkasından Gaziantep'te, 
Van'da, Kars'ta, Elâzığ'da Türk dilliyle tedrisat yap
mayan, yabancı dilin ağırlığı verilmek suretiyle ted
risata yönelen üniversitelerin kurulmasının aleyhin-
deyim. 

Yabancı dilin üniversitede kesif bir şekilde bu
lunmasına taraftarım. Üniversite tahsili seviyesine 
gelen her vatandaşımın, bir yabancı literatürü taki-
bedebilecek kıratta bir duruma gelmesine de taraf
tarım; ama Türk kültürünün 50 sene sonra Farabi'de 
olduğu gibi, İbnî Sina'da olduğu gibi, Mimar Si
nan'da olduğu gibi, Konya'da Mevlâna'nın tarifin
de olduğu gibi, ben şayet ilim adamlarımdan, fikir 
adamlarımdan tereddüde düşersem, bunun mesuliye
ti, bugünün irfan ocaklarından yetişen münevver
lere düşer. Bu mesuliyete iştirak etmeyelim. Türk 
dilinin büyük devletlerde, Batı'da olduğu gibi, ilim 
lisanı haline gelmesine gayret sarf edelim. Aksi hal
de hüsrana uğrarız. 

Yanlış anlaşılmasın, dilin aleyhinde değilim, 
yabancı dillerin aleyhinde değilim. Herkesin lisan 
bilmesi taraftarıyım; ama, ilim dilinin Türkçe olma
sının da tamamen lehindeyim. 

Maruzatımı buraya kadar sizlere takdim etme 
imkânına sahip oldum. Bilmiyorum, bir iki nokta 
üzerinde durabilmiş ve meramımı anlatabilmiş isem 
bahtiyar olacağım. Bütçenin memlekete hayırlı ol
masını dilerim ve bu konunun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından ve üniversite mensupları tarafın
dan da değerlendirilmesini rica ve istirham ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym senatörler, şimdi sıra gö

rüşülmekte olan bütçenin aleyhinde söz almış olan 
Sayın tmadettin Elmas'ındır. Ondan sonra, üzerin

de söz almış olan üç arkadaşımız daha var. Sayın 
Reşat Oğuz, Sayın Lûtfi Doğan, Sayın Sırrı Tu
ran konuşacaklardır. 

Sayın Elmas buyurunuz efendim. 
İMADETTÎN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, 
Ben, bu Bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü şu 

geç saatte söz alacak değildim. Ancak, burada cere
yan eden ve Grupumuza yöneltilen bazı tenkitler do-
layısıyle birkaç söz söylemek ve bu arada da bu Büt
çede ilim için noksan gördüğüm bir iki konuya te
mas etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bütçe müzakerelerinin başladığı günden bu yana, 

bütün bakanlık bütçelerinde mensup olduğum ve 
iftihar ettiğim C. H. P. Grupu sözcülerinin (Bütün 
zabıtlar çıkartılsın, bakılsın) bütün konuşmaları 
olumlu, bütçenin noksanları varsa ona katkıda bu
lunacak şekilde, partinin o Bakanlık hakkındaki gö
rüşlerini aksettiren, hiç bir siyasî teşekküle ve di
ğer partilere çatmayan konuşmalardır; ama dikkat 
ediyorum, konuşmalar bu mealde olmasına rağmen, 
bizden sonra çıkan bazı parti sözcüleri grupları adı
na konuşmalarında, başından başlayarak sonuna ka
dar bizi eleştirmekte, bize çatmakta ve söylenmedik 
lâf bırakmamaktadırlar. 

Bu sözleri çok samimî olarak, içtenlikle söylü
yorum. İspatı meydanda. Çünkü burada konuşulan
ların hepsi zapta geçmektedir. Lütfen zabıtlar çıkar
tılsın bakılsın. 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Sen de konu
şuyorsun. 

İMADETTÎN ELMAS (Devamla) — Evet âdet
tir. A. P. Grup sözcüsü, «Mustafa Üstündağ» diye 
konuşmasına başladı, yarım saatini onunla bitirdi; 
benim partimin bakanına çattı, benim Partime çattı, 
tek kelime ile müdahale etmedik, lütfen zabıtlar çı
kartılsın bakılsın. Şurada şu sözü söylüyorum diye 
lâf atılıyor îşte iki grup arasındaki fark, işte iki zih
niyet arasındaki fark. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yap
mayın beyefendi, yapmayın. O taraftan da atılıyor, 
bu taraftan da... 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Konuşmandan 
belli oluyor. 

İMADETTÎN ELMAS (Devamla) — Zararı yok, 
dinleyenler, zabıtlar, kamuoyu her iki tarafın da 
zihniyetini ve tutumunu gösterecek ve ispat edecek
tir. Bütün bunlar, şu attığınız sözler dahi zapta geç-
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tiği için ve müzakerelerin selâmetle yürüyebilmesi 
için ben size cevap vermeye lüzum görmeyeceğim 
ve devam edeceğim. 

Şuraya çıkan kişilerin, memleketi doğrudan doğ
ruya ilgilendiren şu bütçeler hakkında, memleketin 
ve milletin menfaatine, varsa görüşlerini söylemesi, 
unutulmuş olanlar varsa, hatırlatması, temennilerde 
bulunması ve bütçeye bazı katkılarda bulunması ica-
beder; ama biz onu yapmayıp karşılıklı birbirimizi 
eleştiriyoruz ve mukaddes olarak vasıflandırdığımız 
şu kürsüden de yalan söyleniyor, yahut tahrif edi
liyor : Sözümü düzelteyim, hatırda yanlış kalmış 
olabilir, öyle söyliyeyim. 

Bir ilden bahsedeceğim, bir ilin hikâyesini an
latacağım : Hikâye, 1965 ilâ 1970 seneleri arasında 
geçer. Bu ile bir millî eğitim müdürü tayin edilir. 
Bu ile gelen millî eğitim müdürü, geldikten sonra 
yönetmelikleri aynen tatbik etmek isteyen, il dahili 
tayininde sırayı değiştirmek istemeyen, iki tane mü
dür muavininin o ilden başka ile tayinini yaptırır. 
Bu tayin yapılırken, bazen yazılı teklif olmaz. Şu 
Devlet sektöründe 11 sene benim de emeğim geçti. 
Bazı şeyler telefonla halledilir. Bazı şeyler iş görüş
mesi münasebetiyle vazifeli olarak gelinip gidildi
ğinde şifahen anlatılarak halledilir; ama bu sene 
arasında şu sırayı bozmadıkları için iki müdür mua
vini tayin edilmiştir, bahsettiğim ilde. 

4 - 5 tane müfettiş, istedikleri gibi rapor verme
dikleri için tayin ettirilmiştir. Ben, millî eğitimci 
değilim; ama bazı konularını biliyorum. Bir öğretme
nin bir köyden diğer bir yere naklinin temin edile
bilmesi için ya öğretmenin kendisinin muvafakati 
lâzım veya disiplin kurulu kararı ile o köyden uzak
laştırılması keyfiyeti vardır. 

Devrin iktidarlarının muhtarı ile öğretmenin arası 
açılır, bunu alın der; almak için sebep lâzım, ya öğ
retmenin müracaatı lâzım veya disiplin kurulunun 
kararı lâzım. Öğretmen müracaat etmez, haklıdır. 
Muhtarın gönlünü hoş etmek için ne yapmak lâ
zım? Disiplin kurulunu çalıştırmak lâzım. Disip
lin kurulu nasıl çalıştırılır? Müfettiş gönderilir, onun 
vereceği rapora göre disiplin kurulu harekete ge
çer. O müfettişler direnirse, dört beş tanesini de gön
deririm, olur biter. Gönderdiler.. Ondan sonra o ilde 
dört, beş yıl içinde en az söylüyorum, 250 - 300 öğ
retmen için ne sıra kalmıştır ne bilmem ne kalmış
tır; ordan oraya oynatılmıştır, ordan oraya sürül
müştür. 

| Şimdi bunu sual halinde Sayın Bakanımdan is-
tirmam edeceğim ve bunun sözlü olarak cevaplan
dırılması belki bu akşam mümkün değil; ama yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istirham edeceğim. 

Bu il Çanakkale ilidir, Çanakkale ilinin bugün 200 
küsur öğretmen fazlası vardır; ama bugün Çanakkale 
ilinin öğretmen yokluğundan kapalı köy okulu var-

I dır. Bunun sebebi o devirde köylerden eşin, dostun 
I aracılığı ile partizanlık yapılarak şehirlere öğret-
I men kümelenmiştir. Benim Çanakkale ilimin bir-
I çok ilçelerinde beş, on talebeye bir öğretmen dü-
I şer. Öbür tarafta öğretmensizlik sebebiyle kapan

mış olan okul halen açılmamış durumdadır. Çün-
I kü, öğretmen tayini yapılmaz, Çanakkale iline. Ya

pılmaz; çünkü, öğretmen fazlası vardır; hesap onu 
gösteriyor, doğrudur öğretmen fazlası var. 

I Şimdi istirhamım, 1965 - 1970 yılları arasında Ça-
I nakkale ilinden iki millî eğitim müdür muavinin 
I tayini yapılmış midir? Dört, beş müfettişin tayini 
I yapılmış mıdır? Bu müfettiş ve müdür muavinlerinin 
I tayininden sonra öğretmenlerin içinde il dahiline, 
I il haricine kaç kişinin tayini yapılmıştır? Sıra uy-
I gulanmış mıdır, uygulanmamış mıdır? Köyden öğ

retmen alınarak cezalandırılmış ve halen o günden 
I bu yana öğretmensizlik yüzünden Çanakkale ilin-
I de kapalı köy okulu var mıdır? Disiplin cezası ça-
I lıştırılarak öğretmenlikten ihraç edilmiş, mahkeme 
I kararı ile, Danıştay kararı ile tekrar öğretmenliğe 

dönmüş, o devirden ihraç edilmiş öğretmen var mı
dır? Lütfen Sayın Bakanımızın, bu sorulan sualle-

I rin hemen tetkiki ve meydana çıkarılması mümkün 
olmadığı için, yazılı olarak cevaplandırılmasını ve o 
devirdeki Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürünün is
mini de bu yazılı cevapta verirlerse memnun olaca
ğımı, saygılarımla arz ederim. 

Gecenin geç vaktinde vaktinizi aldığım için he
pinizden özür diler, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Cumhuriyet Sena-

I tosunun değerli Başkanı, Senatonun muhterem üye-
I leri; Sayın Sadi Irmak Hükümetinin memlekete hiz-
I met ideali ile kürsüsünü bırakıp, millî eğitimin ba-
j şında faydalı olmanın heyecanı ile kendini millî eği-
I tim hizmetlerine vakfeden aziz Safa Reisoğlu. 

I Millî eğitimin hizmetleri nin yolunda gitmesi için 
I gecesini, gündüzüne katarak, şahabın erken saatlerin

de Bakanlığın merdivenlerinden hızla çıkart, masa
sına oturan ve geceleri geç vakte kadar odasında 
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lambaları yanan, kendilerini millî eğitim hizmetleri
ne vakfeden tecrübeli arkadaşlarım. Üniversiteleri
mizin değerli ilim adamları sizleri saygı ile selâmla
rım. 

Millî Eğitim Bakanlığının bütçesini konuşuyoruz, 
bir saat sonra şafağın kızıllığı karların üzerine ine
cek ve bu toplantıdaki bu topluluk Türkiye'nin mil
lî eğitim bütçesini onaylamış olarak yola koyula
cak. İçimizde bir huzurun rahatlığını duyacağız. An
cak bu huzur, hizmeti ileriye götürmenin, Türk maa
rifini düne nazaran biraz daha ileri yapmanın heye
canlı kararını taşıyan bir huzur olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Huzur insanın vazife hayatında yolunun rehbe

ri, içinin ümidi, ışığıdır. Öğretmen huzur içinde ol
mazsa, vazife yapamaz ve bu huzur kendi aramız
da da olmazsa örselenmiş bir kalbin heyecanını du
yarız. Bendeniz 44 yıl 10 ay bu Millî Eğitimin hiz
metkârlığını yapmışım. Gerek Adalet Partisinden, 
gerek partimden arkadaşlarım birbirleriyle heyecan
la mücadele ederken, içim burkuldu. Biz aynı çatınm 
altında yetişmiş, birbiriyle memleketin hizmetinde 
beraber olmanın heyecanını yaşamış şahsiyetleriz. 
Memleket meselelerine olumlu cepheden, olumlu 
yönden bakmanın büyük faydası var arkadaşlarım. 
Bir arkadaşım bahsetmiş dışarda, Millî Eğitim Ba
kanlığı Teşkilâtında bir ayarlama yapmak lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tecrübeyi; bu Bakanlığın içinde saç ağırtmanm 

ne demek olduğunu bilmek lâzım gelir. Adam zor bu
lunuyor, memleket hizmetine kendini vakfeden in
san az bulunuyor. Feragatle kendini hizmete veren
lerin isimleri gün geçtikçe azaldı. Feragat meselesi 
öğretmende de. merkez teşkilâtında da var. Hepi
nizi yakından tanıyorum. 45 yıl bu: Müsteşar beyle
re bakıyorum, lise müdürü idiler, Amerika'dan döndü
ler, teftişte beraber idik. Lise müdürleri seminerin
de arkadaşlarımın o zamandaki tekâmülleri bugün
kü mevkie, mevkiin hakkı ile vazife tasarrufuna ge
tirdi. Talebelerim var, beraber teftiş yaptığım ar
kadaşlarım var. Hâlâ o kadar ki; Doğu'nun, Van'ın 
bir köyüne sabah erken vardığımız zaman öğretme
ni bekledik, öğretmen gelmedi. Çağırttık, teessür için
de idi sorduk. Neyin var? Çocuğum öldü.. Böyle çok 
vakalara rastladık. Çocuğunu bırakarak, doktorsuz-
luktan ıstırabın acısını çekerek geliyor ve vazife ya
pıyor. Türk öğretmeni bugün bu memleketi kurta
racak kuvvettir. O, Atatürkçü zihniyetiyle, Atatürk
çü ruhuyla bu memlekete lâzım olan unsurdur. Onu 
terfih edeceğiz, terfi ettireceğiz. 

Şunu ifade edelim ki, bugün, dünün eseridir ar
kadaşlarım. Dün olmasaydı bugün olabilir miydi?. 
Dünü de teşkil eden daha evvelki günler var. Ben 
arkadaşlarımın dilinden Türkiye Maarifine öyle bak
tım ki; batıyoruz, bittik, gidiyor. Öyle kötü işler ya
pılmış ki, Türkiye Maarifi 7,5 ayda Cumhuriyet Halk 
Partisi İktidarında iflâsa doğru gitmiş. Lütfen Se-
zar'm hakkını, Sezar'a verelim. Çalışırken insanın 
kusuru da olabilir, ama iyi niyeti takdir edelim. 

45 sene hizmet verdim; 4 sene ilkokul öğretmen
liğim var, lise müdürlüğüm var, ortaokul öğretmen
liğim var, 20 sene müfettişliğim var, umum müdür 
vekâletim var, kültür ataşeliğim var. Türkiye Maari
finin içinden geldim, kademe kademe ilerleme var 
efendim, ilerliyoruz efendim, ilerleyeceğiz. İyi niyetle 
memleket meselelerini el alalım lütfen. Her şeyden 
evvel Türkiye Maarifi demek, öğretmen sorunu de
mektir. Öğretmen yetiştirmekte ihmalimiz var. Ta 
1928'de vazifeye başladım, bugüne kadar ihmal de
vam ediyor. Öğretmen yok, yetiştiremiyoruz. Neden?. 
Mesleği" cazip hale getirmedik de onun için. Ben öğ
retmen olacağım, diye kendisini öğretmenliğe ata
yan azaldı artık. Memleket hizmetinde feragatta iş
tirak istiyor öğretmen. Feragati yalnız öğretmenin 
sırtına yükleyemeyiz. Feragatta müşterek; vazifenin, 
memleket sathındaki münevverlerin feragatinin müş
terek olmasını istiyor öğretmen. Onun için, öğret
men olacağım demiyor, diyemiyor, dili varmıyor. O 
itibarla, o öğretmeni refahın içinde, huzurun içe
risinde vazife yapmasını sağlamaya mecburuz. 

Öğretmen okulları ayrı bir konu. Diyoruz ki, mef
kûreci öğretmen yetiştirmiyor. Çimen bıyıklı öğret
men okulu öğretmenine genci teslim edersen., idea
lini, heyecanını, tecrübesini yaşamamış ki, o arka
daşımız o öğretmene idealin heyecanını telkin et
sin. O itibarla, birinci sorun; öğretmen sorunu, öğ
retmenleri yetiştirmek sorunu, öğretmen okullarına 
iyi eleman vermek sorunu, vazifede maddeten de 
terfi etmek sorunu. 

Arkadaşlarım; 
Yapıcı tenkit olarak Sayın Kadri Kaplan'ın ko

nuşmaları üzerine eğilelim lütfen; «İnciler bulalım, 
bunların millî eğitime olan yardımlarını ne yapılma
sının lâzım geldiği hususundaki görüşlere hürmet 
edelim.» 

Her görüşe hürmet ediyorum, her görüş hürmete 
şayandır; ama ne olur huzur içinde çalışalım. Nite
kim, burada karşılıklı kelimeler söylendiği zaman 
itimat buyurun başımı önüme eğiyorum bakıyorum, 
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heyecanlanıyorum ve hatta çıkıp tansiyonumu' ölçtür-
meye gidiyorum, öylesine ıstırap duyduğum olu
yor. 

Buraya hizmet için geldik. Bu memleketin maari
fine hizmet, bütçenin tasdikiyle tecelli edecek, bu 
memlekete Parlamentoda hizmet, birbirimizi sev
mekle mümkün olacak. Siyasî kanaatler ayrı yollar
dır. Ben, hürmet ederim kanaatlere. Her parti kendi
ne göre memleket hizmetinde bir şiarı olan varlık
tır, manevî bir varlıktır, hürmet ederim; ama niçin 
birbirimize karşı sert kelimelerin ateşliliği içerisin
de millete karşı, Parlâmento böyle diyor, diye her
hangi bir şekilde şüphe yaratacak vaziyet yarata
lım?. 

Meselâ ahlâk dersleri var. Sayın Bakandan is
tirham edeceğim; kendilerini bütçe konuşmalarında 
da dinlemiştim, bir müjde saydım; ahlâk örnekler
le iktisap edilir, ahlâk yaşanır. Ahlâk; şu, şu şekil
de hareket edersen ahlâklı olacaksın sözüyle olmaz. 
Binaenaleyh, aile ahlâkı var, millî ahlâk var, top
lum ahlâkı var. Bütün bunları bir metinler içeri
sinde talebelere öğretmeye, yaşatmaya mecburuz. 
Bu münasebetle bir konuya da ayrıca temas ede
ceğim. 

îmam - hatip okulu mezunu talebelerimizin iş
sizliği var. imam - hatip okulları imam ve hatip ye
tiştirmek için açılmıştır. Bir kısım öğrenciler Yük
sek islâm Enstitüsüne giderler, bir kısmı lise imti
hanı verirler üniversiteye devam ederler, geride 
kalanlar imam - hatip olacaklardır. Vekil imam me
selesinden bu memleketi kurtarmak lâzım. İmam - ha
tip okulu mezunu dinî bilgisi, kültürü ve müspet dü
şüncesi malûm olan çocuklardır. Bu itibarla, bu ko
nuya da sayın Bakanımızın eğilmesini bilhassa is
tirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleket hizmetinde müşterek feragatli hizme

ti öğretmende bulacağız, teşkilâtımızda bulacağız ve 
erkence okuluna kendini vermek suretiyle (Aç, su
suz da diyebileceğim) hizmete kendini adayan Türk 
öğretmeni bu kürsüden saygıyla anar, bütçenin ha
yırlı olmasını dilerim. 

Memleket hizmetinde öğretmene değer verelim, 
Atatürkçülüğüne kıymet verelim, onun ahenkli yaşa
yışına tesir yapalım, katkımız olsun. Öğretmeni şu ve
ya bu ideolojinin içerisinde boğulan kimse olarak 
görmeyelim. Yoldan çıkmadı, çıkmışsa bile yola ge
tirelim. Yola getirmek sevgiyle mümkündür, inan-

j diğııu ifade etmekle mümkündür. Atatürkçü öğret-
i men bu Milletin yarınıdır. 

İki ordu var; Türk Ordusu ve irfan ordusu. Türk 
Ordusuna saygımız sonsuz; çünkü millî varlığımıza 
el koyan, millî varlığımızı borçlu olduğumuz şahsi -
yet. Ya irfan ordusu?. Bu milletin yarınıdır. Bu mil
letin yarınına hürmet edelim arkadaşlar. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için çok 
: teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Grupları adına konuşan Sayın senatörler dışında 

6 saym arkadaşımız kendi adlarına konuşmuşlar
dır. Yeterlik önergesi var. Yeterlik önergesinin bi
rinci şartı bu suretle gerçekleşmiş bulunuyor. An
cak, -yeterlik önergesinin oya sunulabilmesi için Tü
züğümüz bir ikinci şart daha arar; «önergenin ve
rilmesinden önce sorulmuş sorular varsa, onlar ce-
vaplandırılmaksızm önerge oya sunulamaz» der. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Benim var Sa
yın Başkan, hazırlıyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi geldi. Yeterlik öner
gesi verilmezden önce sorulan sorular. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Öyleyse Sa
yın Bakan konuşurken sual olarak sorayım. 

BAŞKAN — Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Yeterlik önergesi şimdi elimdeki gibi verilebili

yor, bunun çeşitli türleri var; «6 sayın üye konuştu, 
görüşmelerin yeterliğini öneriyorum». Bu en sade öner
ge. 

i «Sorular yeterliğin dışında kalmak üzere gö
rüşmelerin yeterliğini öneriyorum» diyen önerge tü
rü de var. Bu, o türden değil. 

«Sorulmuş sorular ve Sayın Bakan konuştuktan 
sonra sorulacak sorular dışında kalmak şartıyle 
yeterliği öneriyorum» diyen önerge türü de var. 

Önergeyi veren ben değilim, seçme yetkisi benim 
yetkim değil. Şimdi, önerge geldi, 78 nci maddeyi 
okuyorum: 

«Yeterlik önergesi verilmeden önce yönetilen so
rular cevaplandırılmadan, bu önerge oya konula
maz». 

Önerge bana geldikten sonra; «sorular yazıyorum, 
bunlar onun dışında kalsın» derseniz, ben sizin bu ar
zunuzu Tüzüğün bu açık hükmü karşısında gerçekleş-
tiremem. Bu arzunuza ancak önergeyi veren arka
daşım yardımcı olabilir. Önergesini geri alır, o türde 
bir önerge verir. 

Şimdi, altı sayın üye konuştuğu için bu önerge gel
mezden evvel de Saym Ziya Ayrım tarafından bu-
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gün, yani 10 Şubat günü değil, 9 . 2 . 1975 saat 13.35' 
te verilmiş, Sayın Bahriye Üçok tarafından bugün, 
yani 10 Şubat 1975 00.50'de verilmiş, Sayın Ahmet 
Karayiğit tarafından bugün, yani 10 Şubat 1975 saat 
02,05'te verilmiş, üç yazılı soru önergesi var. Bu öner
geleri okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tara

fından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Kars Üyesi 

Yusuf Ziya Ayrım 
1. İğdır, Aralık, Kağızman, Tuzluca liselerinin 

her birinde halen kaç asil öğretmen var, noksanları 
kaç tanedir? 

2. Gaziler, Kötek, Posof, Hanak, Digor ortaokul
larında her birinde kaç asil öğretmeni vardır, nok
sanları kaç tanedir? 

BAŞKAN — İkinci önerge: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanınca cevaplanması dileğiyle 

aşağıdaki sorumu soruyorum : 
1750 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre «Üni

versite öğretim üyelerinin emeklilik yaşı yetmiştir». 
Bu hükmü değerlendirmek ve uygulamak için yasa 
koyucunun «Üniversite öğretim üyesi» deyimine ne 
anlam verdiğini saptamak gerekir. Aynı Yasanın 
18 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre; «Üniversite 
öğretim üyeleri, üniversitelerde öğretim üyesi kad
rolarında görevli veya sözleşmeli üniversite doçent
leri ve üniversite profesörleridir.» 26 ncı maddesi, 
emeklilik yaşım saptarken kadroda görevli veya 
sözleşmeli öğretim üyeleri arasında bir fark gözet
meden genel olarak üniversite öğretim üyelerinden 
söz ettiğine göre; bu kişilerin emeklilik yaşı, hukukî 
statüleri ne olursa olsun yetmiş yaş olmak gerekir. 
Millî Eğitim Bakanlığının bundan önceki yine bu 
konu ile ilgili sorumuza verdiği cevapta, sözleşmeye 
hukukî dayanak olarak gösterdiği üniversitelerarası 
kurulun 28 sayılı kararının 1750 sayılı Yasanın değin
diğimiz hükümleri karşısında uygun olmadığı açık
tır. Kaldı ki, Yasanın hükümlerine aykırı olarak 
kendisiyle sözleşme yapılmış kişi, daha önce Anka
ra Üniversitesinde sözleşmeli olarak çalışırken, emek
lilik yaşına ulaşmadığı o yıllarda sözleşmesi yenilen
memiş, işine son verilmiştir. Bunun nedenlerini sap
tamak için ilgilinin Ankara Üniversitesindeki kişisel 
dosyasındaki gerici ve Atatürk aleyhtarlığı faaliyet
leriyle ilgili belgelerinin incelenmesi yeterli olur 
kanısındayım. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki işi
ne son verilen Tayyip Okiç bir iki yıl sonra başvur
duğu Konya İslâm Enstitüsündeki göreve alınmak is-
tenmişse de tayini, Cumhurbaşkanınca durdurulmuş
tur. 

Yukarıda 1750 sayılı Yasanın 26 ncı maddesinin 
tayin ettiği emeklilik yaşı ve aynı yasanın 18 nci mad
desinin 1 nci fıkrasındaki tarifler, kadroda görevli 
sözleşmeli öğretim üyeleri arasında fark gözetmeden 
genel olarak üniversite öğretim üyelerinden söz etti
ğine göre, Sayın Millî Eğitim Bakanı, adı geçen kişi
nin, Türk vatandaşı olan öğretim üyelerine Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tanımadığı bir hakkı Üni
versitelerarası Kurulun vatansızlara tanıyıp verdiği 
karara uyularak meydana getirilmiş bu tayin işlemini 
uygun bulmakta mıdır? 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

BAŞKAN — Üçüncü soru önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarım
la arz ederim. 

Afyon Karahisar Senatörü 
Ahmet Karayiğit 

Soru: Afyon Karahisar ilinde yeniden yapılması 
gereken kaç ilkokul var. 1975 Bütçesinden kaç dersa-
nelik para ayrılacaktır? 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Yeterlik önergesi aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Var, var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde konuş

maların yeterliğini öneririm. 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş

kanım, 
Bir sual sormama müsaade eder misiniz? Bu öner

ge ile demin ifade buyurduğunuz önergeleri de kap
sayan bir önerge verildiğini ifade etmiştiniz. Hangi 
satırında önergelerle birlikte,, konuşmalarla birlikte 
müzakerelerin bitmesinin ifade edildiğini göstermek
tedir? Lütfen buyurunuz, onun açıklanmasım rica 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Kutluk, affedersiniz, iyi anla
yamadım sorunuzu. 

ÎSMAÎL KUTLUK (Devamla) — Demin orada 
demiştiniz ki, benim de verdiğim soru önergem var, 
bu soru önergesinde bir yeterlik önergesi verilmiş
tir. Bu yeterlik önergesinde soru önergeleriyle birlik
te, sayın Bakana sorulan sorularla birlikte yeterlik 
tezkeresi almış bulunuyorum, demiştiniz. 

BAŞKAN — «Birlikte» demedim, efendim. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Öyle buyurdu

nuz, alamam dediniz. 
BAŞKAN — Öyle demedim, efendim; tutanakta 

var efendim ve herkes dinledi. Ne dediğimi biliyo
rum. 

ÎSMAÎL KUTLUK (Devamla) — Alamam, dedi
niz ve şunu da ifade etti sayın senatör arkadaşım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bilmiyo
rum, başkasının ne söylediğini bilmiyorum; ama ben 
kendi söylediğimi çok iyi biliyorum Sayın Kutluk. 

ÎSMAÎL KUTLUK (Devamla) — Öyle ise.. 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim, yanlış anlaşıl

mış, arz edeyim. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Ben yanlış an

lamışım öyleyse, özür dilerim. 
BAŞKAN — Hayır, gayet açık, okudum efendim; 

78 nci maddeyi okudum. 78 nci madde diyor ki, 
«Yeterlik önergesi verilmeden önce yöneltilen so
rular cevaplandırılmadan, bu önerge oya konulamaz.» 
Yani, yeterlik önergesi oya konulamaz. 

Yeterlik önergesi açısından îçtüzüğün yapıcısı 
soruları ikiye ayırıyor: Biri, yeterlik önergesi veril
meden önce yöneltilen sorular, diğeri, yeterlik öner
gesi verildikten sonra yöneltilen sorular. Siz, yeter
lik önergesi bana geldiği zaman henüz soru vermiş de
ğildiniz. Ben, yeterlik önergesinden bahsettikten son
ra soru vereceğim, hazırlıyorum, dediniz. Elimde, si
zin sorunuz yoktu. Tüzük yapıcısının yeterlik öner
gesi açısından sorulan iki kategoriye ayırdığı, gayet 
açık. «Yeterlik önergesi verilmeden önce yönelti
len sorular» diyor. Bu önerge bana gelmezden ön
ce siz soru yöneltmediniz, soru yönelteceğim, dedi
niz. Gayet açık Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım. 

Önce; önergeyi veren arkadaşımdan istirham edi
yorum; benim de bir önergem var, bu önergemi ver
dikten sonra, lütfen önergenizi verin ben de konuş
mayayım ve arkadaşlarımızın zamanını almayayım. 
İstirham ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Geri alırım; 
fakat îçtüzük buna mâni. Çünkü önerge okunup zap
ta geçti, benim insiyatifimden çıktı. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Peki öyle ise. 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 
İçtüzüğümüzün 78 nci maddesindeki bu hükme 

binaen, benim de bir önergem vardır; zira Çanakkale 
Senatörü Sayın arkadaşım, benim Millî Eğitim Mü
dürü bulunduğum yıllarda Çanakkale'de yapılan iş
lerle ilgili birtakım sualler sormuştur; aynı sualleri 
bendeniz de Sayın Bakanımıza soruyorum. Bunu sor
mak üzere önergenin lütfen reddedilmesini istirham 
ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından «Kimler konuşacak?» sesleri) 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Sayın Lûtfi 

Doğan, Sayın Sırrı Turanlı var. Son söz sayın sena
törün olduğuna göre Sayın Lütfi Doğan, şayet Yüce 
Genel Kurul oylar ve kabul ederse konuşma olana
ğına sahip olacak; ama oylamazsa devam edeceğiz. 

Sayın Hüseyin Atmaca'nın önergesini, bu önerge
nin verilmesinden önce yöneltilmiş bulunan ve Baş
kanlıkça Yüce Heyetinize sunulan sorulara cevap 
vermek kaydıyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hem önerge veri
yorlar hem kabul etmiyorlar. 

HALİL GORAL (Aydın) — Sana ne canım. Ka
bul edilmedi işte. Arkadaş konuşsun diye yaptık. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan, buyurunuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli ar
kadaşlarımızdan faydalanacağız. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Tefekkür ede
riz. 

HALİL GORAL (Aydın) — İşte daha ne istiyor
sunuz, değerli arkadaşımızdan aydınlanacağız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Size bir şey söy
leyen var mı? 

HALİL GORAL (Aydın) — Siz neye konuşuyor
sunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben önerge sahi
bine söylüyorum. Siz vekili misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, şimdi, uzatmayalım 
çok istirham ediyorum. Muhatabınız benim, değil mi 
efendim? Önerge sahibi değil. 

Sizin hareketiniz de Sayın Goral'ınki de Tüzüğe 
uymuyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
meşgul etmeye hakları yok. Önerge veriyorlarsa o 
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istikamette oy kullansınlar; kullanmayacaklarsa ver
mesinler. 

HALİL GORAL (Aydın) — O istikâmette oy kul
lanıldı. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Zapta geç
ti, geri almak olanağı kalmadığı için bunu yaptık. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çok şey öğren
diniz. Buraya dün geldiniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayenizde. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal istirham ediyorum. 
Say m Goral, sizden de istirham ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Doğan. 

LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; sayın 
Maarif Bakanımız ve Maarif camiamızın değerli men
supları; 

1975 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üze
rinde bazı görüş ve temennilerimi arz etmek üzere 
yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Hepini
zi hürmetlerimle selâmar bu bütçenin memleketi
miz ve Millî Eğitim Bakanlığı camiası için hayırlı ol
masını dilerim. 

Önce bir hususu sizlere arz etmekte fayda görü
yorum. Bir insanın huzur bulması, sarsılmaz bir inan
ca sahip olmasına ve sarsılmaz bir inanca sahip 
olabilmesi için de insanları takati yettiği ölçüde 
aklıselim hudutlarına uyarak sevmesine bağlıdır. 

Diğer bir taraftan bizlerin son derece güzel bir 
geleneğimiz ve millî bir seviyemiz vardır. Bizler Mil
let olarak Allah'a saygı, ibadetten sonra, ana baba
mıza saygılı davranırız. Şunu da biliriz ki; öğretme
nin insan üzerindeki hakkı, ana baba hukuku kadar 
önemli ve son derece engindir. 

Bu itibarla, burada şu ciheti de belirtmekte fay
da görüyorum. Bir bakıma bu insanlık için bir müj
deli söz olsa gerektir. İnsanlar iki kısma ayrılır: Bi
risi öğretmen, diğeri de öğrenendir. Diğerleri değeri
ni lâyıkıyle elde edememişlerdir. 

Bu bakımdan bir muallimimiz şöyle demiştir : 
«Elden kaçırma asla, kalbe hayat ilimdir. 

Düşme sakın cehlin eline, insan için ölümdür.» 
Durum böyle olduğuna göre Millî Eğitim Bakan

lığımız ve millî eğitim meselelerimizi bu açıdan ele 
almamız ve buna göre değerlendirmemizde millî 
yararlarımız pek fazla olduğu inancındayım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bugün yer yüzünde hiçbir millet yoktur ki, in

san eğitimine gerekli önemi vermiş olmasın. 

Milletlerin insan eğitimine gösterdikleri ilgi, bu
gün, her zaman olduğundan daha fazladır. Eğitim 
ve öğretimin ehemmiyetini lâyıkıyle idrak etmiş 
olan toplumları takdir etmemek elde değildir. 

Durum o kadar önem kazanmıştır ki; her millet 
kendi evlâdını memlektine yarar bir duruma yükselt
mek için ilmin ve teknik buluşların mutalarından 
azamî ölçüde istifade etmekte ve bunun için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadıkları tetkik edenlerce her 
zaman müşahede edilir duruma gelmiş bulunmakta
dır. 

Ancak şunu hemen kaydetmeliyiz ki; her millet bu 
eğitim ve öğretimde kendi millî menfaatlerini daima 
önplanda düşünmekte ve bunu sağlamak için, kendi
leri için mümkün olan tedbirleri vaJctinde almaktan 
geri kalmamaktadır. 

Memleketimizde ilköğretimden yükseköğretime 
varıncaya kadar büyük gayretlerin sarf edildiği bir 
vakıadır. Bu durumu rnuşahade etmek, düşünen her 
insanı sevindirmektedir. Bu durum ne kadar takdir 
edilse yeridir. Ancak, bizim eğitim sistemimizin va
tan evlâdını Türk Milletine, hatta bütün insanlığa 
yararlı olacak şekilde tanzim ve tespit edildiğini ka
bul etmek gerçekten güçtür. Eğer • eğitim sistemimiz 
milletimizce arzu edilen güzellik ve verimlilikte tan
zim edilmiş olsaydı, durum daha başka olacaktı. 
Kemiyet bakımından çok sevindirici durumda olan 
eğitim ve öğretini, keyfiyet yönünden pek de iç açıcı 
değildir. Eğer keyfiyet itibariyle matlup olan eğitim 
verilmiş olsaydı, bugün hepimizi müteessir eden üzü
cü durumlar olmayacaktı. 

Memleketimiz evlâdım yurdumuza, milletimize, 
kendilerine ve ailelerine hatta insanlığa faydalı ola
cak şekilde yetiştirmek hem hedefimiz, hem millî gö
revimizdir. Durum bu olduğuna göre, evlâtlarımız 
arasında meydana gelen olayları bertaraf edecek 
tedbirleri almamız gereklidir. Aslında bu tedbirleri 
almak çok güç değildir. Zira, bu elvâtlarımızın hep
sinin arzusu okumak ve insanlığın yararlı bir uzvu 
olacak şekilde yetişmektir. 

Vatansever, aklıselim ^ sahibi muallimlerimizin 
yegâne arzusu da, kendi vicdanlarına ve ellerine 
emanet edilen bu masum evlâtları bilgili, faziletli ça
lışkan, büyüklerine karşı saygılı ve arkadaşlarını kar
deş gibi seven insanlar olarak yetiştirmektir. 

Durum bu olunca Devlete de mesuliyetini müdrik 
olan her vatanseverimize de düşen görev, bu hizme
tin yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve menfi ruh
lu kimselere hiçbir zaman fırsat vermemektir. 
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Saym senatörler; 
Kanaatimize göre insan pek şerefli bir varlık

tır; yeryüzünün hem mimarı ve hem de ziynetidir. Bu 
pek şerefli varlığa lâyık olduğu itina gösterilmeli
dir. İnsan eğitim ve öğretiminin ihmali, yalnız o in
san için değil, memleketimiz için de büyük bir kayıp
tır. 

Gerek eğitim sistemimiz ve gerekse eğitim ve 
öğretimde görülen aksaklıkları kabul etmeye mec
buruz, Eğer böyle olmasaydı muhterem öğretmen
lerimiz arasında bir tedirginlik olmayacağı gibi, öğ
rencilerimiz arasında da bizleri üzen olaylar görül
meyecekti. Ümit ederim ki; bundan sonra hepimiz 
millî eğitimimize yardımcı oluruz ve millî eğitim 
camiası da her türlü fedakârlığa katlanmaya fazile
tini göstererek, kendilerine emanet edilen evlâtları 
mızı bilgili, ahlaken daha mazbut, kültürlü, birbirleri
ne karşı nazik ve müsamahalı olarak yetiştirmelerini 
sağlar, hatta onlara beşikten mezara kadar bilgi tah
sil etmenin bir zaruret olduğunu telkin eder. 

Değerli arkadaşlarım, 
İnsanların en yararlısı, İnsanlara faydalı olanı

dır. Bu düsturu hepimiz en az ben arkadaşınız ka
dar bildiğinizden eminim. Ancak, bir şeyde olumlu 
bir sonuca varabilmek için, bir meselenin mahiyetini 
çok iyi bilmek lâzımdır. İnsanın eğitilmesinde, daha 
açık ifadeyle talim ve terbiyesinde başarılı bir so
nuca varabilmek için, onun mahiyetini iyi bilmek 
lâzımdır. İnsanın, bir manevî bir de maddî yapısı 
vardır. Her ikisini birden dikkate alan eski bilgin
lerimiz, «insanı, içinden düşünen ve düşündüklerini 
başkalarına anlatmaya muktedir olan varlık» diye 
tarif etmişlerdir. 

Şu halde, insanın iyi düşünmesini ve düşündüğü 
iyi şeyleri başkalarına anlatmasını, hatta iyi işleri 
yaparak milletine, memleketine faydalı olacak şekil
de bilginin en üstün basamağına varmasını temin 
etmek, Millî Eğitim Camiamızın ve üniversitemizin 
değerli mensuplarının vazifeleridir. Bugün gerek 
millî eğitim camiamızdaki muhterem zevattan ve ge
rek üniversitelerimizde vazife ifa eden muhterem 
kimselerden beklediğimiz şudur: 

Geçmişte olduğu gibi, bugün de Ali Cemali Efen
di gibi hukukçuların, Kâtip Çelebi gibi bibliyograf
ların ve Kemal Paşazade gibi büyük ilim adamlarının 
yetiştirilmesini temin etmektir. Öğrencilerine, hatta 
üniversitede asistanlık yapan muhterem insanlara 
bu büyük " insanları örnek vererek tarihimizde ol-
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1 duğu gibi, gelecekte de çok değerli büyük insanları-
i mızın sayısının artırılmasına gayret etmemiz lâzımdır. 
J Şu veya bu şekilde insanların birbirini tedirgin 

etmesinden kaçınmaya azamî itina göstermek, hat
ta öğretmenlerimiz veya üniversite camiası mensup
larımız öğrencilerine şu gerçeği ifade etmelidirler. 
Birbirlerini arkadaşları inciteceği yere, kitaplarını al
malı veya kütüphanelerde kitap araştırmasıyle meş
gul olmalıdırlar. Böylece hem milletimizi memnun 
ederler, hem de ilim ufuklarını çok daha fazla genişlet
miş olurlar. 

Bu itibarla, bu hizmeti ifa edecek millî eğitim ca
miamıza ayrılmış olan 13 milyardan fazla meblâ
ğı şahsan ben az bulmaktayım ve bu miktar daha 
çok artırılmalı; fakat millî eğitim camiası da milleti
mizin yüzünü her zaman güldürmeli ve bu neticele
ri istihsal ederek daima yüzü ak olarak iftihar etme
lidirler. Bu istidata sahip bulunduklarından endişe 
etmemekteyim, her birimizin biraz daha fazla gay
ret göstermemiz gerekmektedir. 

Sayın Başkanım, Millî Eğitim Bakanlığımız ve 
üniversitelerimiz bütçesiyle alâkalı maruzatım bu 
kadardır. Ancak, bir hususa muttali oldum, Sayın 
Bakanımıza müsaade buyurursanız arz etmek isti
yorum ve kendileri de cevap lütfederlerse memnun 
kalacağım. 

Yüksek malumlarıdır ki, vaktinde okuma fırsatı -
nı bulamayan vatandaşlarımız Deyîet ortaokul ve li
se imtihanlarını hariçten vermekte, hatta liseyi bitir
miş olanlar öğretmen okulunu da hariçten veriyor
lardı. Keza yine bu Devlet ortaokul veya lise veya 
emsali okulları okuma fırsatını bulamayanlarımız me
selâ imam hatip okullarının birinci, ikinci sınıflarını 
hariçten vermektedirler. 

Öğrendiğime göre, imam hatip okullarına bir ta
mim gönderilerek bugünden sonra müracaat eden
lerin imam hatip okullarını hariçten vermeye alın
mayacaklar!, kabul edilmeyecekleri yolunda bir di
rektif verilmiş. Bunun doğruluğu hakkında kesin bir 
bilgim olmadığı için, kesin olarak inanmak istemi
yorum. Ancak, şu maruzatta bulunmak isterim; il
min önü daima açık tutulmalı ve hariçten hazırla
nın da imam hatip liselerinde imtihan verme veya 
(kabilse, bilemiyorum hususiyetlerini) öğretmen oku
lundan hariçten imtihan verme imkânını isteyen 
lise mezunlarına da bu imkân tanınmalıdır. 

Kanaat olarak ifade ediyorum. Yalnız bir eğitim 
müessesesi olduğu için onun üzerinde ısrar edeme
yeceğim. Ancak, imam hatip camiasını az veya çek 
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incelemiş bir arkadaşınız olarak şunu ifade et
mek istiyorum; imam - hatip okullarını hazırlana
rak hariçten bitirmek isteyenlere bu imkân lütfe-
dilmelidir. Böylece birçok vatandaşlarımızın ilim 
ufukları genişleyecek ve kendilerini ilme vermekle 
milletimize, memleketimize hatta kendilerine de, aile
lerine de çok daha faydalı olacaklardır. 

Maruzatım bu kadardır. Millî Eğitim Bakanlığının 
1975 yılı Bütçesinin Türk Milletine ve bütün Maarif 
camiasına hayırlı olmasını Allahtan diler, hepinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Turanlı?.. Yoklar. Söz is
teyen sayın senatörler konuşmalarını yapmışlardır. 
Sayın îsmail Kutluk tarafından da bir soru önerge
si tevdi edilmiş bulunuyor onu da sunuyorum. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Millî Eğitim Balkanı tara
fından açıklanmasını saygı ile arz ederim. 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

1. 1965 - 1970 yılları arasında Millî Eğitim Mü
dürü bendim. Bu zaman zarfında; 

a) Tayin edilen millî eğitim müdürleri muavin
lerinin kararnamelerinde esas olan yazıda benim pa
rafımın bulunup bulunmadığını? 

b) Zamanında Çanakkale ilinden alınan ilköğre
tim müfettişleri tahkikat raporu ile mi, yoksa be
nim yazımla mı alınmışlardır? 

c) Kaç tane hangi sebeplerle ve tahkikatla mı 
alınmışlardır? 

d) Benim zamanımda Çanakkale ilinde sıra bo
zularak hatıra binaen verilmiş kaç öğretmen vardır? 

e) Çanakkale Senatörü İmadettin Elmas, halen 
Çanakkale Millî Eğitim Müdür Muavini Fikret Taş-
tan'ı aldıracağım demiştir, dışarıda- Ne hakla ve han
gi sebebe dayanarak bu değerli arkadaşı aldıracak
tır. Bu tarihten sonra Fikret Taştan'ı bu sayın sena
törün emrine göre alacak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz alanlar konuştu
lar, soru kapsayan önergeler de sunuldu, konuşmak 
isterseniz buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri, Mil
lî Eğitim Bakanlığının muhterem mensupları; 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi dolayısıyle Yüce 
Senatonun değerli üyelerinin millî eğitim sorunlarına 
gösterdikleri çok yakın ilgiyi teşekkürle karşılıyo
ruz. 

Millî eğitim sorunu değerli üyelerin de ifade et
tikleri gibi, bir toplumun yarını sorunudur, bu se
beple bütün ülkelerde olduğu gibi toplumumuzda da 
millî eğitim sorunu gittikçe artan bir önem kazan
maktadır. 

Günümüzde teknolojik ve ekonomik gelişme hiç 
bir çağda görülmedik ölçüde sürat kazanmış ve mil
letlerarası ilişkileri etkileyen bir çizgiye ulaşmış bu
lunmaktadır. Toplumların önce ekonomik varlıkları
nı, onu takiben, ona dayanarak siyasal varlıklarını, 
bağımsızlıklarını muhafaza edebilmeleri, günümüzde 
gelişen teknolojiyi ve ekonomiyi takip edecek bir 
eğitim düzeyini yaratmalarına bağlı bulunmaktadır. 
Bu bakımdandır ki, bütün toplumlar gibi toplumu
muz da eğitime büyük ödenekler ayırmakta ve eği
tim düzeyinin çağdaş teknoloji ve ekonomiyi takip 
edecek bir çizgiye ulaşmasını sağlayacak bir gayret 
içinde bulunmaktadır. 

Eğitim sorunlarının çözülmesinde bir taraftan bu 
planlı gayrete yer verirken, diğer taraftan çok önem
li saydığımız bir amaca ulaşmayı da dikkatle izliyo
ruz. Bu da fırsat eşitliğinin sağlanması olmaktadır. 
Bizim gözümüzde fırsat eşitliğinin sağlanması bir 
sosyal, adalet probleminin çok ötesinde önem taşı
maktadır. 

Memleketin değerli gençlerinin, istikbal vaat eden 
gençlerinin, yarın lideri olacak kabiliyetteki gençle
rinin memleketimizde mevcut ve diğer ülkelerde mev
cut bütün eğitim kuruluşlarından yararlandırılmasın
da, Devlet eliyle yararlandrıılmasında toplumun bü
yük yararını görüyoruz. Toplumlarda iyi yetişmiş li
der grupları önemli bir yer işgal etmekte ve geliş
mede temel rolü oynamaktadırlar. Bu sebepledir ki, 
kabiliyetli gençlere Devlet eliyle bütün eğitim ku
ruluşlarında yer vermeyi sosyal adaletin ötesinde bir 
toplum yararı, bir toplumun yarını problemi olarak 
ele alıyoruz. 

Bu arada Millî Eğitim Bakanlığı olarak yabancı 
lisan öğrenilmesi problemine artan bir önem ver
mek azmindeyiz. Milletlerarası ilişkiler bugün o nok
taya ulaşmıştır ki, toplum olarak çağdaş teknolojiyi 
ve ekonomiyi izleyebilecek bir eğitim seviyesine ulaş
mış olsanız dahi, gene de uluslararası ilişkiler sizi 
beynelmilel lisanları bilmeye zorlayacak bir çizgiye 
varmıştır. Bu sebeple, bugüne kadar sarfedilen gay
retleri daha öteye götürmek, yabancı bir lisanı iyi 
öğreten liselerimizin sayısını süratle çoğaltmak az
mindeyiz. 

Bu arada, özellikle gelişen- teknolojiyi takip etmek 
için fen liselerinin çoğaltılmasında büyük yarar gö-
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rüyoruz. Lisenin ortalama bir eğitime yer vermesi ve 
fen eğitiminin liseden sonra başlaması kanaatimizce 
çağdaş teknolojiyi takip etme bakımından geç ka
lınmış bir eğitim sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. 

O sebeple ortaokuldan sonra hatta daha önce 
ilkokuldan sonra fen kollarına özel yeteneği bulunan 
kimseleri ayırmak ve bunlar üzerinde özel bir eğiti
mi denemek ve üniversiteye geldikleri zaman bir nevi 
üst öğretim görmelerini sağlamakta büyük fayda mü
lâhaza ediyoruz. 

Vaktimizin darlığı dolayısıyle bu prensiplerin hiç 
birinin ayrıntısına girmiyorum; fakat önemli gör
düğüm bazı noktalara değinmekle yetinmek istiyo
rum. Bunlardan bir tanesi de eğitimde bilimsel ob-
jektivitenin sağlanması olacaktır. Biz o kanaatteyiz 
ki, bütün görüşler tam bir bilimsel objektivite içinde 
genç dimağlara intikal ettirilmelidir. Öğretmen, ken
di görüşünü, kendi anlayışını, kendi vardığı sonuç
ları, talebeye telkin etmekten kaçınmak durumunda
dır. 

Öğrenci, tam bir bilimsel objektivite içinde bü
tün görüşleri alacak, kendisi tartışacak ve kendisi 
fikrini oluşturacaktır. Demokratik rejim de bunu 
gerektirir, bir toplumun gelişmesi de bunu gerek
tirir. Esasen hiç kimsenin kendi fikrini genç dimağ
lara mutlak bir hakikatmış gibi sunmaya yetkisi ve 
hakkı da yoktur. Hele sosyal bilimler alanında neyin 
gerçek olduğunu bilmek mümkün değildir. Tarihî 
gelişim içinde değişen düşünceleri biraz tetkik eder
sek görürüz ki, bir çağda mutlak bir gerçek zannedi
len bir görüş kısa süre sonra demode olmuştur, ye 
rini yeni bir görüşe, daha sağlam bir gerçeği ifade 
ettiği zannedilen bir görüşe terketmiştir. Onun için
dir ki, çağdaş eğitimde eğiten şahsa, öğretmene düşen 
görev, bütün görüşleri tam bir bilimsel objektivite 
içinde öğrenciye intikal ettirmek ve onun fikrinin 
serbestçe teşekkül etmesine imkân vermektir. 

Bu arada öğrencilerimizin özellikle bir bilimsel 
septisizme, bir bilimsel kuşkuculuğa ulaşmasında bü
yük fayda görüyoruz. Bilimsel septisizm, insanı her 
fikre açık tutar, her yaşta gelişmesinin, daha geliş
miş bir çizgiye ulaşmasını mümkün kılar. Eğer bir 
insan eğitimin safhalarında, aşamalarında bilimsel 
septisizme ulaşmamışsa, özellikle kâfi bir gelişim 
noktasına gelmeden belli bir ideolojiye, başka her 
fikri reddeden bir katılık içinde bağlanmışsa, o in
san kendi düşünce özgürlüğünü, kendi eliyle yok et
miş demektir ve o zaman onun düşünce özgürlüğü
nü iade etme imkânı da mevcut değildir. Onun için

dir ki, öğrencilerimizi, her yaşta, her fikre açık bir 
eğitim anlayışı içinde yetiştirmek zorundayız. îleri 
yaşlarda dahi yeni fikirlere açık olmalıdır ki, bir ha
talı noktada dayanıp kalmasın ve unutmamak gere
kir ki, değişen şartlar, değişen ihtiyaçlar, fikirlerde 
de değişikliğe sebep olur. Her fikir belli bir şart 
içinde, belli bir ihtiyaç dünyası içinde anlam kazanır 
ve değer taşır. Şartlar değişince, ihtiyaçlar değişince, 
onların ifadesi olan fikirlerde de değişiklik yapma 
zarureti, zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 

tşte onun içindir ki, bakarsınız bazı insanlar, genç 
yaşta çağdaş dünyanın gerisinde kalmıştır, bazı in
sanlar çok ileri yaşlarına rağmen her fikre açık ol
dukları için herkesten önde bir fikri seviyenin tem
silcisi olarak ortaya çıkarlar. Bütün temennimiz odur 
ki, bütün öğrencilerimizi, her yaşta, yeni gelişmeleri, 
yeni fikirleri rahatlıkla benimseyip, tartışabilecek bir 
çizgide, bir düzeyde yetiştirelim. 

Muhterem üyeler; 
Bu kısa girişten sonra müsaade ederseniz bütçe 

hakkında gene bazı temel noktalara değinmek isti
yorum. Bu noktalara değinirken saygıdeğer üyelerin 
ileri sürdükleri hususları cevaplandıracağım. Ancak, 
cevaplandırılması belli bir incelemeyi gerektiren nok
talarda sayın üyeler beni mazur göreceklerdir, kendi
lerine yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın bu yılki bütçesi yüz
de 12'lik bir artışla 12 milyar 858 milyondan, 14 
milyar 510 milyona yükselmiş bulunmaktadır. Bu 
ödenek içinde yatırım harcamaları yüzde 27 bir ar
tışla 2 milyar 404 milyondan 3 milyar 55 milyona 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Şunu ifade etmek zorundayım ki, bir bakıma bü
yük bir fedakârlık, büyük bir ödenek olmakla bera
ber, diğer bir açıdan yetersiz kalmaktadır. Bu öde
nekte öğretmenlerimize arzu ettiğimiz ödemeyi ya
pamadığımız gibi, arzu ettiğimiz yatırımları da 
maalesef gerçekleştirecek durumda değiliz. Bunu Hü
kümetin bir üyesi olarak ifade etmek mecburiyetini 
duymaktan hakikaten üzüntü hissediyorum; fakat 
bütçe imkânlarıyle sınırlı bir denge rejimi kurmak 
mecburiyeti içinde bu noktada kalmak zorunluluğu
nu duymuş bulunuyoruz; ama üzüntümü ve gerçek 
durumu dile getirmek mecburiyetindeyim. 

Bu arada öğretmenlerimizi üzen çeşitli aksamalar 
12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamede mev
cuttu. Bu aksaklıkların giderilmesi için Bakanlığı
mızca bütün çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz 
ve yapılan temaslar sonunda o noktaya gelmiş bu-
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lunuyoruz ki, 12 sayılı Kararname Yüce Meclisiniz 
tarafından son şekle ulaştırıldığı zaman aksayan bu 
noktalar, bu şikâyet noktaları da giderilmiş olacak
tır. Bunu sizin huzurunuzda öğretmenlerimize beyan 
etmenin memnuniyeti içindeyim. 

Yine memnuniyet verici bir nokta olarak şunu 
da belirteyim ki, Bütçe ve Plan Komisyonumuz; alt 
derecedeki göstergeleri yükseltme yoluyle, öğretmen 
maaşlarında ve diğer aynı durumda olan kamu per
sonelinin aylıklarında ciddî bir yükselmeyi öngörmüş 
bulunmaktadır yahut bugünkü ödeneklere göre ciddî 
sayılabilecek, önemli sayılabilecek bir yükselmeyi 
öngörmüş bulunmaktadır. Bu da, hepimizi sevindi
rici bir gelişmedir. 

Kısaca ilköğretim sorunumuza değineyim : Bu 
sahada henüz katedeceğimiz mesafe bulunmakla be
raber, kanaatimce geçmiş yıllara nazaran önemli 
adımlar da atılmıştır. İlkokul sayımız 41 bine ulaş
mıştır, öğrenci sayımız 5,5 milyondur, öğrenci okul
laşma oranı yüzde 93'tür ve hazırlanan planlara gö
re, 1977 - 1978 öğrenim yılında, bu yaş grupunda; 
yani ilköğretimde okullaşma yüzde 100 gerçekleşti
rilmiş olacaktır. Tabiatiyle bu yüzde 100 gerçekleş
tirme için de bizi henüz tatmin etmeyen noktalar var
dır; birkaç sınıfın tek hoca tarafından okutulması, 
üzüntü noktalarının başında gelmektedir. 

Ayrıca, okulları bütün köylere, özellikle küçük 
dağ köylerine kadar ulaştıramıyoruz. Bunu zaten 
faydalı bir sistem de saymıyoruz. Onun yerine, ya
tılı bölge okulları sistemini geliştirmek arzusundayız. 
Bunun, çocuğun yetişmesi bakımından da çok daha 
başarılı olacağı kanaatindeyiz. 

Bu arada belirteyim ki, bazı arkadaşlarımın da 
değindiği gibi, bazı illerimizde hakikaten öğretmen 
fazlası vardır. Öğretmen fazlası olan illerimize ya
pılan tayinler tanıamıyle durdurulmuştur. Tayinler, 
öğretmen ihtiyacı olan illere yöneltilmiş durumdadır. 

Ortaöğretimde rakamlara girmeyeceğim; yalnız 
üzüntü verici nokta, bu alanda bina ve öğretmen so
rununun daha uzun süre çözümlenmeden uzak bu
lunması hususudur. Bina ihtiyacına tam manasıyle 
cevap verebilecek durumda olmadığımız gibi, öğret
men açığımız da ortaöğretimde çok büyüktür. Bu
nunla beraber, belli bir dengeyi sağlamak için, yeni 
mezun arkadaşlarımızın önemli bir oranını Doğu il
lerimize tahsis ediyoruz. 

Bu konuda bizi ciddiyetle incelemeye sevk eden 
bir nokta da ortaöğretimle yükseköğretim arasındaki 
ilişkinin yeni baştan kurulmasıdır. Ortaöğretimle 

yükseköğretim arasındaki ilişki kurulamadığı içindir 
ki, bugün yükseköğretimde bir bunalım başlamıştır; 
yani bugün yükseköğretimde gözüken bunalımın te
melinde, aslında plansız bir ortaöğretim gelişmesi ya
tar; ama bir vakıadır, bir çizgidir, ulaşılmıştır; ya
pılacak şey, bugünkü ortaöğretim sistemine, yüksek
öğretimi de dikkate alan bir bütünlük içerisinde ye
niden bakmak ve toplum için en yararlı sayılacak ye
ni bir çizgiyi yaratmak olacaktır. 

Meslekî ve tekniköğretime özel bir ağırlık veri
yoruz. Bu alanda, erkek tekniköğretim, kız teknik-
öğretim, ticaret ve turizm öğretimi yavaş yavaş sa
dece bizim önem verdiğimiz bir alan değil; fakat ay
nı zamanda vatandaşın, öğrencinin önem verdiği bir 
alan olarak ortaya çıkmaktadır ve bu alandaki öğ
retim, memleketin ekonomik ihtiyaçlarına ciddî öl
çüde cevap verecek bir noktaya ulaşmış bulunmakta
dır. 

Yüce Heyetinizin zamanını daha fazla almamak 
için, doğrudan doğruya şimdi yükseköğretime geçiyo
rum : 

Yükseköğretimin önemi üzerinde durmak istemi
yorum. Çünkü, sözlerimin hemen başında değindiğim 
gibi, eğer günümüzün teknolojik ve ekonomik geliş
mesini takip etmek istiyorsak, bu alandaki uluslarara
sı yerimizi muhafaza etmek istiyorsak, telâfisi kabil 
olmayan bir çizgide kalmak istemiyorsak; yükseköğre
timi ciddiyetle ele almak ve sadece sayı olarak değil, 
özellikle kalite olarak bu alana eğilmek zorundayız. 

Bu yıl yükseköğretime 126 bin öğrenci almış bu
lunuyoruz. Bu İ 26 bin öğrencinin 60 binini mektupla 
öğretim yoluyle kabul etmiş bulunuyoruz. 

Üniversitelerimize bu yıl, yüzde 11 artışla 4 mil
yar 99 milyon lira ayrılmış durumda. İktisadî ve ti
cari ilimler akademilerine ise yüzde 26 bir artışla 180 
milyon lira ayrılmış bulunmaktadır. 

Gerek Bütçe Karma Komisyonunda, gerekse Yüce 
Heyetinizin müzakeresi sırasında, önemle üzerinde 
durulan mektupla öğretime kısaca değinmek istiyo
rum. 

Bir defa, mektupla öğretim sorunu; hepimizce bi
lindiği üzere, bir zaruretin sonucu olarak ortaya çık
mıştır; yani mektupla öğretim, örgün eğitimde tercih 
edilen bir sistem olarak değil; fakat çok geniş bir ta
lebe kitlesinin açıkta kalmasından doğacak bir buna
lıma son verme amacı içerisinde kabul olunmuştur. 

Bu yola bir defa girince ve 60 bin gibi çok yüksek 
bir rakam bu yoiia eğitilmeye teşebbüs edilince, tabia-
îıyb Millî Eğitim Bakanı olarak yönümüz, yolun ba-
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sarıya ulaşması olmuştur. Bu sebeple, Millî Eğitim Ba
kanlığının elinde bulunan çok geniş vasıtalardan ve bu 
alanda ortaöğretim seviyesinde daha önce kazanılmış 
bulunan tecrübeden de yararlanılarak, kısa zamanda 
başarıya ulaşmak için büyük gayretler sarf edilmiştir. 

İlk güçlük tabıatıyie kitap meselesinden çıkmıştır. 
Kitap meselesi geniş ölçüde halledilme yolundadır. 
ilk kitaplarımız gönderilmiştir ve hazırlanan programa 
göre, en geç Nisan ayının sonunda bütün kitaplar öğ
rencilerimizin eline ulaşmış olacaktır. 

Sınav sistemi tespit edilmiştir. Önce. bağlı bulun
dukları eğitim enstitülerinde bir sınav geçireceklerdir: 
teorik sınav geçireceklerdir. Bu teorik sınavlarda ba
şarı gösterenler, yaz aylarında pratik çalışmaya alına
caklardır ve uygulama çalışmalarında da başarı göster
dikleri takdirde, sınıf geçmiş sayılacaklardır. 

Mektupla öğretim konusundaki yanlış bilgileri gi
dermek üzere şunu da söyleyeyim ki, üniversitede 
mektupla öğretime gidilmiş değildir. Mektupla öğreti
me yalnızca, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 
enstitülerinde baş vurulmuştur ve her eğitim enstitüsü, 
kendi çalışma alanında mektupla öğretime yer ver
miştir; yani her öğrenci belli bir eğitim enstitüsüne 
bağlı olarak mektupla öğretime tabi kılınmıştır ve o 
eğitim enstitüsü, bu mektupla öğretimi esasen yürüt
mekte bulunduğu bölüm ve branşlar için kabullenmiş
tir. 

Eğer yetiştirmede başarıya ulaşabilirsck, istihdam 
sorunu şimdiki halde mevcut değildir. Çünkü, bir ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, ortaöğretimdeki öğ
retmen açığı; bugün normal bir öğretim dikkate alın
dığında, 40 bin civarındadır. Dolayısıyle, bir istih
dam sorunu söz konusu değildir. 

Yalnız, benim kişisel görüşüm odur ki, mektupla 
öğretimi normal bir öğretim yolu, örgün eğitimin ya
nında, onun yerine geçebilecek veyahut onunla aynı 
paralelde ağırlık kazanabilecek bir öğretim yolu say
mamak gerekir. Örgün eğitimin sorunlarını halledip, 
kontenjan problemini hallettiğimiz ölçüde, mektupla 
öğretimi yaygın eğitime doğru kaydırmak gerekir; ya
ni bir' süre sonra örgün eğitim problemi halledilirse, 
memleketin sosyo - ekonomik ihtiyaçlanyle örgün eği
tim arasındaki paralellik sağlanabilirse, mektupla öğ
retimden yaygın eğitim amaçlan içinde faydalanmak 
gerekecektir ve o zamana kadar sağlanılan tecrübe de 
yaygın eğitim bakımından büyük faydalar sağlayabile
cektir. 

Yükseköğretim yönünden önemli bir noktaya daha 
işaret etmek isterim. O da, yükseköğretimi, dışarda 
talebe bırakmama amacı içinde artık kesin olarak dü

şünmeme zorundayız; yani bugün politik baskılar, 
(Açıkça söylemek zorundayız) yükseköğretim müesse
selerini dışarda öğrenci bırakmayacak bir kontenjan 
anlayışına veyahut çalışma sistemine doğru itmektedir. 
Bunun ağır ekonomik neticeleri, kısa süre sonra görü
lecek ve bunalım belki de daha büyük ölçülerde orta
ya çıkacaktır. 

Çünkü, memleketin, toplumun sosyo - ekonomik 
talepleriyle bağdaşmayan bir yükseköğretim sistemi, 
muhakkak belli bir süre sonra, bunalımı artırıcı bir 
rol oynayacaktır. Onun içindir ki, gerek Millî Eği
tim Bakanı olarak, gerek üniversite mensubu olarak 
arzumuz, memleketin sosyo - ekonomik gelişimiyle, 
yükseköğretim kontenjanları, yükseköğretim gelişmesi 
arasındaki paralelliğin süratle ve mutlaka sağlanma
sıdır. Bunun için alınacak ilk tedbir, tabiatıyle yük
seköğretim müesseselerindeki gelişmeyi plana bağla
mak ve bu gelişmeyi sosyo - ekonomik ihtiyaçların ge
rekli kıldığı insangücü sahalarına intikal ettirmektir. 

Bu arada çok tehlikeli saydığım, kişisel olarak çok 
tehlikeli saydığım bir eyleme de işaret etmek isterim; 
her vilâyet ve o vilâyetin temsilcileri, o vilâyette bir 
fakülte açmak eğilimi içinde görünmektedirler. As
lında üniversiteye karşı gösterilen bu ilgi, bu eği
lim, tabiauyıe şükranla karşılanılacak memnuniyetle 
karşılanılacak, kıvançla karşılanılacak bir hadisedir; 
ama kendimizi bu duygusal kıvanca bırakırsak, bir 
süre sonra fakülte adı altında, yüksekokul, hatta 
yüksekokul niteliği taşnvıayap.. liseye benzeyen birta
kım müesseseler yaratma yoluna gitmiş oluruz. Üni
versite bir atmosfer işidir. Üniversite hocası zor ye
tişir ve mutlaka bir atmosfer içinde yetişir. 

Onun içindir ki, bir üniversiteyi kaldıramayacak 
güçteki yeılerde üniversite veya onun bir şekli olan 
fakülte, yükseokul, vesaire açma heveslerinden vaz
geçmek gerekir. Tabiatıyle üniversiteleri Türkiye'nin 
her bölgesine yayacağız; ama yayarken benim ka
naatim o dur ki, mutlaka böige üniversitelerine git
mek gerekir. En gelişmiş bölgeyi seçip, bölgenin en 
gelişmiş merkezini seçip bütün bölge için üniversi
teyi tümü ile bütün fakülteleriyle orada kurmak ge
rekir. Yoksa, her vilâyeti memnun etmek için üniver
sitelerin fakülteleri dağıtılırsa, bir süre sonra öğ
retim üyelerinin yetişmesi imkânı kalmayacaktır. Pı
rı) pırıl yetiştirdiğiniz gençler o atmosfere gittiği za
man artık yetişmez olacaktır. Yani o toprak o öğ
retim üyesini artık yetiştirrneyecektir. 

Onun içindir ki, üniversiter problemlerin hallin
de böhe üniversitelerinde ısrar etmek gerekecektir 

— 611 



C. Senatosu B : 30 9 . 2 . 1975 O : 5 

ve bölge üniversitelerinin kurulmasında da siyasal 
etkilerden mutlaka kaçınmak gerekecektir. Mutlaka 
kaçınmak gerekecektir. Yoksa, zorla kurulmasına te
şebbüs edilen üniversitelerin geliştirilmesi imkânı bü
tün zorlamalara rağmen tahakkuk etmemektedir. 

Yüce Heyetinize müsaade ederseniz birkaç kelime 
ile Üniversiteler Kanununda ve Üniversite Personel 
Kanununda yapmayı düşündüğümüz değişiklikler 
hakkında da bilgi vermek isterim. Çünkü, basında 
bir hayli fazla tartışıldı. Kısaca değineceğim, tabiî. 

Önce şunu belirtmek isterim ki, bu Üniversiteler 
Kanununda yapılması istenen değişikliklere ait hü
kümler Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanmış de
ğildir. Eskiden beri savunduğumuz fikre uygun ola
rak bu değişikliklerin hazırlanmasını, bütün üniversi
telerimizin rektör ve temsilcileri ile temsil edildikleri 

Üniversitelerarası Kuruldan istedik ve tasarı tümü 
ile Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanmış
tır. Bakanlığımızca, diğer bakanlıkların fikri sorul
maktadır, şu anda. Bakanlığımızca yapılan tek deği
şiklik, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin de bu Ka
nunun kapsamı içerisine alınmasından ibarettir. 

Bu kanun değişikliği ile, değişiklik teşebbüsü ile 
ilk güdülen amaçlardan bir tanesi, üniversiteler 
özerkliğinin Anayasamızda öngörülen sınırlar içeri
sinde gerçekleştirilmesi, bir tereddüde yer vermeyecek 
ölçülerde gerçekleştirilmesi olmaktadır. Çünkü, sa
mimî kanaatimiz her zaman o istikamette olmuştur 
ki, üniversiteler eğer bilimsel ölçülerde çalışmak ve
ya çalıştırılmak isteniyorsa, gerçek anlamda bir dü
şünce özgürlüğünün sağlanması ve bunun toplum ya
rarına arz edilmesi isteniyorsa, mutlaka öğretim üye
leri dış baskılardan masun tutulmalıdır. 

Tabiî, özerklik aleyhinde de çeşitli eleştiriler ya
pılmıştır. Bu eleştirilere verilecek cevabım daima 
aynıdır. Hiçbir hukukî müessese yoktur ki, yalnız 
fayda sağlasın ve hiçbir sakıncası olmasın. İnsan ze
kâsı hemen hemen hiç bir alanda böyle bir müessese 
yaratmaya muktedir olmamıştır. Elbetteki, özgürlük 
gibi, demokrasi gibi, özerkliğin de bazı sakıncaları 
ileri sürülebilir ve hatta mevcut olabilir; ama ne 
zaman ki fayda, sakıncaya nazaran büyük bir ağır
lık gösterir, o zaman o tarafa yönelmek gerekir. 
Onun içindir ki, siyasal rejim olarak demokrasiye 
yönelmişizdir; onun içindir ki, düşünce özgürlüğü
nü benimsemişizdir ve onun içindir ki, üniversitele
rimizde özerk bir statünün hâkim olmasını arzu 
ediyoruz. 

Yapılan diğer değişiklikler, üniversitelerin daha 
iyi çalışmasına yöneliktir. Önemli bir değişiklik de, 
yeni üniversitelerimize öğretim üyeleri sağlamaya 
yönelik bulunmaktadır. Bu hususta gerçekçi bir sis
temi geliştirmeyi öngörüyoruz. Bizim düşündüğümüz 
sisteme göre, bundan böyle yeni doçent arkadaşları
mız Ankara, İstanbul ve İzmir üniversitelerinde gö
rev almayacaklardır. Şu anlamda almayacaklardır; 
ilk tayinleri Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki üni
versitelere yapılacaktır. Ondan sonra, orada de 
vamlı kalmalarından doğan ürküntüyü gider
mek üzere sistemi rotasyon usulü ile işletmeye 
başlayacağız; yani Ankara. İstanbul, İzmir'deki üni
versitelerin hoca ihtiyaçlarını önce diğer üniversite
lerde çalışmış arkadaşlardan temin edeceğiz. 

Bu suretle; Ankara, İstanbul, İzmir dışına gi
den bir öğretim üyesi devamlı, hayat boyu orada 
kalma gibi bir endişe altında olmayacak, bilecek ki, 
belli bir süre sonra açılan kadroya gelecektir. Çün
kü, o kadroya yeni bir doçenti almayacağız. Her ye
ni doçentin önce diğer üniversitelerde görev alma
sını isteyeceğiz. 

Ayrıca bunun büyük faydası şudur; başka bir 
üniversiteye, daha küçük bir üniversiteye tayin olan 
doçent arkadaş, daha büyük bir üniversiteye gelebil
mek için diğer doçentlerle rekabet halinde olduğunu 
düşünecek ve dolayısıyle nerede bulunursa bulun
sun bilimsel çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüt
me mecburiyeti içinde kendini hissedecektir. •<• 

Sistemin Üniversitelerarası Kurul aracılığı ile yü
rütülmesini düşünmekteyiz ve sistem iyi organize 
edildiği takdirde, ki anaçizğileri ancak kanun ta
sarısında verilmiştir, tahmin ediyorum ki, hem yeni 
doçent arkadaşlarımız tatmin olacaklardır, hem de 
yeni üniversitelerimize devamlı, kadrolu hoca sağlaya
bileceğiz. Çünkü, gidip gelme yolu ile ders verme çok 
başarılı bir sistem, hatta başarılı bir sistem değildir. 
Bu da yumuşak bir ifadedir, son derece sakıncalı bir 
sistemdir. Böyle hocanın 15 günde bir gelip iki gün 
üst üste 10 saat ders verip gitmesi, üniversiter sistem
de başarılı sonuçlardan tabiatıyle hepimizi uzaklaştır
maktadır. 

Bu arada son bir bilgi olarak şunu da söyleyeyim 
ki, yükseköğretim kurumunun son yapılan toplantı
sında bu sene doçent unvanını alan 190 arkadaşımızın 
130 yahut 140'ı yeni üniversitelerimizde kadrolu gös
terilmek suretiyle vazifeye davet edilmişlerdir. Görev
lerine gittikleri takdirde bu üniversitelerimizde geniş 
ölçüde ihtiyaca cevap veren bir durum meydana gele
cektir. 
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Üniversite personel kanununda da bir değişiklik 
öngördük. Çünkü bugünkü hal devam ederse, üniver
siteye öğretim üyesi bulma yahut bizim anladığımız 
manada öğretim üyesi bulma imkânı gittikçe sınırlan
maktadır. Çünkü, öğretim üyesi demek, öğrencilerimi
zin en yetenekli olanlarını üniversiteye çekmek demek
tir. Çünkü en üst seviyeden müstakbel kuşakların ye
tiştirilmesi söz konusudur. Bu da hakikaten yetenekli 
insanların üniversite hocası olmak için bir arzu duy
masına bağlıdır. 

Bugün maalesef, özellikle önem arz eden fakülte
lerimizde, öğrencilerimiz bütün ısrarlarımıza, ricala
rımıza, davetlerimize rağmen öğretim üyesi olmak 
üzere fakültlerinde kalmamaktadırlar. Çünkü bugün 
teknik üniversiteden mezun olan bir öğrenci, özellikle 
kabiliyetli, lisan bilen bir gençse, mezun olduğu gün 
30 senelik profesöründen fazla aylık alma durumuna 
geçmektedir. Bu durum böyle devam ettiği sürece bel
li başlı fakültelerimizden hiç birine istediğimiz ölçü
de, istediğimiz nitelikte öğretim üyesi, asistan (ki, onun 
kaynağıdır) bulma imkânı maalesef mevcut değildir. 

Burada, her zaman yaptığım bir eleştiriyi açıkça 
söylemek isterim, yeni üniversitelerimizin yahut mev
cut üniversitelerimizin kurulmasında, Devlet, tesis
ler için hiç bir fedakârlıktan kaçınmamaktadır. Ha
kikaten büyük milyonluk, hatta milyarlık tesisleri 
yapmaktadır; fakat bu tesislerin işe yaraması için 
gerekli öğretim üyesinin teminine gelince, son dere
ce farklı bir tutum ile karşıkarşıya kalıyoruz ve o 
zaman da tesisler bir işe yaramıyor. 

Bugün, örnek vermem istemem, birçok büyük 
milyonluk tesis durduğu yerde, işe yaramaz vaziyet
tedir. Bunun da sebebi, tesise milyonlar yatırmaktan 
çekinmediğimiz halde, öğretim üyesine ödemede bu
lunmaktan dikkatle çekinmemiz olmaktadır ve ra
kamlar da yanlış takdim edilmektedir; kamuoyuna 
da, Yüce Heyetlerinize de; meselâ Karadeniz Tek
nik Üniversitesinde bir profesöre yedi bin lira mah
rumiyet tazminatı ödeniyor gözükmektedir. Yedi bin 
lira iyi bir rakamdır, cazip gözüken bir rakamdır; 
fakat hesabını yaptığınız zaman görüyorsunuz ki, 
eline geçen para 2 500 liradan ibarettir. Yani Devlet 
kâğıt üzerinde yedi bin lira öder gözükmektedir; işin 
hoş tarafı kamuoyuna da böyle açıklanmaktadır ve 
çok defa «olmuyor» dediğimiz zaman bize de (şim
di maliyecilerimiz karşımızda, rahat rahat söyleye
yim) büyük rakamlar verilmektedir, efendim bir ho
caya 20 bin lira ödeniyor, daha ne ödeyelim diye; 
hesabını yaptırıyorsunuz, 20 bin liradan yedi bin 

lira, sekiz bin lira bir para kalmaktadır; ama efen
dim, Devlet 20 bin lira ödüyor denmektedir. Aslın
da Devlet ödememektedir, onu tabiî, ödüyor gözük
mektedir. kâğıt üzerinde. Yani gerçekçi olmazsak, 
çözüm bulamıyoruz. 

Bugün Karadeniz, Erzurum, Diyarbakır gibi üç 
üniversitemize ciddî; bir ödemede bulunsak bunun 
Devlete maliyeti son derece düşüktür ve benim ka
naatim odur ki, hoca bulamayacağımız. İlâ - nihaye 
tesis yapmaktansa, bu tesislerimizin birini noksan 
yapalım; fakat yaptığımız tesisleri doğru dürüst ho-
casıyle çalıştıralım. Bu noktayı fırsat bulmuşken bil
gilerinize sunmak istiyorum; çünkü her zaman sesi
mizi üniversiteden bu kadar duyurma kimkânına sa
hip değiliz. Şimdi bu imkâna sahip olduğum bir sı
rada bunu da dile getirmiş olayım. 

Bir önemli konuyu daha bilgilerinize sunmak is
terim. Özür dilerim, çok ananoktalarına değinece
ğim dedim ve yine de öyle kalmaya çalışıyorum; fa
kat görüyorsunuz millî eğitim sahasında, ananokta-
lar dahi büyük bir zaman işgaline sebep oluyor. Üni
versite büyük bir tartışmanın konusudur. Bu tartış
ma içerisinde maalesef kendi çalışmalarını da duyur
ma durumunda olmamaktadır, yahut buna fazla 
gayret sarf etmemektedir. O yüzden gerek Bütçe Ko
misyonunda gerekse burada konuşan muhterem ar
kadaşlarımız, meselâ «Niçin üniversitelerimizden 
uluslararası nitelikte, çapta hocamız çıkmamakta
dır» şikâyetinde bulunmuşlardır. 

Bir defa şunu söyleyeyim ki, üniversitelerimiz çok 
yenidir. Avrupa ve Amerika üniversiteleriyle kıyas et
tiğiniz zaman bu çağdaş teknolojiye ayak uydurma 
bakımından çok yenidir; fakat buna rağmen, dünya
nın hiçbir üniversitesinde mevcut olmayan çok katı 
bir akademik sistem uygulanır. Doktora, doçentlik, 
profesörlük kademelerinde her defasında jüri önünde 
imtihan, her defasında tez verme, her defasında yeni 
bir lisan gibi dünyanın hiçbir yerinde mevcut olma
yan bir sistem... Fakat, Türkiye'de yaratılmış olan bu 
sistem sayesinde, bugün üniversitelerimiz, dünyanın 
belli başlı bütün üniversiteleriyle boy ölçüşebilecek bir 
güce gelmiştir. Bugün birçok öğretim üyemiz, dünya
nın her üniversitesinde kürsü işgal edebilecek kabili
yettedir. Bu sadece teorik bir iddia değildir, fiilen bu 
kürsüleri işgal etmektedirler. Gidip, derslerini ver
mektedirler, davetler almaktadırlar, hattâ birçok da
vetleri reddetmek durumunda kalmaktadırlar. Bir 
sene için gittikleri yerlerde, kendilerine birkaç sene 
daha kalmaları için ısrar edilmektedir. Tabiî bizde 
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ödenen paranın çok üstünde meblağlar teklif edilmek
tedir; ama kendi görevlerine dönmektedirler: 

Fakat, kıvanç verici nokta, hocalarımızın artık dün
yanın her tarafında ders verebilecek bir noktaya gele
bilmeleri ve özellikle tıp alanında birçok hastalık
ların, artık hocalarımızın isimleriyle anılmaya başlan
mış olmasıdır; yani onların keşiflerine dayanılarak, 
yeni hastalıkların litaratürlere girmesi ve dünyanın 
en ciddî dergilerinde, bu hocalarımızın yazılarının, 
etütlerinin/incelemelerinin yer almasıdır. 

Bu noktayı hepimizi memnun edecek, kıvanç vere
cek bir nokta olarak huzurunuzda takdim etmekte 
kıvanç duyuyorum. Çünkü, ünivesiteler o kadar çok 
tartışmaların içinde bulunuyor ki, bu noktalar dikkat
ten kaçıyor ve bu tartışma yavaş yavaş üniversitele
rimizin hangi çizgi içinde bulunduğu hususunda yan
lış fikirler doğuracak bir noktaya doğru bizleri götür
meye başlamaktadır. 

Diğer bir noktayı arkadaşlarım haklı olarak sor
dular, «Akademiler ve ona bağlı yüksek okullar ne 
olacak, bunların mahiyeti nedir?» dediler. Benim ki
şisel kanaatim odur ki, artık akademilerin ve ona 
bağlı yüksek okulları üniversite bünyesi içine almak 
gerekli intibakları yapmak, bu ikiliğe son vermek ve 
bu ikilikten doğan sakıncaları bitirmek lâzımdır. Bu 
sebepledir ki, Millî Eğitim Bakanının başkanlığı altın
da yaptığımız koordinasyon toplantısında, akademi
lerimizin değerli başkanlarına, üniversiteyle bütünleş
mek için gerekli tasarıyı hazırlamalarını ve bunu sü
ratle hazırladıkları takdirde, bizim hükümetimize ye-
tiştirebildikleri takdirde, kendilerine yardımcı ola
cağımı, Üniversitelerarası kuruldan da rica ederek 
müşterek bir toplantıyla, müşterek bir sonuç olarak 
bunu Yüce Meclise getirmek gayreti içinde olacağı
mızı bildirdim. Memnun olduklarını, hazırlayacakla
rını söylediler; fakat şu anda henüz bana ulaşmış bir 
tasan mevcut değil. 

Merkezî sınav sistemi hakkında fazla bir şey söy
lemek istemiyorum, yalnız her yıl sistem gelişiyor. 
Geçen yıl oldukça başarılı neticeler elde edildi. Gö
rülen hatalar bu sene giderileceği için, daha başarılı 
bir notkaya geleceğiz. Burada yalnız haklı bir noktaya 
değinildi, «Siz, bu merkezî sınava, Batının bütün 
tam kadrolu liselerinden çıkan çocuklarla, Doğunun 
şu dersi okumamıştır, bu dersi okumamıştır, diye dip
lomasını alan çocuklarını beraber imtihana sokuyor
sunuz, tabiatıyle adalet sağlanmıyor» dendi. Bu çok 
haklı bir eleştiri, yalnız bu eleştiriyi giderme metot
larında yanlışlık yapılıyor. 

Çok defa, «Bu aradaki farkı gidermek için, Doğu 
çocuklarına özel kontenjan ayırın» deniliyor. Bunun 
bir kıymeti yok. Çünkü, ayırdığınız zaman şu oluyor; 
alıyorsunuz okula fakat üniversiter seviyede yetişme
diği için veya diğer çocuğun seviyesinde yetişmediği 
için fakülteye gelir gelmez o seviyeyi sağlayamıyor 
ve ister istemez bir sene okuyor, bir sene daha okuyor, 
ikinci sene belge alıp ayrılıyor. Dolayısıyle, çocuğa 
iyilik yapayım derken, bilakis iki senesini daha kay
bettiriyorsunuz ve bir daha hayatta hiç bir yer işgal 
edemeyecek şekilde eline belge veriyorsunuz. 

Onun için, bizim, Millî Eğitim Bakanlığı olarak, 
veya üniversite olarak düşüncemiz, bu arkadaşları bu 
şekilde ayrı bir kontenjanla üniversiteye almak de
ğil; fakat aradaki farkı, mesafeyi kapatacak bir sis
tem yaratmak; yani bunlar için bir yetiştirici sınıf 
yaratmak. Millî Eğitim Bakanlığımızın değerli görev
lilerinden rica ettim, bu sene ilk tatbikat olarak, ilk 
deneme olarak dersleıe ara verdikten sonra (ki, 21 
Mayıs'ta vereceğiz) merkezî sınava kadar olan bir 
aylık sürede, bu şekilde eksik ders görmüş olan tale
beleri, Doğunun belli başlı merkezlerinde üniversiteye 
hazırlamak için kurslar açacağız; Yani, şimdiye kadar 
özel dershanelerin yaptığını, bu yıl (inşallah diyeyim, 
her halde benden sonraki bakan arkadaş gerçekleş
tirmek durumunda kalacak; fakat ben ilk ricamı 
yaptım burada da ifade etmiş olayım) bu gerçekleşe
cektir. 

Doğunun belli başlı büyük merkezlerinde, özel
likle yatılı okullarında bir aylık özel kursları bu ar
kadaşlar için açacağız, imtihana hazırlamak üzere. 
Bu okullarda da eksik hoca varsa, Ankara ve İstan
bul'dan temin edeceğiz: Dersler kesildiği için, bu okul
ları tam kadroyla, gerekirse yatılı olarak çalıştırarak 
bu çocuklara ilk adımda hiç olmazsa bir aylık bir te
lâfi kursu uygulayacağız. Fakat, bunun da yeterli ol
duğu kanaatinde değilim. Bunun yanında bu kurs 
için yetersiz kalan öğrenciler için bir yıllk bir hazır
lık sınıfına mutlaka ihtiyaç olacaktır ve gerçek ted
bir ancak böyle ortaya çıkacaktır. 

Yoksa gereğince yetişmemiş çocuğu, yetişmiş sa
yıp üniversiteye vermek ve yetişmişlerle birlikte bir 
programa sokarak rekabete itmek, aslında çocuğu kır
mak ve bir başarısızlığa itmek oluyor ki, tedbir ala-
yim derken, yeni bir haksızlığa sebep olmuş bulunu
yoruz. 

Son olarak değinmek istediğim nokta; üniversite
lerde Türkçe öğretim problemidir. Lisana verdiğim 
önemi daha önce belirtmiştim, onun için mümkün 
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olsa bütün üniversitelerimizde bir hazırlık sınıfı ihdas 
etmek suretiyle lisan öğretmek lâzımdır ve faydalı
dır: Fakat lisan öğretmek başka şeydir, üniversitede 
yabancı dille öğretim yapmak başka birşeydir. . 

Kişisel olarak üniversitelerimizde, yabancı dille 
üniversiter öğretim yapılmasına karşıyım. Yabancı 
dilin mutlaka öğretilmesi gerekir, gerekirse bir sene 
hazırlık sınıfı yapılmalıdır, ek lisan dersleri konulma
lıdır; ama üniversiter seviyede tedrisat mutlaka Türk
çe yapılmalıdır. Bu Türkçenin zenginleşmesi için za
ruri olduğu kadar, çocuğun üniversiter seviyede ho
casını daha iyi anlaması ve gerçek anlamda yetişmesi 
bakımından da zorunludur. Hocanın da kendisini bü
tün ayrıntılarıyle ifade etmesi bakımından da zorun
ludur.. 

Yani görüyorsunuz, meseleleri duygusal açıdan 
ele almıyorum, duygusal açıdan ele aldığımız zaman 
çok şey söylenebilir; fakat gerçekçi açıdan ele aldı
ğımız zaman da bu eğitimin Türkçe yapılmasında 
büyük fayda görüyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Lutufkâr ilginiz dolayısıyle, sözlerimi büyük bir 
sabırla dinlediğiniz için size ayrıca şükranlarımı su
narım. Derin saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Son söz için sırada Sayın Hüseyin 
Atmaca. Hüseyin Atmaca?. Yok. Sayın Ekrem Ka-
bay ondan sonraki sıradadır. Buyurun. 

EKREM KABAY (Burdur) 
değerli üyeler; 

Sayın Başkan, 

Üstün yeteneklerine yürekten inandığım Millî Eği
tim mensupları, ülkemizin çok önem verdiğimiz eği
tim sorununu, bugünden giderek çözüme ulaştıracak
larına inanmaktayım. Aslında içinde bulunduğumuz 
koşullarda, ülkemizin eğitim sorunlarını, dış ülkelerin 
eğitim uzmanlarının etkisi altında kalmadan çözüme 
ulaştıracak bir çalışmaya girmelidirler derim. 

İkinci husus, elimizdeki milyonlarca gencimizi, 
ulusumuzun büyük zorluklar içinde verebildiği eğitim 
yatırımına katkıda bulunacak bir çözüme doğru git
melerinde yarar ummaktayım. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — 1.975 malî yılı Millî Eğitim Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 526 557 155 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel eğitimi ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme hiz
metleri 6 804 349 750 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Genel orta öğretimi gerçekleştir-
tirme ve geliştirme hizmetleri 2 760 328 000 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Orta dereceli meslekî ve teknik 
öğretimi gerçekleştirme ve geliş
tirme hizmetleri 1 735 475 500 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 İlk, Orta ve yüksek dereceli okul
lara öğretmen yetiştirme hiz
metleri 670 047 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Yükseköğretimi gerçekleştirme ve 
geliştirme hizmetleri 1 184 474 334 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Halk eğitimi hizmetleri 475 991 654 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 10 510 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

101 

103 

104 

111 

113 

132 

Atatürk Üniversitesi 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı okullar ve araş
ma hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Temel Bilimler ve Yabancı Dil 
Yüksek Okulu 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

55 567 452 

2 225 507 

394 500 

8 285 487 

6 421 158 

6 088 352 

Bölüm Lira 

135 Tıp Fakültesi 12 861 862 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 8 076 150 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

157 İslâmi îlimler Fakültesi 3 510 226 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 7 579 272 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 25 204 350 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 840 000 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bütçesinin bölüm lerini sunuyoruz. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

B. Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 23 893 154 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

1975 Malî Yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
237 sayılı Kanuna göre satmalınacak taşıtlar listesine 
aşağıdaki bilgilerin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

Otobüs (En az 40 kişilik) 
4 X 2 

Otobüs (En az 40 kişilik) 
4 X 2 

Karadeniz Üniversitesi Rektörlük 
hizmetlerinde 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Orman Fakültesi hizmetlerinde 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 
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Gerekçe: 1975 Malî Yılı Karadeniz Üniversitesi 
bütçesinin 101 programı, 01 altprogramı, 2001 faa
liyetinin 610 taşıt alımları harcama kalemine 1 020 000 
TL. ödenek ve 183 Orman Fakültesi programı 11 alt-
programına 2004 faaliyetinin 610 taşıt alımları harca
ma kalemine 340 000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup bu 
ödeneklerin harcanabilmesi için taşıt cinsinin, adedi
nin ve kullanılacağı yerin 237 sayılı Kanuna göre sa-
tınalınacak taşıtlar listesine eklenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü öğrenmek is
tiyoruz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI VA
HİT BOZ ATLI (Sivas Milletvekili) — Katılıyoruz sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Önergede yapılması istenilen işlemle birlikte, 101 

nci bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bölümlerin takdimine devam ediyoruz. 

B. Lira 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okullar 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

174 İnşaat - Mimarlık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

177 Makine - Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 

2 893 827 

1 729 000 

21 500 115 

25 705 979 

27 021 065 

18 956 506 

BAŞKAN — 101 nci bölümün oylanması sonrasın
da okunan ve 101 nci bölümle birlikte oylarınıza su
nulan önerge bu bölümle de ilgili bulunmaktadır. Oku
nan ve 101 nci bölümün oylanmasında Yüce Heyeti
nizce kabul olunan önerge ile birlikte bu bölümü de 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

B. 

Etmeyenler... 

Lira 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 16 816 041 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kandilli Rasathanesi, Uzay ve Yer Bilimleri 
Araştırma ve Eğitim Merkezi 

B. Lira 

101 

111 

B. 

Genel yönetim ve destekleme hiz
metleri 3 461 380 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uzay ve yer bilimleri hizmetleri 5 639 200 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Validebağ Prevantoryum ve Sanatoryumu 
Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 2 887 557 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yataklı tedavi hizmetleri Prev. San. 19 614 869 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin milletimiz ve 
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/218; C. Senatosu : 1/282) (S. Sayısı : 441) 
O) 

BAŞKAN — Sayın üyeler 1975 malî yılı İstanbul 
Üniversitesi bütçe kanunu tasarısına sıra gelmiştir. Bu 
tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının madde
lerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 411 S. Saydı basmayazı 
26 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

5 . 2 . 1975 tarihli 
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İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
Madde 1. — istanbul Üniversitesine 1975 malî yı

lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (886 808 330) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

101 

103 

104 

ISTANBUL ÜNIVERSITESI 

yönetim ve destek hizmet-

Lira 

72 690 140 

15 560 300 

8 321 400 

2 931 900 

Genel 
leri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı okul ve araştırma 
merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Yabancı Dil Yüksek Okulu 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hİ Fen Fakültesi 90 676 880 
BAŞKAN — Böiümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 21 005 726 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 193 414 978 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Dişhekimliği Fakültesi 18 924 970 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 15 036 620 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 İstanbul Tıp Fakültesi 216 757 6c>7 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 12 053 335 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul" edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

138 Edirne Tıp Fakültesi 6 868 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

142 Bursa Tıp Fakültesi 80 367 117 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 37 369 190 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 26 288 100 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul, edilmiştir, 

155 İktisat Fakültesi * 28 851 400 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler. . Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 16 415 625 
BAŞKAN —• Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler. Kabı?! 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

162 Bursa İktisadî ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 1 685 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 21 589 982 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 * nci maddeyi bu maddede sözü edilen ve her 
bölümü ayrı ayrı oylarınızla kabule mazhar olan (A) 
cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 nci madde bu maddede sözü 
edilen (A) cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (886 808 330) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELt 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su 
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 5 507 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 Özel gelirler 879 301 330 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bu maddede sözü edilen ve biraz 
önce oylarınıza sunulup, kabulünüze mazhar olan (B) 
cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde bu maddede sözü edilen (B) cetveliy
le birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 3. — îstanbul Üniversitesince 1975 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine güre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde SJZ isteyen sa
yın üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen saym 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. —Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükmü, istanbul Üniversitesine bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

9 . 2 : 1975 O : 5 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin, fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan poje ödeneklerini, 
rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı, 10 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 9,30'da 
yapılacak 31 nci Birleşimde açık oylarınıza sunula
caktır. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi: 1/219; C. Senatosu: 1/283) (S. Sayı
sı : 412) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında süz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1975 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (350 910 887) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum. 

(1) 412 S. Sayılı basmayan 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
B. Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 120 554 073 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir» 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 8 341 532 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araştırma 
merkezleri 2 328 299 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 15 472 454 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi , 14 668 417 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

171 Elektrik Fakültesi 25 515 861 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

172 Gemi İnşaatı Fakültesi 9 237 224 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

173 İnşaat Fakültesi 25 659 280 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

175 Maden Fakültesi 24 320 298 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

176 Makine Fakültesi 33 662 257 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 16 863 513 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

182 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 47 865 885 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 6 421 794 
BAŞKAN —• Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

1 nci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve bölüm
leri .biraz önce kabulünüze mazhar olan (A) cetveliy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(350 910 887) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) Cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

360 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 6 201 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su-

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

3 Özel gelirler 344 349 887 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve bölüm
leri biraz önce kabulünüze mazhar olan (B) cetveliy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1975 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı'gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen, sayın 
üye?. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel bütçe kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri İstanbul Teknik Üni-
vesitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe. girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarı 10 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 9.30 
da yapılacak 31 nci Birleşimde açık oylarınıza su
nulacaktır. 

6. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/281) (S. Sayısı : 
410) (1) 

(1) 410 S. Sayılı Basmayazı 5.2.1975 tarihli26 ncı 
Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 1975 Malî Yılı 
Ege Üniversitesi Bütçesine geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Ege Üniversitesine 1975 malî yı

lında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (409 598 806) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 32 029 710 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
mişin. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 7 852 700 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 14 992 307 
BAŞKAN —• Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Fakültesi 37 387 966 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

132 Dış Hekimliği Fakültesi 11 810 600 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 2 057 500 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

135 Tıp Fakültesi 184 026 581 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

156 İktisadî ve Ticarî Bilimler Fa
kültesi 19 102 888 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

161 Sosyal Bilimler Fakültesi 843 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

181 Mühendislik Bilimleri Fakültesi 28 969 168 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18-' 

187 

20 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

45 555 711 

1 131 100 

23 839 575 

Güzel Sanatlar Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?. Yok. 

1 nci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve biraz 
önce bölümleri oylarınıza ve kabulünüze mazhar 
olan (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 409 598 806 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

4 500 000 1 Vergi gelirleri 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 13 100 000 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özelgilerlir 391 998 806 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 
2 nci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve biraz 

önce bölümleri kabulünüze mazhar olan (B) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1975 malî yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
mişti!. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4 . ' — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 
geçici yüklenmeler girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanunun 51, 52 ve 53 
ncü maddeleri hükümleri, Ege Üniversitesine bağlı 
dönersermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarda ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı 10 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 9,30'da 
yapılacak 31 nci Birleşimde açık oylarınıza sunula
caktır. 

7. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/213) (C. Senatosu : 1/280) (S. Sayısı : 409) 
d) 

(1) 409 S. Sayılı Basmayan 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — 1975 Malî Yılı Ankara Üniversitesi 
Bütçesine geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1975 malî yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1975 yılında ya
pacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (728 478 133) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 20 210 370 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetleri 4 987 810 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 56 276 619 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 33 589 925 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 21 040 412 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 282 226 700 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 44 995 566 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

139 Elâzığ Veteriner Fakültesi 73 265 086 
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BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

151 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 32 590 120 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 29 797 735 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 21 172 144 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

157 İlahiyat Fakültesi 9 700 476 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 31 791 216 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 66 833 954 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Birinci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve 
bölümleri biraz önce kabulünüze mazhar olan (A) 
işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (728 478 133) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 85 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 015 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 725 378 133 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. İkinci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve 
bölümleri biraz önce kabulünüze mazhar olan (B) 
işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1975 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında de-
/am olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Ankara Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümü hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı 10 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 9.30'da 
yapılacak 31 nci Birleşimde açık oylarınıza sunula
caktır. 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/284) (S. Sayı
sı : 413) (1) 

BAŞKAN — 1975 yılı Hacettepe Üniversitesi Büt
çesi. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1975 malî 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (629 189 577) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 135 141 389 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 27 817 116 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araştırma 
Mer. 28 219 494 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen bilimleri 10 925 915 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 413 S. Sayılı Basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Bölüm Lira 

112 Kimya Bilimleri 8 353 432 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 7 298 159 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Bilimleri 5 639 365 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

134 Gevher Nesibe Tıp Bilimleri 38 495 162 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 262 703 378 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

136 Sağlık Bilimleri 3 227 885 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

141 Eskişehir Tıp Bilimleri 8 724 760 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

143 Samsun Tıp Bilimleri 12 612 712 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

159 Mezuniyet sonrası eğitimi 1 044 304 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

161 Sosyal ve İdari Bilimler 42 179 520 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

180 Mühendislik Bilimleri 36 806 986 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi — 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Birinci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Birinci maddeyi bu maddede sözü edilen ve bi
raz önce bölümleri oylarınıza mazhar olan (A) işa
retli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (629 189 577) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 10 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 2 561 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 626 618 577 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 2 nci maddeyi bu maddede sözü edilen ve bö
lümleri biraz önce kabulünüze mazhar olan (B) işa
retli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1975 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul olunmuştur. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri Hacettepe Üniversitesi
ne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarıyı tümü ile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı 10 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 9,30'da 
yapılacak 31 nci Birleşimde açık oylarınıza sunula
caktır. 

9. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 
1/285) (S. Sayısı : 414) (1) 

BAŞKAN — 1975 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademileri Bütçesi Kanun tasarısı. 

Tümü hakkında söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri

ne 1975 malî yılında yapacakları hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (133 092 234) 
lira ödenek verilmiştir. 

(1) 414 S. Sayılı Basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 
Bölüm Lira 

11 Adana İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 9 743 280 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 46 108 508 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 12 585 900 
BAŞKAN —• Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Eskişehir İktisadî ve Ticari İlimler 
Akademisi 44 379 328 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 20 275 218 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

! nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

1 nci maddeyi bu maddede sözü edilen ve biraz 
önce bölümleri kabulünüze ma/har olan (A) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
lerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (133 092 234) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN —• (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

Vergi gelirleri 4 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 523 020 
BAŞKAN —• Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 128 469 214 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi bu maddede sözü edilen ve bölümleri 
biraz önce kabulünüze mazhar olan (B) işaretli cet
velle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi-
lerince 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tasarıyı tümüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı 10 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 9.30'da 
yapılacak 31 nci Birleşimde açık oylarınıza sunula
caktır. 

10. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/286) (S. Sayı
sı : 415) (1) 

(1) 415 S. Sayılı Basmayan 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Şimdi sıra 1975 Malî Yılı Çukurova 
Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısına gelmiştir. Ta
sarının tümü hakkında söz isteyen saym üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1975 malî 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (186 959 045) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Çukurova Üniversitesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve destek hizmet
leri 24 567 660 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 866 830 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 94 278 631 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 67 245 924 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 1 nci maddede sözü edilen ve bölümleri bi
raz önce kabulünüze mazhar olan (A) işaretli cetvel
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (186 959 045) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

Gelir 
Türü Lira 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 10 100 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 835 500 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 186113 445 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1975 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuporum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek 
yıllar geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Çukurova Üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin Fakülte ve 
Okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasa
rı 10 Şubat 1975 Pazartesi günü açık oya sunula
caktır. 

11. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 11215; C. Senatosu : 1/287) (S. Sayı
sı : 416) (1) 

BAŞKAN — Şimdi sıra 1975 malî yılı Diyarba
kır Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına gelmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. —- Diyarbakır Üniversitesine 1975 malî 
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (163 751 565) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Diyarbakır Üniversitesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve destek hizmet 
leri .5 431 194 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 592 531 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 416 S. Sayılı Basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Bölüm Lira 

111 Fen Fakültesi 17 651 125 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 1 482 000 
BAŞKAN —• Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 1 nci maddeyi bu madde de sözü edilen bölüm
leri biraz evvel kabulünüze mazhar olan (A) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(163 751 565) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - CETVELt 

Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 160 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 162 891 565 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi (B) işaretli cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1975 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Diyarbakır Üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

..,.>.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istyen sayın üye? 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı 10 Şubat 1975 Pazartesi günü açık oya 
sunulacaktır. 

Programa göre sıra şimdi Kültür Bakanlığı büt
çesine gelmiştir. Kültür Bakanı Sayın Nermin Neft
çi rahatsızlığını bildirmiştir. Ayrıca saat, 10 Şubat 
Pazartesi 05,33'e gelmiştir. 

Bu nedenle, 10 Şubat 1975 Pazartesi yani bugün 
saat 09,30'da toplanmak üzere 30 ncu Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 05.33 

..<«.. 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğ'lu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
İM. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğ-lu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâl et t in Coşkun 
İskender Cenap Ege 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeki us erler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

184 
108 
79 
29 
— 

70 
6 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Alâedclin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

CORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er gen el i 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİK 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karafküeük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çaftıılıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğkı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osmau. Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sa it Mehm etoğlu 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Hal dun Metot eş eo ğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtlkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzıım İneibeyll 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ciihat Alpan 
Bahriye üç ok 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
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ELÂZIĞ 
Celâl firtuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih. Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sımay 

ADANA 
Mukadder Öztekin (B) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeran 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Be'kata 
Turgut Cebe 
Mahmut Yural 

ARTYİN 
Reeai Kocaman 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kânıran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

ÇORUM 
Safa Yaleıık 

C. Senatosu B i 30 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
S i m Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

9 . 2 , 1975 O : 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğru 

MARDİN 
Mehmet Ali Anka-n 

ORDU 
Şevket Koksal 

'SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya Katılmayanlar] 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ESKİŞEHİR 
Hasan Engeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Saıbahattkı Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdemi 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğiu 
(Bşk. Y.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
KASTAMONU 

Ahmet Nus'ret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeeli'gil 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ali Al kan 
KIRŞEHİR 

Halü Özmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
KONYA 

Fakih Özlen 
MALATYA 

Nur ettim- Akyurt 
.Haindi Özer 

MANİSA 
Orai Karaosmanoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEYŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Hüseyin Öztiirk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
(BO 

[Açık üyelikler] 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİYAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

YOZGAT 
Yeüıi Uyar 

ZONGULDAK 
Mehimetj Ali Pestilci 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağamoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melesi 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergm 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naiim Talû 
Halil Tüne 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Tunceli 
Samsun 

Yekûn 
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Karayollan Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu : 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acım er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
E manull alı Çele!) i 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sımay 
Ha ydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ah m et Ka r ayiğit 
Kemal Şenccak 

AMASYA 
Macit Zemı 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cena.p Ege 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 
[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurt sev el* 

BOLU 
Turgut Yasar Gülez 
Alâ'eddin Yılmaztürk 

184 
123 
94 
29 

0 
55 
6 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Gilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN M AR AŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını. 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğ!u 
Sami T u/r an 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettiaı A'kyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait. Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Metnteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail. İlhan 

NİĞDE 
"Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Beikir Sı tiki Bayikal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Refet Renderi 

SİNOP 
Nâzmı İnclbeyü 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaioğlu 

URFA 
Hasan Ora! 

VAN 
Feri d Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cilhat Arpan 
Fethi Çelikbas 
Bahrive Üco'k 
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A D A N A 
M. Yılmaz Mete 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 

A Y D I N 
Hali l Gora l 

B A L I K E S İ R 
Neja t Sarlıcalı 

BURDUR 
E k r e m K a b a y 

B U R S A 
Saffet Ura l 

ÇANAKKALE 
İmade t t in Elmas 

TABİ Î Ü Y E L E R 
Suphi K a r a m a n 
Sezai O'Kan 
F a h r i özdi lek 
Mehmet Özgün es 
(B.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 

(Bşk. Y.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Tu rgu t Cebe 

A R T V İ N 
Reeai Kocaman 

BALIKESİR 
Cemalet t in Inkaya 

B İ T L İ S 
Kân ıra n İ n a n 

E R Z U R U M 
Lütf i Doğan 

[Reddet 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

E L Â Z I Ğ 
Celâl Er t ı ığ 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsa l 

ERZURUM 
Hilmi Nalban toğ lu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

J enler] 

H A T A Y 
Kemal Kılıçoğkı 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
F ik r e t Gündoğaı ı 

K A R S 
Bmn. Ata'lay 
Muzaffer Şamiloğlü. 

MANİSA 
Doğan Baru tçuoğlu 

ŞİARDIN 
Mehmet Ali Ar ıkan 

[Oya katılmayanlar] 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeeeı ı 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyer i 

G İ R E S U N 
Sabaha t t in Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İ Ç E L 
Lûtf i Bilgen 

İ S T A N B U L 
Tekin Anburun (Başkan) 
R a h m i E r d e m 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağa tay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
KASTAMONU 

Ahmet Nıısret Tuna 

[Açık ih 

A n k a r a 1 
i s t anbu l 1 
Konya 1 
Niğde 1 
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K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeçliıgi'l 

K I R Ş E H İ R 
Hali l Ö'zmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
F a k i h Özlen 

MALATYA 
H a m d i Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki Ata sağun 

ORDU 
Selâhaddin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

elikler] 

Samsun 1 
Tunceli 1 

Yekûn 6 
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ORDU 
Şevfket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

S İVAS 
Âdil A l t ay 
Kâzım K a n g a l 

YOZGAT 
Veli Uya r 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağan oğlu 
Ö. Lûtf i Hoca oğlu 

U R F A 
İbrahim Hali l Balkı s 

UŞAK 
Mehmet Fa ik A tayu r t 

YOZGAT 
E. Süleyman E rg in 

CUMHURBA ŞKANIN-
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Öze>r Derbil 
Sait Naci Erg in 
Niha t E r im 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naiim Talû 
Hali l Tunç. 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

30 NCU BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1975 Pazar 

Saat : 9.30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (Da
ğıtma tarihi : 3.2.1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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