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BİR1NC1 OTURUM I 
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olunarak: 
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Vakıflar Genel Müdürlükleri 1969 yılı Büt

çe kanunu tasarıları ikinci defa açık oya sunu
larak, oyların ayrımı sonunda, kanunlaştıkları 
bildirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
görüşmelere devam olundu. 

Birleşime saat 12,48 de ara verildi. 
İKİNCİ OTURUM 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşüle- J 
rek kabul olundu. 

Bütün parti temsilcilerinin katıldıkları, 
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Millet Meclisinin güven ve başarı dileklerinin 
iletilmesine dair verilen önerge okunarak gere
ğinin Bakanlıkça yerine getirileceği bildirildi. 

içişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 
bk süre görüşüldü. 

Görüşmeler sırasında sarf ettiği sözler dola-
yısiyle Malatya Milletvekili Şaban Erik'e tak
bih cezası verilmesi kabul edildi. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere saat 17,30 
da oturuma son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Oürer 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 522 — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
İçişleri Bakanlığı Bütçesiyle, Emniyet Ge

nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçeleri kabul olundu. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Görüşmelere devam olunurken, Ticaret Ba
kanlığına bağlı kuruluşlardan birinin yetkili 
bir memurun vahim şekilde rahatsızlanması 
üzerinde Birleşime saat 01,20 de 10 dakika 
ara verildi. 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul olundu, 
18. . 2 . 1969 Salı günü saat 10,00 da top

lanılmak üzere Birleşime aynı gün saat 01,40 ta 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sakarya 
Atıf Şohoğlu Muslihittin Gür er 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'in, Bi

lecik'te Devlet Su işleri başmühendisliği teşki
lâtı kurulmasına dair yazık soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1053) 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik'te bir tarım meslek okulu açılmasına dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1054) 

3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'in, Bi
lecik'te geçen Dalak deresi yatağının ıslâhına 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1055) 

4. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'in, Di
yanet işleri Teşkilât Kanununun tadili ile vekil 
köy imamlarının intibaklarına dair vazıh soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1056) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, Hacettepe Üniversitesince yapılan is

timlâklere ve açılan tezyidi bedel dâvalarına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1057) 

6. — Burdur Milletvekili ismail Hakkı Bo-
yacıoğlu'ııun, Burdur'un, Gölhisar ilçesine bağ
lı Dengere köyündeki tapulu tarlalara vâki te
cavüzlere ve Söğüt gölünün kurutulmasiyle 
meydana gelen arazinin tevziine dair yazılı so
ru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1058-) 

7. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur'un Tefenni ilçesinde bir 
lise ve Bucak ilçesinde de ortaokul ve akşam 
kız sanat okulu açılmasına dair yazık soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1059) 

8. — Burdur Milletvekili ismail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur - Antalya yolunun ıslâhı
na dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakan-
lığınag önderilmiştir. (7/1060) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 237 nci maddesi ile 
238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulan
mamasına dair kanun tasarısı. (1/623) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİF 
2. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ve 

6 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/839) (Çalışma ve 
Plân komisyonlarına) 

• * • * 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli İsmail Arar 

KÂTİPLER : Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) Âdil Kurtel (Kars) 

' ı » ıı 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 nci Birleşimini açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dav Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
{Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı •: 1162) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 1/941) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 805; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 1163) 

3. — Ege Üniversitesi J969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 1/935) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1168) 

4. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/942) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 806; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1169) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1969 bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet Sena

tosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sayısı : 803; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1171) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Sena
tosu 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172) 

BAŞKAN — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız noktadan de
vam edeceğiz. 

Programa göre, bugün Millî Eğitim Bakan
lığı ile Ankara, Ege, istanbul, istanbul Teknik 
ve Hacettepe üniversitesinin 1969 yılı Bütçe ka
nun tasarıları görüşülecektir. 

Grupların söz kayıt sırası şöyledir: G. P. 
Grupu, sözcüsü Sayın İrfan Solmazer. T. i. P. 
Grupu, şu ana kadar sözcü bildirilmemiş, Sa
yın Yusuf Ziya Bahadınlı'yı şimdi kaydediyo
rum. Y. T. P. Grupu, sözcü henüz bildirilme
miş. M. P. Grupu, sözcü Sayın Hasan Lâtif Sa-
rıyüce. C. H. P. Grupu, sözcü Sayın İbrahim 
öktem. A. P. Grupu, sözcü Sayın ismail Hak
kı Yıldırım. 

Grupların ikinci defa söz talep kayıt sırası 
şöyledir: C. H. P., G. P., A. P., M. P., Y. T. P . 
ve T. i. P. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde şa
hısları adına söz almış olan arkadaşlarımızın da 
isimleri şöyledir : 

Sayın Ahmet Üstün, Sayın Ahmet Şener, 
Sayın ismail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın ihsan 
Kabadayı, Sayın ismail Selçuk Çakıroğlu, 
Sayın Âdil Yaşa, Sayın Muzaffer Şâmiloğlu, 

— 524 — 
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iSaym Mehmet Ersoy, Sayın Faik Kırbaşlı, Sa
yın Cevdet Aykan, Sayın Mustafa Kaptan. 

iSayın komisyon ve Hükümet yerindedir. 
Grupların konuşma süresi evvelce alınan ka
rara göre yarım saattir. 

Söz sırası Güven Partisi Grupu adına Sayın 
İrfan Solmazer'dedir. Buyurun Sayın Solmazer. 
Saat 10,03. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Milletimizin geleceği eğitim, araştırma ve 
teknoloji alanında yapılacak hamlelere bağlı
dır. Tarihin akış hızı artmıştır. İlim ve teknik 
insanlık tarihinin hiçbir döneminde görülmiyen 
bir süratle gelişmektedir. Bu gelişme Türkiye 
için hem büyük imkânlar yaratmaktadır, hem 
de çağımızın eğitim, ilim, araştırma ve tekno
loji alanındaki gidişine ayak uyduramazsak, 
ağır tehlikeler doğurabilir. İşte bu noktadan 
hareketle Millî Eğitim Bakanlığının 1969 yılı 
Bütçe kanun tasarısı hakkında Güven Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerini sunacağım. 

Sayın milletvekilleri; kısa zaman içinde 
bütçe rakamları üzerinde durmak istemiyoruz. 
Sadece bu yıl Devlet Bütçesinin artışı oranı 
yüzde 18 olduğu halde, Millî Eğitim Bakanlığı
nın Bütçesinin yüzde 3 civarında artış göster
mesini yetersiz ve olumsuz karşılıyoruz. Sade
ce ikinci Beş Yıllık Plânda ilkokul yaptırmak 
için 472,5 milyon lira ödenek konması belirtil
diği halde konan ödenek bu miktarın yüzde 
40 ı civarında olmuştur, bu da üzüntümüzü mu
cip bir haldir. Çünkü, okullaşmada bölgeler-
arası dengesizlik ve adaletsizlik yine de devam 
edecektir Bâzı misalleri sunmak isterim. Okul
laşma oranı İzmir'de yüzde 98, İstanbul'da yüz
de 94, Ankara'da yüzde 95, Balıkesir'de yüzde 
93, Bilecik'te yüzde 93, Aydm'da yüzde 95 tir. 
Buna mukabil Doğu ve Güney - Doğu illerimiz
de bu oran, halen yukarda saydıklarımızın ya
rısına dahi erişememiştir. Urfa'da okullaşma 
oranı yüzde 41, Diyarbakır ve Van'da yüzde 
41, Mardin ve Muşta yüzde 40, Siirt'te yüzde 
39, Hakkâri'de ise bu oran yüzde 30 civarın
dadır. 

Okul çağındaki okulsuz çocuk oranı istan
bul'da yüzde 2 iken, Hakkâri'de yüzde 70 civa
rında olması büyük bir dengesizliktir. Bu 
dengesizlik öğretmen dağılımında da müşahe

de edilir. Bunun yanında Doğu, Güney - Do
ğu, Orta - Anadolu ve Kuzey - Anadlu'da her 
alandaki dengesizlik son yıllarda en iyi hamle 
olan fen liseleri açılma alanında da yapılmıştır. 
Fen öğrenimini geliştirmek amaciyle kurulan 
9 fen lisesi, Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın. 
ve Erzurum'da açılmıştır. Doğu, Kuzey, Gü
ney - Doğu ve Güney - Anadolu ile Orta - Ana
dolu çocuklarının ihmale uğraması bir kusur
dur. Anadolu'nun sonsuz çokluktaki cevheri
ni bulup çıkarmaktaki kusur ve ihmalimiz ge
leceğimiz için müspet bir davranış değildir. 

öğretmen oranında da dengesizlik müşahede 
edilmektedir. Batıda, meselâ, Marmara böl
gesinde okul başına 5 öğretmen düşerken, Do
ğuda, Güney - Doğuda bu oran 2 dir. öğretmen 
niteliği bakımından da bir adaletsizlik müşa
hede edilir. Şöyle ki, meselâ Marmara bölge
sinde asil öğretmen oranı yüzde 82 iken, Doğu 
ve Güney - Doğu illerinde asil öğretmen oranı 
yüzde 57 civarındadır. 

Sayın milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık Plâ
nın 1968 programının 137 nci sayfasında şu 
hüküm vardır : «ıSayı hedeflerine yaklaşırken 
eğitim ve programlarını gerçekleştirmek ve 
eğitimde niteliği yükseltmek amaciyle girişilen 
çalışmalardan istenen sonuç alınamamıştır.» de
nilmektedir. 

Bunun yanında, öğrenci - sınıf, öğrenci -
öğretmen oranları plânda öngörülen rakam
ları her yıl ters orantılı olarak bozmaktadır. 
Bu da eğitimde kalite ve nitelik bakımından 
plân hedeflerinin altına düşmektedir, bu hu
susu da dikkatlerinize sunmak isteriz. 

Eğitimde sadece sayıları kabartmak bir an
lam taşımaz. Verimi ve kaliteyi yükseltmek 
esastır. Milyarların, yılların ve nesillerin israfı
na yol açan verimsiz ve kalitesiz eğitime mu
hakkak çare bulunmalıdır. 

Ortaokul, lise ve meslek okulları yanında 
köy çocukları için pansiyonlar açılması, bölge 
yatılı okullarının süratle, daha da çoğaltılması, 
paralı yatılı sayısının artırılması, böylece köy 
çocuklarının ve maddi imkânları dar olan bü
tün kabiliyetli memleket evlâtlarının en yüksek 
öğretim imkânma kavuşturulması lâzımdır. 
Okumada artık, paralı olanın imtiyazı değil, ka
biliyetli çocukların hakkı olduğu gerçeğinin ica
bı yapılmalıdır. İkinci Beş Yıllık Plânda G. P. 
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nin bir önergesi ile orta öğretimde 4 500 olan 
parasız yatılı öğrenci adedi 78 bine, Hükümetin 
anlayışı ile çıkartılmıştı. 

Sayın .Bakan 1969 - 1970 öğrenim yılında 
yani İkinci Beş Yıllık Plânın 2 nci yılında bu 
miktarın 4 500 den ancak 10 bine çıkarılabile
ceğini ifade etmişti. Buna göre geriye kalan 3 
yıl içinde 70 bin parasız yatılı öğrenci alınması 
lâzımgelir ki, bu nasıl gerçekleştirilebilecektir; 
bunu anlamakta müşkülât çekiyoruz ve bu 2 yı
lın plânda uygulanan hedeflere doğru bir hamle 
olmadığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Gru-
pumuz bu mevzu üzerinde büyük hassasiyet gös
termektedir. Çünkü Mediko Sosyal Merkezinin 
1967 yılında yaptığı bir araştırmada üniversite
lerimizde okuyan öğrencilerin sadece % 6 sının 
aileleri köylerde oturan çocuklardır. Köylerde 
oturan nüfusumuz % 74 olduğuna göre köy 
aleyhine bir gelişme içerisindeyiz. Bunun sebebi 
de öğretimde fırsat eşitliğinin Anayasanın ön
gördüğü esaslar dâhilinde halledilmemiş olması
dır. G. P. iktidarın bu ilgisizliği ve gevşek tutu
muna rağmen eğitimde fırsat eşitliğini sağlama 
yolunda her türlü çalışmayı yapmaya bütün gü
cü üle devam edecektir. 

Sırası gelmişken grupumuzun, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu imkânlarını genişletmek ve 
öğrencilere ucuz kitap sağlamak için verdiği ka
nun tekliflerine Yüce Meclisin ilgi göstermesini 
diliyoruz. 

Meslekî ve teknik öğretime kalkınmanın ge
rektirdiği yetişmiş insan gücünün sağlanması 
için kalkınma plânımızın öngördüğü oranda 
önem verilmelidir. Özellikle kız teknik okulla
rının kızlarımızı tüketimden çok iktisadi bakım
dan faydalı yöne, aileye ve cemiyete sevk edecek 
şekilde düzenlenmesi gerekir. Sanat enstitüleri
ni ve okullarını bitirenlerin teşebbüs kurma, te
şebbüs kurarak kalkınmamıza hizmet edecek şe
kilde teşvik edilmeleri lâzımdır. 

Teknikerlerin kangren haline gelmiş prob
lemlerine süratle çare bulunmalıdır. 

Güzel sanatların insanları birbirine yaklaş
tıracağına, ferdin kişiliğinin gelişmesine yardım 
ettiğine inanıyoruz. Ahlâki değerlerin yücelme
sine de yardım eder. Bunun için bölge kültür 
merkezileri kurulmalıdır. 

Türk halk müziğini ve halk oyunlarını der
lemek ve geliştirmek için gereken yapılmalıdır. 

Türk filimciliğinin sanat seviyesini ve öğretici 
niteliğini artırmak için tedbirler alınmalıdır. 

Eski eserlerimizin bütün insanlığın faydala
nacağı kültür değerleri halinde restore edilmesi, 
arkeoloji çalışmalarına önem verilerek, müze
lerimizin geliştirilmesi lâzımdır. Eski eserlerimi
zin ve servetlerimizin yurt dışına kaçırılması 
mutlaka önlenmelidir. 

Devlet tiyatro, opera ve balesi mensubu sa
natkârlarımızın maddi sıkıntılarını giderecek, 
onları müesseselerine bağlıyacak tedbirleri ge
ciktirmenin üzüntüsünü pek yakında daha de
rinden hissedeceğiz. 

Halk eğitiminde İkinci Beş Yıllık Plâna göre 
uygulanması yapılacak programın ancak % 4 ü 
gerçekleştirilmiştir. Bu çok büyük bir noksan
lıktır. Bu hali ile devam edecek olan bir hizmete 
verilen ödeneğe yazık edilmektedir. Bu işin da
ha ciddî tutulmasını rica ediyoruz. 

Türkiye'de okul çağında iken eğitim görme
miş büyük vatandaş kütlesi vardır. Öte yandan 
sanayileşme ihtiyacımız ve teknik alandaki hızlı 
gelişmeler eğitimden geçmiş olanların bile hayat 
boyunca yetiştirilmelerini zaruri kılmaktadır. 
Meslek içi eğitim, işbaşında eğitim, gece kurs
ları, gece okulları ve üniversiteleri, millet mek
tepleri, gezici köy kursları gibi faaliyetleri hız
landırmak gerektir. 

Sayın milletvekilleri; eğitim kurumlarımız 
en küçüğünden en büyüğüne kadar çocukları
mızı insan hak ve hürriyetlerine ve hukuk dev
leti ilkelerine dayanan demokratik rejimi sev
dirmekle yükümlüdür. Bu görev geleceğimizin 
mimarı olan öğretmenlerimize aittir. Türkiye'
nin muhtacolduğu, millî duygulan, fikrî seviye
leri, ahlâki vasıflan yüksek öğretmen yetiştiril
melidir. Vatan ve milletin bütünlüğüna bağlı, 
milliyetçi, mânevi değerlere saygılı, hür de
mokratik rejimin icaplarını bilen, ahlâklı, ça
lışkan ve bilgili kuşaklar Türkiye'yi yükselte
cektir. Toplıyan, birleştiren, yükselten, feda
kârlık duygusu besliyen sağlam bir milliyet
çilik anlayışı, kalkınmamızın ilham kaynağı 
olacaktır, öğretmen; Cumhuriyetçi, hürriyetçi 
ve lâiktir. Her şeyden evvel çevresinde topla
yıcı, birleştirici, gücünü Türkiye'de ve Türk 
milliyetçiliğinde ariyan Atatürk'çü olmalıdır. 

Kişi inanış ve haklanna saygılıdır, demok
ratik rejime bağlıdır ve bağlı olması lâzım-
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dır. Öğretmen, anarşist, bölgeci ve sınıf ayırım
cısı olamaz. Öğretmen elbette sosyal dayanış
ma ve yardımlaşma örgütleri kuracaktır. Bu 
onun hakkıdır. Öğretmenleri kendi aralarında 
parçalanmış, kutuplaşmış görmek istemiyoruz. 
Tümü Atatürkçü olan, olması lâzımgelen öğ
retmenin maddi ve manevi huzur içinde olması 
şarttır. Eğitilmiş, geliştirilmiş insangücü ye
tiştirmede en büyük görev ve sorumluluk ta
şıyan öğretmene bu olanakları sağlamak zo
rundayız. Eğitmenlerin yıllardır sürüp gelen 
dertlerine nisbeten çare getiren grupumuzun 
kanun teklifinin biran evvel kanunlaşması dile
ğimizdir. Öğretmen topluluğu içindeki huzur
suzluk behemehal giderilmelidir. Bu hususta 
grupumuzun Mecliste görüşülmeye başlıyan 
araştırma önergesi üzerinde etraflı olarak gö
rüşleri sunulacaktır. Sadece 1966 yılı başından 
1967 Ağustas ayı arasındaki dâva konusu olan 
Danıştayda 196, genel mahkemelerde 185 ceman 
385 işlemin 1967 yılı sonuna kadar karara bağ-
lenen 105 işlemden Bakanlık sadece 14 ünde 
haklı görülmüştür. 

Sayın Bakan, araştırma önergesi konuşulur
ken bu rakamları sizin kendi ifadenizden ve il
gili yayınlardan, tekzibedilmiyen yayınlardan 
dosya numaraları ile tek tek belirteceğiz Bu ha
le göre Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenler üze
rinde yaptığı her 10 tasarruftan dokuzunda hu
kuk dışı davranış içerisinde bulunmuştur. 

Sayın milletvekilleri; konuşmamın 2 nci bö
lümünde G. P. nin üniversiteler, yüksek okullar 
ve özel yüksek okullar hakkındaki görüşlerini 
sunacağım. Üniversitelerimiz, plânlı devrede 
plân yapmamışlardır, yatırım plânları yoktur. 
Gelişme ve genişleme araçları belli edilmemiş
tir, lâboratuvar ve aletleri, ders kitapları, ki
taplıklar ve genel olarak bina yapımı bakımın
dan Birinci Beş Yıllık Plân devresinde olduğu 
gibi, İkinci Beş Yıllık Plân devresinde de plân
sız ve programsız kalmamalıdır. Bu konuda rek
törlüklerle Hükümetin ne gibi davranışları var
dır; bunu öğrenmek isteriz. 

Anayasanın plân maddesi kapsamı genel
dir. Üniversiteler, yüksek okullar ve özel yük
sek okullar yetersiz, çağımızın gerisinde bir 
yüksek" öğretim ve bunu mum ile aratan özel 
yüksek okullar sorununa üniversiteler, par
lâmentolar ve Hükümet olarak dikkat ile eğil

mek zorundayız. Büyük çoğunluğu ile Batının 
Fransa'sından alınan bu eğitim sistemini göz
den geçirmek ve çağımızın meselelerine uydur
mak zorundayız. Gençliğin tepkilerini uyutmak 
veya azaltmak için bir şeyler yapıyormuş gibi 
görünmek sadece kendimizi aldatmak olur. 

Geçen yılın olayları göstermiştir ki, öğrenci 
hocaların yetersizliklerini, kusurlarını görüyor 
ve gösteriyor. Hoca - öğrenci münasebetlerinin 
eskisi gibi yürütülmesi imkânsızdır, üniversite
lerimiz gençlerin meselelerine çok şükür M, 
ilgi ile eğilmişlerdir, üniversitelerimiz ve diğer 
yüksek okullardan faydalananların sayısını ço
ğaltmak için yurdun değişik bölgelerinde yeni 
üniversiteler ve yüksek okullar açılmasına yö-
nelinmelidir. Mevcutlarda gece sistemi dersle
rine süratle gidilmelidir. Bu, sosyal ilimler dı
şında teknik ve fen öğrenim bölümünde olma
lıdır. üiiversitelerin öğrenim müesseseleri ol
duğu kadar araştırma faaliyetleri için de her 
türlü imkânları yaratılmalıdır. Öğretim üyesi 
yetiştirmek için kalkınma plânımızda yaban
cı memleketlere gönderilmesi öngörülen ortala
ma her yıl 600 doktora öğrencisi gönderileme-
mektedir. Çünkü, bu meslek rağbet görmemekte
dir. cümle aynen Sayın Bakanın Senatodaki ko
nuşmasından alınmıştır. Bu hale göre asistan
lar meselesine geleceğim. 

Üzerinde hiç kimsenin, hele Millî Eğitim Ba
kanlığının diyeceği bir şey kalmamıştır. Ba
kanlığın asistanlar konusundaki tutumu Par
lâmentoyu dahi mahcubeder duruma gelmiş
tir. Bugün asistanların içinde bulunduğu du
rum yetersiz değil, acıklıdır; âdeta asistanlığa 
kimseyi almamaya yönelmiş gibidir. Ücret ye
tersizdir, tazminatlar gülünç hâldedir. Halbu
ki, iş tamamen aksi olmalıdır. Asistanlık, her
kesin koşup rağbet edeceği, üstün kabiliyet
lerin gelişeceği, emniyet ve istikbal temin ede
ceği bir meslek halinde olmalıdır. Bilhassa, 
müsbet ilim dallariyle teknik dallar için bu 
şarttır. Özel, teşvik edici tedbirler alınmazsa, 
bu nasıl gelişebilir? Asistanlık her şekilde cazip 
hale getirilmeli, özel bir kanun ile özel durum 
olarak düzeltilmelidir. Ta ki, aşağıdan yukarı
ya yaratıcı rekabet harekete geçebilsin. Her 
alanda dünya ölçülerine göre en ileri seviyede 
ilim adamlan ve uzmanlar yetiştirmeye mec
buruz. Bu hedefe ulaşılması kalkınmamızın ya-
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rınki iktisadi ve askerî kudretimizin, millî var
lığımızın temel taşıdır. Birinci Kalkınma Plânı 
hazırlanırken üzerinde ısrarla durulan bu konu, 
tatbikatta ihmale uğramış ve gerçekleşme ora
nı tesbit edilen hedefin 1/5 ini bulmamıştır. 
ikinci Plân döneminde Güven Partisi sözcüleri
nin devamlı uyarmalarına rağmen, üstün se
viyede ve yeter sayıda uzman ve ilim adamı ye
tiştirmek için alınması gerekli tedbirler ihmal 
edilmektedir. 

Üniversitelerde başarı oranı düşmektedir. 
1967 - 1968 ders döneminde Mediko - Sosyal 
Merkezinin yaptığı incelemede başarı oranı % 
50 nin altında olduğu hesaplanmıştır. Bu da ye
tişen her öğrencinin milletimize maliyeti iki 
defa daha pahalı olmaktadır. Başarı oranının 
düşüklüğü, öğrencinin maddi ve mânevi sıkın
tısının sonucudur. Yurtlar ve burslar yeter
sizdir. Kitap pahalı,, öğretim metodu eskimiş, 
öğrenci - öğretim üyesi münasebetleri günü
müzün anlayışının çok gerisinde kalmıştır. 
Yüksek öğretimde sosyal bilgiler bölümünde 
öğrenci miktarı % 65 oranındadır. Kalkınma 
gayretinde bulunan bir ülkede bu normal bir 
büyüklüktür. Fen ve teknik öğrenim aleyhine 
olan bu oran endişemizi muciptir. Yüksek okul 
ve üniversitelerimizde teknik öğrenim dalın
da öğrenim yapanların oranı ise % 20 civarın? 
dadır. Bu oran en kısa zamanda tersine çevril-
melidiı*. 

Yeni teknik okullar açılması bir yana 8 sene
dir ne Elâzığ, ne İzmir'deki ve ne de Zongul
dak'daki teknik okullar tam çalışmaya gireme
miştir. Bu konuda öğretim üyesi yetersizliği 
esas âmil oluyor. Görülüyor ki, bütçe ile öde
nek vermek ile, okul kurulması için kanun çı
karmak kâfi gelmiyor. Hükümet yani icra, ama
ca varmak yeteneğinde değildir. Telâfisi imkân
sız olan seneleri verimsiz şekilde su gibi harcı
yor. Yeni teknik okullar için ne gibi hazırlık
lar vardır? Kanunları ne safhadadır, çıkarılma
sı için Sayın Bakan ne gibi gayretler harca
maktadır, bu dönemde başarıya ulaşabilecek 
midir? Teknik okulların Devlet mimarlık ve mü
hendislik akademileri haline getirilmesi için 
bir kanunun Millî Eğitim Komisyonunca ka
bul edlmiş olduğunu memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu dönemde çıkarılması yürekten 
dileğimizdir. 

Adana Ziraat Fakültesi ile Elâzığ Veteriner 
Fakültesinin iki seneden beri açılmasına ait 
kanunun çıkarılmasında hiçbir gayrette bulun-
mıyan Millî Eğitim Bakanı ekserisinin bu böl
ge çocuklarının teşkil ettiği özel okulları ko
ruma yolunda mıdır Zira, bir yılda 20 özel 
okul birden açılıvermiştir. 

Sayın milletvekilleri; şimdi özel yüksek okul
lar konusunu kısaca inceliyeceğim. Sayın Ba
kanın ifadesinin aksine millî eğitimimize bü
yük oranda olumsuz katkıda bulunan 44 özel 
yüksek okul ve burada okuma gayretinde bu
lunan 39 691 çocuğumuzun durumları nedir? 
Nerede okurlar, nasıl ve ne okurlar? Kimler 
okutup nasıl imtihan olurlar, hayata nasıl atl
arlar? Güven Partisinin verdiği bir araştırma 
önergesi ile Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Kurulunca tesbit edilen hususlardan ufak ufak 
örnekler sunacağım. 

Özel okullar nerelerde açılmıştır, bina du
rumu nedir? Bir özel okulu komisyon rapo
rundan okuyorum: «Okul, kiralık bir binanın 
zemin katı ile 2 nci ve 3 ncü katlarını işgal et
mektedir. Birinci katta ise iki avukat yazıha
nesi, bir atelye, bir mecmua idarehanesi ve 
bir basımevi vardır. Bunlardan başka binanın 
cephesinden görünmiyen çekme katında ev sa
hibinin ikametgâhı bulunur. Bu suretle okul, 
ev, işhanı tamamen içice girmiş durumdadır. 
Okulda tek merdiven bulunduğundan birinci 
kattaki işyerlerine ve dördüncü kattaki ika
metgâha okuldan geçilerek gidilir. Başka bir 
özel okulun alt katı ise matbaa, dökümcü, bo
yacı, kunduracı, terzi; üçüncü katı yine buna 
mümasil meslek erbabının işgal ettiği yerlerdir. 
Buralarda talebe başına düşen saha 1,5 met
re ile 2 metrekare civarındadır.» Bu özel okul
lardan bir tanesinin kitaplık ciddiyeti hakkın
da size bilgi vermek isterim. Bu okulun öğrenci 
mevcudu 1 621 dir. Mühendislik ve mimarlık 
yüksek okuludur. 1964 yılında açılmıştır, me
zun verme durumundadır. Kütüphanesindeki 
1 353 kalem kitaptan 450 tanesi roman, 344 
adedi dergi ve mecmia, sadece 550 tanesi mesle
kî kitaplardır. 

Bu özel tedrisat yapan okullardan bir de 
lâboratuvar örneği vermek isterim- Bu da bir 
mühendislik ve mimarlık özel yüksek okulu
dur Bunların malzeme ve lâboratuvarlan, bu-
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nunla ilgili dersin birinci sınıfında okutulma
sına rağmen henüz kurulma halindedir ve ye
tersizdir. Okul 1964 te kurulmuştur» mezun ver
me çağındadır. 

Makina bölümünün 1968 - 1969 yılında gir
mesi şart olan döküm, kaynak ve talaş kaldır
ma atelyesi henüz mevcut olmadığı gibi okulda 
bu lâboratuvann kurulmasına uygun bir yer 
de yoktur. Okulda mimari bölümü için bir ma
ket atelyesi yoktur. Bu ders sınıflarda yapıl
maktadır. 

Topografya lâboratuvarı olarak gösterilen 
kısmın daha ziyade araç ve gereçlerin muhafa
zasına yarıyacak bir depo halinde bulunduğu 
görülmüştür. İlgililer bu ders için araziye çı
kıldığını, akşam bölümü öğrencilerinin de Cu
martesi, Pazar tatil günleri tatbikat yaptıkları
nı ifade etmişlerse de aletler üzerinde en ufak 
bir çizginin dahi bulunmıyacak şekilde yep
yeni bulunması, keza bunlarla ilgili sehpala
rın da toprağa girdiğini gösterecek en ufak bir 
çizgi taşımaması, bu aletlerin kullanılması ge
reken tatbikatın şimdiye kadar yapılmamış ol
duğu kanısını uyandırmıştır. 

Okulda fizik ve zemin mekaniği lâboratuva
rı da yeterli değildir. Kurucular, bu lâboratu
vann öğretim üyeleri tarafından zamanla ve 
gerekli şekilde kurulma yolunda olduğunu ifa
de etmişlerdir. Ancak, mezun verme durumuna 
gelmiş bulunan bu okul, hâlâ kuruluş devresini 
dahi tamamlayamamıştır. 

Yüksek mühendis ve mamari, karatahtada 
yetiştirmek gayreti içerisindeyiz. Bu binalarda 
bu kitaplıklarda ve bu şekildeki lâboratuvar-
larda öğrenim gören öğrenci miktarı nedir? 
Bakanlığın teşvik ettiği öğrenci kontenjanla
rı, bir okulda gündüz ve akşam için 800 dür. 
Halbuki şimdiki öğrenci adedi 800 e karşılık 
2 286 dır. Bir diğerinde kontenjan 1 000 dir, 
mevcut öğrenci adedi 2 182 dir. Bir üçüncüsün
de kontenjan 600 dür, mevcut öğrenci 1 654 tür. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Beş, on dakika daha müsaadenizi 
istirham edeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sayın sözcü 
konuşmasını bitirmek için beş ilâ on dakikalık 
bir zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu hu
susta tasvibinizi rica ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Yüce Meclisin müsamahasına te
şekkür ederim. 

Bir mimarlık ve mühendislik yüksek oku
lunda gösterilen yüksek matematik dersinden 
bir örnek, geometri dersinde hocanın, yarının 
mühendisine verdiği geometri dersinden bir ör
nek ; bir doğruya dışındaki bir noktadan dik in
mek... Orta mektep birinci sınıfında okutulan 
bir ders. 

Bir de bu şekilde öğrenim yapan öğrenci 
nasıl imtihan olur, buna da bir örnek sualim: 
Borçlar hukuku dersinin sözlü olarak yapılan 
yoklamaları sonucunda 588 öğrenciden hepsi
nin (Pekiyi) almış olması ve ikinci sınıftaki ay
nı öğretmen tarafından okutulan aynı dersin 
not cetvelinde de, damga ile vurulmak suretiy
le, baştan aşağıya (Pekiyi) ile doldurulmuş ol
ması dikkati çekmiştir. 

Bu şekildeki imtihan neticesi başarı oranını 
söylemek isterim. Bir özel yüksek okulda 1 nci 
sınıftan 2 nci sınıfa geçişteki basan oranı % 
98. 2 nci sınıftan 3 üncr sınıfa geçişte başarı 
oranı % 98. 3 üncü sınıftan 4 üncü sınıfa ge
çişteki basan oranı % 98. Mezuniyet âna geldi. 
Mezuniyette biraz ciddiyet var, çünkü üniver
site ve Bakanlık temsilcileri var. Bu şekilde 
basan ile giden öğrencilerden Haziran döne
minde mezuniyet oranı % 0 Eylül döneminde 
mezuniyet oranı % 0,4. 

Bu öğrencilere ders veren öğretim üyelerinin 
durumundan birkaç örnek: Yaş 62, resmî okul
da haftada 20 saat dersi var, özel okulda haf
tada 25 saat dersi var. 

Başka bir öğretim üyesinin durumu: Bu öğ
retim üyesi İstanbul'da ve Eskişehirde ders ve
rir Haftada İstanbul'da resmî üniversitedeki 
dersi 21 saat, Eskişehir'dekinde 20 saattir. Haf
tada 41 saat ders veriyor. 

Öyle olunca araştırma için, öğrenci ile meş
gul olmak için, asistan yetiştirmek için, günün 
çağına göre kendini yenilemek için ne kadar za
manı kalır, takdirlerinize sunanm. 

Bu arada yine bir yüksek okulda 117 öğre
tim üyesinin 4 tanesi profesör, üç tanesi doçent. 
Yine başka bir yüksek öğretim özel müessese
sinde 76 öğretim üyesinden 5 i profesör, 1 tane-
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si doçent. Gerisi kimlerdir? Gerisi Devlet Plân
lama Teşkilâtından, Devlet Su İşlerinden, Dev
let Demiryollarından, Millî Eğitim Bakanlığın
dan, Fen Lisesinden ve orta okullarda öğret
menlik yapanlardandır. Bunlar yarının mü
hendislerini, mimarlarımı yüksek tahsil yap
mış gençlerini yetiştirecek olan kişilerdir. Fen 
lisesi öğretmenlerinin başka bir yerde ders ver
meleri de kanunen imkânsızdır. 

Şimdi, resmî üniversitelerimizden biri ile bir 
özel okul mukayesesi yapacağım: 

istanbul Teknik Üniversitesinde 4086 öğren
ci okur, altı fakültede. Bir yüksek mühendis
lik ve mimarlık okulunda 3 600 öğrenci okur; 
hemen hemen denk, Resmî üniversitede profe
sör ve Ord. Profesör olarak 142, doçent olarak 
77, doktor asistan olarak 171, toplam 400 öğre
tim üyesi vardır. Aynı miktardaki yüksek okul 
öğrencisi okutan bir özel yüksek okulda 4 pro
fesör, 3 doçent, 110 öğretmen bulunur, biraz 
evvel saydığım nitelikte... 

Biraz sonra daha başka bir mukayese ya
pacağım; öğretim üyesine düşen miktar: Bir 
öğretim üyesine, sosyal ilimlerde, özel okullarda 
97 ilâ 100 civarında öğrenci düşer. Devlet üni
versitelerinde bu, 40 ı hiçbir zaman aşmamış
ta. 

Teknik öğretimde: Özel eczacılık yüksek 
okulunda bir öğretim üyesine 79 öğrenci, diş 
hekimliğinde bir profesöre 9 , bir doçente 259 
öğrenci. Mühendislik ve mimarlıkta bir öğre
tim üyesine 87 öğrendi. 

Devlet üniversitelerinde bu miktar 10 ilâ 15 
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan ko
nuşmamızdan sonra buraya gelecek ve komis
yonda söylediklerini aynen burada da söyliye-
cektir: «Bunların hepsini biz biliyoruz, müfet
tişlerimizin şu saydıklarınıza ait raporları dos-
yamızdadır. Hiçbir şey yapamadık bu zamana 
kadar, çünkü tüzük çıkmamıştır. 625 sayılı Ka
nun 1965 yılında çıkmıştır, 3 sene ihmalle, Da-
niştaya sevk edilen bir tüzüğü Danıştay altı ay 
içerisinde tasdik etmemiştir»,, diye bütün yükü 
Danıştay üzerine atmak, kendisini idari ve si
yasi sorumluluktan kurtaramaz. 

Bu okulları açma izni nasıl verir? Bu da bir 
âlemdir.. Birinci ekip kurulur, kanunda yazıl
dığı gibi, o açma izini vermez, ikinci ekip kıı-

I rulur, ondan açma izni alınır. Açma izni veren 
komisyonun başkanı da üç - dört gün sonra Ba-
1-anlıktan istifa eder, o yüksek özel okulun yük
sek ücretli öğretim üyesi olur. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktim dar olduğu 
için daha fazla mukayeselere gitmiyeceğim; yal
nız şu kadarını söyliyeyim, 1 500 öğrenci için 
180 milyonluk bir yatırım gerçekleştirmeye ça
lışan Trabzon Teknik Üniversitesi, 650 ilâ 700 
öğrencisine hoca bulamazken, 180 milyonluk bir 
yatırım için, bir 2 milyonluk teminat mektu
bu ile ilk iki sınıfı için 2 500 den fazla öğrenci
yi okutan ö̂zel mimar ve mühendislik okulu 
arasındaki farkları sizin mukayesenize terkedi-

orum. 
Bir Trabzon Teknik Üniversitesi, 1 500 öğ-

enci kapasiteli teknik üniversitede harcanan 
para tüm özel okulların, 44 özel okulların ser-
layesine, yatırımına denktir. 

Bir gerçeği de şurada tesbit etmek lâzım; 
•y,el okulların açılma gerekçesi şu andaki gö

rüşü odur ki, zavallı, açıkta kalmış Türk ço
cukları okusunlar diye değil, kısacası vatan, mil
let gerekçesine hiçbir zaman dayatılamaz. Dün
yanın hiçbir yerinde eğitim, ticaret konusu ya
nmamıştır. Özel yüksek okullarda okuyan 

/avrul arımızın birçoğunun diplomalarının sa-
:lece yedek subay olmaları için geçerli olaca-
ını görmekten ıstırap duyuyoruz. Bu çocuklar 

V;ıyata atıldıkları zaman ne yapacaklardır? 
Bugünden dahi Mimarlar Odası, odalanna ka
ni etmez. Mühendisler Odası, Mühendisler Oda
na kabul etmez. Nasıl icra-i meslek edecekler-

lir, bunların âkibetlerini bir karanlığa göm-
ııoye hakkımız var mıdır?.. Bunu da takdirle

rinize sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de tüm fen 
ilimlerinde okuyan talebeye eşit özel yüksek 

okulların iktisadi ve ticari ilimler dalında öğ
renci okutulmaktadır. Size bir örnek vermek iş
erim; özel okullardan mezun olan yavruları
nsın âkibeti bakımından: Türkiye'de çıkan bu
la gazetelerde 1 400 civarında gazeteci çalış

maktadır. Bugün her yıl Özel Basan Yayın Yük
sek Okuluna 3 000 civarında öğrenci almmak-
ıdır. Bunlar buradan mezun olduktan sonra ne

rede iş sahası bulabileceklerdir? Özel okulların 
! üniversitelerle karşılıklı ilişkileri sadece bir-
] :'IM öğretim üyesinin ticari ilişkilerine munha-
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sır kalması, üzerinde önemle durulacak bir hu- • 
sustur. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, on dakika ol
du efendim.. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Bitiyor efendim. 

Müesseselere inanmak zorundayız. Danıştay, 
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim 
Kurulu kararlarında, lehinde olmıyanları şüp
heyle karşılar ve bunu ifade edersek, en yüce 
müessesemiz olan Cumhuriyet Senatosu ve onan 

meriyeti kendi partisinden olan komisyon üye
lerinin araştırma raporuna itibar etmemezlik 
edemeyiz, demokratik rejimin icabı; Hükümet 
edeceksin, sonra onun hiçbir müessesesine işine 
gelmediği zaman inanmıyacaksın.. Böyle şey ol
maz. Çünkü Bakan, esefle arz etmek isterim ki, 
bütçenin tümü üzerinde yapılan müzakereler
de, Cumhuriyet Senatosu Araştırma raporuna 
iltifat edilmemesi söylenmişti. Kime iltifat ede
ceğiz? Bakanlığa. Bakandık müfettişlerinin bü
tün aksaklıkları belirten raporlarına cevap 
vermiyen dairelerdeki kişilere. Bu kişiler kim
ler? Bâzıları bu özel yüksek okullarda yüksek. 
ücretle ders veren kişiler! Bunun mukayesesini 
ikinci konuşmamda yapacağım ve tipik örnek
ler vereceğim. 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» de
nilmektedir. Millet beni seçti, benim dediğim 
doğrudur, benim dediğim olacaktır, diyemez. 
Egemenlik milletindir, ama hâkimler ve mah
kemeler de sandıktan çıkmamıştır, ama millet 
adına yargı ve hüküm verme egemenliğini kul
lanıl1. Şu halde Anayasa müesseselerinin hep
sine itibar etmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, A. P. İktidarı Türki
ye'de huzuru tehdit eden tehlikeler karşısında 
yetersizdir. Eğitim alanında ve baskı alanla
rında A. P. iktidarı gerekli ciddî ıslahat yapa
cak kudretten, dinamizmden ve çalışma gü
cünden mahrum görünüyor. Plânda açıkça yer 
alan tedbirler bile kâğıt üstünde sahipsiz bıra
kılmıştır. A. P. İktidarı aşırı akımlarla müca
delede gerekli iman ve irade gücünü göstere
miyor. Eğitim ve gençlik dâvaları; ne uçların 
çarpıştırılmadı ile, ne de meselelere seyirci kal
makla çözülemez. 

Diğer yandan, hem kışkırtıcı, hem sözde ya
tıştırıcı rolünü oynamaya çalışanların tutumu 

milletimizin ve gençliğimizin gerçek menfaat
lerime aykırıdır. Gelişen olaylar G. P. nin ısla
hatçı, milliyetçi ve akılcı tutumunun ne kadar 
isabetli olduğunu her gün daha çok ortaya koy
maktadır. Her türlü ıslahata karşı koymakta 
nasıl hayır gelmezse, solcu sloganlarının ardına 
gizlenen sapık ve yıkıcı davranışlardan da mil-
İ3to hayır gelmez. Türkiye'yi yüz yıl geriye 
götürmek istiyen gafillerle, Türkiye'yi bir sol 
maceraya sürüklemek istiyen yıkıcılar da kar
şısında Atatürkçü ve milliyetçi gençliğin ço
ğunluğunu ve millî iradenin yıkılmaz kalesini 
bulacaktır. Ve millî eğitim politikasını bu he
defe yöneltmek mecburiyetindeyiz. 

Sözde, hürriyeti bahane ederek okumak, öğ
renmek ve yetişmek istiyen gerçek öğrencilerin 
en tabiî hak ve hürriyetleri çiğnenmemelidir. 
Vatanına, ailesine ve kendisine faydalı olacak 
şekilde yetişmek istiyen gençlerin haklı şikâ
yet ve dilekleri elbette saygıya lâyıktır, fakat 
arka niyetli kışkırtıcıların düzen yıkma heves
leri tasviple karşılanamaz. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, rica edeceğim 
efendim, bağlayın lütfen. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Bitti efendim. 

Sayın milletvekilleri; 20 gün evvel Sayın 
Bakan Senatodan yapılan tenkid ve temenni
lere aynen şu cevabı vermiştir: 

«Bu tenkidlerin bir kısmı ideolojik açıdan ve 
maksatlı mihraklardan, bir kısmı iktidarı yıp
ratmak istiyen siyasi çevrelerden, bir kısmı tat
min olmamış kişilerin hissî boşalmalarından, 
bir kısmı isim ve şöhret yapma arzularından, 
bir kısmı da iyi niyetli olmakla beraber bu at
mosferin tesiri altında yaşadıklarından Tasla
dıkları olumsuz münferit hâdiseleri büyüte
rek umumileştiren kimselerden ileri gelmekte
dir.» Bir tek samimî tenkid ve temenni dinleme
diğini beyan ediyor. Bu akıl almaz sorumsuz
luk ve anlayışsızlık bizi hayrete düşürmüştür. 

Siyasi partilerin tenkidlerine saygı göster
mek zorundasınız. Sonra, çok arzu ettiğiniz 
muhalefet - iktidar diologunu bir türlü kurama
yız. Burada millî eğitim, bundan da millî eğiti
mimiz kadar rejimimiz zarar görür. 

Atatürkçü, milliyetçi, insan haklarına, Ana
yasaya münakaşasız yürekten bağlı G. P. nin gö
rüşleri burada bitiyor. Hepinize saygı ve sevgi
ler sunarız. (G. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Sayın Yu
suf Ziya Bahadınlı. Saat 10,49. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA
HADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; 

T. t. P. Grupu adına Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesini eleştirmemizin dördüncüsünü yapıyo
ruz. Bu süre içinde eğitim çalışmalarının dünya 
kültürünün hızlı ilerlemesi yanında bir arpa bo
yu bile yol almadığını gözlemiş bulunuyoruz. 

Bütçe konuşmalarının, bir geleneği sürdür
mekten öteye geçmediğini üzüntüyle görüyoruz. 

Hükümet sözcüleri bu kürsüden vaitlerin en 
parlağını, fikirlerin en ilerisini dile getirmekte-
ler. Muhalefet sözcülerinin birer araştırma 
ürünü olan eleştirileri havada kalmakta, iktidar 
bildiğini okumakta devam etmektedir. 

Bu, hep böyle olmuştur. Meclis tutanakla
rını şöyle bir karıştıranlar bu yargımızı doğrulı-
yacaklardır. 

Atatürk'ten bu yana, bu kürsüden yapılan 
Hükümet programları, bütçe konuşmaları, tuta
nakların tozlu sayfalarının ötesinde bir hayata 
kavuşamamıştır. 

Zaman zaman bir silkinme olmuş, bir hamle 
yapılmış; sonra pişman olmuscasma, eski uyu
şukluğa dönülmüş, bir kervan ağırlığiyle yola 
devam edilmiştir. 

Bu gözlem, bir düzenin izahıdır. Devirler de
ğişir, yöneticiler değişir, ama düzen değişmezse, 
parlak vaitler, ileri fikirler, uyarıcı eleştiriler 
de tutanakların tozlu sayfalarından kurtulup 
hayata kavuşamaz bir türlü. 

Bu yargıyı doğrulıyan birkaç örnek vermek 
istiyoruz : 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Romantik 
şeyler bunlar. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — 
Bu tarafı dinleyin Sayın Milletvekili; romantik 
mi, gerçek mi görün; dinleyin efendim. 

«ilk tahsili bitirenlerin hepsini, istidat ve 
kabiliyetleri neden ibaret olursa olsun, üniver
siteye dayanan bir mekanizma karşısında bırak
mak istemiyoruz.» 

Kemalist rejimde okul, yalnız «mahreci ak-
lâm» (dairelere kâtip yetiştiren okul) değil
dir.» 

(Bu satırlar, 8 Kasım 1937 tarihli Celâl Bayar 
Hükümeti programından alınmıştır.) 

«Tttrk çocuğunun ahlâkı temiz, ruhça ve be
dence sağlam, milletine, vatana, Cumhuriyete 
ve inkılâba sadık yetiştirmek maarifimizin baş
lıca hedefidir.» 

(27 Ocak 1939 tarihli Dr. Refik Saydam 
Hükümeti programından) alınmıştır. 

«...Köy enstitüleri köylerimizi ve köylüleri
mizi daha şimdiden yükseltmeye başlamıştır.» 

«Köylüyü topraksız, toprağı köysüz bırak
mayacağız ve yavaş yavaş toprağı, sanatı ve 
tekniği sadece bilginin emrine geçireceğiz.» 

(5 Ağustos 1942 tarihli, Saraçoğlu Hüküme
ti programından) 

«...Tamamiyle demokratik bir ruh ile ve 
ilmin son neticelerine göre tesbit edilecek geniş 
ve teferrufatlı bir plân içinde maarif nimetini 
memleketin her tarafına müsavi şartlarla yay
mayı temin edecek kanun tasarılarını hazırlık
larımız biter bitmez yüksek tasvibinize arz ede
ceğiz.» 

(Birinci Adnan Menderes Hükümetinin 
29 Mayıs 1950 tarihli programından) 

«Millî eğitim dâvası, baş davalarımızdandır. 
Demokrasinin kökleşmesi, soysuzlaşmamasının 
teminatı, özlenen iktisadi refahın tahakkuku, 
büyük kütlelerin, yeni yetişen nesillerin millî 
eğitimden en geniş ölçüde faydalanmasına bağ
lıdır...» 

(11 Temmuz 1960 tarihli, Millî Birlik Hükü
meti programından) 

«Millî eğitimdeki amacımız, her yaştaki yurt
taşlarımızı eşit eğitim imkânları içinde, isti
dat ve kabiliyetine göre üstün seviyede yetiştir
mek; milletimize ve insanlığa yararlı, iyi ve ve
rimli yurttaşlar haline getirmek; sosyal ve 
ekonomik kalkınma programlarının uygulanma
sı için gereken çeşitli vasıftaki insangücünü ha
zırlamaktır.» 

(2 Temmuz 1962 tarihli ismet İnönü Başkan
lığındaki ikinci Koalisyon Hükümetinin prog
ramından) 

«Millî eğitimde amacımız, yurttaşların eşit 
eğitim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetleri 
yönünde ve ölçüsünde yetişmelerini sağlamak
tır.» 

(26 Şubat 1965 tarihli, Suat Hayri Ürgüblü 
Hükümeti programından) 

«Millî eğitim dâvası, Türkiye'de hürriyet 
rejiminin ve demokratik düzenin temelini bes-
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liyen bir kaynak olduğu kadar, memleket kal
kınmasının en güçlü vasıtalarından biridir. Bu
nun için her şeyden önce temel eğitim mesele
sini halletmek, düşük olan okur yazar oranını 
yükseltmek gerekmektedir. Temel eğitime pa
ralel olarak orta öğretim, teknik eğitim ve yük
sek öğretim faaliyetlerini de geliştirmek zorun
dayız. Bu arada yetişkinlerin eğitimini de ihmal 
etmemek mevkiindeyiz.» 

«Kabiliyetli köy çocuklarının öğretime de
vam edebilmesi, muhtaç durumda olanlara Dev
letin yardım elini uzatabilmesi için parasız yatı
lı öğrenci adedini süratle artıracağız.» 

«Üniversite ve yüksek öğretim gençliğini ha
yat sıkıntısından kurtarmak, sıhhi, rahat ve 
ucuz öğrenci yurtlarına kavuşturmak ( . . . ) 
muhtaç durumda olanlara burs imkânlarını ar
tırmak, mevcutları kifayetli hale getirmek (...) 
kesin kararımızdır.» 

Bu satırlarda (3 Kasım 1965 tarihli, Süley
man Demirel Hükümetinin programından) alın
mıştır. 

Bütün bu söz ve vaitlerden sonra, 1965 sa
yımına göre, 8 - 22 yaş arasında, yani öğrenim 
çağında 10 milyon 500 bin kişiden ancak 4 mil
yon 500 bini öğrenim görmekte, 6 milyonu köy
de - kentte işsiz - güçsüz dolaşmakta ya da özel 
ticarethanelerde çıraklık, ağa kapılarında uşak
lık etmekte, emekleri sömürülmektedir. 

Cumhuriyetten bu yana okul programlarının 
baş sayfalarını süsleyen ama bir türlü uygulan
ma imkânı bulamıyan şu satırlar da pek ilginç
tir : 

«Vatandaş, herkesin kişiliğine bağlı, doku
nulmaz, devredilmez,-vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlerine sahip olduğunu; dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ay
rımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit bulun
duğunu; yaşama, maddi ve mânevi varlığını ge
liştirme haklarına, kişi hürriyetlerine, dinî inanç 
ve kanaat hürriyetine sahiboldüğunu anlıyacak 
şekilde yetiştirilir.» 

«Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve vazife
leri hakkındaki Kanun» gereğince Millî Eğitim 
Şûrası 1939 yılından 1962 yılma kadar yedi kez 
toplanmış ve birçok kararlar almıştır. Bu ka
rarlardan da birkaç satır okumak istiyorum: 

« . . . İlköğretim birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bulunmaktadır. Bu öğretimi kemiyet ve 

keyfiyet bakımından biran evvel en ileri şekilde 
memleketin en uzak köşelerine kadar yaymak 
mecburiyetindeyiz...» 

« . . . öğrencilere uyanık bir istihsal ve dik
katli bir istihlâk terbiyesi vermek, onların zih
nî maharetlerini olduğu kadar el maharetlerini 
de geliştirmek, kendilerini memleketin iktisadi 
realitelerine göre hazırlamak, okulun değerli va
tandaş yetiştirmek bakımından birinci derecede 
göz önünde tutacağı vazifelerdendir...» 

«. .. Yeni Türk nesillerini ilmî usullerle ve 
asrın ihtiyacına uygun şekilde yetiştirmek mec
buriyetindeyiz...» 

Bu satırlar, Beşinci Millî Eğitim Şûrasında 
1953 yılında o zamanın Millî Eğitim Bakanı Tev-
fik ileri'nin yaptığı konuşmadan alınmıştır. 

« . . . İmam hatip o kullarının ekserisi, di
ğer yatılı Devlet okullarına nazaran çok düzen
siz, iptidai bir durumdadır. Bâzı yerlerde tale
belerin en basit temizlik ihtiyaçlarının sağlana
madığı görülmektedir. Bu şartlar altında okul 
açmaya karar vermek, açmamaktan her halde 
çok daha zararlıdır.» 

« . . . Bâzı imam - hatip okullarında tedrisat 
en az ikiyüz yıl eski metot ve araçlarla yapıl
maktadır...» 

Bu satırlar da 1962 yılında toplanan 7 nci 
Millî Eğitim Şûrasına sunulan «Din ile ilgili 
Eğitim ve öğretim Komitesi raporu» ndan alın
mıştır. 

1959 da hazırlanıp Bakanlığa verilen ve an
cak 27 Mayıstan sonra açıklanan «Türkiye Eği
tim Millî Komisyonu raporu» nda da şu öğüt
ler vardır : 

«Her insana kendisini geliştirmesi için her 
türlü imikân verilmelidir.» 

«İyi eğitim, ancak canlı ve fonksiyonel olan 
bir eğitimdir. İyi eğitimde okul ile cemiyet ara
cında bir uçurum bulunmaz.» 

«Türk halkına verilmek istenen eğitim me
selesi gözden geçirilince anlaşılıyor ki, her ne 
kadar bütün yurttaşlara anayasa hükümleri ge
reğince asgari beş yıllık bir tahsil derpiş edil
miş ise de, aradan 36 yıl geçmiş olmasına rağ
men, bu esas henüz gerçekleştirilebilmiş değil
dir,..» 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul 
edildikten sonra 1948 yılında Bakanlar Kurulu 
karariyle Resmi Gazetede yayımlanan «İnsan 
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(Halkları Evrensel Beyannamesi» de Türk hal
kına şunları söylüyor ve vadediyordu : 

«Madde 1. — Bütün insanlar hür, haysiyet 
ve haklar bakımından eşit doğarlar.. 

Maidde 2. — Herkes ırk, renk, cins, dil, din, 
siyasi veya diğer her hangi bir akide, millî 
veya içtimai menşe, servet, doğuş veya her han
gi bir diğer fark gözetilmeksizin işbu beyanna
mede ilân olunan tekmil haklardan ve bütün 
hürriyetlerden istifade edebilir. 

Madde 26. — Her şahsın eğitime hakkı var
dır. Eğitim parafsızdır, hiç olmazsa ilk ve te
mel eğitim safhalarında böyle olmalıdır, ilk eği
tim mecburidir. Teknik ve meslekî öğretimden 
herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim 
liyakatlerine göre herkes tam eşitlikle açık ol
malıdır.» 

Birinci Beş Yıllık Plân, baştan ayağa dek 
ileri, halktan yana satırlarla doludur: işte bir 
paragraf : 

«Eğitim sistemimiz toplumdaki çeşitli gö
revlerin yurttaşlar arasında kabiliyetlerine göre 
dağıtılmasını sağlıyacak bir şekilde düzenlene
cektir. Bu amaçla durumları ne olursa olsun 
kabiliyetli olanlar bütün eğitim imkânlarından 
yararlanacaklardır. Böylece toplumda hem sos
yal adalet, hem de fırsat eşitliği ilkeleri ger
çekleştirilecektir. » 

ikinci Beş Yıllık Plânda da aynı vaatler tek
rarlanmıştır. 

Bütün bu söylenenleri 1961 yılı Anayasası 
bir baş buyruk haline getirmiştir: 

50 nci madde bugün herkesin ezberindedir: 
«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağ

lama, Devletin başta gelen ödevlerindendir.» 

Arkadaşlar, görüldüğü gibi her iktidara ge
len, her kalemi eline alan, her kürsüye çıkan ne
ler vâ'detmemiş, neler yazmamış, neler söyle
memiş! Bu vaitlerin, yazılanların, söylenenlerin 
bir kısmı samimi olabilir. Ne var ki, kırk yıl
dır yapılan uygulamalar bizi doğrulamaktadır, 
geri bırakılmış Türkiye'mizde kapitalist metot
larla önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir ve 
edilemiyecektir. Hele ekonomiye ve felsefeye 
sıkı sıkıya bağlı eğitim ve kültürde bir ilerleme 
kaydedilemiyeceği çok bellidir. 

Ekonomisiyle, sanayisiyle, toplumsal yapısiy-
le «bütünsel» insanı amaç edinen; insanın insanı 
sömürmediği; insanın insanı aşağılamadığı; in

sanın kutsal bir varlık sayıldığı bir düzen, yani 
sosyalist düzen kurulmadıkça eğitim, küçük bir 
azınlığın ticaret malı olmakta devam edecektir. 

«Yeni bir insan» tipi arzuluyoruz. Yeni in
san; bütün yetenekleri saptanmış, ençok hangi 
dalda başarılı ise o yolda gelişmiş; geliştiği bil
gi dalında her an topluma bir şeyler verebilme 
çabasında kişidir. Kendi kişisel hayatı içine 
kapanmak yerine, topluma hizmet ettiği sürece 
mutlu olan kişi. Kılavuzu bilimdir. Temelsiz, 
boş inançlar gerilerde kalmıştır. Para hırsı ye
rine, topluma hizmet baş düşüncesidir. Bencil
likten, hazırakonduculuktan uzakta; yalan söy
leme gereğini duymayan kişi. imeceden zevk du
yan, toplumun her türlü zenginliğini kendi zen
ginliği sayan insan. Geniş ve sağlam bilgiye sa
hip. Tüm insanlığın meydana getirdiği ortak 
kültürden, ama gerçekten bütün insanlığı ku-
caklıyan kültürden yararlanan ve ona katkıda 
bulunmaya çalışan, bilgisini daima işe çevirebi
len insan, yeni insan. 

işte eğitim bunu sağlamalıdır. 
Bu düzen, bunu yapabilecek midir? 
Böyle bir insana A. P. iktidarının tahammü

lü olabilecek midir? 
Bugün eğitim, bir avuç insanın çıkarını amaç 

edinmiştir. Bugünkü eğitim, büyük çoğunluğun 
uyanmaması üstüne işlemektedir. Bu yüzdendir 
ki, ne söylenirse söylensin eğitim adına, hep söz
de, yüzeyde ve biçimde kalacaktır. Program
lar ne yazarsa yazsın, egemen sınıf çıkarının 
dışına çıkılamıyacaktır. Ona karşı çıkan öğret
mene kıyılacaktır, «politika yapıyor» gerekçe
siyle. Programlar ne yazarsa yazsın, egemen sı
nıf çıkarını kollayan öğretmene «milliyetçi öğ
retmen» adı verilecek ve kayrılacaktır, «politi
ka yapıyor» gerekçesiyle... 

Radyo, televizyon, sinema, tiyatro, opera 
egemen sınıf iktidarının buyruğunda olacak
tır. 

Radyoda kültür adına, eğitim adına, güzel
lik adına ne varsa yozlaşacak, çirkinleşecek, gi
derek gerçek fonksiyonunu yitirecektir. Sanat, 
müzik, şiir, reklâm adına, özel sektörün buyru
ğuna sunulacaktır. 

Sinema, Amerika sığır çobanlarının hayatını 
her Türke ideal bir meslek olarak sunmakta de
vam edecek; bir kurşunda, yerini yurdunu ko
ruyan yoksul yerliyi öldürmeyi gençlere bir kah
ramanlık olarak belletecektir. 
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Gazeteler, halktan toplanan milyonları ilân 
parası adiyle alacak ve o milyonları veren mil

yonları uyutmak için eşkıyalıkları, soygun
culukları, her türlü ahlâk dışı yaşantıları gün
lerce tefrika edecek, halkın cinsel güdülerini gı
dıklayarak milyonlarına milyonlar katacaktır. 

Tiyatrolar, Mustafa Kemallerin yerle bir et
tiği bir düzene ve o düzenin kan kusturucuları
na sanat adına alkış tutacaktır. 

Bundan bir süre önce gazetelerde haber ola
rak çıkan «özel Harb Okulu» açma isteği, Türk 
Millî Eğitiminin 1969 larda ne seviyeye indir
gendiğinin somut bir örneğidir. A. P. iktidarı
nın halk bilincine yerleştirmek istediği bu tüc
car felsefesi yarın bir «özel toplum polisi okulu», 
«özel komando okulu» açılmasına, giderek «özel 
ordular» kurulmasına imkân hazırlıyacaktır. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Anayasada 
yo!k mu özel okul? 

T. I P. GRUPU ADINA YUSUF ZÎYA BA-
HADINLI (Devamla) — Anlatacağım efen
dim. 

Özel harb okulu açmak istiyen zat, gerekçe 
olarak : 

«Amerika'da da vardır böyle okullar;» de
mektedir. 

O Amerika ki, eğitimi, sanatı, müziği ve in
sanı paranın buyruğuna teslim etmiştir : 

Bir süre önce Amerikan gazeteleri, radyo
ları, televizyonları bir reklâm sunuyorlardı 
halka, ünlü resisem Leonardo Da Vinci'nin ün
lü eseri La Jakond'u söz konusu ederek : 

«Floransa'lı tüccar Frençesko Jakond'un ka
rısı niçin bu kadar güzel gülümsüyor, biliyor 
musunuz? Çünkü dişlerini Şimits diş macunuy-
la fırçalıyor» diyorlardı. 

Ünlü zengin Ford'un lâboratuvarlarından 
birinde yapılan bir tahlilde de şöyle bir so
nuç çıkarılmış : 

«İster dâhi olsun, ister alelade, her insanın 
vücudunda bulunan maddelerden yedi kalıp 
sabun, kurşun kalemi için sekiz bin grafit ve 
yirmi bin kibrit çöpü elde edilebilir!..» 

Kapitalist felsefede herşey para içindir, in
san bile bir ticaret metaldir. 

işte özel yüksek okullar faciası bu felsefe
nin bir başka uygulamasıdır. 

Adalet Partisi iktidarı, özel yüksek okulla
rını, himayesi altına ahnasiyle Türk Millî Eği

timine hangi açıdan baktığını göstermekte
dir. 

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulla
rı Araştırma Komisyonunun raporundaki şu 
satırlar, Türk Millî Eğitiminin nasıl bir ticaret 
metaı haline getirildiğinin ve eğitim adı altın
da gençliğin nasıl sömürüldüğünün ve birkaç 
yüz lira için bilim adamlarının böyle bir oyun
da nasıl birer araç olaraik kullanıldıklarının 
birer îbelgesidirler. 

Rapordan bâzı paragraflar okuyorum : 
«Birkaç tanesi müstesna, hemen hemen bütün 
özel yüksek okulların dersane, lâboratuvar, 
öğretim araç ve gereci ile kitaplık ve diğer eği
tim tesislerinin çok yetersiz durumda bulun
duğu» 

«Her okulun kendi görüşüne göre hazırla
dığı program ve yönetmeliklerin, daha sonra, 
kurucu ve yöneticilerin arzularına uyularak 
sık sık değiştirilmesi yoluna gidildiği» 

«Bâzı okullarda bir öğretim üyesinin ismin
den faydalanılmak suretiyle öğretim kadrosun
da gösterildiği halde, kendisinin gelmeyip ders
lere yardımcılarının girmekte olduğu» 

«Ara sınıflarda yapılan imtihanların bir 
kısım okulda gereken ciddiyet içinde yapılma
dığını gösteren bâzı hususların tesbit edilmiş 

• olduğu» 

«Özel yüksek okullardaki başarı oranının 
belli bir seviyede olmayıp zaman zaman deği
şiklik, gösterdiği, özellikle resmî okulların ak
sine, ara sınıflardaki başarının yüksek, son sı
nıftaki oranın düşük bulunduğu, bunun da, bâ
zı ticari gayelerle kolaylaştırılan sınıf geçme 
imkânları ile, son sınıflardaki daha ciddî im
tihan sistemine bağlanmasının mümkün olabi
leceği» 

«Bütün özel yüksek okul yönetmeliklerinde 
okula devamın mecburi olduğu açıklanmasına 
rağmen, devamın gerekli şekilde takip ve kont
rol edilmediği, bâzı okullardaki devamsızlığın 
dikkatini çekecek durumda olduğu, bâzı yöne
ticilerin bunu fırsat, bilerek okullarına istiabın
dan çok kayıt yapma yoluna gittikleri, böyle
ce askerliğini tecil ettirmek gayesi ile okulla
ra kayıt olanların artması sonucunda, bu okul
ların birer tecil aracı haline gelmesi ihtimali
nin de mevcudolduğu» 
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«Büyük çoğunluğu ile özel yüksek okulla
rın bugünkü durumları ile yeterli bir öğretim 
ve eğitim yapmalarının mümkün olamıyacağı» 
anlaşılmıştır. 

Komisyon, raporunu şu satırlarla sonuçlan
dırıyor : 

«Komisyonumuz, özel yüksek okulların bu
günkü fiilî durumları ile, gerek yönetim, ge
rekse öğretim ve eğitim açısından muadili 
Devlet okullarının seviyesine dahi erişememiş 
oldukları, 

Bu itibarla da, özel okulların Devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyede olmasını ön
gören Anayasanın 21 nci maddesine de aykırı 
bir halde bulundukları kanısına varmış bulun
maktadır.» 

Bir okul yalnız ve yalnız para kazanmak 
a/maciyle açılırsa elbette ki raporda belirtilen 
korkunç aJhlâk dışı davranışlar da olacaktır. 

T. t. P. Grupu olarak özel yüksek okulları
na karşıydık. Ama eğitimin «yüksek okul» 
adı altında bu denli aşağı latıcı, böylesine yüz 
kızartan bir duruma düşdirülebilineceğini tah
min edemezdik. 

Bu durum, Devlet olmanın ciddiyetiyle de 
bağdaşamaz.. 

Nüfusun yüzde yetmiş beşi tarımla uğraş
maktadır. Cumhuriyetten bu yana yarım yüzyıl 
geçtiği halde bu oranda bir değişiklik olma
mıştır. Bu durum gerikalmışhğın bir belirtisi
dir. Ve bu yapıda olan ülkeler genellikle bağım
lı ülkelerdir. 

Türkiye, ilkel üretim araçlardyle tarımcılık 
yapan bir ülke olduğu için, ihtiyacının pek ço
ğunu sanayice ileri gitmiş ülkelerden sağla
maktadır. Bu yüzden büyük bir ekonomik baskı 
altındadır ve bağımsızlığına gölge düşmekte
dir bu yüzden. 

Türkiye'nin kalkınması, her türlü bağımsız
lığını kazanması için hızla sanayileşmesi gerek
mektedir. 

Telknilk öğretim bu bakımdan üzerinde 
önemle durulacak bir alandır. 

Türkiye'de çalışan 14 milyon nüfusun yap
tığı iş türü ve bu alanlarda gerekli bilgi ve 
ıbeoeri incelemeleri yapılmamıştır. Bu yüzden 
eğitilmiş insangiücü yetiştirmek görevinde olan 
bütün eğitim çabaları plânsız, amaçsız bir iş
lem halindedir. 

Bugün orta öğretimdeki öğrencilerin ancak 
yüzde 24 ü teknik ve meslek okullarında oku
maktadır. 

1965 de Türkiye'de 438 teknik okul vardı. 
Aynı yılda bu okullardan 16 bin kişi diploma 
almıştır. 

Aynı öğretim yılında ortaokul ve liselerin 
sayısı 1084 dü. O yıl mezun olanlann sayısı 
ise 97 bin kişi idi. 438 teknik okula karşılık 
1084 ortaokul ve lise; 16 bin teknik diplomaya 
karşı 97 bin ortaokul ve lise diplomalı genç. 

Şu iyice bilinmelidir ki, Türkiye'ye kalem 
efendisi yerine teknik adam gereklidir. Eğer 
bunun tersinin uygulanmasında bir kasıt yoksa 
okullar teknik okul haline çevrilmelidir. «Her 
kasabada bir ortaokul» öğünmesi yerine bir 
teknik okul açmak şarttır, gereklidir. 

Mevcut sanat okullarının azlığı yetmiyormuş 
gibi bir de bu okulları bitirenlerin yüzde 65 i 
başka alanlarda çalışmaktadır. 

Bütün bu terslikler, devlet yönetimine bi
lim yerine bilgisizliğin egemen olmasıdır. 

Bugün gerçek şudur ki, kapitalist yoldan 
kalkınma çabası, teknik öğretimi bir çıkmaza 
sokmuştur. Sanat enstitüsü açılıyorsa bugün 
eğer, belli bir zümreyi memnun etmek içindir. 
Tcikriik üniversitelere öğrenci almıyorsa, bir 
defa açılmış olduğu içindir. Ne plân ne de prog
ram uygulaması söz konusudur. 

Her yıl bine yakın kişi teknik üniversiteler
den diploma almaktadır. Bunların pek azı tek
nik alanda çalışmaktadır. Kimi bürokrat, kimi 
tüccar, kimiyse orta tahsilli bir teknisyenin 
sağladığı verimle yetinmekte; kimi de ilk fır
satta yabancı ülkelere sıvışarak Türk halkının 
kendisine sağladığı bilgi ve becerilerini yok pa
hasına satmaktadır. 

Teknik öğretime ilkokuldan başlanmadıkça, 
sanat okulları teknik üniversiteye uzanır bir 
biçime sokulmadıkça, teknik okul ve teknik 
üniversite mezunlarını Devlet sektörüne bağ
lamadıkça, teknik öğretim yüzde ellinin üstüne 
çıkarılmadıkça «Türkiye'de teknik öğretim» 
kavramı bir lâftan öteye geçemliyecektir. 

A. P. iktidarı ne kadar güneşi balçıkla sı
vamaya kalkarsa kalksın, Türkiye'de öğretmeni 
hedef alan korkunç bir terör havası estirilmek
tedir. 
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Bu hava falan ya da filân bakanın kişiliğin
den gelmemektedir. Bu, düzenin iç çelişkisinden 
doğmaktadır. 

Kanunlar, programlar çeşitli devirlerde çe
şitli eğilimde kişiler ve kümeler tarafından ha
zırlanmıştır. 

Atatürk dönemimin hazırladığı birçok ka
nunlar henüz yürürlüktedir. Arkasından 1940 -
1950 dönemi, sonra demokrat parti iktidarının 
hazırladığı g-eriye çevrili tüzük, program ve ka
nunları; ardından Millî Birlik Komitesinin ileri
ye dönük kararnameleri; sonra koalisyon, sonra 
yakından tanımaya imkân bulduğumuz A. P. 
iktidarınım egemen sınıf felsefesinden doğan 
kanunlar, yönetmelikler... 

Asıl önemlisi bir de değişen dünya sorunları, 
Türk halkının bugünkü ekonomik ve toplum
sal yapısı... Bir de öğretmenin sınıf yapısı ve 
yaptığı iş yönünden emekçi oluşu... 

İşte egemen sınıf iktidarlariyle öğretmenler 
arasındaki anlaşmazlığın sebebi... 

Mevcut kanunlar öğretmeni kıskıvrak bağ
lamıştır bugün. 

Önce midesinden bağlamıştır. Bir ilkokul 
öğretmeninin eline ortalama 500 - 600 lira ara
sında bir maaş geçmektedir, sırasında onu da 
keseceğini her fırsatta duyurmaktadır. 

Bir de öyle bir disiplin uygulamasiyle karşı 
karşıyadır ki, öğretmen, her yandan sımsıkı 
bağlanmıştır. 

örneğin bir ilkokul öğretmeni 4357 sayılı 
Kanuna, 788 sayılı Kanuna ve 5442 sayılı Ka
nuna göre cezalandırılabilir. Bir ilkokul öğret
menine ceza verebilecek makamların çokluğu
na bakınız: Okul müdürü, ilköğretim müdürü, 
ilköğretim müfettişi, millî eğitim müdürü, kay
makam, vali, Millî Eğitim Bıakanı, il millî eği
tim disiplin kurulu, bakanlık disiplin kurulu... 

Bir de ayrıca kanunlara geçmiyen, ama ka
nundan daha kuvvetli (kaşa ve kuruluşlar. İkti
dar partisi ile başkanı, iktidar partisi ilçe baş
kanı, iktidar partisinden esnaf ve iktidar par
tisi milletvekilleri... 

Bütün bunlara rağmen öğretmen görevinin 
başında dipdiri ve ayaktadır" ve Türkiye Öğret
menleri Sendikası Genel Başkanının ağziyle di
yorlar ki; öğretmenler bugün eğitimi hor gö
rüyorlar, öğretmene baskı yapıyorlar. Çünkü 
biz öğretmenler sadece ders kitabı, müfredat 
programı, vakit çizelgesi, bakanın genelgesin-
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den ibaret bir eğitimi aştık. Toplum ve ülkemi
zin temel sorunlariyle uğraşan tarımı, ticareti, 
savunmayı, sağlığı, yeraltı ve yerüstü ürünle
rimizi dert edinen çağdaş ve bilinçli bir eğiti
me başladık. Görevimizin egemen sınıflara emir 
kulu yetiştirmek olmayıp çocuklarımızı hayata 
karşı devrimci tavırlı, bilinç! ve üretken yetiş
tirmek ve halkımızın gözündeki kara perdeyi 
kaldırmak, onu uyandırmak olduğunu anlaJdık, 
buna göre öğretmenlik yapmaya başladık. 

Türkiye üniversitelerinin kurulduğu yıllar
dan bu yana değişmiyen bir yanı var: Hâlâ kü
çük bir azınlığın tekelindedir üniversiteler. Hâ
lâ üniversiteye yoksul köylü çocuklarının gir
mesi bir mucize sayılmaktadır. İşçi çocukları 
parmakla gösterilecek kadar azdır. Yine de mem
nunluk verici bir durumu vardır; bugün üni
versite gençliğinin büyük çoğunluğu halkçı ve 
devrimcidir. Bu gençlerin mevcut bozuk düzene 
karşı çıkışları bir çelişki değildir. Çünkü onlar, 
içinde bulundukları kişisel sorunların ve çık
mazların, daha iyi bir eğitim düzeni içinde çö
zümlenebileceğinin ve daha iyi bir eğitim düze
ninin ise daha iyi bir toplum düzeninde gerçek
leşebileceğimin bilincine varmışlardır. Kişisel 
sorunlarla tüm toplumsal düzen arasındaki se
bep - öonuç ilişkis'ini kurabilmişlerdir. Bu ba
kımdan da, öğrenimlerini bitirdiklerinde, an
cak mevcut bozuk düzenin adamı olmak, onun 
bekçiliğini yapmak şartiyle i§ bulabileceklerini, 
mutlu olabileceklerini görmüşler ve böyle bir 
davranışa karşı çıkmışlardır. 

Bugünün üniversiteli genci, kişisel mutlulu
ğunu elinim tersiyle bir yana itmekte, toplum 
mutluluğunun elde edilmesinin mücadelesini 
vermektedir. 

Bu yüzdendir ki, anti kapitalisttir, anti-
emperyalisttdr. Ve de insanın insanı sömürme-
diği bağımsız demokratik bir Türkiye kurma 
çabasındadır. 

Bugünlerde üniversitelerde bir asistanlar 
sorunu vardır ve asistanlar boykot halindeler. 
İstekleri iki yanlıdır : 

1. Üniversitede reform, 2. Tazminat, 
Çok haklı olarak istedikleri reform özetle 

şunlardır : 

A) Üniversite kürsü sisteminin kaldırılıp, 
yerine departman usulünün konması. 
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B) Çeşitli kurullara, profesörler gibi do
çent, asistan ve öğrenci temsilcilerinin katıl
ması. 

C) Akademik unvanların yeniden düzenlen
mesi : 

I - Doktora şartlarının titizlikle yeniden 
tes":ifci. 

II - Doktorlara, yardımcı profesörlük un
vanı verilmesi. 

III - Doçentliğin kaldırılması. 
D) üniversitelere uzun vadeli gelişme plâ

nı mükellefiyetinin verilmesi 
Boykotun gerçek amacı, bir tazminat soru

nu gibi gösterilmektedir. Elbette o da vardır. 
Asıl amaç, üniversitede demokrasiyi kurmak, 
üniversite ile toplum arasındaki bağlantıyı kur
maktır. 

Tazminat da bir vakıadır. Asistanların eline 
600 - 1 000 lira arasında bir para geçmektedir. 
Genç öğretim üyesi, bu parayı ev kirasına mı, 
yiyeceğe mi, yoksa kitaba mı verecektir! 

Birlikte mezun oldukları arkadaşlarının bir
kaç misli para aldıkları da bir vakıadır. 

Asistanların boykotlarını pek olumlu bir 
davranış olarak karşılıyoruz. 

Üniversite gençliğimin yurtsever, halkçı ve 
bağımsız bir Türkiye kurma uğruna verdikleri 
mücadele yanında bâzı öğretim üyelerimin, pro
fesörlerin öğrencilerinden çok gerilerde kaldık
larını üzülerek görmekteyiz. 

Bilimi ve kendini egemen sınıfların buyru
ğumda sayan; değişen dünya karşısında yerin
den kıpırdamıyan; Amerikan petrol kumpanya
larının avukatlığını yapan; verdiği bilirkişi ra
porlarının tümünün de gerçeklere ve bilime uy
madığı Türk mahkemelerince kayda geçirilen; 
başkalarının kitabından kitap çıkaran; özel yük
sek okul patronlarının eğitim sömürüşümde ara
cı olan eğretim üyelerini, profesörleri, onlara 
bu sıfatı hazırlıyan Türk halkı affetmiyecek-
tin. 

Bunun yanında birçok profesör, doçent, 
asistan geri bırakılmış Türkiye'de önemli bir 
görev almanın sorumluluğu içinde gerçekçi, 
yurtsever bir davranışla bilime ve yoksul Türk 
halikına kendimi adamışına çalışmaktadır. Bir-
trJkım dünya nimetlerini elinin tersiyle bir ka
lemde iterek, doğru bildiği yolda yürümekte
dir. 

Türk- halkıyla, Türk gençliğiyle anti - kapi
talist, anti - emperyalist mücadelede ve bağım
sız, sömürüşüz, ileri bir Türkiye kurmada birlik 
olan öğretim üyelerini, bu kürsüden kutlamak 
büyük 'bir görevdir bizim için. 

BAŞKAN — Y. T. P, Grupu adına Sayın 
Nihat Diler, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA NİHAT 
DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına 
1989 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı ile üniver
siteler Bütçesi üzerinde görüş, tenkid ve temen
nilerimizi açıklıyacağım. 

Sayın Milletvekilleri; bir memleketin, bir 
milletin kuvvet ve kudreti ilim, fikir ve teknik 
gücü ile ölçülür. En büyük güç ilim, fikir ve 
teknik gücüdür. Eğitim, insanların ferden ve
ya toplu olarak hayatlarını devam ettirirken 
önlerine çıkan güçlükleri, problemleri çözecek 
ve yenecek bilgiyi öğretmek ve öğrenmek sa
natıdır. 

Sosyal, ekonomik kalkınmayı gerçekleştir
mek için istihsalde kullanılan güç de vasıflı 
bir iş gücüdür. 

Geri kalmış memleketlerde özellikle memle
ketimizde kıt olan sermayemizi ve diğer kay
naklarımızı verimli şekilde kullanabilmemiz va
sıflı iş gücüne bağlıdır, (Okul dışı yaygın, okul 
dışı örgün) ilköğretimden yüksek okul ve üni
versitelerimize kadar bütün eğitim sistemimiz 
fikir, ilim ve teknik gücümüzü dolayısiyle iş gü
cümüzü temsil etmektedir. 

Onların tuttuğu ışık, onların yetiştirdiği ele
manlarla ferden ve toplu olarak hayatımızı de
vam ettiriyoruz, ettireceğiz. 

Sayın milletvekilleri, bir memleketin temel 
eğitim ve öğretim sistem ve felsefesi olmadığı 
takdirde o memleketin fikir istihsal etime kuv
veti sağlam temellere oturmamış demektir. 

Fikir istihsal etme kuvveti fazla olan mem
leketler fikir üretme kuvveti zayıf olan memle
ketleri kentli fiilî hâkimiyetleri altına aldıkları 
bir vakıadır. Zira, fikir istihsal kuvveti zayıf 
olan memleketler yabancı mucit ve müellifle
rin kendi memleketlerine temin ettikleri üstün 
teknik bilgiyi takibedemezler, zirai ve sınai sa
hada kullandıkları araç ve gereçler kuvvetli 
memleketlere nazaran zayjf lO'Mnğu için rekafcet 
yapma niteliğini kaybederler. Kültürel sahaya 
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da bu durum intikal ettiği takdirde bir mille
tin mahvına kadar gidebilir. 

Sayın milletvekilleri; 
Biz de bugüne kadar maalesef kendimize 

has bir eğitim ve öğretim temel felsefesi sistemi 
teşekkül etmemiştir. Tanzimattan beri Fransız, 
Alman, Anglosakson devletlerinin tesiri altın
da kalmışızdır, işte bu boşluğu doldurmak için 
7 nci Maarüf IŞûrası toplanmış bâzı neticeler* el
de etmekle beraber tam başarılı bir sonuç elde 
edememiştir. Sebebi: 

1. Millî eğitim, meselelerinin hallinde temel 
prensiplerde partilerin birleşemeyişleri, Millî 
Eğitim meselelerini süratle çözmenin olumlu 
neticelerini arayıp bulacakları yerde, bunu bir 
vesile ittihaz ederek kendi siyasi maksatlarına 
uygun, spekülâsyon yapmaları, 

2. Millî Eğitim teşkilâtında mutlak bir 
merkeziyetçiliğin hâkim olması, gelişen ihti
yaçlara göre teşkilât kanunlarının ayarlanma
ması, 

3. Köy yerleşim ünitelerinin fazla olması 
yolsuzluk dolayısiyle buralara eğitim hizmetle
rinin götürülmesinin çok güç olması, gibi se
beplere bağlamıştır. 

Yeni Türkiye Partisi olarak plânlı kalkın
mamızın tesbit ettiği hedeflere ulaşabilmemiz 
için yeteri miktarmca okul açmak kadar, bu 
okulda ders verecek ehliyetli öğretmen yetiştir
mek, okul içi ve okul dışı hizmet içli eğitimle
rini ıher hal ve safhasında sosyal adalet ve fır
sat eşitliği ilkeleri tatmin edilmesinin lüzumu
na kaariiiz. Plânlı kalkınmamızda Millî Eği
tim meselelerimizin çözümlenmesi hususunda 
bir gelişme vardır. Birçok yarlerde ilkokul, or
taokul ve liseler açılmıştır. Bunun neticesinde 
İkinci Beş Yıllık Plânın tesbit ettiği 1972 yı
lında okuma - yazma çağında bulunan çocukla
rın tamamının okuma - yazma fırsatını elde 
edebilecekleri mümkündür. Ancak, okur - ya
zar miktarının ve okul mezunlarının artması 
yalnız başına kâfi değildir. Kişisel verimin de 
artırılması zarureti vardır. Verimin çalışma 
eğitim sistemimizin a.nameseleleri çözümünde 
değişiklik yaptıktan sonra ele alınması gerek
mektedir : 

1. Millî Eğitimimizin sık sık değişen ve 
herkesin şikâyetini mucip programlarını değiş
tirmektense bu değişikliği meydana getiren se

bepleri tesbit etmek ve çarelerini ortaya koya
cak tedbirleri almak lâzımdır. Bunun için üst 
kademede bir toplantı veya Maarif Şûrasının 
toplanması gerekmektedir. 

2. Müfredat programlarında çocukların ve
ya öğrencilerin zihinlerini hafızalarını işgal 
eden hayatta tatbik kabiliyeti olmıyan bilgiler-
le doldurmanın önüne geçmenin tedbirlerini al
mak, 

3. Müşterek anlaşmamızın vasıtası olan >di
limizin günlük konuşma ve ilim sahasında te
lim birliği yaratmak, 

Bununla birlikte verimli çalışma zemini ha
sırlamak, ehliyet, movitasyon ve emeğin kar
gılığını vermek suretiyle Millî Eğitimimizi te
meline oturtmak zarureti vardır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Millî varlığımızın devamında plânlı kalkın

mamızda en mühim rolü oynıyan insangücünü 
yetiştiren unsur öğretmenlerdir. Öğretmen ye
tiştirmek eğitimimizin belkemiğidir. Bugüne 
kadar öğretmenlerimiz türlü mahrumiyet, mih
net ve meşakkat altında feragat ve fedakârlık
la kendilerine düşen görevi yerine getirmişler
dir. öğretmenlerimizi üstün bilgili, mihnet, 
meşakkat ve maihrumiyetler altında bunlara bi
lerek ve severek katlanıp vazife görme şuuru
na sahip milliyetçi, ahlâk ve fazilet sahibi va
sıfta yetiştirmemiz de şarttır. Bu vasıftaki 
öğretmenlere yarınımızın teminatı olan çocuk
larımızı. tevdi edebiliriz. Buna karşılık olarak 
da öğretmenlerimizin maişet ve geçim sıkıntısı 
derdine düşmeden şerefleriyle mütenasip bir 
hayat ve yaşama imkânını aramak da hepimi
zin vazifesi olmalıdır. 

Memleketimiz tam olmamakla beraber im
kânlarını öğretmenler için esirgememiştir, öğ
retmenlerimiz de kendilerine düşen görevi ba
şarılı şekilde yapmaktadırlar. Ancak, öğret
menin sosyal bünyemizdeki tesirlerini hisseden 
politikacılar öğretmenleri kendi politik mak
satlarına vasıta kılmaya çalışmaktadırlar. Ve 
öğretmenlerimizin arasında maalesef bir ikilik 
yaratmışlardır. 

Biz Yeni Türkiye Partisi olarak, mîlletimi
zin hayat ve bekasının teminatı olan çocukları
mıza bilgi ve ideal aşılayan öğretmenleri çok 
güç, güç olduğu nisbette de asîl ve şerefli olan 
görevlerinden alıkoyup kendi politik maksatla-
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nna âlet etmek isteyenlerden şikâyetçiyiz, öğ
retmenleri iki kampa ayırmaları üzüntümüzü 
muciptir, öğretmenlik mesleki her türlü tesir
den uzak tutulmalidır ki, yavrulanmızı en iyi 
şekilde yetiştirip yarına hazırlasınlar. 

Politikacılardan ayrı bir de maddeyi ve mi
deyi her türlü mânevi mefhumların ve fikrin 
üstünde tutan ve maddeyi mânaya hâkim kıl
mak istiyen yıkıcı ideoloji sahipleri de men
fur maksatlarının tahakkukunda öğretmene 
el atmaktadırlar, öğretmenlerimizi bu yıkıcı 
cereyanların karşısında mesleklerinin icabı bü-
bütün inanç ve vicdanlariyle durmaları lâzımdır. 
Aksi halde, bütün maneviyatı ve fikri kabul 
eden hür ruh, hür düşünceye yer veren öğret
menlik meslekini inkâr etmiş olacaklardır. Eği
timimizin hedeflerinden en mühimlerinden biri 
de, demokratik rejimin insan hak ve hürriyet
lerini seven, memleketine ve milletine bağlı 
idealist kimseler yetiştirmektir. Bu şekilde ye
tişecek kimselerle Büyük Atatürk'ün ifade et
tiği muasır medeniyetin üstüne çıkma ideali 
gerçekleşebilecektir. 
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bolduğu bâzı sosyal haklardan mahrumdurlar. 
Bu şartlar altında görevlerini yapamamakta
dırlar. Ayrıca bu köy okullarında, hassaten 
yurdumuzun geri kalmış bölgelerindeki köy
lerde öğretmenler eksik, araç ve gereçler de ek
siktir. Bu sebeple programın gerektirdiği bil
giler öğrencilere verilememektedir. Verim dü
şük olmaktadır, üst kademeye giden köylü ço
cukları bu sebeplerden başarı sağlıyamamakta-
dır. imkân ve fırsat eşitliği prensibi büyük 
çapta zedelenmektedir. 

Ortaöğretim : 
Ortaöğretimin verimsizliğinden dolayı da 

şikâyet edilmiştir. Ortaöğretimde de verim dü
şüktür. Her yıl öğrencilerin yarıya yakın kıs
mı sınıfta kalır. Bunun önüne geçmek için im
tihan yönetmeliğini değiştirmek tedbiri düşü
nülmüş, yönetmelik değiştirildikten sonra ye
ni bâzı mahzurlar ortaya çıkmış, tekrar yönet
meliğin değiştirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 
Bizce yönetmeliğin değiştirilmesi bir tedbirdir 
ama, verimi düşüren diğer sebepler ortadan kal
dırıldıktan sonra en son düşünülmesi lâzımge-
len bir tedbirdir. Bâzı okullarda öğrenmen ek
sikliği vardır. Kütüpane, kitap ve saire gibi 
yardımcı malzeme ve imkânlar yoktur, ilkokul
dan buraya gelenlerin bir kısmı işgücü sahası 
olmadığı için gelmektedirler. İlkokulda mev
cut yetersizlik dolayısiyle ortaöğretime girdik
lerinde de başarı kazanma şansları büsbütün 
kaybolmaktadır. Bütün bunlar köklü ve sistemli 
tedbirlerin alınmasiyle ortadan kaldırılabilir. 
Bu bakımdan Millî Eğitim Şûrasının toplanması 
gerekmektedir. 

Ortaöğretimin muadili okullarda da durum 
aynıdır. Lise seviyeli teknik okulların eğiti
minde, sanayi ile münasebetleri göz önüne alı
narak bu seviyede yetişmelerini sağlamak ge
rekmektedir. 

Yaygın eğitim, hizmet içi eğitim, gelişme
lerin eğitimi plân hedeflerine uygun şekilde 
gerçekleştirilmesini Millî Eğitim Bakanlığından 
istemekteyiz. 

Din eğitimi : Din ve vicdan hürriyeti Anaya
samızın 19, 20 ve 153 ncü maddeleriyle teminat 
altına alınmıştır. Din ve vicdan hürriyeti, İn
san Haklan Beyannamesinde yer alan temel 
hak ve hürriyetlerden biridir. Anayasamızda da 
din ve vicdan hürriyetine yer verilmiştir. Her 
milletin ahlâkı üzerinde tesir icra eden manevî 

Bu toplu bilgiden sonra, kısaca Millî Eği
timimizin kademelerini eleştirmek zarureti var
dır : 

İlköğretim : Temel eğitimin bir parçasıdır. 
Bu öğretimle Devlete karşı hak ve ödevlerin 
kullanılması öğretilir. Bu sebeple asgari bir 
öğretim kademesi olarak mecburi tutulmuştur. 
Mecburi tutulmasına rağmen bâzı köylerimizde 
henüz okul yoktur. 1968 yılında okul açılmasına 
hız verilmiş, 1969 da da okul açılmasına hız 
verilecektir. Ancak, buna karşılık okullarda 
ihtiyacı karşılıyacak öğretmen yoktur. Bu se
bepten 3 - 4 öğretmenin gördüğü vazife 1 veya 
2 öğretmene yükletilmektedir. Köylere gön
derilen öğretmenlerden bir kısmı eğitmen ve 
muvakkat öğretmenlerdir. Eğitmen ve muvak
kat öğretmenlerden aldığım birçok mektuplar
da, bunlar kendi durumlanndan şikâyetçidir
ler. Asıl öğretmen olmamakla beraber, hayat 
ve maişetlerini öğretmenlik meslekine inhisar 
ettirmiş çoluk çocuklannm maişetlerini bu yol
dan temin etmeyi kararlaştırmışlardır. Aldık-
lan maaş veya ücret geçimlerini temin etmek
ten uzak olduğu kadar asıl, öğretmenlerin al
makta bulunduklan ek ders ücreti, eğitim 
ödenekleri bunlara verilmemektedir. Terfi ve 
intılbakları sağlanmamıştır. Memurların sahi-
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inançlar vardır. Bu mânevi inançlar dindir. 
Din, içtimai bir müessese ve realite olarak her 
cemiyetin bünyesinde yer almıştır. Ve cemiyet
lerin anarşiye sürüklenmeden normal tekâmü
lünde tesirleri vardır. Bu sebepten en ileri 
memleketlerde dahi diğer eğitimle birlikte din 
eğitimine önem verilmiştir, isviçre'de küçük 
yaştaki çocuklara din terbiyesi verilmesini Me
deni kanunları emretmiştir. Veli ve vasiler bu 
görevi yerine getirmedikleri takdirde, hâki
min hükmü ile veli ve vasilerin velayetleri nez'-
edildikten sonra bu görev Devlete verilmiştir. 

Nüfusumuzun yüzde doksanbeşi Müslüman 
olan memleketimizde İslâm dininin mânevi ve 
ahlâki esaslarını çocuklarımıza telkin etmek 
zarureti vardır. Bunun için imam - Hatip okul
ları, Yüksek İslâm Enstitüsü ve İlahiyat Fakül
tesi kurulmuştur. Ayrıca ilkokuldan başlıyarak 
liselere kadar ihtiyari din dersleri konmuş
tur. islâm dininin itikat ve ibadete dair pren
sip ve ahlâkının benimsenmesi birçok yönler
den müspet tesirleri olacaktır. Bu suretle 
ilmî, âlimi, hakkı ve hakikati her şeyin üstün
de tutan İslâmi inanç içinde yetişen kimseler, 
Devlet hizmetinde görev aldıklarında dürüst
lükle çalışıp milletimize en iyi hizmet yolu
nu seçerler. Bu suretle millî ahlâkımız ve mâ
nevi değerlerimiz mücadelelerimizde bize mes-
nedolacaktır. 

Temennilerimizi şu şekilde hulâsa etmek is
tiyorum : 

1. Bugüne kadar çeşitli sistemlerin tesiri 
altında bocalayan Türk eğitimini mesnedine 
oturtacak bir millî eğitim felsefesi ve sistemi
nin tesbiti ve kurulması, 

2. Ehliyetli öğretmen yetiştirilmesi, bu 
arada eğitmen ve muvakkat öğretmenlerin için
de bulundukları durumu nazarı dikkate ala
rak maaş ve ücretlerinin ıslah edilerek intibak
larının sağlanması, 

3. Öğretmenlik vazifesi görenlerin maddi 
sıkıntıdan kurtarılması tedbirlerinin alınması, 

4. Memleketin geri kalmış bölgelerine 
okul yapımının öncelik ve ivedilikle temini, 

5. Eğitim ve öğretimin yeknesak şekilde 
yapılması, ders kitaplarında birlik sağlan
ması, 

6. Okulun öğretmeni, malzemesi her türlü 
ihtiyacını temin etmek suretiyle fırsat eşitliği

nin sağlanması, bilgi ve kabiliyet oranına göre 
imtihana tâbi tutulması, bu suretle fakir köy 
çocuklarının kabiliyetleri nisbetinde okutma 
imkânına kavuşturulması, 

7. Yatılı okulların miktarının artırılması, 
8. Müşterek anlaşma vasıtamız olan dili

mizin menfi cereyanların tesirinden ve keşme
keşten kurtarılması, diil birliği ve terim bir
liğinin sağlanması, 

9. öğretim ve yerleşim ünitesi olan köy 
adedinin fazla olması dolayısiyle köylere ilk
öğretim hizmetinin götürülmesi güçlük arz 
eden yerlerde bölge okullarının açılması ve 
adedinin fazlalaştırılması, 

10. Okul açılan her köye veya her okula 
öğretmen gönderilmesi, 

11. öğretimin her kademesinde mevcut 
verim düşüklüğünün önüne geçilmesi çareleri
nin araştırılması, 

12. Kimsesiz çocukların korunması ve 
bunlar için okul açılması, 

13. Meslekî ve teknik öğretimin bilhassa 
politikamıza uygun şekilde yaptırılması, Plân 
hedeflerinin gözden kaçırılmaması, 

14. Her halükârda kabiliyetli çocukları
mızın okuması için imkân ve fırsat eşitliğinin 
nazara alınmasını, temenni etmekteyiz. 

Bu suretle bütün bu tedbirler alındığı tak
dirde, Millî Eğitimimizin içinde bulunduğu ve
rim düşüklüğü ve bunun meydana getirdiği 
bunalım giderilecektir. Bunda yine büyük 
görev yarının teminatı ve millî varlığımızın 
devamını temin edecek çocuklarımızı yetişti
ren, âsîl, feragat ve fedakârlık sahibi öğret
menlerimize başta düşmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi bitirdikten sonra, şimdi de Üni
versiteler Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
açıklıyacağım. 

Sayın milletvekilleri; 

Üniversiitelıer ilim ve fikir gücünün en yük
sek mânada temsil etmektedirler. Milletimi
zin ve toplumumuzun beyni mesabesindedir-
ler. Ellerinde tuttukları ilim ve fazilet me-
şalesiyle yolumuzu aydınlatıp güçlükleri ye
necek bizlere doğru yolu, iyi yolu güzel yolu 
göstereceklerdir. Üniversitelerimiz ve yüksek 
okullarımız kendilerine düşen görevi lâyıkı veç
hile yerine getirdikleri takdirde, millî yapımız 
sağlam esaslara dayanacak güçlü ve kuv-
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vetli olacaktır. Üniversitelerden yetişen ihtisas 
elemanları Devlet mekanizmasında görev ala
cak, üstün bilgi iffet ve cesaretleri ile Dev
let mekanizmasını hak ve adalete uygun şe
kilde çalıştıracak toplumumuzun ferden ve 
kül halinde süratle gelişmesini sağlıyacak-
lardır. Bu görevi lâyıkı veçhile yapamadıkları 
takdirde, ferden ve kül halinde gelişmemize 
imkân yoktur. Üniversitelerin kendilerine 
düşen görevlerini bihakkın yapmaları için 
millet olarak kendimize düşen fedakârlığı 
imkânlarımız ölçüsünde yapmışızdır, üniver
sitelerimize bu cümleden olarak ilmî ve idari 
özerklik verilmiştir. Üniversiteler Kanununun 
çıkarılış maksadını o zaman bir ilim adamı şu 
şekilde tesbit etmiştir; üniversitelerin görevle
rini açıklamıştır. 

1. Öğrencileri bilim anlayışı kuvvetli, sağ
lam düşünceli aydınlar olarak yetiştirmek, 

2. Türk devriminin ülkülerine bağlı millî 
karakter sahibi vatandaşlar olarak hazırla
mak, 

3. Başta memleket problemleri gelmek 
üzere bütün ilim ve teknik meseleleri çözmek 
için bilimleri genişletip derinleştirmek. Bu 
maksatla millî ve uluslararası araştırma ku-
rumlariyle işbirliği yapmak. 

4. Memleketi ilgilendiren gerçekleri ve 
bilim selelerini öğrenim ve inceleme konusu 
yaparak sonuçları umumun faydalanmasına sun
mak ve bunları her türlü vasıtadan faydalana
rak yayınlamak, 

5. Türk toplumunun genel seviyesini yük
seltici bilim verilerini sözle ve yazı ile halka du
yurmak, 

Bu görevlerin bilimsel esaslara uygun olarak 
gerçekleşmesinin baş şartının özerk bir tüzel 
kişiliğe sahlbolmakla mümkün olduğunu ifade 
etmiştir. Son olarak Üniversiteler Kanunu 115 
sayıllı Kanunla tadil edilmiştir. Ancak, bugünkü 
ihtiyaçlara cevap verememektedir. Üniversite
lerimizde okuyan gençlerin arasında buhran 
çıkmıştır. Buhranda yer yer ve defalarca işgal 
ve boykot yapmışlardır. Bu bunalımın sebeple
rini tesbit etmek için boykot ve işgal hâdiseleri
nin vukubulduğu günlerde Meclise bir genel gö
rüşme önergesi verildi. Genel görüşme önergesi
nin izahı sırasında biz Y. T. P. Meclis Grupu ola
rak yıllardan beri Türk örf ve ananesine bağlı 

yetişmiş bir gençliğin kendi mânevi velinimetle
rine karşı gelecek şekilde boykot ve işgal etme 
sebeplerinin peşin hüküm, peşin kanaatlerle de
ğil ve fakat meseleyi birçok yönlerden tetkik 
edip sebeplerini araştırıp tesbit ettikten sonra 
hal çarelerini bulmak gerekir. Bunun için de 
Meclis genel görüşmesi yerine Meclis araştırma
sının yapılması tezini savunduk. Bu fikrimiz ka
bul edilmedi. Genel görüşme yapıldı. Genel gö
rüşmede İktidar Partisi Genel Başkanı ve Sayın 
Başbakan, «işgal bir suçtur,» dedi, anamuhale-
fe't partisi sözcüsü ise; «gençlerin yerden göğe 
kadar haklan vardır» diye hâdiseyi tefsir etti
ler. Birbirine zıt görüşlerle müspet bir anlaşma
ya varılmadan genel görüşme bitti. Aradan bir 
müddet geçtikten sonra tekrar peşpeşe işgal ve 
boykot hâdiseleri devam etti. Y. T. P. Meclis 
Grupunun o gün Meclis araştırma önergesi ka
bul edilmiş olsaydı demokratik hukuk devleti 
düzeni içinde kanunların suç saydığı fiillerin ne
denleri daha objektif şekilde tesbit edilip parti
lerce ve bütün üniversite temsilcileriyle birlikte 
bu gibi müessif olayların önüne geçilecek tedbir
ler ittifakla alınırdı veya üniversitelere, gençliğe 
el uzatarak onları kendi maksatlarına uygun şe
kilde istismar eden siyasi teşekküllerin durumu 
belli olurdu. O zaman ona göre tedbir düşünü
lürdü. 

Bunalım üniversite bünyesinde umumileşmiş, 
oradan işçilere sirayet etmiş ve bugün mütecaviz 
bir sol hareketi halinde ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

O günlerde elimize geçen bunalım sebepleri
ni açıklıyan gençlerin istekleri şu şekilde sıra
lanmıştı : 

1. Ankara, istanbul ve İzmir gibi büyük şe
hirlerde birer üniversite hastanesinin açılması, 

2. îmkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması, 
öğrencilere karşılıksız burs verilmesi, 

3. Verilmekte bulunan bursların ayda iki 
yüzelli liranın üstüne çıkarılması, 

4. Kredi adedinin artırılması, yurt durum
larının ıslah edilmesi, sosyal ve kültürel faali
yetleri geliştirecek merkezler haline sokulması, 

5. Bakanlıklar ve İktisadi Devlet Teşekkül
leri burs kontenjan miktarının artırılması, 

6. Okullardaki ders araç ve gereçlerinin ye
terli duruma getirilmesi, 
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7. Bütün öğrencilerin kitapları ucuz alabil
meleri için kitapların basılması hususunda bir 
matbaanın tesis edilmesi, 

8. Tesis edilecek matbaada müşterek bir ga
zetenin çıkarılması, kültürel, sosyal yönlü yazı
ların yayınlanması için bir üniversite yayınevi
nin kurulması, 

9. Büyük şehirlerde üniversitelerde gençle
rin toplanma ve eğitim ihtiyacını karşılıyacak 
merkezler kurulmasını, buralarda eğlenme, din
lenme ve yetişme imkânlarına kavuşmasını, ku
rulan merkezlerde yüzme havuzları, spor tesis
leri, oyun, müzik salonları, kütüphaneler bulun
malıdır. Gençler burada ücretsiz olarak daktilo, 
steno, hesap, şoförlük, dans, halk oyunları, pa
rasız olarak her türlü sanat hakkında nazari ve 
amelî bilgilere sahip kılınmalarını istemiş, bu
nun yanında fakülteden mezun olduktan sonra 
nerede çalışacakları plânda topyekûn fakültele
rin yerleri nedir, 

Buna paralel olarak bir kısım hocaların tica
ret ve yazıhanelerde çalıştıklarından öğretimle 
meşgul olmadıklarını ve dedikodu ile iştigal et
tiklerini ücret ve maaş bakımından da muhtelif 
üniversitelerin personeli arasında fark bulundu
ğu, üniversitelere öğretim üyesi yetiştirme mü
essesesi olan asistanlığın cazip hale getirilmesini 
istedikten sonra imtihanda başarı sağlamaları 
için imtihan usullerini kolaylaştırmak, fazla ola
rak verilen dersleri programdan çıkarmak, gibi 
öğrenimi kolaylaştırıcı isteklerde bulunmuş
lardı. 

Sayın milletvekilleri; 

Konuyu tetkik ettiğimiz zaman üniversite 
gençliğinin bu talepleri içinde haklı, masum 
olanları vardır. Bunların bir kısmı derhal gide
rilebilir. Ama büyük bir kısmının giderilmesi de 
uzun zamana bağlıdır. Bâzı talepleri de doğru
dan doğruya öğrenimin gerektirdiği bilgileri öğ-
renmeyip, daha az bilgi ile ve daha kolay yol
lardan sınıf geçme istekleridir. Bu durumun se
beplerini izah eden üniversitede bir konferansa 
gitmiştim. Açıklandığına göre, başka memleket
lerde cereyan eden sonradan bizim memleketimi
ze sirayet eden gençlerin bu hareketlerinin asıl 
maksadı Parlâmento dışı muhalefet yapmakmış. 

Sayın milletvekilleri; bizim en çok üzüntü
müzü mucip sebeplerden birisi şudur : Biz her 
hangi bir memleketin üstün fikirlerini aldığımız. 

zaman veyahut da o yöne yöneldiğimiz zaman, 
ruhunu bir tarafa bırakıp cürufuna sarılıyoruz. 
Başka memleketlerde bu yolda hareketler olmuş
tur, diye gençlerimizin böyle sakîm bir yola sap
masından üzüntü ve esef duymaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Biz Y. T. P. Meclis G-rupu olarak, gençlerin 

masum isteklerini kabul ediyoruz. Yurt, burs, 
kitap, kantin, harç meselelerinin süratle halledil
mesini istemekteyiz. Bu meyanda Üniversiteler 
Kanununda üniversite öğretim üyelerinin çalış
malarını tam olarak üniversiteye vermelerini, 
tahsis etmelerini istiyoruz. Üniversitelerde iç de
netim, otokontrol sisteminin gerçekleşmesini de 
istiyoruz. Üniversite mensuplarının Üniversite
ler Kanununda öngördükleri değişik isteklerini 
teklif haline getirmeyi veya Meclise sevk edilmiş 
teklifleri kanunlaştırmayı vazife bilmekteyiz. 
Ancak, demokratik hukuk devletini kabul etmiş 
demokratik rejimin bütün diğer rejimlerden üs
tün bir rejim oldtlğuna, kalkınmamızın bu yolda 
tahakkuk edeceğini, millî hayat ve istiklâlimizi 
de bu rejim içinde devam ettireceğimize inanmış 
bulunmaktayız. Uzun vâdede halledilecek işleri 
bahane yapıp Devlet nizamını alt üst etmeye ma
tuf hareketlerin de yerinde olmadığını, kanunen 
suç olan bir hareketin, kimden gelirse gelsin, 
hangi sıfatı taşırsa taşısın, kanuni yoldan ön
lenmesi taraftarıyız. Aksi halde anarşiye hevesli 
olanlara cesaret vermiş oluruz. Demokratik re
jimi Anayasamızın bahşettiği hak ve hürriyetler 
hududu içinde herkes kendi fikrini müdafaa 
ederek siyasi yoldan dilediği kimseyi iktidara 
getirip fikirlerini tahakkuk ettirebilecek du
rumdadır. Bu varken kaba birtakım hareketlere 
başvurarak, tecavüz ederek, kuvvet gösterisiyle 
fikir ve kanaat ortaya koymak millî varlığımıza 
doğrudan doğruya bir ihanettir. 

Buna hangi partiden olursak olalım demok
ratik rejimin faziletine inanıyorsak hep birlikte 
çare aramak mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; 

İlköğretimden üniversiteye kadar topyekûn 
fikir gücümüzü iyiye, doğruya, güzele tevcih et
mek üniversitelerin görevidir. Bu görevi yap
mak için üniversitelere özerklik verilmiştir. Her 
yetki bir göreve, her görev de bir yetkiye da
yanmaktadır. Üniversitelerde, bir ilim irfan yu
vası olması dolayısiyle suç işlenmesi hatırımızdan 
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bile geçmez. Fakat üniversitelerde suç işlendiği 
takdirde bu vatan topraklarının üstünde Allah-
tan gayri en büyük kuvvet Devlettir. Devflet 
kuvvetinin hâkim olduğu nisbette huzur vardır, 
denebilir. Huzuru ve kanun hâkimiyetini yetki 
hududu haricinde bozan kim olursa olsun ve ne
rede işlenirse işlensin Devletin eli oraya girmeli
dir. Suç işliyenleri adalete teslim etmelidir. Aksi 
halde huzurun, sükûnun, birlik ve beraberliğin 
en fazlla gelişmiş olduğu bir mabet vaziyetindeki 
üniversitelerde bozulması memleketimizi kardeş 
kavgasına itebilir. Bunun tedbirlerini üniversite 
ile birlikte ele almalıyız. 

Sayın milletvekilleri; 
Üniversitelerimiz fikir güçlerini memleket 

ihtiyaçlarına göre yetiştirmellidirler. Üniversite
nin bunalım sebeplerinden biri de budur. Bugün 
îstanbul Edebiyat ve Ankara Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinden mezun olan gençlerimizin 
'büyük bir kısmının ellerinde diplomaları olduğu 
halde iş bulamamaktadırlar. 

Diğer taraftan plânlı kalkınmamızda lü-
zuimlu olan doktor, mühendis ve sair teknik ele
manları bulamamaktayız, üniversitelerimizin 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile işbirliği halinde 
çalışarak fiMr, insangücü israfının önüne ge
çilmesini temin etmeleri ve bünyelerini bu yol
da ayarlamaları lâzımdır. (Hükümet de yurt, 
burs, kredi gibi dolaylı yollardan bu yolda ele
manların yetişmesini desteklemelidir. Liselerden 
üniversitelere gelen öğrencilerin büyük bir kıs
mı askerliklerini yedek subay olarak yapmak 
ficin gelmiştir. Millî Savunma Bakanlığı ile Millî 
Eğitim Bakanlığı işbirliği yaparak, askerlik 
fmüddeti ile savunma gücümüzde bir noksan
lık yaratmadan tahsil esasına göre müddet ten
zil edip ve bu suretle bir karara varmaları 
hem bütçe tasarrufunu sağlar, hem de liseyi 
her bitiren kimsenin üniversiteye gitmesini ön
lemiş olur. Üniversitelerimiz kendi bünyelerini 
»süratle ıslah edip kurulacak üniversitelere de 
lüzumlu öğretim üyelerini göndermeleri lâzım
dır. Yurdumuzun muhtelif yerlerinde üniversite
ler açılmasını ve bunların yurdun her tarafına 
yayılmasını hem o bölgelerin kalkınması bakı
mından hem de esfki üniversitelerin kendileri
ne düşen görevi daha iyi yapmaları bakımından 
lüzumlu bulmaktayız. 

Üniversitelerimizin gençliği aşın cereyanla
rın tesirinden korumak konusunda hassas olma

ları gerekmektedir. Her ne kadar bir sayın 
rektör üniversitelerimizin öğrencileri bu ba-
kımdajı bizim emrimizde değillerdir demişlerse 
de ruh ve fikir yapısı üzerinde öğretim üye
lerinin tesirleri büyüktür. Bunu üniversite öğ
retim üyelerinden beklemek hakkımızdır. 

ıSayııı milletvekilleri; bugün açılan üniver
siteler hakkında birazcık mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. 

Yeni açılan üniversiteler ilk açıldıklarında 
öğretim üyesi sıkıntısı çekmektedirler. Kara
deniz Üniversitesi Atet'ürk Üniversitesi son 
zamanlara kadar büyük darlık içinde Mi. 
Yeni açılacak Elâzığ, Adana ve Diyarba
kır üniversitelerinde de her halde bu öğ
retim üyesi darlığı /olacaktır. Bunun gi
derilmesi için tedbirlerin alınması lâzımdır. Ata
türk üniversitenin durumuna değinmek istiyo
rum. Ata'türk Üniversitesi, Eğe Üniversitesi ve 
Orta - Doğu Teknik üniversitesi ile birlikte ku
rulmuş bir üniversitedir. Fakat maalesef Ata
türklün ismine lâyık şekilde Atatürk Üniversi
tesi bugüne kadar desteklenmeaniştir. Eğitim 
ödenekleri verildiği zaman kıskanılmış tır, az 
ödenek verilmiştir. Ayrıca diğer üniversitelere 
özerklik hakkı verildiği halde Atatürk üniver
sitesine bu hak verilmemiştir. Bu hakkın tanın
ması gerekmektedir. Zira Erzurum, Doğu - Ana
dolu'nun hinterlandıdır. O muhitin çocukları 
Atatürk üniversitesine gelmektedirler. Bu,ba
kımdan bu üniversitenin ihtiyaç riisbetinde ge
liştirilmesi gerekmektedir. 

Bir de hayvancılığın en kesif olduğu bölge 
olmasına rağmen, Erzurum'da Veteriner Fa
kültesi açılmamıştır; bu fakültenin burada 
açılması gerekmektedir. Teknik sahada da 
birçok öğrencilerimiz İstanbul'a kadar gitmek
tedirler. Mademki Doğumda ilk üniversite Er
zurum'da açılmıştır, o halde buraya bir teknik 
üniversitenin de açılması gerekir. Sayın Baş
bakan bir vesile ile görüştüğümüzde bize va-
dettiler ve dediler ki; «Erzurum'da bir teknik 
üniveristeye lüzum vardır.» Acaba Sayın Ba
kan da Erzurum'da bir teknik üniversite açıl
masının taraftarı mıdır? Bize bu konuda müs
pet bir cevap verirlerse minnettar olurum. 

Sayın milletvekilleri; özel yüksek okullar 
mevzuuna temas etmek istiyorum. Anayasamız
da yer almıştır, liseyi bitirip üniversitelere gi-
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remiyen gençlerimize okumak fırsatını ver
mektedir. Devlete malî yönde yük olmamakta; 
ancak, özel okullar standartları düşük lâbora-
tuvar, kütüphane gibi lüzumlu şeylerden mah
rum bulunmaktadırlar. Bu sebeple öğretim se
viyesinin düşüklüğünü iddia edenler vardır. 
Biz Y. T. P. olarak özel okullarda okuyanların 
da imtihan sırasında resmî okullarla birleştiri
lip imtihanlarını birlikte yaptırmak ve başarı 
kazanmaları halinde özel okulların memlekete 
büyük faydalar sağlıyacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; burada birtakım iddi
alar ileri sürülüyor. Biz diyoruz ki, özel okul
lar şu veya bu şekilde kurulmuştur. Bu özel 
okulların en sonunda, talebeler mezun olurken 
resmî okullarla bir arada imtihana tabi tutul
malıdır. Bu imtihan neticesinde özel okul ta
lebeleri de resmî okul talebeleri gibi başarı gös-
terirlerse bütün ileri sürülen iddialar yersiz
dir. Eğer özel okul talebeleri resmî okul tale
beleri gibi başarı gösteremezlerse, partilerin 
bunu fuzuli bir spekülâsyon vasıtası olarak 
kullandıkları kanaatine salhibolacağım. Memle
ket bundan zarar görecektir. Yeni Türkiye Par
tisi olarak bu fikrin Sayın Bakan tarafından 
benimsenip benimsenmediğini öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Diler vaktiniz doldu, 
efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Sayın Başkanım üç dakika mü
saade ederseniz temennilerimi bitireceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Temennilerimizi şu şekilde hulâ
sa etmek isterim : 

1. — Üniversitelerde asistanlık müessesesi
nin devamı için, üniversiteye öğretim üyesi ye
tiştirmek gayesiyle asistanlığın cazip hale geti
rilmesi ; 
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halde, iş bulamamaktadırlar. Onun için işbirli
ği yapmak zarureti vardır. 

3. — Üniversite öğrencilerinin yurt ihtiya
cını karşılamak. 

4. — Kredi ve burs alan öğrencilerin, ade
dini artırmak. 

5. — öğrencilerin lokanta, kamping, yemek
hane durumları dikkate alınarak, ucuz, temiz 
yemek yemelerini sağlamak. Muhtaç öğrencile
re parasız veya cüzi fiyatla yemek vermek. 

6. — Ders kitaplarını ucuza mal etmek ve 
öğrencilere ucuz kitap temin etmek. Alınan 
harçların miktarını azaltmak. 

7. — üniversite öğrencilerinin nihai durum
ları ve sosyal meseleleri ile meşgul olmak için 
İstanbul ve Ankara'da kurulmuş Mediko - Sos
yal merkezlerini yeterli hale getirmek ve diğer 
yerlerde de açmak. 

8. — öğrencilerin aslî vazifeleri derslerini 
okuyup sınıf geçmek olduğuna göre, gençlik 
teşekküllerine sınıfta kalanları almamak. 

Muhterem milletvekilleri, esasen gençliği 
yolundan sapıtan en büyük sebeplerden birisi 
de budur. Gençlik gidiyor demeklere kaydolu
yor, dernek başkanı oluyor, orada partiler mü
temadiyen gençliği kendi maksatlarına âlet 
ediyorlar, para veriyorlar, şu ediyorlar, bu 
ediyorlar. Bu yüzden herkes artık kendi vazi
fesini yapmayı bırakıyor dernek işleri ile meş
gul oluyor. Bu durum gençliğimizin bugünkü 
hazin akıbetini hazırlamıştır. Bir memlekette 
bilgili, bu yolda temayüz etmiş, sınıfını geq&a 
talebeler arasında talebe teşekküllerine tem
silci seçilmesi lâzımdır. Biz yeni Türkiye Par
tisi olarak bu hususu müteaddit defalar ileri 
sürdük. Eğer bu işin halli bir kanun çıkması
nı gerektiriyorsa bu kanunu çıkarmak lâzım
dır. Aksi halde gençliğimizi dejenere olmaktan 
kurtaranlayız. 

Sayın milletvekilleri; milletimizin beyni 
mesabesinde, bir mabet vaziyetinde bulunan 
üniversite ve üniversite mensupları memleketi
mizin içinde bulunduğu şartlan ve nazik du
rumu her halde derin bilgileri ile daha iyi tak
dir etmektedirler, üniversite ve gençlik mev
zuunda kendilerine her türlü yardımı yapmaya 
biz Yeni Türkiye Partisi olarak hazırız. Ancak, 
anarşinin önüne geçmek için birinci derecede 
üniversite öğretim üyelerini ve öğrencileri gö-

2. — Üniversite ile Devlet Plânlama Teşki
lâtının plân hedeflerine uygun eleman yetiş
tirilmesi bakımından işbirliği yapması. Bu iş
birliği çok mühimdir. Muhterem arkadaşlarım, I 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi ile İstanbul I 
Edebiyat Fakültesinden mezun olanların bü- I 
yük bir kısmı, ellerinde diplomaları olduğu | 
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rüyoruz. Aksi halde fikirlere tahakküm edecek 
ve bizleri karanlık rejimin zindanlarına sürük-
liyecek totaliter rejim geldiği takdirde, bu re
jimin taraftarlarının ilk defa indireceği yum
ruk üniversitenin başına olacaktır, işte bu 
tehlikeyi de vicdanlarında hissederek üniver
sitede bu buhranın önüne geçmelerini rica edi
yorum. 

1969 malî yılı Bütçesinin Millî Eğitim cami
asına, sayın üniversite mensuplarına, yüksek 
okullar mensuplarına ve aziz milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Grupum adına hepi
nizi sevgi ve saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Sarıyüce. 

Buyurunuz efendim saat 12,00. 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA

RIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çeleri üzerinde M. P. nin görüş ve temennilerini 
dile getirmek amaciyle söz almış bulunuyorum. 

Eğitim kalkınması, bir milletin temel kalkın
ma araçlarından en önemlisidir. Eğitim kalkın
ması gerçekleşmeden bir temel kalkınmadan 
bahsedilemez. Eğitilmiş bir insan gücünden 
mahrum bir kalkınma politikası iflâsa, hiç de
ğilse çok yavaş ilerlemeye mahkûmdur. Bunun 
en güzel örneğini veren ülke kendi yurdumuz-
dur. Tanzimat devrinden beri yenileşmek, çağ
daşlaşmak ve kalkınmak çabası içinde olan Tür
kiye, insan gücü eğitimine önem verilmediği, in
san gücü eğitimini ihmal ettiği içindir ki, bir 
buçuk, iki asırdır bocalayıp durmaktadır. 

Bugün eğitim çalışmalarının Türkiye'deki 
durumu nedir? 

Bizim kanaatimiz odur ki, eğitim hamleleri
miz, birçok ilerleme kaydedilmesine rağmen 
yurdumuzun gerçeklerine ve ihtiyaçlarına elve
recek nicelik ve nitelikten yoksundur. 

ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim, tek
nik ve meslekî öğretim, gerek sayı, gerek mad
di imkân ve programları itibariyle memleketin 
ihtiyaçlarına ve modern eğitim tekniğine uygun 
değildir. Gerek orta ve gerekse yüksek okul
larımızda hâlâ gençlerimizin hafızalarına yük, 
hayatta pek geçerliği ve maddi faydası olmıyan, 
hattâ pedagojik formasyon sağlamıyan bilgiler 
ve bilgi kırıntıları okutulmaktadır. 
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Eğitimin genel gidişinde bir yavaşlama, du
raklama, hattâ gerileme vardır. 1968 bütçesinin 
müzakeresi sırasında Millî Eğitim Bakanı Sayın 
ilhami Ertem, her ne kadar, «Şimdi sizlere ve
receğim rakamlarla Türk Millî Eğitiminin bü
yük gelişme içinde bulunduğunu ve Türkiye'nin 
millî eğitiminin iftihar edilecek bir seviyede ol
duğunu arz etmiş olacağım.» demiş ve belki bu
gün de aynı iddialarda bulunacak ise de, Türk 
millî eğitiminin her yönüyle bir duraklama ve 
hattâ hız kaybına uğradığı bir gerçektir. İşte 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânından aktardı
ğımız şu bilgiler eğitim durumumuzun gerçek 
tablosunu çizmekte ve duraklamalar, gerileme
ler olduğunu ortaya koymaktadır, öyle sanıyo
rum ki Sayın Bakan, Devletin bir resmî kurulu
şunun ciddî araştırmalarına dayanan bu ifade
lerini gerçek dışı bulmıyacaktır. İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının 159 ve onu takibeden say
falarından aldığımız şu sözleri ibretle dinliye-
lim: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı diyor ki: 

«Eğitim hizmeti okul içine dönük kalmıştır. 
Çevre ve iş hayatı ile ilişkisi sınırlıdır. Fonksi
yonel eğitim, özellikle kız ve teknik öğretimde 
sağlanamamaktadır. Kabiliyetli olanların eğiti
min en üst kademelerine kadar yükselmelerini 
sağlayıcı bir sistem, yeterli sayıda burs ve ya
tılı okuma imkânı yaratılamamıştır. Bu alanda 
sağlanan imkânların toplam öğrenciye oranı ba
kımından son yıllarda gerileme olmuştur. 1963 
yılında ortaöğretimde toplam öğrencilerin yüz
de 1,5 u yatılı iken 1967 de yüzde 0,7 ye düş
müştür. Yani gerileyiş yüzde ellinin üstündedir. 
1907 r!a çağlanan yatılılık kapasitesi 4 000 dir. 
Üst okullara geçişler düzenli işlememektedir. 
özellikle meslekî ve teknik öğretimde mezun
ların üst okullara devamları veya meslekte ge
lişmeleri bakımından tıkanıklıklar vardır. Eği
timde gözlem ve uygulama metodundan yeter
li ölçüde yararlanılamamaktadır. 

Ortaokullarda 1960 yılında yüzde 70 olan 
sınıf geçme ortalama oranı 1965 te yüzde 50 ye 
düşmüştür. Lise seviyeli genel meslekî ve tek
nik okullara hazırlık devresi fonksiyonuna ge
tirilen ortaokulların ders programlarında buna 
uygun bir gelişme olmamıştır. 

Liselerde öğrenimin niteliği ve verim, özel
likle bina ve öğretmen yetersizliği nedeniyle 
düşmektedir. 1960 ta yüzde 62 olan sınıf geç
me ortalaması 1965 te yüzde 49 a düşmüştür. 

540 __ 
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Yüksek öğretim kurumlarına öğretim üyesi 
yetiştirmek amacı ile yurt dışına doktora için 
burslu öğrenci gönderme programı başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. 1963 - 1967 döneminde 3 000 ki
şi gönderilmesi hedef alınmışken 1966 sonunda 
ancak 500 e yaklaşılmıştır.» 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında aldığı
mız bu satırlar eğitim hamlemizin nicelik ve ni
telik yönleri itibariyle plân hedeflerinden geri
lerde kaldığını ve A. P. iktidarının her alanda 
olduğu gibi eğitim alanında da başarı kazana
madığını ve durumu dahi muhafaza edemedi
ğini göstermektedir. 

A. P. Hükümeti programına aldığı eğitim 
hedeflerini ve vaitlerini de hatırlamaz olmuş
tur. 

Hükümet programında; «Kabiliyetli köy ço
cuklarının öğretime devam edebilmesi, muh
taç durumda olanlara Devletin yardım elini 
uzatabilmesi için parasız yatılı adedini süratle 
artıracağız,» demiş iken 1967 de sağlanan ya
tılılık kapasitesi ancak 4 000 adeddir. Bunun 
da kaçta kaçının köy çocukları tarafından kul
lanıldığı doğrusu merak edilecek bir konudur. 
1969 yılı Bütçesinde ortaöğretimde hedef 
10 000 olarak gösterilmiş ise de bunun gerçek
leştirilip gerçekleştirilmiyeceği meçhuldür. 

Yine Hükümet programında; «İmam - ha
tip okulları ve meslekî orta ve teknik okul me
zunlarına yüksek öğretim imkânlarını açık tu
tarak kabiliyetlerini geliştireceğiz.» va'di yer 
almışsa da bugüne dek hiç hatırlanmamış olan 
bir vait olarak kalmıştır. 

Velhâsıl Millî Eğitim Bakanlığı hem kal
kınma plânı hedeflerine; hem de Hükümet 
programında yer almış konulara sırtını dön
müş bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı 
plândan da, Hükümet programından da pek 
haberli görünmemektedir. 

Eğitim alanında sapma, gerileme ve hızdan 
düşmelere rağmen ışıklı bir harekete de takdir
le değinmek istiyoruz. 

Bu yıl ilkokullarda uygulama alanına konu
lan müfredat programını ileri bir anlayışın 
eseri saymamak mümkün değildir. Bu program, 
araştırıcı, kendine güven verici ve kişilik ka
zandırıcı özellikler taşımaktadır. İlkokullarda 
takrire ve hafızaya dayanan öğretim geleneğini 
ortadan kaldırması beklenmelidir. Yeni ilkokul 
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programını cesaretle uygulamaya koyan Sayın 
Millî Eğitim Bakanı ile programa emeği geçmiş 
kıymetli eğitimcilerimizi tebrik etmek isteriz. 

Temennimiz aynı anlayışın orta ve yüksek 
öğretime de hâkim kılınmasıdır. 

Ancak, söz ilkokul programından açılmışken 
bu güzel programın eski alışkanlıklarını bı
rakmak istemiyen veya işi kolaya alan tatbi
katçılar elinde istenilen verimi sağhyamaması 
gibi bir endişemizi de gizliyemiyeceğiz. 

Hele köylerde kaynak malzeme ve ders araç
ları kıtlığı ile yeni programın Nasrettin Hoca
nın leyleğine dönmesi mümkündür. Sırası gel
mişken Bakanlığın yahut Bakanlık içinde bâzı 
kişilerin bir yanlış tutumunu da teşhis etmek 
isteriz. Yardımcı ders kitaplarına ve yardımcı 
ders malzemelerine karşı bir allerji gösterilmek
te, Bakanın imzası ile okul müdürlüklerine öğ
rencilere kitap aldırılmasmı yasaklıyan genel
geler gönderilmektedir. Bu tutum yeni müfre
dat programının ruhuna aykırıdır.. Hem araş
tırmayı, aktif hazırlanmayı emreden bir prog
ramı yürürlüğe koyacaksınız, hem de kitap ve 
yardımcı kaynak teminini yasaklıyadaksınız, 
Bu olmaz. 

Bakanlık içinde ders kitaplarının tek kitaba 
çevrilmesi ve Bakanlık tarafından basılıp da
ğıtılması gibi bir görüşün hâkim olduğu sezil
mektedir. Sayın Bakandan bu hususta uyanık 
olmasını temenni edeceğiz. Bakanlığın teknik 
imkânları ve bünyesi bütün memleketin yüze
yine kitap dağıtmaya ve bunu maharetle ida
re etmiye elverişli değildir., özel okullara prog
ramında yer veren bir iktidarın ders kitapla
rında tekelciliğe ve devletçiliğe dönmesini an
lamak mümkün olmıyacaktır. 

Bakanlık ders kitapları konusunda, ders ki
taplarının ucuz, vasıflı ve güzel basılmış ola
rak piyasaya çıkmasını temin edebilirse görevi
ni yapmış olur. 

Bakanlığın bağlı yüksek okulların da üzerin
de önemle durmak lâzımdır. Bu okullarda en 
başta gelen mesele, yüksek bir öğretim mües
sesesinde öğretmenlik yapmaya ehliyet kazan
mış öğretim üyelerini bulmıa ve yetiştirme mese
lesidir. Üniversitelerde olduğu gibi bu okullar
da da asistanlık müessesesi cazip halde değil
dir. 

Yüksek okullara öğretmen tâyininde kıstas 
çoğu kere ehliyet ve liyakat yerine, adam ka-

547 — 
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yırma şeklinde olmaktadır. Bu yüzden de bâzı 
liyakatsiz ve ehliyetsiz öğretmenler yüksek 
okullarda ders okutmakta, yüksek tahsil dip
loması vermektedirler. 

Hele Hükümet merkezindeki yüksek okul
lar Bakanlık merkez teşkilâtında görev almış 
idareciler için bir arpalık gibidir. Genel umum 
müdürlüğe, git falanca yüksek okuldaki öğret
menliğe, hattâ şube müdürlüğünden bile alı
nanların, çoğu Ankara merkezindeki yüksek 
okullara öğretmen tâyin edilmektedirler. Yük
sek okullarda öğretmenlik yapabilmek için şu
be müdürü veya umum müdür olmak şartı ye
rine ilmî hüviyet, ehliyet ve liyâkat esas tutul
malıdır. 

Bu sakat tutum yüzünden yüksek okullar
dan bilhassa son yıllarda mezun olanların da 
yetersizlik ve kalite düşüklüğü gösterdikleri 
göze çarpmaktadır. 

Bu ders yılı başında yüksek okullarda öğ
renciler tarafından girişilen boykot hareketleri
nin belli başlı amacı, kendilerinin yetersiz öğ
retmenler elinden kurtarılması olmuştur. 

Ankara'da bulunan Ticaret ve Turizm Yük
sek öğretmen Okulu öğrencilerinin giriştiği 
boykot hareketinde, öğrenciler «Bizi bilgisiz 
öğretmenlerden ve yetersiz idarecilerden kur
tarınız» diye feryat etmekte idiler. Bu haklı 
feryat idareciler ve Bakanlık ilgilileri tarafın
dan okulun kapatılması veya öğrencilerin okul
dan kovulması tehdidiyle susturulmak isten
miştir;. 

Şimdi elimde Ankara Ticaret ve Turizm 
Yüksek öğretmen Okulunun öğretim üyeleri
nin listesi ile bu okulda okutulan ders sayısı
nı gösterir bir liste var. Liseden sonra dört 
yıllık bir tahsil süresi olan ve bu itibarla üni
versite denginde olan bu okulumuzda kimler 
ders okutmuyor, kimler öğretmenlik yapı
yor ki?... 

Meselâ okulun müdürü ki, kendisi ikfösat fa
kültesi mezunıMur. Yüklü idari görevleri dışın
da kendi okulunda, «Genel İktisat, Maliye ve 
Bütçe Prensipleri, İç ve Dış Ticaret Politikası, 
Genel işletmo iktisadı, Marketing, Finansman, 
İstatistik» adlarındaki tam 7 tane ders okut
makta, 'ayrıca bitişteki (sekreterlik okulunda 
da birkaç çeşit derse girmektedir. 

Okulun Müdür Muavini Bayan ise aslen lise 
öğretmeni, Fen. Fakültesi mezunu, idarecilik 
görevine ilâveten, «iktisadi Coğrafya, Müstehlik 
Eğitimi ve Mal Bilgisi» derslerini okutmakta 
ayrıca komşu ticaret lisesinde de Fizik, Kimya 
derslerine girmektedir. Aslımda Fizik Kimya öğ
retmeni. olan bu bayan öğretmenin okuttuğu 
Müstehlik Eğitimi ve Mal Bilgisi, hufeulnm te
mel bilimlerinden biridir. Değme hukuk profe
sörü zor kallkar bu dersin altından. Ama nasıl
sa tâyin edildiği üniversite ayarındaki bir yük
sek okulda bu kadıncağız kendi branşı dışında
ki en zor ve en önemli dersleri sözde okutabil
mekte, ilim yapabilmektedir. Tabiî M, işin te
melinde de vurdumduymazlık, ihmalkârlık ve 
iltimas yatmaktadır, 

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Oku
lunda okutulan derslerin listesi de var elimde. 
Okuyup kıymetli zamanlarınızı almak 'istemi
yorum. Tam 62 tane ders okutuluyor bu okul
da. Hiç bir faJkültede bu kadar sayıda ders 
okutulduğunu sanmıyorum. Ne işe yarıyor bu 
altmışiki ders? Altmışiki Iders yerine beş - on 
ders Okutulsa, ama tam okutulsa, ama ehil ho
calar tarafından okutulsa olmaz İmi? 

Sayın milletvekilleri, 
Özel okullar meselesine ide bir parça değin

mek işitiyoruz. 
M. P. Programı bakımından özel okullara 

karşı değildir. Ancaık, îbir sanayi (kolu şeklin
de gelişeni özel okulculuk, başı boş, 'her önüne 
gelenin açabileceği, kontrolsıüz ve (kayıtsız bir 
iş kolu da olmamalıdır. Diploma ticareti şekli
ne dökültoemelidir. 

Özel okulculuk Türkiye tâe en kolay ve en 
tatlı (kârları veren, bir yatırım sahası olmuştur. 
4 000 öğrencisi bulunan bir yüksek özel olkul, 
öğrencilerinden 16 milyon toplıyabiimetote. Bu
num ancalk 6 milyonunu maaş ve masraf olarak 
ödemekte ve Iböylece 10 milyon kâr sağlamak
tadır. Hemen hiçbir sanayi dalında TDU kadar 
(kolay (kazanılan tatlı Ibir kâra raslamak müm
kün değiDdir. 

Özel okulların her türlü (kontrol ve kayıt
tan uzak olduğu görülmektedir. Kalkınma Plân
larınım İsteklerine bu okullarda uyulmaması da 
bunun en büyük delilidir. Biraız önce îde belirt
tiğimiz ıgdlbi, plânlama isteklerine hiç bir resmî 
eğitim (kurumumuz ıda uymamaktadır aslında. 
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Geçen yıl on 'mühendislik yüksek özel oku
lumda 12 000, 9 eczacılık özel yüksek okulunda 
5 000, foeş 'diş hekimliği özel yüksek okulunda 
2 000, altı (Manya 'mühendisliği özel yüksek oku
lumda 3 500 'civarında öğrenci okumakta İdi. 
Bu yıl yeni açılanlariyle bu miktarların bir 
hayli artmış 'olduğumda 'şürJhe yoktur. 

Bu ıdurum böyle plânsız ve programsız şekil
de yürümekte devam ederse bâzı sahalarda dip
lomalı insan enflâsyonu meydana gelecek, işsiz
lik artacak, bir okumuş ve gayrimemnunlar 
zümresi meydana gelecektir. 

özel yüksek okulların 'her türlü kontroldan 
azade oMukllannm bir baıka delili de konten
janları (dışında iki misli 'öğrenciyi alabilmeleri
dir. Müfettişler tarafından verilen kontenjan
lar kurucular tarafımdan nazarı itibara alınma
maktadır. 

Özel yüksek okulları çoğu lise öğretmenli
ğinden igelme müfettişlerin yetki ile demetliye-
bileceMeri çok şüphelidir. 

Özel yüksek okulları Isıkı şekilde kontrol 
etmek, ısikı Usayıtlrıra ve şartlara bağlamak, fi
yatlarını da fakir aile çocuklarımın da okuya
bilmesi için elverişli bir faale getirmek gerek
mektedir. Bu 'okulların fiyatları çok yüksektir. 
Ticaret serbesttir diye (her önüne gelene okul 
açtırıp bir koyup, üç kazandırmak sakat bir 
tutumdur. Hiç bir sanayi dalında elde edilemi-
yen (kolay ve tatlı kazancı, igünıdüz en zor ve en 
ağır işlerde çalışarak geceleri okula devam et
mek durumunda olan gençlerin ve bunların ve
lilerinin (sırtından çıkarılmasıma nza gösterilmek 
serbest ticaret ahlâkı ile de, sosyal adalet an
layışı öe de bağdaştırılamıaz. 

Hükümetten bu konuda üstüne düşeni yap
masını talep ve temenni ediyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve okul
larda görev yapan müstahdemler yerine göre, 
sabahın saat 7 sinden akşamın saat 6 sına ka
dar çalıştıkları ve ancak yılda 15 gün dinlene
bildikleri halde ellerine pek az para geçmekte
dir. Okul hademelerinin 'ücretlerini artırmak ve
ya birtakım maddî yardımlar yapmak çok ye
rinde olcaktır. 

Geçen yıl da bu konuda Millet Partisi Gru-
pu adına temennide bulunmuştuk. Bu yıl yi
ne bütçede bu konuda bir yenilik, bir değişik
lik getirilmemiştir. Sayın Bakandan okul 
müstahdemlerinin durumlariyle yakından ilgi

lenmesini grupumuz tekrar temenni ve rica et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenler arasında
ki huzursuzluğa değinmek bizim için bir görev 
olmuştur. Sayıları 150 bine yaklaşan bu büyük 
eğitim ordusu içinde reddedilmesi mümkün ol-
mıyan bir huzursuzluk göze çarpmaktadır, öğ
retmenin gördüğü ödev büyük ve ağır, aldığı 
ücret ise pek azdır. Büyük bir çoğunluğunun 
ortalama maaşı 450 - 600 lira arasındadır. Bu
günün ağır koşulları içinde öğretmen çoluk ço
cuğunun karnını doyurabilmenin çetin müca
delesi içindedir. 

Millet Meclisine öğretmenler lehine yapılan 
tekliflerin hemen hiçbiri itibar görmemiştir. 
A. P. çoğunluğunun oylariyle ya reddedilmiş, 
yahut da ertelenmiştir. Arkadaşım Sayın İsmet 
Kapısız ile birlikte bundan üç sene önce ver
diğimiz ve Eğitim Enstitüsü mezunlarının üni
versitelere de devamlarını temin edecek mahi
yette bir kanun teklifi, Millî Eğitim Komisyo
nunda kabul edilmiş ve ivedilik kararı almış
ken bugün hâlâ Bütçe Komisyonundaki bir 
dolapta uyutulmakta, bir raportöre dahi veril
memiş bulunmaktadır. 

Öğretmenlerin bu maddi sıkıntıları yanın
da uğradıkları mânevi sıkıntı daha da büyük
tür. Adalet Partisi il ve ilçe teşkilâtlariyle 
öğretmenlere bir husumet cephesi kurmuş bu
lunmaktadırlar. Asılsız şikâyetler, baskılar, 
yıldırmaların ardı arkası alınmamakta, öğret
men ; ne zaman sürüleceğim, ne zaman bir hak
sız muameleye uğrıyacağım, diye sürekli bir 
tedirginliğin içinde bulunmaktadır. 

Türk öğretmenine bozuk ideoloji sahibi na
zariyle bakmak büyük bir haksızlıktır. Öğret
menler de bu milletin evlâtlarıdır. En uzak 
köyle en zor şartlar altında görev veren öğret
menin elinden tutmuyor, onun maddi duru
munu ıslah edemiyoruz. Bari mânevi huzursuz
luğa mahkûm etmiyelim. 

Sayın milletvekilleri; 
Üniversite konusunda, bunca olaylardan 

sonra yine de 1969 Bütçesine hiçbir şey konul
mamış gibidir. Yani eski hamam eski tas de
vam edeceğe benzemektedir, öğrenci ayaklan
maları, boykotlar, işgaller, Meclislerdeki gö
rüşmeler, üniversitedeki çalışmalar daha şim
diden unutulmuşa benzemektedir. 
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Bizim ezelî derdimiz budur. Konuşmak, 
uğraşmak fakat bir sonuca varamamak, bir 
eser yaratmamak. 

Geçen yıl Fransa'da bizdeki olayların hem 
de çok şiddetlisi cereyan etmiş, yakmalar, yık
malar, işgaller, boykotlar, kavgalar ve döğüş-
ler bir karabulut gibi Fransa'nın üzerine çök
müş olduğu halde netice ne olmuştur? Fransa 
derhal bu ağır yükün altından kalkmasını be
cermiş. Daha güçlü, daha dinamik bir özelliğe 
yeniden kavuşmuştur. Fransız Hükümeti bizim 
Hükümet gibi vaitlerle, oyalamalarla vakit ge-
çirmemiş, derhal bir Üniversite reformu kanu
nu hazırlıyarak De Graulle'un de büyük desteği 
ile Meclislerinden geçirmiş, neticede Fransız 
Resmî (Gazetesinin 13 Kasım 1968 tarihli nüs
hasında 12 Kasım 1968 tarih ve 68/978 sayılı 
Kanun olarak yürürlüğe koydurtmuştur. 

Bu kanunun, yani Fransız Üniversite reform 
Kanununun gerekçesinden bâzı pasajları mü
saadenizle okuyacağım : 

Doçent Dr. Mukbil Özy örük'ün, «1968 Fran
sız Üniversite reformu» başlığını taşıyan incele
mesinden aynen okuyorum : «17 Mart 1808 den 
bu yana 160 yıl geçmiş, bu süre içinde gerek 
Fransa, gerek bütün dünya birkaç yüzyjl bo
yunca çok önemli değişikliklere uğramış, hiçbir 
yapı, hiçbir metot bu değişikliklerin etkilerin
den kendisini kurtaramamış, fakat mütaaddit 
reformlara rağmen yüksek öğretimde Napol-
yon'un koyduğu esaslar sürüp gitmiştir, öyle 
ki, bir zamanlar birkaç bin öğrenci için düşü
nülmüş sistem bugün altıyüzbin yüksek öğre
nim öğrencisine uygulanmaktadır.» 

Bizde de böyledir. Fransa'dan aldığımız bu
gün artık onların da şikâyetçi oldukları, de
ğiştirdikleri usuller ve yönetim şekli bilhassa es
ki üniversitelerimizde devam edip gitmektedir. 
Fransız Üniversite reformu Kanunu gerekçesi 
devam ediyor : «Devamlı ve sürekli bir hareket 
çağında idari yapıdaki bu atalet, yapının bü
yük kusurunu teşkil etmektedir. Hocalara dü
şen öğretim görevi kimi yerde kendilerini araş
tırma yapmaktan alıkoymuştur. Pek çok bi
lim dalında öğretim tekrar usulüne dayanmak
ta devam etmiştir. Fakat, hocaların artışı ile 
öğrenci sayısının artışı arasındaki nisbetsizlik 
ve bu nisbetsizliğin sebebolduğu anlaşma takrir 
usulünün verimini bozmuştur. 
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Milletin gittikçe daha geniş tabakalarından 
devşirilmekte olan öğrenciler, çoğu kere bir aile 
çevresinden de yoksun, ve kendi hayatlarını ka
zanma çabası veya biran önce hayata atılma 
mecburiyeti içinde daha süratli bir topluma 
mal edilmeye muhtaçtırlar, ikinci olarak en-
tellektüel ve psikolojik plânda genişlemiş bir 
dünyada üniversite, bilgilerin tekelini artık 
kendisinde tutmamaktadır. Basın, kitaplar, 
seyahatler her türlü resim, herkese bilgi edin
me ve bilgisini artırma yollarını açmaktadır. 
işte bu durumda öğrenci, öğrendiği şeyin ba-
zan iğreti ve çoğu kere de sanıldığı kadar sağ
lam ve şaşmaz olmadığını anlamaktadır. Böy
lece de bilgileri verme ve verileni denetleme 
usulleri gösterilen kaygıyı kaybetmektedir. 
Olaylardan uzak düşmüş bir kültür üniversite
yi yalnızlığa sevk etmiştir. Fransa, kendi sınır
larını aştıkça, üniversite kendi duvarları içine 
kapanmaktadır. 

Üniversite, öğrencilere dereceler ve diplo
malar vermeye devam etmektedir, fakat bu öğ
renciler üniversiteden topluma biran önce dâhil 
olabilmenin, biran önce mal olabilmenin yolla
rını ve imkânlarını da vermesini, yani meslek 
kapılarının da kendilerine açmasını istemekte
dirler. Üniversite ise bunu yapmamaktadır, 
zira bu hususta ne maddi imkânlara sahiptir, 
ne de bu konu ile fikren ilgilenmiş bulunmak
tadır. Bu durumda, diplomalar gittikçe daha 
çok tartışılabilir bir kültürün alâmeti olarak 
kalmakta, hayata açılış yolları da gittikçe da
ha belirsiz, vuzuhsuz bir hal almaktadır. 

ficinde, doğduğu zamanın şartlarından uzak
laşmış olan ve çağdaş dünyanın talep ve ihtiyaç
larını ve uluslararası rekabete cevap veremi-
yen Fransız üniversitesi, boşluklarının ve ek
sikliklerinin farkına çok ağır varabilmiştir. 
Kültür kendisini sadece soyutlarla beslememeli, 
somut ile de bağlantısını kurabilmelidir. De
mokratik bir memleket genel kültür her şeyden 
önce genelleştirilmiş bir kültür demektir. Bu 
kültür kişiyi her hangi bir mesleke yöneltme-
se bile herkese lâzımdır. Fakat üniversite, öğ
renciyi bir mesleke de hazırlamak mecburiyetin
dedir. Üniversite bu hazırlama işini, arızi de
ğil, asli olarak görmelidir. Yani üniversite, 
kendilerini, açılacak meslekler ve yollar hak
kında öğrencilerini aydınlatabilecek durumda 
olmalı, istiyenleri mesleklere yöneltmeli, yay-

550 — 



M. Meclisi B : 55 18 . 2 . 1969 O : 1 

dığı kültüre halel getirmeden pratik bir ye
tişmenin esaslarını da vermelidir. Bunun yapı
labilmesi, üniversitenin, pratik bilgileri, teo
rik bilgilerin bir tenezzülü değil, fakat mü
temmimi saymasına bağlıdır. Üniversite öğren
cisine içinde yasamakta olduğu toplumu, onu 
ıslah edebilmesine yardımcı olabilmesi için 
tanıtmalıdır, öğrencileri yetişkin toplumun üye
leri olmaya hazırlamalıdır. Bu ise bölge ve 
beilde toplumları ve ekonomik ve sosyal âlem 
ile, Avrupa^da Fransızca konuşan memleketler 
ve dünya üniversiteleriyle bağları kuvvetlen
dirmeye bakar. Aynı şekilde üniversite, öğren
cinin bu yolda yetişmesini, insanın karşılıya-
cağı sorunlar üzerinde serbestçe bilgi edinme 
ve gelecekteki sorumluluklara hazırlayıcı hür
riyet kullanma imkânlarını ona üniversite me
kânı içinde sağlamakla da yardım edebilir. Bil
hassa daha üniversiteden itibaren yönetime ka
tılma yolundan öğrencilerin kişinin kaderini 
kendi eline almasını öğrenmeleri için yardım et
melidir.» 

Fransız üniversiteleri için söylenen bu söz
ler, bu sözlerde belirtilen gerçekler, dertler 
eksiklikler, noksanlıklar bizim üniversiteleri
miz için de varittir, hem de fazlasiyle varittir. 
Yeni yeni üniversiteler açmak, bunlara öğre
tim üyeleri yetiştirmek, her yıl çığ gibi büyü
yen yüksek öğretim gençliğine yurt, kredi 
temin etmek suretiyle sosyal sefaletlerin önü
ne geçmek meseleleri eklenince üniversite konu
sunda bizim yapmamız greken iş daha da ağır
dır. Hal böyle olduğu halde, Hükümeti, dola-
yısiyle Millî Eğitim Bakanlığının üzerine dü
şen ödevleri yapmakta ciddî bir tutumun için
de göremiyoruz. 

İşte Fransa'daki örneği; Fransa'da da aynı 
olaylar meydana gelmiş, ayaklanmalar, boy
kotlar, işgaller meydana çıkmış, üniversitenin 
dertleri ortaya vurulmuş, fakat Hükümet ko
nuşmakla kalmamış derhal Meclislerinden Üni
versite Reformu Kanununu geçirmek ve Hükü
metin üzerine düşen ödevlerin biran önce ye
rine getirmek suretiyle üniversitenin dertlerine 
çare bulmuştur. 

Bizde ise, bu Mecliste de konuşulmuştur, 
üniversite bünyesi içerisinde de konuşulmuştur, 
yazılar yazılmıştır, kitaplar çıkarılmıştır. Hâlâ 
bakıyoruz, üniversite reformu için hiçbir ha

zırlık yoktur. Hükümetin görevine düşen saha
da hiçbir hazırlık, hiçbir tedbir ortaya konul
mamıştır. işte, bir Avrupa Devletiyle bizim 
Devletin arasındaki fark da budur. Biz konu
şuyoruz, konuşuyoruz neticeye varamıyoruz. 
Onlar da konuşuyorlar, fakat derhal tedbirle
rini alıp dertlerini ortadan, kaldırıyorlar, izale 
ediyorlar. 

Asistanlar meselesi üniversitemizin gelece
ği bakımından mutlaka hal çaresine bağlanma
lıdır. Asistanların bu yakınlarda boykotlara 
gittikleri malûmdur. Bunlar yalnız tazminat de
ğil, üniversitenin ıslahı, üniversitede reform 
yapılmasını da istemektedirler. Fakat asistan
ların bugün, tazminatları ve aldıkları ücretler 
kendilerini bu büyük görevlerine hazırlamayı 
temin etmekten çok uzaktır, 500 - 600 hattâ 
700 lira ile büyük şehirlerde geçinmek, ilim 
yapmak, hazırlanmak mümkün değildir. Asis
tanlık müessesesini ıslah etmek ve bunları mad
di imkânlarla teçhiz etmek Devletin görevidir. 
Millî Eğitim Bakanından, bu görevi yerine ge
tirmek için ne yapmak lâzımgelirse derhal faa
liyete geçmesini temenni ve rica ediyorum. 

Bilhassa üniversitelerimize bağlı Hacettepe 
Hastanesinde uygulanan fiyat tarifeleri çok 
yüksektir. Fakir halk, dar gelirli vatandaş ve 
köylü yurttaşlarımız fiyat yüksekliğinden do
layı bu hastaneden istifade edememektedirler. 
Sanki bu hastane, bu fakir memleketin içinde 
4eğil de Teksas'ta kurulmuş gibi varlıklı aile
lere göre bir fiyat tatbik etmektedir. Fakir 
fukara halktan kimse, bir ameliyat için 3 bin 
lira, 5 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira gibi 
ücreti ödemekten âcizdir. Dolayısiyle bu hasta
nelerden faydalanamamaktadırlar. 

Üniversite idarelerinin ve senatolarının has
tanelerdeki bu yüksek tarife durumuyla da ya
kından ilgilenmelerinin teminini rica edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakan
lığı içerisinde bâzı iltimaslı muamelelerin ya
pıldığı öteden beri bilinmektedir. Hakkı olana 
hakkı verilmemekte, haksız olana da fazlası, 
daha fazlası verilmektedir. 

Şimdi, elimizde bir dosya var. Bu dosyayı 
kürsüden inerken Sayın Millî Eğitim Bakanına 
takdim ve gerekenin yapılmasını grupumuz adı
na temenni edeceğim. 
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Bu dosyada tesbit edebildiğim isimler var. 
228 kişi; bunlar ilkokul öğretmeni iken, yani 
öğretmen okulu mezunu iken yüksek yatılı bir 
okula devam etmeye başlamışlar, fakat çeşitli 
nedenlerle, hastalık sebebiyle, okuyamama sebe
biyle bu okulları bitiremeden ayrılmışlar, bu 228 
kişi. 

Bundan sonra, bunlardan kimisi ayrılmış 
başka mesleklere geçmiş, fakat birçoğu da tek
rar ilkokul öğretmenliğine dönmüş veya yeniden 
başka bir yüksek okula geçmişler ve yeniden bu 
yüksek okuldan mezun olmak suretiyle ortaöğ
retim öğretmenliğine geçmişlerdir. Yani yine öğ
retmenlik yapmaya devam etmişlerdir. Bakan
lık bunlar hakkında iki türlü muamele uygula
mış ; kimisinden ilk girdikleri yüksek okuldan, 
yani girdikleri yüksek okulu bitirememe nede
niyle bu okuldaki masraflarına karşılık tazminat 
dâvası açmış, kimisinden de zaten sen öğretmen
lik yapıyorsun diye tazminat dâvası açmaya lü
zum görmemiş, yani bakanlık, öğretmenlerin bir 
kısmından davacı olmuş, bir kısmından da dava
cı olmamış. Böylelikle ya şahıslar yahut da Dev
let 1 milyonun üstünde zarara sokulmuştur. 

Bu nasıl meydana gelmiştir? Adamı olan 
gitmiş bakanlıkta işini yaptırmış, adamı olmıyan 
da işini yaptıramamış ve böylelikle bakanlık ya
kasına yapışmak suretiyle ondan davacı olmuş
tur. Yani ilkokul öğretmeni bir yüksek okulda 
okurken ayrılıyor, tekrar ilkokul meslekine dö
nüyor, öğretmenlik yapıyor. Bakanlık; zaten sen 
öğretmenlik yapıyorsun, bu yüksek okulda oku
duğun zamanki masraflarına karşılık da birkaç 
sene daha fazla mecburi hizmet yaparsın, demiş 
ve ondan davacı olmamıştır. 

Ama başka birisine de; sen öğretmenlik yap
san dahi yüksek okulda okuduğun için ve burayı 
da yarım bıraktığından dolayı bu masraflara 
karşılık olan tazminatı mutlaka ödiyeceksin, de
miş ve onlar hakkında tazminat dâvası, açmış
tır. 

Ben bundan iki sene önce bakanlığa bir yazı 
ile müracaat etmiş ve bu durumun nedenini sor
muştum. Bana, Müsteşar Yardımcısı Sıtkı Bil
menin imzasiyle şöyle bir cevap verilmişti. Tu
tanaklara geçmesi için okuyorum : 

«8 Ekim 1966 tarihli dilekçenize karşılık » 

Mecburi hizmet taahhüdü altında olarak ya
pılan bir öğrenimin, okulu terk, başarısızlık ve

ya çıkarılma sebepleriyle yanda bırakılması, 
yani ikmal olunmaması halinde, ilgilinin Devlete 
karşı para borcu meydana gelmekte, mecburi 
hizmet borcu teşekkül etmemektedir. Bu bakım
dan böyle bir kimsenin her hangi bir vatandaş 
gibi bakanlığımıza yapmakta olduğu memuriye
tin Devletçe kendisi için yapılmış ve fakat öğre
nimin ikmal edilmemesi sebebiyle faydasız kal
mış masraflara karşılık olarak tutulması imkân
sızdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sıtkı Bilmen 

Müsteşar Yardımcısı» 

25 Ekim 1968 tarihini taşımaktadır. 

Şimdi bu yazıda deniliyor ki; bir ilkokul öğ
retmeni yüksek bir okula gittiği zaman burayı 
bitirmeden tekrar ilkokul öğretmenliğine döner
se yüksek okulda okuduğu masraflara karşılık 
o borçlan ödemesi lâzımdır. 

Fakat, ben bir soru önergesi de Maliye Ba
kanlığına verdim. Maliye Bakanlığı da Millî 
Eğitim Bakanlığından almış olduğu malûmata 
istinaden bana şöyle bir cevap vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sanyüce, bir dakikanızı 
istirham edeyim. 

Görüşmeniz ne kadar sürecek efendim; eğer 
uzun sürecekse Umumi Heyetten uzatma karan 
alalım. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTÎF SA-
RIYÜCE (Devamla) — îki, üç dakikada bitire
bilirim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTÎF SA-, 
RIYÜCE (Devamla) — «Soruya ilişik cetvelde 
adları yazılı 228 öğrenciden 42 si hakkında 
Bakanlığımızca dâva açılmış olduğu tesbit edil
miştir. 

2. Millî Eğitim Bakanlığından alınan bilgi
ye göre geri kalan 186 öğrenciden 69 zu hakkın
da belgeli olmalan sebebiyle 1338 sayılı Kanuna 
tevfikan dâva açılmamıştır.» 

Aslında bâzı belgeli öğrenciler hakkında dâ
va açıldığı varittir, bunlar bizce de bilinmekte
dir. 

«b) 48 i hakkında halen öğretmenlik yap
makta olmalan sebe/biyle dâva açılmamıştır» di
yor. Halbuki bana müsteşar yardımcısının imza-
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siyle, öğretmen olsun, olmasın mutlaka tazmi
nat dâvası açılması lâzımdır, diye cevap verili
yor. 

Maliye Bakanlığınca verilen bilgide ise; bun
lardan 48 i zaten bugün öğretmenlik yapmak
tadırlar, bunlar için dâva açmaya lüzum görme
dik, diyorlar. Kaldı ki, adresleri bence bilinen 
bâzı şahıslar bugün öğretmenlik yapmakta ol
dukları halde Ankara mahkemelerinde dâvaları 
devam etmektedir. 

Bunlar nasıl olmuş? Birisi hakkında dâva 
açılmış, 5 bin lira, 6 bin lira üzerinden. Öteki 
hakkında dâva açılmamış. Bu nasıl meydana 
gelmiş. Bundan sonra bu hukuk dışı, birbirleri
ne zıt tutumlar ne suretle ve neye mal olmak 
suretiyle meydana gelmiş; bunun mutlaka araş
tırılması ve mesullerinin de ceza görmesi lâzım
dır. * 

«c) 6 sı hakkında, tazminat borcunu nak
den ödemiş bulunmaları, 

d) 4 ü hakkında mecburi hizmet yapması
na, hastalık veya ölüm gibi mücbir sebeplerden 
illeri gelmiş olması, 

e) 12 sinin de gündüzlü olarak eğitim gör
müş olmaları dolayısiyle takibat icrasına mahal 
kalmadığı ve 

18 i hakkında da takibin derdest bulunduğu 
anlaşılmaktadır.» 

İki. senedir benim uğraşmam üzerine 18 i üze
rine dâva açılmıştır. 

«Geriye kalan 29 öğrencinin durumu hakkın
da da bir bilgi sağlanamamıştır.» diyor. Yani 29 
kişinin de dosyası ortada mevcut değildir. Bun

lar ne olmuştur, dâva açılmış mıdır, açılmamış 
mıdır, nerededir, niçin bir takibata mâruz bıra
kılmamıştır? Bunlar belli değildir. 

Görüyorsunuz ki, Sayın Bakan, mecburi hiz
metlerden doğan bu takipler Bakanlığınızın içe
risinde çok gelişi - güzel yapılmakta, foattâ ara
ya iltimaslar girmekte, belki de rüşvet dahi gir
mektedir. Bu takiplerin tek elde birleştirilmesi 
lâzımdır. Düzenli bir şekilde yürütülmesi icabe-
der. 

Biz bu dosyanın Meclise aksettirilmek sure
tiyle teşriî yol usulüne başvurulmasını çok dü
şündük. Ondan sonra da, üst seviyedeki memur
ların ve bilhassa Sayın Bakanın bu işlerden ha
beri olmıyacağı kanaatine vardık ve dosyayı 
kendisine tevdi etmek suretiyle gerekli işlemi 
yapacağını ve bize de neticeden bilgi vereceğini 
düşündük. Şimdi kürsüden inerken dosyayı Sa
yın Bakana takdim edeceğim. Gereğinin yapıl
masını da tekrar tekrar istirham ve rica edece
ğim. 

Millet Partisi Grupu adına Millî Eğitim ve 
üniversiteler bütçesinin Türk Milletine, üniver
sitelere ve Millî Eğitim Bakanlığı camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (M. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, saat bir hayli ilerle
miştir. 

Bundan sonraki grup sözcülerinin konuşma
larını yarıda kesmemek için saat 14,30 da tekrar 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,40 

ı » ı • ı * 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Muzaffer* Şamiloğlu (Kars), Adil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — 55 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi 
üzerinde söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
İbrahim ökt em 'indir. 

Buyurun Sayın öktem. 
Saat 14,30. 

0. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, yüksek iziniriizle sözlerime başlama
dan evvel iki yıl hizmetinde bulunduğum eği
tim toplumumuzu yüksek huzurunuzda bir de
fa daha içten saygı ve sevgiyle selâmlamak isti
yorum. 

Bu yapacağım konuşma aşağı - yukarı 
Cumhuriyet döneminde millî eğitim hizmetleri
nin bir eleştirisidir. Bu eleştiride her iktidar 
kendisine düşecek şeref payı kadar sorumlulu
ğu da bulacaktır. Elimden geldiği kadar, es
kiden taşıdığım sıfatı da göz önünde tutarak, 
objektif olmaya çalışıyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasiyle Ata
türk devrimlerinin getirdiği devrimci ve milli
yetçi ruh ve anlayışın, son yıllarda, toplumu
muzda, devrinıleri yerleştirmek ve devamını 
sağlamakla görevli çeşitli kurumların, birçok 
nedenlerle, yetersiz kalmasından dolayı, önce 
durucu, zamanla tutucu ve bâzı eylemlerde de 
gericiliği okşayıcı bir anlama alındığı görül
mektedir. 

Bunun nedenlerini, bir yandan Millî Eğitim 
politikamızın bütün vatandaşları kapsamına 
alamamış olmasında, bir yandan da her kade
mede ettiği kuşaklara üretici bir niteliğin yanı-
başında, devrimci ve ilerici bir kişilik sağla
mada yetersiz kalmasında ve nihayet bu eğitim 
düzeninin dışında tamamen, kontrolsuz kalan 
yer altı ve fırsat bulunca da yer üstüne çıka
bilen bir başka düzünde eğitime tabi kuşakla
rın varlığında aramak yerinde olacaktır. 

Bir bakarsınız herkes Atatürkçüdür ve Ata
türk devrimlerinden yanadır. Atatürkçülük, 
bilinçli veya bilinçsiz olarak ulusumuzu öyle
sine sarmıştır ki, aşırı sağdan aşırı sola kadar 
her düşünce ve niyet, kendini, onun yanı ba
şında göstermek zorunluğunu duyar. Bununla 
beraber karanlık arka niyet ve düşünceler, 
amaçlarına varabilmek için, çoğu defa sinsi ve 
fırsat buldukça da açıktan, Atatürkçülüğü ve 
onun sembolize ettiği ilericiliği körletmek için 
var güçleri ile uğraşmaktan vazgeçmezler. 

Eğitim politikamızın, neye mal olursa ol
sun, gerçek milliyetçilik ve ilericilik sağlama 
vasfını azaltan, nedenleri üzerimde ciddî olarak 
durmava mecburuz. 

Çağdaş uygarlık seviyesine ulusumuzu çı
karmayı amaç edinen millî eğitim politikamı
zın 45 yıllık uygulamasının verdiği sonuçlan 
gözden geçirmekte zorunluk duymaktayız. 
Sosyo - kültürel, ekonomik ve politik kalkın
mamızda en çok etkili olan (bir büyük hizmet 
sektörünü derinlemesine eleştirmeye vaktimte 
müsaidolmıyacağı için, önemli noktalar üze
rinde görüşlerimizi özetlemeye ve bundan ge
rekli sonuçlan çıkarmaya çalışacağız. 

örgün eğitim düzeninin ilk kademesi olan 
ilköğretim, mecburi olmasına rağmen, okuma 
çağındaki çocuklanmızın hepsini kapsamaktan 
uzaktır. Kaldı ki, köyde, kasaba ve şehirlerde 
verilen ilköğretim büyük seviye farklan gös
termektedir. 

Geri kalmış memleketlerde eğitim hizmeti
nin ilkel amacı, bütün vatandaşlan okur - ya
zar hale getirmektir. 

Türkiye'mizde durum nedir? 

Elimizdeki istatistik imkânları içinde, ko
nuyu 15 er yıllık iki dönemde eleştireceğiz. Bi
rinci dönem; 1935 - 1950 arasıdır. 1935 te oku
ma - yazma bilen vatandaşlann sayısı 2 476 000, 
kara cahillerin sayısı 10 345 000, oran % 19,2 
dir. 1950 de bu oran % 33,6 ya yükselmi§, 
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böylece birinci 15 yıllık dönemde artış oran 
ortalaması % 14,4 olmuştur. 

îkinci dönem 1950 - 1965 arasıdır. 1950 -
1955 arasında geçen.beş yılda okuma - yazma 
bilen oranı genel nüfusun % 40,9 unu, 1965 
yılında ise bu oran % 48,7 ye varmıştır. Bu 
ikinci 15 yıllık dönemde sadece % 15,1 fark 
sağlanılmıştır. 30 yılda ise bu tartış oranı 
% 29,5 olabilmiştir. 1969 yılında bu oranın se
vindirici bir seviyeye çıkamadığı ve karacahil 
vatandaşlarımızın hâlâ nüfusun yarısından faz
lası olduğu kanısındayız. 

Birinci 15 yıllık dönemde, 1928 de ger
çekleştirilen harf inkılâbı sonucu, nazari olarak 
(0) a inen okuma - yazma bilen vatandaş sa
yısı 1928 den 1935 e kadar geçen yedi yılda 
genel nüfusa oranla % 19,2 ye çıkıyor, ondan 
sonra oranlar devamlı bir düşüş kaydediyor. 

Rakamlar, başlangıçta dinamik bir durum 
gösteren ilköğretim hizmetinin gitgide statik 
bir duruma girdiğini göstermektedir. Ülkemi
zin Batı komşularında okuma - yazma oranı 
ise % 95 i bulmuştur. 

1963 te girilen plânlı kalkınma döneminde 
ilk bes yıllık uygulama ümit verici bir geliş
me kaydetmiş iken, ikinci beş yılın 1968 uygu
laması ile 1969 bütçesinde ayrılan tahsislerin 
azal+ılmış olması îkinci Beş Yıllık Plânda ön
görülen süre olan 1973 te ilköğretim çakında
ki çocuklarımızın tümünü eğitim olanakların» 
kavuştur aımıva cağımız anlaşılmaktadır. 1969 
bütçe »gerekçesinin 13 ncü savfasmdaki, rapor
törlerin su mütalâasını dikkatinize sunarım. 

«Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döne
minde istenilen sayıda derslik ve okul yanıl
mış...» derken, arkasından şu mütalâa eklen
mektedir.: «Mahallî idareler katkısının azal
ması karsısında plânın öngördüğü ödenekten 
kesinti ya,mlm,ava devam edildiği takdirde 1973 
yılma kadar 222 sayılı Kanun ve plân hedef
lerine varılması mümkün olmıyaıcağı srörülmek-
tedir.» Raportörler aynı zamanda ilköğretim ya-
tiTrmîarının. kesilmemesi gereğine de önemle 
işaret ediyorlar. 

Gerçekte A. P. iktidarının plân hedeflerini 
gerçekleştirici, ilköğretim, yatırımlarını kesti
ği görülmektedir. Aşağıda verdiğimiz rakam
lar bunun açık delilidir. 

örneğin, 1963 - 1965 yıllarında yeni yapı
lan okul sayısı oranı ortalama % 5,45 artış 

kaydederken, 1968 - 1969 ders yılında bu oran 
% 3,7 gibi en düşük orana kaydedilmiştir. 
1965 ten itibaren geçen 4 yıllık A. P. iktidarı 
döneminde ortalama yıllık oran % 4,23 te kal
mıştır. Derslik sayısında ise düşüş oranı daha 
da yükselecektir. 1963 - 1965 arası iki yılda 
derslik sayısında ortalama oran % 7,2 artış sağ
lanmış iken 1965 - 1969 arası dört yılın kay
dettiği ortalama artış oranı % 5,3 e düşmüş
tür. 

Diğer taraftan Devlet bütçesi gelirlerinin 
süratle artmasına karşılık, 1966 yılından iti
baren plân hedeflerinin öngördüğü yatırımlar 
kısılmaya başlanmıştır. 1963, 1964, 1965 yılla
rında eğitim yatırımlarının bütçe genel gelirine 
oranı % 15 in üstünde iken 1966 dan itibaren 
düşmeye başlamış ve bu oran 1969 da % 11,95 e 
düşerek önemli bir eksilme kaydedilmiştir. 
ilköğretim yatırımları açısından 1969 yılı büt
çesi bir kısıntı rekoru kaydetmektedir. 1968 
yılında 338 küsur milyon olan bu yatırımlar 
tutarı 1969 bütçesinde 165 küsur milyon ola
rak teklif edilmiştir. 

Bütün bu rakamlar şunu göstermektedir: 
"Birinci Beş Yıllık Plânda 1972 de, İkinci Beş 
Yıllık Plânda ise 1973 te çözümleneceğine işa
ret edilen mecburi ilköğretimin okuma çağında
ki çocuklarımızın tümünü okula ve öğretmene 
kavuşturma dâvasının tarihi kestirilmiyen, ge
rçek baiharlara kaldığı görülmektedir. 

Ortaöğretimdeki durum ise kalitatif nlânda 
^eğil, fakat kantitatif ilânda çeliştiği için cığ-
nndan çıkmış görünüyor. Aslında ortaöğre
tim, tüm eğitim düzeninin, üzerinde en eok 
burulması gereken temel kademesidir. Bir ta
raftan, ekonomik alanda öğrenciye doğrudan 
'loğrııvıa üreticilik formasyonu vermesi ile en 
^ok ihtiyaç duyulan insan gücü yetiştirmesi, 
diğer taraftan yüksek öğrenime gecisi sakla
ması ile, de hayati bir değeri vardır. Yurdun 
kültürel ve ekonomik kalkınması ortaöoreti-
min niteliğine ve sevivesine bağlıdır. Kabul et
mek lâzımdır ki, bugünkü ortaöğretim - hele 
vurt ölçüsünde ele alındığı zaman sayısı her 
vıl artan fakat bu artışla orantılı olarak sevi-
vesi her yıl hışla düsen, âdeta srercek fonksi
yonu yitirmiş bir duruma düşmüştür. 1993 te 
baslıvan birinci eğitim döneminde ortaöo-retim 
modern eğitim anlayışına, <?ok daha yaVın bir 
nitelik göstermiştir, örneğin, 1927 yılında 1189 
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öğrencili 19 lise ile, 1 080 öğrencili 9 sanat 
okulu ortaöğretimin kadrosunu teşkil etmekte 
idi. 1949 ders yılında ise; lise sayısı, 18 000 
öğrenci ile, 59 a çıkmıştır. Buna karşılık teknik 
öğretim yeni görüş ve anlayışla iki plânda geli
şen sağlam (bir (bünye kazanmıştır. 7 277 öğren
cili 60 sanat enstitüsünü, 13 000 öğrencili 80 
teknik okulu içine alan, insan gücü ihtiyacı 
hesapları o günlerde henüz ortada olmadığı 
göz önünde tutulursa çağdaş bir eğitim anla
yışına cevap veren oldukça dengeli bir ortaöğ
retim düzeni gerçekleştirilmiş ve bu denge 
1950 yılına kadar sürdürülmüştür. 

Bütün iktidarların uygulamakla görevli ol
dukları Birinci ve ikinci 3eş Yıllık Kalkınma 
Plânı da, ortaöğretimde teknik ve meslekî eği
tim ve öğretime öncelik ve önem verilmesini 
hedefleri içine almıştır. 1963 - 1964 ders yılın
da, plânın ilk uygulama yılı olmasının doğur
duğu çeşitli zorluklar ve direnişlere rağmen, 
plânın emrettiği politikanın yürütülmesine 
başlanmış ve 1964 - 1965 yılında da buna de
vam edilmiş ve haşarı yolu böylece açılmış idi. 

Bu arada imtihan yönetmeliğinde, öğrenci
yi, hem moral ve hem de pedagojik açıdan, za
man körletmesini önleyici ve öğretim seviye
sini yükseltici ciddî tedbirler alınmış idi. Böy
lece 1950 den bu yana eğitim düzeninin belli 
başlı arızası olan, siyasal etkilerle alman öğ
renci lehine görünen, aslında öğrenci ve Öğre
timin seviyesi aleyhine olan imtihan yönetme
liklerine hâkim kılınan tavizci zihniyete son 
verme yolu da yeniden açılmış oldu. 

A. P. iktidarı bütün ıbu sağlam sonuçları 
siyasal tâviz uğrunda sulandırmaktan kendini 
kurtaramadı ve hugün içinde bulunduğumuz 
eğitim çıkmazının yaratıcısı oldu. 

Şu rakamlar, sözlerimizin gerçeğin ifadesi 
olduğunu göstermektedir: 1964 - 1965 ders yı

lında 93 346 öğrencisi olan 164 genel lise (ak
şam ve kolej kısmı dâhil) sayısı 1968 - 1969 
ders yılında 180 363 öğrencili 291 rakamına 
yükselmiştir. Yalnız 1968 yılında, çoğu öğret
mensiz olanak, 75 yeni lise açılmıştır. Zaten 
öğretim seviyeleri çeşitli nedenlerle düşük olan 
genel ortaöğretim, hu yeni açılışlar furyası ile, 
yurt ölçüsündeki dengesizliği de hesaba katar
sanız, seviyesini büsbütün kaybetmiştir. 

Buna karşılık teknik öğretimde gelişme, 
genel öğretime kıyasla yok denecek kadar 
azalmıştır. 1969 hütçe gerekçesi hakkındaki 
raporun 31 nci sayfasında yer alan 1966 - 1969 
arasındaki «erkek teknik okullarını» göste
ren çizelgede; Erkek Teknik öğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı olan 1 nci ve 2 nci ortaöğ
retim kurumlarının tüm sayısı 121, öğrenci sa
yısı ise 35 431 dir. 1968 - 1969 un içinde bu
lunduğumuz bu yılında bu okulların sayısı 3 
yılda 127 de ve öğrenci sayısı da 39 060 da 
kalmıştır. Lise muadili sayılan Sanat Enstitü
sü sayısı ise Ibu üç ders yılında 97 den yalnız 
5 tane artarak 102 ye, öğrenci sayısı da 28 799 
dan 32 243 e çıkmıştır. Kız sanat enstitüsü sa
yısı da bu dönemde 5 artarak 128 ofynuş, fakat 
öğrenci sayısı ise 9 201 e düşmüştür. Meslekî 
öğretimde de duraklama vardır. 1968 yılında 
5 ticaret lisesi öğretime açılmıştır. Toplam 
sayısı 83 olan hu kurumların talebe sayısı sa
dece 19 200 dür. Kız teknik öğretimin orta 1 e 
muadil kuruluşlarının gelişmekte olduğunu se
vinçle kaydetmek isterim. Meslekî eğitini da
lında, din eğitimi en hızlı gelişenidir. 

1964 - 1965 ders yılında sayısı 26 olan 
imam - hatip okulları, hugün 69 a çıkmıştır. 
1968 - 1969 ders yılında açılan orta 2 nci devre 
meslek okullarını içine alan şu çizelge de çok 
ilgi çekicidir. 
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iliköğretmen okulları (I. ve II. devre) 
İmam. - Hatip Okulu 
Eı'kek tSanat Enstitüsü 
Kız İSanat Enstitüsü 
Ticaret Lisesi, Sekreterlik Okulu, Otelcilik 
Okulu 

Genel lise 
(7 akşam, 8 kolej) 

Bu çizelgede, insangücü yetiştirme ve yeti
şenleri kullanma politikası açısından en az ge
çerli olan % 265 fazlasiyle artan imam - hatip 
okullarıdır. Meslekî ve teknik eğitim ile, yük
sek öğrenime geçiş kademesi niteliğinden gay
ri ekonomik değeri bugün münakaşa konusu 
olan genel eğitim arasındaki büyük nisbetosizlik 
ise oltadadır. Kalkınma Plânı hedeflerine ta
mamen karşı bir sonuçtur bu.. 

Lise muaJdili teknik ve meslek okullarının 
yüksek öğrenime geçişte; genel liselere naza
ran, imkânların çok sınırlı tutulmasının her 
bakımdan haksız ve zararlı olduğu görülerek 
«çeşitli olgunluk imtihan sistemi» kabul edile
rek 1963 yılı sonunda Tebliğler Dergisinde 
ilân edilmişti. Hazırlıklar tamamlanarak uygu
lamasına geçilecekti. Böylece teknik ve mesle
kî öğrenim görenler (kabiliyet ve istidatlarına 
göre üniversitelere girme imkânına kavuşa
caklar ve bu kademe öğreniminin cazibesi artı
rılmış olacaktı. Ama A. P. iktidarı bu fırsatı 
da kullanmadı. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının bâzı 
değişiklikler getirmesine rağmen, Birinci Beş 
Yıllık Plânın eğitim hizmetleri stratejisi ve 
amaçları için saptadığı ilkeler1! genel olarak 
benimsediği malûmunuzdur. 

Anayasa ilkeleri ile çağdaş eğitim görüş ve 
anlayışını yansıtan plân bunları sekiz noktada 
şöylece özetlemektedir: 

1. Mecburi olan ilköğretim çağındaki bü
tün çocuklarımızı en geç 1973 yılınida, tümü 
okula ve öğretmene kavuşturulacaktır. 

2. Ortaöğretimden itibaren bütün eğitim 
'kademelerinde, yurt ölçüsünde, imkân ve fır
sat eşitliği sağlanacaktır. 

1968 de 1969 da öğrenci 
açılan Toplam toplamı 

2 84 I. II. 60 758 
11 69 37 954 
4 123 38 954 
2 128 9 201 

5 88 19 200 

24 
75 291 180 346 

I 3. Kalkınma için, ihtiyaç duyulan insangü
cü, nicelik ve niteliğine uygun olarak öğrenci
ler, kabiliyet ve istidatlarına göre yönetilerek 
teknik ve meslekî öğretime öncelik verilecek
tir. 

4. Öğretim kurumlarında ihtiyaca göre ka
pasite yaratılacak, kapasiteyi aşan istekler kar
şısında okullara girişte yeterliğe dayalı seçme 
usulleri kullanılarak kapasite sınırı gözetile
cektir. 

5. Eğitim yatırımının en önemli ve aynı za
manda en ucuz unsuru olan öğretmen yetiştir
mek için acele ihtiyaç duyulan sayı kadar sevi
yesinin de yeterli ve yüksek olması sağlanacak
tır. 

6. Her çeşit eğitim kademelerindeki ku
rumları bitiren Öğrencilerin yetişme amacına 
uygun olarak yetişip yetişmedikleri araştırıla
rak programlardaki eksiklikler çağdaş eğitim 

I teknolojisine ve yurdun özel şartlarına uygun 
hale getirilecektir. 

7. Her kademedeki eğitimi içine alan araş-
I tırma ve koordinasyon ile devamlı uğraşan bi-
I lim ve karar organları kurulacaktır. 
i 8. Millî Eğitim Bakanlığının reorganizas-

yonu sağlanacaktır. 
Bu ilkelerin, gerçeklerimizi yansıttığı ölçü

de, genel plânda, alınması gereken önemli ted
birlere de işaret ettiği açıkça görülmektedir. 

Bunların en önemlisi, bu ilkelerin uygulana
bilmesi için, bugünkü eğitim düzeninin bütü-

I nünde esaslı bir değişiklik, yani reform yap-
I mak gereğine ve ortamına işaret etmektedir. 

Diğer önemli bir işaret de şudur : 
Eğitim hizmetlerinin yurt düzeyindeki sayı 

I ve seviye olarak dağılışındaki dengesizlikten, 
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toplumumuzun sosyal ve ekonomik bakımdan 
içinde bulunduğu aşırı farklılıktan doğan ve 
dalha birçok sebeplerle topluluklarla birlikte 
bireylerin de, kalkınma ve refaha ulaşmada te
mel rolü olan bu devlet hizmetinden imkân ve 
fırsat eşitliği içinde faydalanmasının ortamı ya
ratılarak, hizmetten eşit pay alma hakkına işa
ret etmektedir. 

İşte gençliğimizin «halka dönük eğitim 
düzeni» isteği bu temel plân ilkelerin ortaya 
koyduğu acı gerçeğe dayanmaktadır. 

A. P. iktidarının uyguladığı orta eğitim 
politikası ise; seviyeyi gözetmeden, kalkınma
da muhtacolduğumuz üretici insan gücünden 
çok tüketici kuşaklar yetiştirici, yüksek öğre
nime geçişte, Anayasanın teminatı altında 
olan, imkân ve fırsat eşitliğini büsbütün kısıcı 
olan sayı yarışmasının aldatıcılığı içinde bu
günkü eğitim bunalımını doğurmuş bulunmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Çağdaş uygarlık savaşımızın engelleme is

tidadında olan başka bir önemli eğitim ko
nusu üzerinde de durmak istiyorum. 

Türk millî eğitiminin felsefesi, ilkeleri ve 
amaçları gereği olarak 1923 yılında Tevhidi 
Tedrisat (eğitim birliği) Kanunu Cumhuriyeti
mizin kuruluşu ile kabul ve ilân edilmiştir. 
Bu felsefenin temel ilkelerinin başında lâik
lik ve Atatürk milliyetçiliği yer almış, eği
tim birliği sistemi içinde yürütülecek bu millî 
politikanın amacı da toplumumuzu çağdaş uy
garlık seviyesine yükseltmek olmuştur. 

1923 ten 1965 yılma kadar gelmiş geçmiş 
iktidarlar, millî eğitimin felsefesine oldukça 
bağlı kalarak lâik eğitim birliğinin bütünlü
ğünü korumaya gayret etmişlerdir. 

Çok partili demokratik düzene geçişimiz, 
kabul etmek lâzımdır ki, millî eğitimin felsefe 
ve amaçlarında bâzı gedikler açılmasına fır
satlar yaratmıştır. Çünkü, partilerarası ya
rışma, fikre ve prensibe uygulamaya dayan
mak yerine toplumun geri kalmışlığını, yani 
sosyal ve ekonomik zaaflariyle kuvvetli olan 
dinî inançlarını, bilerek veya bilmiyerek, isti-
yerek veya istemiyerek Atatürk devrimlerin
de gedik açılma pahasına, sömürme ve tâviz 
verme yarışı olmuştur. 

Bu arada tutucu, çıkarcı ve daha ilerisi 
olan gerici çevreler, bu tâviz ortamından fay-
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dalanarak, kendi çıkarlarına bâzı siyasi parti
leri ustaca kullanmasını bilanaşlerdir 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Saym 
Öktem, bu tâbirler size hiç yakışmıyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK
TEM (Devamla) —Kimin kime, neyin neye 
yakışıp yakışmadığını bilenler vardır, sizin il
tifatınıza ihtiyacım yok. 

A. P. 4 yıllık iktidarı bu tavizci tutum ve 
davranışı hızlandırmıştır. Anayasanın 153 ncü 
maddesi ile korunan eğitim birliği, A. P. tara
fından din eğitimini Örgün ve yaygın eğitim 
halinde çok geniş ölçüde geliştirilmesi ile, ikili 
eğitim düzeni haline gelmiştir. «Tevhidi Ted
risat» Eğitim Birliği Kanunu, «imamet ve Hi
tabet» görevini yapacak kişileri istihdam im
kânları göz önünde tutularak, yetiştirilmesi 
için, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde meslek 
okulları açılmasına cevaz vermektedir. Bundan 
başka Anayasanın 19 nou maddesince «Din 
eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi iste
ğine ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin 
isteğine bağlıdır.» Hükmüne uygun olarak ilk 
ve orta öğretim kurumları programlarında 
çoktan beri yer verilmektedir. 

Bu açık hükümler, yurdun istihdam im
kânları gözetilmeden 1965 te 26 imam - hatip 
okulu varken, 11 i 1968 yılında açılmak su
retiyle 4 ders yılında sayılan 69 a yükseltil
miştir. 

Bizim 1964 yılında yaptırdığımız bir araş
tırmaya göre, o tarihte 3 000 civarında olan 
mezunlarının ancak dörtte birinin diyanet hiz
metlerinde görev alabildikleri tesbit edilmişti. 
Talebe sayısı 7 500 - 8 000 den bugün 37 000 
e çıkan bu okulların yeni mezunlarına görev 
bulmak imkânı olmıyacaktır. O halde bu okul
lar meslekî nitelikten uzak bulunmaktadırlar. 

islâm enstitülerinin de sayısı bir misli art
mıştır. Diğer taraftan Kur'an kursu adı altın
da nerede, ne zaman yetiştiği bilinmiyen kim
selerin, Millî Eğitim Bakanlığının ve diğer so
rumlu Devlet dairelerinin tamamen kontrolü 
dışında yaygın, 60 000 civarında olduğu söy
lenen, bir din eğitimi yürüttüğü malûmdur, ik
tidara bugünkü zihniyeti hâkim oldukça din 
eğitimi düzeni, diğer lâik eğitim düzeninin et
kisini gölgeliyecektir. 

önemli olan noktalardan birisi de din eği
timi yapan okulların, dün, bugünkünün 1/3 
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sayısında iken meslek dersi verecek güçte öğ
retmene yeteri sayıda sahip değildi. 26 dan 
69 a kısa bir zamanda çıkan bu okullara yete
cek öğretmen nereden bulunmuş ve nasıl yetiş
miştir? Bilebildiğimiz kadar, bu okulların öğ
rencileri, kendi veya velilerinin din adamı ol
mak için serbest rızaları ile gönüllü olarak ge
len çocuklar değil, A. P. nin zaten sınırını da
ralttığı, Plân gereğince süratle genişletilmesi 
gereken imkân ve fırsat eşitliğinden yoksun 
köy çocukları teşkil etmektedir. 

Bundan başka binbir örneği olan, zavallı 
vatandaşın kutsal din duygusunun sömürülmesi 
yanı başında, köylün ekonomik (koşullarının zo
ru ile dışarı atılmak zorunda olan köy çocukla
rının hayatlarını kazanma için besledikleri iç 
güdünün, Devlet tarafından kendi ihaline terk 
edilmişlik kaderlerinin hazin bir sömürüsü ol
maktadır bu.. Dün, Devlet hesabına ilk öğretim
den sonraki yatılı orta meslek okulları kapıla
rı onlara açık iken, bugün A. P. devrinde onla
rın yüzüne tamamen kapanmıştır. Anayasa, Plân 
kanunları istediği kadar eğitim imkânı ve fırsat 
eşitliğinden bahsetsin.. Çıkar duygusunu sorum
luluk duygusuna hâkim kılan bir zihniyet de
vam ettikçe, Osmanlı devrinin eğitim düzeninin 
Türkiye'nin bugünkü Cumhuriyet devrinde 
hıortlatılmasından ciddî olarak korkulmalıdır. 

Diğer taraftan, bu okulları saran, tamamen 
sorumsuz, bizim geliştirmeye çalıştığımız çağ
daş dünya görüşüne karşı olan bir (dünya görü
şüne isahip bir çevrenin, bu okul ve öğrencileri 
yakından etkilemekte olduğunu Hükümetin bil
mediğini düşünmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, A. P. nin izlediği bu 
ikili eğitim politikası ile sağlamak istediği, oy 
toplamaktan başka, bir amacı var ise - olmama
sını canü gönülden dileriz - bu amaç Anayasanın 
teminatı altında olan Türkiye Cumhuriyeti millî 
eğitim felsefesinin «milleti çağdaş uygarlık se
viyesine ulaştırma» amacına tamamen aykırı
dır. Bundan dolayı eğitim felsefemizin millîlik 
ilkesine de aykırıdır. 

Bu ikili eğitim düzenini yalnız Anayasaya 
aykırı olduğu için değil, millî birliği temelden 
sarsıcı olduğu için, yurt ve ulus için bir teh
like saymaktayız. Son günlerde gelişen olay
ların bu görüşün ışığı altında tesbit edilmesi, 
kanımızca gerekecektir. 

Biz C. H. P. grupu, ilk ve orta okullarda 
din eğitimi yapılmasını, çocuklarımızın din bilgi
sine sahip kıhnmalarım elbette gerekli buluruz. 
Halkımızın ihtiyaç duyduğu aydın din adamla
rını yetiştirecek meslek okullarını da gerekli 
buluruz. Ancak, bunun meslek eğitimi çerçeve
sinde kalmasını, istihdam imkân ve ihtiyaciyle 
sınırlı olmasını da gerekli buluyoruz. 

C. H. P. grupu, bu ikili eğitim düzeninin ya
ratmak istidadında olduğu tehlikeyi görmezden 
ve anlamazlıktan gelemez. Bu sebepten, en iyi 
niyetlerle, A. P. iktidarını ve sayın grupunu iç
tenlikte uyarmayı kendimize görev sayıyoruz. 

BAKSAN — Sayın öktem, yarım saatlik 
süreniz doldu efendim. Ne kadarda bitireceksi
niz bu yazılarınızı? 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖKTEM 
(Devamla) — Efendim, 15 dakikada bitirmeye 
çalışacağım. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip konuşma
sını 15 dakikada bitirebileeeğini beyan etmekte
dir. Ben Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul eıtmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Yalnız ISayın öktem, sizden istirham edece
ğim, mümkünse biraz daha süratli beyanda bu
lununuz ve 15 dakikayı geçmeyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖKTEM 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim. 15 dakika
da bitireceğim efendim. 

C. H. P. arz ettiğim sebeplerden dolayı, 
bütün içtenlikle dinine saygılı olarak, onu gün
lük çıkarcı politikanın dışında tutabilmek için 
lâiklik ilkesini var gücü ile korumaya kararlı
dır. 

Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar Yüksek 
Meclise sunduğumuz tüm eğitim düzenimizdeki 
bütün aksaklıklarının, yüksek öğretim düzeni
mizi de etkilemesi tabiîdir. 

Genel olarak üniversite ve yüksek öğretim 
kurumlarımızda, tıpkı orta öğretimde olduğu 
gibi, kalkınma çabamıza cevap veren insangü-
cünıü yetiştirmekten uzak bulunmaktadır. 

Yüksek öğretim fonksiyonel olmadığımdan, 
geri kalmış bir toplumda, aydın işsizlerin sa
yısını artırıcı olduğu için bir taraftan kay
nak israfına, diğer yandan bunalımlara hız ver
mektedir. 
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Bu yıl da bütçe giderleri, teknik ve meslekî 
formasyon veren yüksek kuruluşları ihmal et-
mişjtir. 

öğrencilerin içine sürüklendiği bunalımlara 
başlıca neden, içinde bulunduğu maddî imkân-
sızlılklarm sıkıntı kadar, 'bunca yılını harcadığı 
yüksek öğrenimin kendisine Ibüyük bir şey ka
zandırmadığı, dolayısiyle yüksek öğretim ku
rumlarının bugünkü 'hayali koşullarına Ikarşı 
değensiz kalmasıdır. 

Yüksek öğrenim gençliğinin 1963 - 1984 yı
lında Ibaşlıyarak, duraklamalarla şiddetim ar
tıran ve istenilen sonuca ulaşmıyan hareketle
rini bu açıdan değerlendirmekte isabet görürüm. 
Gençliğin, yüksek öğretimde reform istekleri
ni daha iyi anlayabilmek için üniversitelerimi
zin (son 50 yıl içinde uğradıkları değişme veti
resini kısaca gözden geçirmek, faydalı olacak
tır. 

1919 yılında İstanbu^daki Darülfünun aka
demik özerkliğe kavuşuyor. 1924 yılında, bu de
fa, 'tüzel (kişiliğe kavuşturuluyor. 1933 te yine 
»t©k üniverlsite kuruluşu ıolan Darülfünun, çok 
daha ciddî görünen bir reforma tabi tutularak, 
adı «İstanbul üniversitesi» oluyor. 

Yeni kanunun sağladığı değişiklikler de 
umulanı vermediği için, istanbul'da açılan tek
nik üniversite ile Ankara'da açılan yeni üni
versiteleri de göz önünde tutan ve 1946 da yü
rürlüğe konan 4936 sayılı Kanunla yeniden 
bâzı değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulu
yor. Bu kanunla yürütülen üniversiteler Ege'
de açılanla dörde çıkıyor. 1 960 devriminden 
sonra çıkarılan 115 sayılı Kanunla, üniversite
lerimizde yeniden bâzı ayarlamalar yapılıyor. 

Nihayet 1961 Anayasası, 120 nci maddesiyle 
üniversitelirimizi «Bilimsel ve idari özerkliğe» 
kavuşturuyor. 

Bu arada, Erzurum'da da «Atatürk Üniver
sitesi», Ankara'da «Orta - Doğu Teknik üni
versitesi», Trabzon'da «Karadeniz Teknik üni
versitesi», en son bir yıl evvel de Ankara «Ha
cettepe Üniversitesi», özel kanunlarla kurulu
yor. Bunlardan Erzurum ve Trabzon üniversi
teleri, yeteri sayıda öğretim elemanı sağlana
madığından hâlâ kuruluşlarını tamamlıyama-
dıklan için idari bakımdan Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı bulunuyorlar. Görülüyor ki, 4936 
sayılı Kanuna bağlı olan klâsik üniversite sis-
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[ teminde, 44 yıl içinde 4 esaslı değişiklik yapıl-
| mıştır. 
I Burada üzerinde durulmaya değer nokta, 
| bu değiştirme veya geliştirme teşebbüslerinin, 
i üniversitelerin dışında, doğrudan doğruya Hü

kümetlerin duydukları ihtiyaç ve lüzum üzeri
ne, yapılmış olmasıdır. 

Üniversitelerin bilimsel ve idari özerkliğe 
kavuşmasından bu yana 8 yıla yakın bir zaman 
geçmiştir. Bu dönemde üniversitelerimizin, 
yurdun sosyal ve ekonomik gereklerine göre, 
kendiliklerinden bir ciddî gelişme gösterdikle-
îini söylemek zordur. 

Yetişme düzenleri ne olursa olsun, gençleri
mizin değerini daha çabuk kavradıkları çağ
daş eğitim sisteminin süratle gelişmesine kar
şılık, bizdekinin statik ve verimsiz olmakta ıs
rarı karşısında yarınlarını koruma çabalarında 
heyecanlı hareketlere girişme zorunluklarmı an
layışla karşılamak lâzımdır. 

Çok haklı olan bu gençlik hareketlerini bir 
özenti, bir fantazi veya haksız olarak kışkırt
ma hareketleri olarak görmek akılkârı değil-

! dir. 
1963 - 1964 hareketinden sonra günün Hü

kümeti üniversitelerle sıkı bir işbirliğine gir
di. Üniversitelerarası kurul, işi ele aldı, bugün 

I olduğu gibi, komisyonlar kuruldu,. Yeni kanun 
j tasarıları hazırlandı. Ankara Üniversitesi daha 
j aktif ve olumlu davrandı. Nitekim kurduğu ko-
I misyonlardan birinin 1964 yılında hazırladığı 

raporla aşağıdaki prensip görüşlerini tesbit 
etti. Bunlardan önemli olanları : 

1. üniversitede ciddî bir reorganizasyon 
ihtiyacı vardır. 

2. üniversitede denetim ihtiyacı vardır. 
3. Üniversite öğretim üyelerinin tam za

man çalışmalarının sağlanması gereklidir. 
4. Devlet ve üniversite münasebetlerinin 

işbirliği sağlayıcı bir ortamda kurulması gerek
mektedir. 

5. Üniversitelerarası, yüksek öğrenim ve 
öğrenci sorunlarını «araştırma ve plânlama» 
organı kurulması lâzımdır. 

6. Orta öğretimin yetersizliği, üniversite 
öğrenimini verimsiz kılmaktadır. Bu yetersiz
liği giderici tedbirler alınmalıdır. 

7. İmkânları olmıyan veya dar olan öğren
cilere Devlet yardımının artırılması sağlanma-

I lıdır. 
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Görüyorsunuz ki, bu maddeler gibi, gerçek 
ten istenilen reformun bugün de temeli sayı
lan prensipler ortaya konuyordu. Ne yazık ki, 
bu raporda, diğer üniversitelerin raporları gibi 
ve Senatolarda veya üniversitelerarası kurulda 
askıda bırakıldı. 

Sayın milletvekilleri, 
Bildiğiniz gibi Yüksek Senato, Meclisimiz, 

1 . 7 . 1964 tarihinde üniversiteler konusu üze
rinde bir araştırma yapılması için aldığı karar 
üzerine kurduğu özel komisyonun hazırladığı 
ve 5 . 11 . 1965 tarihinde Senatoya sunulduğu 
rapor, konuya ışık tutan çok önemli bir belge 
olmuştur. Komiyonun vardığı sonuçlar, icra or
ganı için, politikasına dayanak olaciak değerde
dir. 

Yine 1965 yılının Şubat ayında C. H. P. 
iktidarı Â. P. koalisyona iktidarı devrederken, 
uzun çalışmaların mahsulü olan bir dosyayı da 
vermiştir. 

Yukarda sunduğumuz bilgilerden çıkarılma
sı gerekli sonuçlar vardır. 

1. Şimdiye kadar bizde girişilen üniversi
teleri düzenleme hareketleri, üniversiteler dı
şından, hem Hükümetlerden gelmiştir. 

2. Bugün sayısı artan üniversitelerimiz, 
genel olarak reform ihtiyacını duyuyorlar, an
cak, oldukça farklı görüşlere sahiptirler. 

3. Geçmişten çok değişik ve oldukça dev
rimci olan yeni bir unsur ortaya çıkmıştır. O 
da bugün, dünün anlayışından çok değişik ola
rak, üniversitelerin, yöneticisi ile, öğretim üye
si ile ve öğrencisi ile bir bütün teşkil ettiğinin 
somut olarak kabul edilmesi ve dolayısiyle yö
netime bütünü teşkil eden grupların katılması 
anlayışının hâkim oldmasıdır. İşte bu karma yö
netim unsurudur ki, tutuculuğa dönük olan bi
lim kurumlarında, değişme ve gelişme prosedü
rünün devamlılığını sağlıyacaktır. 

4. Üniversitelerde reform, dünden farklı 
olarak başta öğrenci topluluğu ile öğretim gö
revi yardımcıları ve öğretim üyelerinin çoğu 
tarafından gerekli görülmektedir. 

5. Böylece ilk defa, bizzat üniversite, re
formu bir bütün olarak benimsemiş durumda
dır. 

6. Aslında reform yalnız başına üniversi
telerin gerçekleştirebileceği bir konu da değil
dir. Hükümetin, psikolojik ve fikir ortamı ha
zır olan reform dâvasını T. B. M. Meclisinin 

icra organı sıfatiyle, derhal ele alarak gerçek
leştirebilecek bir kararlılıkta olması lâzım
dır. 

7. Son tecrübelerin ışığı altında ciddî ve 
bilimsel bir araştırma istiyen reform konusu 
için C. H. P. iktidarının 6 Şubat 1965 tarihin
de 257 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı kararı ile 
kurulan, çoğunluğu üniversite senatolarının se
çecekleri üyelerden kurulu «Yüksek öğretim 
Araştırma ve Plânlama Kurulu» na kanuni bir 
hüviyet verilerek derhal çalışması sağlanmalı
dır. Bu çalışma belli bir süre içinde yürütüle
rek çağdaş anlayışa ve yurdun özelliklerine ce
vap veren bir reform tasarısı mümkün süratle 
hazırlanarak Meclislere getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
önemli olan, icranın sahibolduğu yetkileri 

sorumluluğuna uygun bir şekilde kullanabilme-
sidir. Bugüne kadar A. P. iktidarının bu haya
ti konuda da bir görüş ve politikaya sahibo-
lup olmadığı öğrenilememiştir. Sayın Millî 
Eğitim Bakanı üniversitelerin özerk olması do
layısiyle konunun o kuruluşları ilgilendirdiğini 
söylemesi, iktidarın hiçbir görüşü olmadığının 
delilidir. 

Üniversiteleri özerk olan ingiltere, Alman
ya, Amerika, Fransa ve italya gibi demokratik 
ülkelerde hep Hükümetler, genel eğitim politi
kasının da sorumlusu olarak, araştırmaya daya
lı reform kanunlarını Meclislere sunmuşlar ve 
uygulamışlardır. 

Fakat bugünkü Türkiye'nin acı gerçeği 
odur ki, reformların. her türlüsüne karşı olan 
A. P. iktidarı üniversite reformuna da gönlü 
ve kafası pek yatkın görünmemektedir. 

Olayların zoru ile buna kafasını yatırsa bile, 
hazır değildir. Malî dermanımızı kesen israfçı 
tutumu yanında, gür gelir kaynaklarına, yani 
büyük kazanç erbabından gelir sağlayıcı vergi 
reformuna başvurmak yerine, fakir fukaradan 
vergi alma yolunu tercih ettiği, için, zaten 
açık olan bütçesi ile faraza tam zaman çalışma
nın gerektirdiği harcama yükü altına giremiye-
cektir. 

Ama üniversite ve yüksek öğrenim kazanı 
kaynamakta devam edecekmiş... Varsın kayna
sın... O, bu kazanın ateşini kışkırtma suçlama
ları ile, polis tedbirlerini artırarak söndürebi-
leceği gafletinden vazgeçmek niyetinde görün
müyor. 
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Sayın milletvekilleri, 
Son yılların, şiddetli tartışması yapılmış 

eğitim konularından birisi de 625 sayılı Kanu
nun kapsamına giren özel yüksek öğretim ku
rumlarının durumudur. 

Eğitim politikamızı, oldum olasıya hassasi
yetle ele almış olan Yüksek Senato Meclisimiz 
23 . 11 . 1967 yılında aldığı bir kararla, kamu 
oyunda gittikçe gelişen endişeleri de göz önün
de tutarak, bir Araştırma Komisyonu kurmuş
tu. Bu komisyonun hazırlıyarak 4 . 10 . 1968 
tarihinde sunduğu rapor, kısa bir zaman evvel 
Senatomuzda ciddî olarak müzakere edildi. 
Bu sebepten konu üzerinde uzun boylu durmak 
niyetinde değilim. Genel olarak bu rapor, bu
günkü özel yüksek öğretim rejimimizin millî 
eğitimimize ne kadar zarar verici bir yolda ge
lişmekte olduğunu belgelerle gösteriyor ve Ba
kanlığın 625 sayılı Kanunun gerekleri dışında, 
keyfi bir uygulamanın içinde olduğunu saptı
yor. Daha ileri giderek, bu kanunun uygulan
masında ve denetiminde temel saydığı ve ya
yımı tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkarılma
sı gereken tüzük ve yönetmeliklerin üç yıldan 
beri hâlâ çıkarılamamış olmasını acı bir dille 
yeriyordu. 

Sayın senatörler ve C. H. P. sözcüleri konu
nun önemine uygun eleştirilerini yaptılar. Bu 
da kamu oyuna mal oldu. 

Beni bu konuda durmaya iten iki sebep 
vardır : 

1. 625 sayılı Kanun, C. H. P. karma Hü
kümetleri zamanında hazırlanmış ve 1964 son
larına doğru Millet Meclisinden geçirilmiş, Se
natoya sevk edilmiştir. Senatodaki müzakeresi 
sıralarında iktidar değişti. Bu safhadan itiba
ren kanun A. P. karma iktidarlarının malı oldu. 
Hâl böyle iken, gerek Sayın Millî Eğitim Ba
kanı ve gerekse bir kısım A. P. sözcüleri, ken
di kötü uygulamalarından doğan kötü sonuçla
rı bize mal etmeye, hiç değilse sorumluluktan 
bize de pay çıkarmak gayretine düştüklerinden, 
cevapsız bırakamazdık. 

Evvelâ şunu arz edeyim; 625 sayılı Kanu
nu hazırlıyarak Meclisin kabulüne mazhar kı
lan tutumumuzdan doğan bütün sorumlulukları, 
şeref duygusu içinde kabul ediyoruz. 

Yalnız unutmamak lâzımdır ki; bir kanu
nun içindeki maddeler yeterli olmıyabilir, tat-

18 . 2 . 1969 O : 2 

bikata birtakım boşluklar meydana çıkabilir, 
ama o kanunun gerekçesi ile sağlanmak istenen 
amacı, uygulama sağlıyabilir. 

Bii' kanun istediği kadar mükemmel hazırlan
mış olsun, onun tatbikine hâkim olan zihni
yet, kanun kadar, amaca ulaşmakta önem ta
şır. Sayın Başkan, Senatodaki cevabında, ko
misyonun üzerinde inceleme yaptığı 21 okuldan 
bir kısmının C. H. P. iktidarı zamanında açıl
dığını, bunların bir kısmının en çok tenkid 
edilenlerden olduğunu söylüyor. Bu, kabul et
mek zorunda kaldığı suçluluğu paylaşmak ça
basıdır. 625 sayılı Kanun çıkmadan 1962 yılın
dan 1965 yılına kadar C. H. P. iktidarının üç 
yıllık sürede açtığı 12 okulun, sonradan çıkan 
özel Okullar Kanununun verdiği denetim im
kân ve görevinin kullanılmasından doğan suç
luluk, doğrudan doğruya bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra, onu üç yıl uygulamıyan A. P. 
iktidarının olacaktır. 

Bugün sayısı 43 ü bulan özel yüksek okul
ların 22 tanesi yalnız 1968 - 1969 ders yılında 
açılmıştır. 1962 den 1968 yılma kadar açılan 
21 özel okulun bir mislinden bir faz
ladır. Demek ki, bu yeni açılan okul
lar, Senato Araştırma Komisyonunun tet
kikinin dışında kalmıştır. Öyle zannederim ki, 
bu yeni açılan özel okullar, tüzük henüz ele 
alınmadığına göre, kanunun gözettiği şartların 
dışında, - bir yılda 75 lise açılısında olduğu gi
bi-bir furya açılışın bütün sakıncalarını bera
ber getirmiştir. 

Bir Millî Eğitim Bakanlığı düşününüz ki, 
Senatonun araştırmaya giriştiği ve onun neti
cesi olarak özel yüksek okul rejiminin çok za
rarlı olan kusurlarını tesbit ettiği bir tarihte, 
mevcudun bir fazlası kadar özel okul açarak, 
özel yüksek öğretim faciasını bile bile artır
maktan çekinmiyor. 

Kişilerin çıkarına işlenen bu suçun sorum
luluğu başta Hükümetin, Meclislerde daha güç
lü bir denetim imkânı olmadığı için o deneti
min sorumluluğunu taşıyan Sayın A. P. Gru-
punundur. 

BAŞKAN — Sayın öktem vaktiniz doldu ve 
geçti efendim, lütfen bağlayın. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK
TEM (Devamla) — Sayın Başkan, yüksek mü
saadenizle bir 5 dakika daha müsaade diliyo
rum. 
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BAŞKAN — Efendim, ben oya sunayım, 
kendim re'sen karar vermek yetkisine sahip de
ğilim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Efendim, millî eğitim gibi 
önemli bir konuda yarım saatlik müddet yet
miyor. Sayın arkadaşlarım lütfederlerse bir 
beş dakika daha rica edeyim. 

BAŞKAN — Sayın öktem bir dakika... 

Efendim, sayın sözcü beş dakika daha rica 
ediyor. 

Bu hususu oyunuza sunarım. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Sayın 
öktem. 

0. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK
TEM (Devamla) — izin verirseniz cümlemi 
bağlıyayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, aynı metni tekrar 
okursanız Bakanlığı da müşkül vaziyete dü
şürürsünüz. Çünkü söz talebiniz kabul edil
medi. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK
TEM (Devamla) — Hayır, metni okumıyaca-
ğım, cümlemi bağlıyacağım. 

Sayın arkadaşlar, dile getirmek istediğim 
önemli bir konu daha vardı. Hiç değilse iki 
cümleyle ona da dokunup geçeyim. Tekrar ko
nuşma fırsatı bulursam o konu üzerinde du
racağım. 

Sizi temin ederim ki, bu eleştiri konuşmam
la bütün millî eğitimin bugün içinde bulundu
ğu çıkmazın sorumluluğunu A. P. ye yüklemek 
gibi bir temayülün içinde değilim. 

Konuşmamın başında da arz ettiğim gibi, 
Cumhuriyet devrinin eğitim düzeni eleştirisi 
içinde, gelmiş geçmiş olan bütün iktidarların 
hisselerine düşen pay olduğunu arz ettim. Bu
nun içinde benim de kendi payım vardır, önem
li olan şey; içine girdiğimiz kalkınma döne
minde, memleketin kalkınmasında temel unsur 
olan eğitimin belli bir amaçta yürütülmesi ge
reğinin hepiniz tarafından kabul edilmesi ve 
bu politikanın gerçekten millîlik vasfına ulaş
tırılmasıdır. Arz ettiğim bütün deliller şunu 
gösteriyor ki; millî eğitimimiz bugün millîlik 
vasfını kaybetme yolundadır. Binaenaleyh, 
Yüksek Meclisin baş görevi olan bir konuda 
dikkatini çekmeyi kendime bir vazife bildim. 

Sabrınızı suiistimal ettimse affımı diler, he
pinize grupum adına saygılar sunarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın İs
mail Hakkı Yıldırım. Saat 15,20. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI YIL
DIRIM (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; A. P. Millet Meclisi Grupu adına 
Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi münasebetiy
le görüşlerimizi arz etmek için söz aldım. 

Konuya, benden önce konuşan arkadaşlar 
gibi, bütün detaylarını mevzuubahsederek gir
mek istemiyorum. Ortaya atılan her problemin 
burada münakaşa edilmesi imkânı, ayrılan za
man içerisinde mevcudolmadıgına göre, bâzı 
bazlar tesbit edip, bâzı esaslar tesbit edip bun
lar üzerinde konuşmalarımızı ve muhakememi
zi geliştirmek zarureti vardır. 

Benden önce konuşan Anamııhalefet Par
tisine mensup ve iki yıl Millî Eğitim Bakanlığı 
yapmış sayın arkadaşım gibi, fakat ondan fark
lı bir objektiflik anlayışı içerisinde ben de bu ko
nuda görüşlerimizi arz ederken objektiflik kai
desini ihlâl etmemeye dikkat edeceğimi huzuru
nuzda ifade etmek istiyorum. 

Objektifliğin icapları üzerinde değişik kana
atlere sahibolabiliriz, ama bir millî eğitim poli
tikasının yahut politikasından müsahade edilen 
bilûmum, aksaklıkların bir iktidara mal edilebil
mesi için her halde bir iktidarın icraatının millî 
eğitim politikasının bâzı akislerini göstermiş ol
ması, bâzı meyvalarını vermiş olması lâzımgelir. 

A. P. iktidarının biraz sonra izah edeceğimiz 
millî eğitim ülküsüne yönelip yönelmediğini, mil
lî eğitim dâvasının tahakkuku için isabetli ka
rarlar alıp almadığı hususunu ciddî bir eleştir
meye tabi tutacak olan nesiller her halde bizden 
sonraki nesiller olacaktır. 19G5 yılında iktidar 
sorumluluğundan uzaklaştıktan sonra 1969 büt
çesi görüşülürken bütün vebali, bütün günahı 
1965 te bütün aksaklıklariyle maarif camiasını, 
mektebini, öğretmenini, üniversitesini, her şeyi
ni devralmış olan bir iktidara yıkmakla bu ob
jektifliği ben şahsan telif edemiyorum; objek
tiflik bu değildir, insan yetiştiriyoruz, dünya
ya geldiği andan ölümüne kadar ihtimama ve 
terbiyeye muhtaç hiçbir canlı mahlûkun, hiçbir 
canlı varlığın muhtacolmadığı ölçüde itinaya, ih-
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timama ve terbiyeye muhtaç insan yetiştiriyo
ruz, bu üç sene içerisinde cemiyetimizde yetiş
miş olan insanlarda gördüğümüz kusurları bir 
iktidarın üstüne yükîüyoruz. Bu, mesuliyetten 
kaçmaktır, bu, mesuliyetten korkmaktır. (A. P. 
sıralanndan «Bravo» sesleri). 

Bundan evvel takibedüen politikalarla A. 
P. nin takibettîği politika arasında elbette biz 
A. P. lehine birçok farklar müşahade ettiğimizi 
haklı olarak ifade edeceğiz. Millî eğitime veri
len değer, yapılan yatırımlar, kalifikasyon ted
birleri muhakkak ki, A. P. iktidarında da
ha güçlü, daha müessir ve daha ciddî bir şekil
de ele alınmıştır, ikinci Beş Yıllık Plânın mü
zakerelerinde bunlar mevzımbahsedilmis. Esa
sen Birinci Beş Yıllık Plânla İkinci Beş Yıllık 
Plân arasındaki maarif hedeflerinde İkinci Beş 
Yıllık Plânın ilk yılı uygulamasında alınan ted
birlerde ikinci Beş Yıllık A. P. iktidarının dam
gasını taşıyan Plân lehine epeyce farklar mev
cuttur. 

Arkadaşlarımız bâzı rakamlara istinadede-
rek, rakamları tefsirde de değişik metotlar kul
lanarak A. P. iü itham ediyorlar. Ortaokulun, 
lisenin sayısının artırılmasını, «vasıf düşüklüğü 
neticesine götürür» diye tenkid ederken sanat 
mekteplerinin, teknik okulların .".ayılarının artı
şının aynı nisbette olmayışını da ilgisizlik şek
linde tavsif ediyorlar. Bir ölçü yok tenkidde. 
Eğer vasıf düşürme tezi gerçekse o zaman b i 
radaki temponun, sanat ve teknik okullarında 
müşahade ettikleri temponun hıkının düşük ol
masını lehe bir puvan olarak kaydetmeleri lâ
zımdı kendi kendileriyle tezada düşmemek için. 
Eğer vasıf mevzuunda iddialarında musir değil-
seler o zaman ortaokul ve liselerin adedinin ço
ğaltılması ve ta nahiyelere kadar ortaokulların, 
kasabalara kadar liselerin teşmil edilmesi husu
sunu vasıfla ilgili itirazlariyle eleştirmemeleri 
gerekirdi. 

Muhakkak olan şudur; ta Cumhuriyetin ilâ
nından bir müddet sonradan itibaren başlıyan 
ilköğretim politikası ortaokulun da, orta dere
celi diğer mekteplerin de, üniversitelerin do ade
dinin pek çoğalması neticesine götürdü. Her 
yurttaşı okur - yazar etmek, herkesi okur - ya
zar etmek suretiyle kara cahillik âiye arkadaşı
mın ifade ettiği durumdan kurtarmak inancı, beş 
sınıflık bir ilkokul açtığımız zaman beş sene 
sonraki ortaokulu, sekiz sene sonraki liseyi, on-
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bir, omki ssne sonraki üniversite ve yüksek oku
lu düşünmek mecburiyetine bisi götüreceğini he
saplamak mcekuriyetindeydiler. Bu, vaktiyle 
dirâmülmcmiş^a ilk üç senelik ilkokulda veya 
beş senelik ilkokulda tahlilini ikmal ettikten 
sonra ınüracaa;; edeceği orta dereceli okul bula
madığı için öğrendiğini de unutan adamın ka
ra cahillikten kurtulduğu zannını taşıyan bu 
ütopik inancın daha realist iktidarlar tarafın
dan muhafaza edilmiyeceğmi hesabetmeleri lâ
zım gelirdi. ilkokulu bitirmiş, ortaokula gidecek, 
ortaokulu bitirmiş liseye gidecek, liseyi bitir
mişe yüksek okul veya üniversiteye gidecek, 
gitme çareleri arayacaktır. Bugünkü iktidarın 
ve yarınki iktidarla.-m bu, mühim problemidir. 
Bugün ilkokulu açan yarınki ortaokul hocasını, 
öbürgiinkü lise öğretmenini ondan sonraki üni-
Vunûte öğretim üyelerini ve üniversite sonrası 
tahsil için gerekli yetişmiş ilim adamlarını yetiş
tirmek mecburiyetini hiletmelidir. A. P. ikti
dar? nin nal-:: sayıda okul açma politikası biraz 
bu tazyikin bir neticesidir ve zaruridir. İlkoku
lu okdd.'j'Ltan sonra vatamîaşa, artık senin mü
racaat edeceğin hiçbir okul yoktur, senin gire
bileceğin, girme şanona sahibolduğun hiçbir 
ok>?l yoktur, demek neticesine müncer olacak bir 
polltik'v/» A. P. cinden beklemek, A. P. sinden 
böylo badretsis bir politika ummak haksızlık 
olur. (A. P, sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Tevhidi Tedrisat Kanununun ikili bir eğitim 
politikası tiikibedilmek suretiyle esprisinin ih
lâl edildiğini, millî eğitim politikasının millilik 
vasfın, kaybettiğini arkadaşlarımız objektif bir 
kanaat olarak burada rahatlıkla ifade ediyor
lar. 

TVıvLidi Tedrisat Kanunu, bütün okulların 
l&iTiî Eğiüm BakanJ'ğmm murakabesinde, kon-
fcrolunda ve tauaiın ettiği programlarla tedrisat 
yapmak üzs.-e açılmasını gerektirir ve bunun 
dışında "evindi Tedrisat Kanununun bir emri 
yoktur, M.dil Eğitim Bakanlığının tesbit ettiği 
eğitim gayelerine, eğicim hedeflerine aykırı bir 
tedrisat yapmamak şavtiyie, okulun adı İmam -
Hatip Okulu olur, okulun adı Yüksek İslâm 
Ij!n3titü:jü olar, okulun adı ilahiyat Fakültesi 
okır, ama bu esas politikaya aykırı bir tedrisat 
yapmadığı takdirde Tevhidi Tedrisat Kanunu
nun hükümlerinin, ahkâmının ihlâl edildiği de, 
eğitim politikasının millilik vasfını kaybettiği 
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ileri sürülemez, imam - hatip okullarında; Mil
lî Eğitim Bakanlığının yetkili kuruluları tarvnn-
daıı tesbit edilen bir tedrisat programı tabilik 
edilir. İmam - hatip okullarında din eğilimi ya
pılır, fakat imam -hatip okullarının krrul/aş ga
yesi, çahşma usulleri dinin empose ettiği, dinin 
te.ıljit ettiği kaidelere güre yapdmaı İmam - ha
tip okulları bir tekkeye veyahut ela kir medre
seye teşbih edilemez. Bu, gerçeğe aylan bir 
mütalâa olur. Aksini düşünemeyiz. 

Aynca, okullarda din derslerinin buhnmuırH, 
ayrıca din dersi veren, yalmt da müfredat pro
gramında dinî derslere daha geniş bk- yer ve
ren imam. - hatip okulu ve yüksek Mâm ensti
tülerinin bulunuşunun, millî eğitimin millilik 
vasfım ortadan kaldırdiğı inancı da milliliğe 
verilen galiba mâna bakımından belki doğru ola
bilir, 

1000 senelik Anadolu'daki Türk Devletinde 
Türk kültürünün hakim unsurlarından birisi ele 
dindir ve kültürümüzden İslâmiyet! tefrik et
mek mümkün değildir. 

Bir Türk - İslâm medeniyetinden herkesin 
bahsettiği ve îslâmm, Türk Milletinin Türk ka
vimlerinin kültürüne geniş ölçüde tesir ettiği, 
aynı zamanda Türk cemaatinde, Türk Milleti
nin bünyesinde kültür] eştiği bir vakıa iken, 
üniversiteleri inisin bu vakıayı, bu zarureti ka
bul ederek, bu istikamette dünya üniversiteleri
nin tedrisat yaptığı meydanda iken, yani islâm 
medeniyetinden öğrenciye bahsedeceğiz, islâm 
kültüründen bahsedeceğiz öğrenciye, Anadolu'
daki bütün Türk mimari eserlerinin, bütün Türk 
motiflerinin, bütün tezyini sanatların, bütün 
sair el sanatlarının hepsinin motiflerinde İslâm 
unsurunu bulacağız, bunları sanat tarihi der
sinde bildireceğiz, genel tarih derslerinde bil
direceğiz, medeniyet tarihi derslerinde öğretece
ğiz, ondan sonra şu İslâm nedir merakı, islâm 
ana - babadan dünyaya gelmiş ve cenin İslâmdır 
dediği için değil, sırf bu lâik eğitimde kendi
sine öğretilenle ilgili olarak kafasında teşekkül 
eden bir merakı hiçolmazsa isale için yine islâm 
öğretmeye mecbursunuz. (A., P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Mâmı, islâmiyeti, lâik eğitime 
aykırıdır, gayrimillîdir diye öğretmemek, öğret
mekten imtina etmek, öğretmekten kaçmak son 
derece gayriilmî, son derece mantıksız ve isah-
sız bir siyaset olur. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

j Fmsuli ne kadar Türkse o kadar Müslüman-
d'ir. Ik^ü i 'y i öğretiyorsunuz. Yunus Emre ne 
kadar Türkçe o kadar Müskimandır, onu öğreti
yorsunuz. Şeyh Galip'i öğretiyorsunuz, Yahya 
Zsmal'i öğretiyorsunuz, ondan sonra bunların 
id ediği bası temalar var, bu temaları izah ede-

j v-iyecek şekilde bir sahada Türk insanım, Türk 
I öğrencisini cahil bırakıyordun.". Bence kU'tür-
I sdvv mazisinden kopmuş, âsi, bunalım içindeki 
j gençliğin yetişmesinin temel sebeplerinden biri-
| si olsa olsa bu bâtıl siyaset olabilir. (A. P. sıra-
I larmdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

{ Gayrimillî mevzular ayrıca eğretilemez diye 
i l i r kaide de yoktur, Yani fizik mi millîdir, kim-
! v ı mı "millîdir? Hangi ilim millîdir? Hangi müs-

pet ilme, hangi ilme millî diyebilirsiniz? Ameri
kalının fiziği başka, Türk'ün fiziği başka değil
dir. 2iaten ilim beynelmileldir. Beynelmilel ko-
imlan, beynelmilel doğruluğu, insanlık ölçüsün
de doğruluğu bulunan konuları demek öğretir
seniz eğitim gayrimillî olur?... Bu anlayışa işti-

I rak etmeye imkân yoktur. Bizim anlamadığımız 
objektiflik ölçüleriyle ve bizim anlamadığımız 
miUetçilik ölçüleriyle bir tedrisat düşünülüyor
sa bunu bilmediğimiz için de bağışlanacağımızı 
umarız. Çünkü esasları bugüne kadar vaz'edil
medi. 

Sonra samimiyet gerekir; imam - hatip okul
larının ilk açılış tarihi zannediyorum 1949 dur. 
Yani 1950 de değildir, 1949 dur. («1947» sesle-

! ri) 1950 den önce hiç olmazsa. Eğer bu bir ge-
| lileme ise, durucu, tutucu, gerici dedikleri ar

kadaşlarımın, - bunların da ne mânaya geldiği 
i üzerinde mutabık değiliz, tabiî - devrimci ve ile

rici kişilik sağlamada yetersiz politikanın uygu
landığını iddia ettikleri devriyatı kabul etmi
yor mu mekteplerin açılışı? Ne ilahiyat Fakül
tesinin açılışı, ne imam - hatip okullarının açı
lışı. Samimiyet bunların açılışındaki doğru ge
rekçeyi bugün de muhafaza etmeyi gerektirir. 
Yahut da gerekçeden cayılmışsa bu belirtilir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sonra arkadaşlarımızın, ilköğretim yapmış 
| olanlarla olmayanlar arasında, kara cahillerle 

karacahil olmıyanlar tefriki yapması da objek
tif bir tefrik değildir. Cumhuriyetin ilk ilânı
nı... 

I İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Milletlerara-
| sı bir deyimdir Hakkı Bey! 
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A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
YILDIRIM (Devamla) — Milletlerarası bir de
yim olsa da, olmasa da ben böyle bir deyimin, 
kara cahil deyiminin, milleterarası deyim de de
seniz yanlış bir deyim olduğunu buradan ifade 
ediyorum. 

Evvelâ; İlkokul tahsili yapmamış olanları, 
1923 te, yahut 1930 da ilkokul tahsili yapmamış 
'olanları kara cahil diye damgalamak bence 
tarihi bilmemektir. Biz Anadolu Devletini ku
rarken bu millet ilkokulumdan, Darülfünununa, 
üniversitesine kadar bütün öğretim kademele
rinde tedrisat yapıyordu. Sağdan isola yazıyı, sol
dan ısağa öğrenmek için yetişkinler de, o za
manki lokullarda okuyanlar da uzun bir gayret, 
uzun ıbir cehit sarfına ihtiyaç duymamışlar Ora
daki hızı izah ederken biraz bunu da izah etmek 
lâzım; okur - yazar nisbetimin artışı ve saire. 
Ama bu mühim değil, ilkokulundan darülfünu
nuna kadar bütün mekteplerinde tedrisat ya
pan bir milletin İnsanına, soldan sağa okuyup 
yazamadığı, sağdan sola okuyup yazdığı İçin 
kara câhil demek bence bu cemiyetin insanını 
tanımamak demektir. Milletlerarası terim olsa 
da millî terim (olarak biz bunu muhafaza edeme
yiz. Milletlerarası böyle bir terim yoktur ama, 
olsa Ibile ne kıymeti var?. Bizim gerçeklerimize 
•aykırıdır,bu. Hiç bir mektebi olmıyan son derece 
kapalı bir cemiyet için belki mevzuübahis edi
lebilir. Belki Afrika'nın Avustralya'nın veya
hut Cenubî Amerika'nın veyahut da Asya'nın 
bâzı yeni millet olma yolunda olan cemiyetleri 
için okur - yazar olmak veya olmamak hususun
da 'bu terimler kullanılabilir, ama 1 000 yıllık 
bir ımilHet ve bir medeniyetin sahibi olan cemi
yetimizin insanı için bunu (kullanmak mümkün 
değildir ve cemiyetimizi ö cemiyetlere benzet
mek yanlıştır, hatalıdır. 'Bu 'bakımdan kara ca
hil terimi doğru değildir. 

Ayrıda, bugün üniversitelerimizde çok müm
taz mevkiler 'işgal etmiş bulunun insanlar dün
kü mekteple bugünkü mektebi mukayese de 
etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 
mensup 'arkadaşım mesuliyetleri ölçerken bun
lara (müracaat edip bunlar üzerimde Yüce He
yete kanaatlerini belirtmeli idi. 

Vaktiyle, yani Cumhuriyetten çok önce tek
ke vardı, medrese vardı, Enderun mektepleri 
vardı. Bunların fonksiyonları ayn idi. Medrese, 

âlim yetiştiriyordu. O günkü ölçüler içerisinde 
tedrisat dogmatikti, yahut o zamanki ilim an
layışı farklı idi, fakat kendi mevzuunda âlim ye
tiştiriyordu. Medresenin kendi mevzuunda yetiş
tirdiği âlim hiç olmazsa okuduğu tahsil ettiği, 
tedris edeceği ilmin esas dilinde tetkikat yapa
cak bir yabancı dile sahiboluyordu. Medreseden 
yetişenlerin istisnasız hepsi, arapça ve farsça 
bilirlerdi. îlim işimize yaramamıştır yahut da 
medrese lüzumsuz olmuştur, bunlar ayn, ama 
mektebin gayesini tahakkuk ettirmesi bakımın
dan ciddiyeti bugün tartışılıyor. Tekke, şairini, 
edibini yetiştirmiştir. Bugün okuduğumuz, Türk 
edebiyatında okuduğumuz birçok isimler tekke
nin yetiştirdiği insanlardır. Hattâ bir tekke şii
rinden bahsedilir, edebiyat tahsili olanlar hep 
bilirler bunu. Enderun mektebi de memurunu 
yetiştirmiştir. Bugün gerçekten medresenin, tek
kenin ve Enderun mektebinin bütün fonksiyon
larını bugünün mektebinin, ilkokulda üniversi
teye kadar karşılıyabilip karşılıyamadığı husu
su tartışılmış, Millî Eğitim Bakanlığı neşriya
tında çıkan ve üstünde bir ordinaryüs profesör 
ve çok mütefekkir bir zatın imzası bulunan kişi
nin bir mütalâası da Millî Eğitim Bakanlığı bas
kılan arasında bulunan bir kitapta şöylece yer 
almıştır. Diyor ki, müellif : 

«Osmanlı devrinde memur yetiştiren Ende
run mektebi zaten bir bu üçlü öğretim kapısını 
açmıştır. Enderun mektebi ne medrese gibi din 
adamı, ne tekke gibi sofî ve şair yetiştiriyordu. 
Onun vazifesi memur yetiştirmekti. Bazan bu 
memurlar, medrese ve tekke tahsili görmüş olan
lardan da çıkıyordu. Fakat Enderun mektebinin 
gayesi yalnızca bir kâtip sınıfı hazırlamak oldu
ğu için burada güzel yazı yazmadan başka bir 
şey bilmiyen, tezyini zatü sıfat için her şeyden 
anlıyan insan çıkıyordu. Bu bakımdan medrese 
ve tekkeden yetişenler ondan daima üstündü.» 
Şimdi, önemli olan bu. «Sonradan onun yerini 
alan mektep, Batı ilminin neticelerini, her türlü 
araştırma ve tecrübe vasıtalanndan mahrum bir 
halde öğretmek gayesini güttüğü için verimli 
olmadı. Ferdî yetişmelerle doğmuş olan eski ma
tematikçiler ve tabiat âlimlerinin nesli kurumuş 
olduğu gibi yeni mektep Batı bilgilerini okutur
ken hiçbir bakımdan onlann yerini tutamadı». 
diyor. Bu acı bir itiraftır. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Müellifin 
ismi ne? 
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A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI YIL
DIRIM (Devamla) — Felsefe ve içtimaiyat Ord. 
Profesörü Hillmi Ziya Ülgen. Eserin ismi : «Eği
tim Felsefesi.» Türk millî eğitim teorisi geliştir
me ve araştırmaları içerisinden çıkmış bir kitap. 
Hilmi Ziya'yi tanırsınız; ne Adalet Partilidir, 
ne Adalet Partisine sempatisi vardır. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Aklınız 
fikriniz particilikte. Ben merak ettiğim için sor
dum. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI YIL
DIRIM (Devamla) — Şimdi hattâ bir de dip 
manastır okullarının gelişmesinden doğduğu 
notu koymuş; «Çağdaş Batı üniversiteleri eski 
halde Batı taklidi mektep medreseyi yıkarak 
geldiği için geleneği yıktı ve çağdaş batıyı da 
getiremedi.» diyor. Gelenekle ilmin ilgisine gali
ba işaret etmek istiyor. 

Şimdi konuyu uzatmakta fayda yoktur. Ka
naatimizce arkadaşlarımız objektif ölçüler içe
risinde "bir tenkid yapmaya ve düşünerek mese
leleri vaz'etmeye pek mütehammil değildirler ve
yahut da bunun propaganda, kabiliyeti olmadığı 
için hu cirete gitmemektedirler. Aslında rakam
lara hakıflırsa, rakamların gösterdiği grafik doğ
rultusuna bakılırsa Cumhuriyetten bu yana ta-
kibedilen millî eğitim politikası gelişmektedir. 
Bunun hiçbir tutucu devresi yoktur, hiçbir ge
rici devresi yoktur. Bunu safhalara ayırmak da 
doğru değildir. Cumhuriyetin ilk gününden bu
güne kadar daima artan hızla gelişmektedir. Bu, 
istatistiklerle millî eğitim politikasını izah ettiği
miz takdirde çıkaracağımız grafiklerin göster
diği matematik neticedir. 

Benim zamanım olmadığı için detaylara in-
miyeceğim. Başka problemlere geçmek zarureti 
vardır. Bu problemlerin başında elbette ki, üni
versitelerimizi ilgilendiren meseleler gelir. 

Üniversitelerde reform ve saire gibi sözlerin 
çok da söylendiği günümüzde üniversite mesele
leri üzerinde biraz durmak (lüzumu aşikârdır. 

Önce üniversitelerimizin reform meselelerini 
kendi araştırmaları neticesinde meydana çıkan 
buluşlar olarak politikacıya takdim 'etmemiş 
olmaları üniversitelerimizin önce bir numaralı 
fonksiyonları »olan araştırma fonksiyonu üzerin
de durmayı zaruri kılmaktadır. 

Bugün haklı olarak ilimsizlikten veya ilim 
eksikliğinden bahsedilmektedir, ilimsizlikten 
veya ilim eksikliğinden, noksanlığından bahse
dilince bu bahsin direkt ımuhatabı üniversiteler 
olmak icabeder. Kendi reform meselelerinde bile 
çeşitli araştırmalara gitmiyen, araştırmalının 
neticesini ortaya koymıyan üniversite biraz 
araştırma mevzuunda, ilim mevzuunda hareke
te geçmek ihtiyacını duymalıdır. 

İlim eksikliği vakıa yalnız bizde değildir. 
Bütün dünyada, geri kalmış memleketlerde ilim 
eksikliğinden bahsedilmektedir. Bugün dünya
da mevcut 120 devletten en çok 30 unda ilim 
işlendiği söylenmektedir. Kararlar ilmî araştır
ma sonuçlarına göre bu 30 memlekette verilmek
te ve cemiyet ilimden bu 30 ülkeden faydalan
maktadır, denilmektedir. Geriye kalan devlet
ler, - ki bunların nüfusu dünya toplam nüfusu
nun 2/3 sini buluyor. - İlimsizdir. ilme ayrılan 
paralar gayrisâfi millî hâsılanın bindesi olarak 
Amerika'da 32, İngiltere'de 27, Rusya'da 23, 
Fransa'da 21, Almanya, Japonya ve isveç'te 16, 
Kanada ve Macaristan'da 12 olduğu halde, Tür
kiye'de 4 e yakın, Java'da 2, Hindistan ve Pa
kistan'da 1 dir. Amerika'da her 1 000 kişiye 
62, İngiltere'de 40, Almanya'da 26, Fransa'da 
24 araştırıcı düştüğü halde, Türkiye'de her 
10 000 kişiye 1 veya her 100 000 kişiye 13 kişi 
düşmektedir. 

Dünya araştırma fonlarının % 95 i ilmi kul
lanabilen milletlerce sarf edilmektedir ve esas 
itibariyle bütün yeni keşifler, patentler, yeni 
istihsal şekillerinin ve organizasyonların pro
totipleri, araştırma raporları ve ilmî makaleler 
bunlara ait bulunmakta, ilimde insangücünü de 
bunlar kontrolları altında bulundurmaktadır
lar. 

Bu, Türkiye'nin ilmi kullanan, ilimli ülke
lerden birisi olmak zorunluluğu üniversiteleri
mize aittir. Çünkü temelinde ilim bulunmıyan 
içtimai ve iktisadi kalkınma düşünülemez, ilmin 
mevcudolduğunu o memlekette ilim müessese
lerini yaptıkları araştırmalardan meydana çı
karmak bir ölçüdür. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yıldırım! 
Yarım saatlik süre doldu efendim, devam ede
cek mi görüşmeniz? 

İSMET KAPISIZ (Konya) — 10 dakika 
daha. 
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A. P. GBUPU .ADINA İSMAİL HAKKI 
YILDIEIM (Devamla) — Bir 20 dakika lüt
federseniz ikonuşnıam biter efendim. 

BiipC'ÂIT — Efendim .siz niye 'müdahale 
•dltyor.mmız Buym. kapısız? Biz mi (biliyorsunuz 
ne 'kadar alacağını konuşmanın? 

Efendim, sayın hitap konuşmasının devamı 
işin 20 dakikalık bir süre istiyor. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul efcmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın İsmail Hakkı Yıldırım. 
A. P. &EÜPU ADINA İSMAİL HAKKI 

YILDII2IM (Devamla) — Teşekkür ederim 'efen
dim. 

Şimdi, ilmi araştırma komşuna gedmeden 
onca 1033 Üniversite reformu müna'selbetiyle 
Türkiye'ye g'elen bir İsviçreli profesörün Da
rülfünunlar hakkındaki raporunda, Türk Da
rülfünunlarının en büyük kusurunun ilimsizîik 
yani araştırma noksanlığı, olduğunu belirtmiş
tir. GBugün üniversitelerimiz hakkında rapor 
hazırlatırsak aynı 'hükme varılacağından şahsan 
Tben endişe ederim. Nitekim bu konuda Bilimsel 
Teknik ve Araştırma Kurulunun yaptığı an
ketlerden çıkan sonuçlar Sosyal Plânlama Dai
resinin bir raporunda şöylece hülâsa edilmiştir: 

«1. Üniversitelerdeki öğretim üyeleri, eği
tim., öğretim ve idari görevlerle aşırı derecede 
yüklenmiştir. Bu sebeple araştırma faaliyetleri 
ikinci plâna itilmek zorunda kalınmıştır. 

2. Araştırma faaliyetleri tamamen ferdî 
gayretlere terk edilmiştir. Teşkilâtlanma, yö
netme ve teşvik ıbakımmdan tamamen yeter
siz îbir ortam vardır. 

3. Teşkilâtta aşırı ıbir foölünme ve koordi
nasyon yetersizliği vardır. 

4. Ücretlerin çok düşük ©İmaJsı dolayısiyle 
kâfi miktarda kabiliyetli genç eleman ve asis
tan 'bulmakta (güçlük (çekilmektedir. 

5. Araştırma gayretleri genellikle sadece 
akademik terfiler için lüzumlu şartları yerine 
getirmek maksadiyle hazırlanan tez ve rapor
lara inhisar etmektedir. 

6. Üniversitelerdeki lâboratu varların bü
yük (bir kısmı öğretim için yeterli olsalar bile 
araştırma için gerekli modern 'teçhizattan yok-
Bundurlar. Teçhizat tedariki ithalât prosedür
leri dolayısiyle çok uzun sürmîekte ve hıkkmlık 
yaratmaktadır.» 

Üniversiteler hakkında Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun çıkardığı rapordan Sos
yal Plânlama dairesinin özetleri bunlardır. Bun
lar acı gerçeklerdir. 

Şimdi, fcu araştırma konusunda Üniversite
lerimizin durumuna işaret edeceğim yine aynı 
kaynaklardan aldığım için buradan okuyorum: 

«Üniversitelerimizin Türkiye'de mevcut yük
sek seviyeli araştırma personelinin % 76,8 ni 
'bünyesinde topladığı halde araştırma harcama
larının '•% 12 sini kullanmaktadır. Bu araştır
malar da daha çok nazari, tatbiki değeri olmı-
yan tiptedir. 

1962 -1965 yılları arasında 254 araştırma ku
rumunda - ki 'bu 254 araştırma kururunun 196 sı 
Üniversitelerdedir - tamamlanan araştırma sa
yısı 1 106 dır. Bunlardan yalnız 6 sı hakkında 
patent alınmıştır. Bunlardan dördü ziraaıt sa-
hasmdadır ve Ege Üniversitesi tarafından alın
mıştır. İkisi de endüstri sahasındadır. Kobert 
Kolej ve istanbul Teknik üniversitesi tarafın
dan alınmıştır. 

Öğretim üyesi veya araştırıcı personeli nis-
beti % 76,8 olduğu halde bu Üniversiteler araş
tırma harcamalarının sadece % 12 sini kullana
bilmektedirler.» Bunlar hakikaten düşünmeye 
ve üzerinde durulmaya değer konulardır. 

Yine aynı kaynaklardan çıkarılan netice : 
Temel araştırmalara temayül Üniversitenin bün
yesi içinde ve dışında tesirini, göstermiş birçok 
ileri memlektlerin bulduğu sonuçların bizim 
şartlarımızda da teyidinden ileri geçemiyen ça
lışmalar çok sayıda yapılmıştır. Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumunun karar organları üni
versitelerden seçildiği içn hu kurumun çalışma
ları plânda teshit olunan hedeften yani kalkın
manın kapsadığı alanlardaki meselelerin Tür-
kiyey'e uygun çözüm yollarının bulunması üze
rinde toplamaktan sapmış ve temel araştırma
lara yönelmiştir. 

Plân bakımından bu istikamete yönelen araş
tırmaların plân uygulaması bakımından, memle
ketin, içtimai, iktisadi kalkınması bakımından 
mahzurları Yüce Heyetinizin malûmu olmak 
gereıkir. 

Üniversitelerimiz bu araştırma fonksiyonu
nun yanında eğitim fonksiyonunu da acaba 
kemaliyle ifa edebilmekte midirler? Bu eği
tim fonksiyonunu tam mânasiyle ifa edebilip 
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edemedikleri hususunda da tereddütler vardır. 
Hattâ bu tereddütler muhtelif siyasi parti grup
larına mensup arkadaşlar tarafından açıklan
dığı gibi Üniversite bünyesi içerisinde yapılan 
münakaşalarda da izhar edilmektedir. Evvelâ, 
öğretim işinde, öğrenci yetiştirmek mevzuunda 
Üniversitelerin çalışmaları vardır. Gerçekten 
her yıl on binlerce öğrenci Üniversitenin muh
telif fakültelerine ve bölümlerine kaydolur. 
Her yıl yine on binlerce öğrenci de muhtelif fa
kültelerden veya bölümlerden mezun olur, 
ama Üniversitenin yetiştireceği öğrenci bundan 
ibaret değildir. Bugün Üniversitelerimiz ilim 
öğrencisi yetiştirmemektedir, 4 yıllık, 5 yıllık ve
ya 6 yıllık Üniversite tahsilini ikmal ettikten 
bir fakültede okuduktan sonra bir ilim adamı 
yetiştirecek sistemi üniversitemiz kurmamıştır. 
Bâzı fakülteler kendi bünyelerinde üniversite 
sonrası tahsil için bâzı tedbirler almışlardır, 
ama bunların sayısı mahduttur. Bunun dışında 
üniversitelerimiz ilim adamı yetiştirme fonksi
yonunu yerine getirmemektedir. Bugünkü asis
tanlık müessesesi eski çıraklık - ustalık münase
betlerine benzer bir yetiştirme usulü içerisinde 
gelişmektedir. Bir doktora mektebi yoktur, dok
tora sınıflarımız yoktur. Yahut Üniversite son
rası bir tahsil sistemi tatbik etmemekteyiz. 
Halbuki Üniversitenin en büyük fonksiyonla
rından birisi budur ve araştırıcı yetiştirmektir. 
Üniversite asistanına tazminat vermek suretiy
le onların yetişmesine geniş ölçüde yardım et
miş de olmayız. Asitanm yetişmesi için lâzım-
gelen tedbirleri alacak veyahut da onun yeti
şeceği okulu kurmak, Üniversite bünyesi içe
risinde Üniversite sonrası eğitimini tahakkuk et
tirmek mecburiyeti vardır. Asistanı sadece Üni
versitenin bünyesi içerisinde bir öğretim üyesi 
yetiştirme mevzuu olarak mütalâa etmek de 
yanlıştır. Asistan, araştırıcıdır. Türkiye'de ku
rulmuş ve kurulacak her müessesenin araştırı
cıya ihtiyacı vardır. Her müessese Üniversite
den araştırıcı talebetmektedir. üniversite bu 
araştırıcıyı yetiştirmek mecburiyetindedir. Asis
tanlık müessesesinde tatbik edilen usul de doğ
ru değildir. Bugün doktora yapmış asistanlar 
araştırıcıdır, fakat Üniversite tahsilinin ilk 
başlangıcında bile öğrencinin derslerine yardım 
etmek imkânı tanınmamaktadır. Bu, modası 
geçmiş çok eski bir usuldür. Asistanın yardım 
edeceği öğretim safhaları vardır. Bu safhalar

da, öğretim görevlisi diye hiçbir akademik un-
vanş olmıyan kişileri öğretim görevlisi diye is
tihdam edebiliyoruz, fakat Üniversitede doktora 
yapmış birisine, «sen öğretim görevlisinin yap
tığı vazifeyi yapamazsın, sen çıraksın çünkü» di
yoruz. Asistan bizde doktora yapmıştır, yapma
mıştır, fakat çıraktır. Ta ki böyle bir unvanı ikti-
sabedineeye kadar. Bu da Üniversitelerimizi, ka
naatimce, bir insan israfı neticesine götürür, 
değer israfı neticesine götürür. Ayrıca asistan 
yetiştiren müesseselerimiz olmadığı gibi, dışa
rıya ihtisas yapmak için gönderdiğimiz öğren
cilerin seçim usullerinden veyahut da takibet-
memekten, kontrol etmemekten yahut da bunu 
caajp hale getirememekten veya çeşitli sebep
lerden iyi neticeler alamamaktayız. Birinci plân 
döneminde 3 bin öğrencinin Üniversite öğre
nimini tamamladıktan sonra dış ülkelerde ih
tisas yapmaları derpiş edilmişti. Fakat bu dö
nemde sadece 500 kişi gönderilabilmiştir. Ama 
gönderdiğimiz 500 kişinin kaçının Türkiyeye 
araştırıcı olarak, yetişmiş insan olarak döndü
ğü hususunda henüz bir bilgimiz yoktur. Hal
buki bugün Dünyanın her tarafında kalkınma 
yolunda olan hattâ kalkınmış ülkelerde Üniver
site sonrası tahsile ve araştırma işine büyük 
ehemmiyet verilmektedir. Bizim mektebimiz, 
üniversitesinden daha aşağı kademelere kadar 
eski Enderun mektebi fonksiyonunu artık terk 
etmelidir. Yani memur yetiştirmekten vazgeç
meli, araştırıcı yetiştirmelidir. Bunu yapamıyo
ruz. üniversite reformu, diyoruz. Fakat, 196Ö 
inkılâbından sonra yapılan Anayasada üniver
sitenin damgası ve üniversite bahsi vardır, üni
versiteliler tarafından önprojesi yapılmış olan 
Anayasada, üniversite bahsi de üniversiteliler 
tarafından yapılmıştır. Getirilen görüş, maale
sef bir monist görüştür. Sanki başka bir doğ
ru düşünülemezmiş gibi, üniversite tek bir doğ
ruyu anayasalaştırmıştır. Bugün de «reform» 
deniyor. Peki, monist bir görüşü anayasalaştır-
dıktan sonra, teklif ettiğiniz reformun esasları 
nelerdir? Yani, üniversite öğretim üyesinin tah
sisatı, ödeneği artırılmalıdır, terfihi ve terfii ve 
sairesi sağlanmalıdır. Bütün bunların hepsi ta
mam ama, bunlar reform değil, Tahsisat talebi 
dışında, üniversite için düşünülen reform nedir? 
Bu konuda üniversite, araştırmasını yapmamış, 
Anayasada tesbit edilen bu monist görüş içeri-
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sinde, ıbu reformun nasıl tahakkuk ettirileceği 
hakkında politikacılara bir bilgi vermemiştir. 
Halbuki, politikacıyı itham ederken, politikacı
ya üniversite önce, şu şu araştırmalarım vardır, 
bu araştırmalarımın ortaya koyduğu poli
tikayı takilbetanezsem neticesi budur, der. 
Politikacı mütenelbbih olmaasa ondan son
ra itham eder. Ama biz, üniversite üye-
lerinlden, üniversite camiasından büyük bir 
heyet toplanıyor, bir bildiri neşrediyor. Bil
dirinin altında yüce hikmetler var, sıralanı
yor (bir - iki - üç - dört, âyet gibi vaz 'ediliyor. 
Ben politikacı olarak bu beyanata değer veri
rim, 'bütün politikacılar değer verir, bütün va
tandaşlar değer verir. Çünkü, bu beyanatın ve
ya bu bildirinin altında imza koyanların isimle
rinin önünde, doçent, doktor veya profesör ve
ya ordinaryüs profesör unvanları vardır. Ay
rıca, «şu üniversitenin 'bildirişidir» denilmekte
dir. Gazete öyle, radyo öyle takdim eder. Bi
naenaleyh, bu değer verilen bildirinin temelinde 
bir araştırma üniversiteden haklı olarak iste
nir. Bu araştırmayı da talebettiğim takdirde, 
bu kehanet midir? Yoksa bir üniversite dam
gasını taşıyan ıbu bildiride, bâzı ilmî gerçekler, 
araştırmaya istinadeden bâzı hakikatler mi ifa
de edilmektedir? Bunu ben politikacı olarak 
isterim. Fakat, hugüne kadar ilim adamlarımız
dan ıböyle bir araştırma politikacılara sunul
duğunu ben duymadım. Efkârı umumiyenin ten
kidine, tetkikine sunulmuş, böyle köklü, derin 
politik araştırmalar henüz ya çok azdır, ya hiç 
yoktur. 

Simidi, monist görüş içerisinde reformun nasıl 
gerçekleştirileceği de anlatılmamıştır. Üniver
site muhtarıiyeti hakkında bu monist görüş ile 
ilgili olarak, yine kanaatlerimi şöylece özetle
mek istiyorum; çünkü ibu monist görüş, akade
mik hürriyetler veya üniversite muhtariyeti, 
ilim 'hürriyeti ile ilgili tedbirler meyanında 
ittihaz olunmuştur. Kanaatimiz şudur : 

Batı üniversiteleri tarihinde, akademik hür
riyetlerin ikazanılması ve anlaşılması için uzun 
zamanın geçmesi gerekmiştir. Bu mücadele 
içinde nirengi noktalarından birisi, Alman tec-
rübesidir. Bugünkü hür Berlin, eski Kaiser 
Wilhelm Üniversitesinden bütün dünyaya ya
yılan fikrin temeli şu idi : Öğretenin hürriyeti 
ve öğrenim hürriyeti. Çok kısaltılarak söyliye-

lim gerekirse, kim okutacak, ne okutulacak, 
nasıl okutulacak, kime okutulacak? Bu konu
larda kararı üniversite kendisi vermelidir. Bu 
hak için üniversiteler 6 asır mücadele etmiştir. 
Bi^de bu hürriyetler kemali ile mevcut olmuş
tur; dün de vardı, bugün de mevcuttur; yann 
da mevcut olacaktır. 

Böyle olduğu halde, Anayasamız yapılırken 
maalesef formül üniversiteden gelmiştir ve mo
nist bir çözüm getirilmiştir. Üniversitenin muh
tar olması iyi bir formüldür, fakat gaye değil
dir. Gaye, akademik hürriyettir. Anayasa işte 
bunu teminat altına almamıştır. Akademik hür
riyet dokunulmazlık değildir. Akademik hürri
yet, bir hayat tarzıdır ve Anayasaya karşı kul
lanılamaz. Bugün Holânda'da, İngiltere'de, 
Fransa'da, Federal Almanya'da, - birkaç özel 
üniversite rariç - Amerika'da, devlet yardımı 
kaldırılırsa, hiçbir üniversite 6 aydan fazla ya-
şıyamaz. Almanya ve Fransa'da yüksek sevi
yede tâyinleri hükümet yapar. Amerika'da mü
tevelliler şu veya bu şekilde seçim bölgelerine, 
valiye, eyalet meclisine bağlıdır. İngiltere ve 
Avusturalya'da ünivrsiteler hükmen tam muh
tar, fiilen hükümetlere, şehir meclislerine çok 
bağlıdır. Buna rağmen akademik hürriyetler 
bütün kemaliyle saygı görür, el üstünde tu
tulur. 

Bizim. Anayasaya göre, üniversite öğretim 
üyelerini Ve yardımcılarını, üniversite organ
ları dışında hiçbir merci işinden atamaz. Güzel. 
Üniversiteler, yetkili öğretim üyelerinin kendi 
aralarından seçeceği organlar eliyle yönetilir 
ve denetlenir. Niçin? Başka türlü üniversite 
muhtar olamaz mı? Peki, seleksiyonu nasıl ya
pacağız? İyiler nasıl seçilecek? Kötüler nasıl 
ayıklanacak? Ben size bir rey vereceğim, sizi 
ibra edeceğim. Siz bana bir rey vereceksiniz, 
beni ibra edeceksiniz. Bu, demokratik usul de
ğildir. Murakabesiz demokrasi düşünülemez. 

Dahası var : Anayasa foütün bu katılığına 
rağmen, öğretim üyeliği, organlar gibi hususla
rı kanuna lütfen bırakmıştır. Şimdi hiç değilse, 
bâzı üniversitelerde icra organlarının yetkileri 
artırılabilir, karar organları azaltılabilir, öğre
tim üyeliği speetrumu geniş tutulabilir. Üniver
site, 1050 ve 2490 sayılı Kanunların baskısın
dan kurtunlabilir. Bütün bunlar için, bunların 
nasıl olacağı hususunda veyahut ta kendi dü-
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şünceleri ne ise, o hususta, üniversitelerin hü
kümete araştırma vermeleri lâzımgelir. 

Doğru olduğuna katiyen inandığım bir an
layışı bir gazete, üniversiteden beküiyebiliyor. 
Hükümet eğer üniversite reformunu gerçekleş-
tiremezse, bâzı üniversite müntesiplerinin istifa 
edeceğine dair, bir yazı okuduk. Bunun doğru
luğuna inanmam. Ama, bir gazete üniversite
den bunu bekleyebiliyor. Üniversite, fiili ile, ic
raatı ile bu gazete haberlerinin intişarına mâni 
olacak, ciddî teklifler ve araştırmalarla Türk 
efkârı umumiyesini tatmin etmeli ve doyura-
bilmelidir. 

Son olarak, öğrenci - öğretmen münasebet
lerine temas etmek istiyorum : x 

Bugün... 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, vaktiniz de 

dolmak üzere efendim, bir dakikanız var. (A. P. 
sıralarından «Bir 20 dakikalık müddet daha 
verilsin» sesleri) 

ÎSMET KAPISIZ (Konya) — Yeterlik aley
hinde bulunsanız daha iyi olur. 

A. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
YILDIRIM (Devamla) — Bir dakikamız var
sa ; konuşulacak o kadar çok şey var ki, hepsi
ni söylemek zarureti yok. Konuşacağım bu bir 
dakika içinde söyliyeceğim söz, mevzuu topar
lamaktan ibaret olabilir. 

Türkiye'de millî eğitim politikası ile ilgili, 
öğretmenle ilgili, öğrenci ile ilgili, üniversite 
ile ilgili, neşriyat ile ilgili çok şey söylenebilir. 
Millî eğitim politikasında bugün müşahade et
tiğimiz aksaklıkları samimiyetle ifade etmek 
zarureti vardır. Ama bu zarureti mesuliyetten 
kaçıp, Adalet Partisi İktidarına bütün suçu yık
mak suretiyle kurtulacağını, bâzı politikacıla
rın kendilerini kurtaracağını zannetmek bü
yük hayaldir, büyük hatadır. Bir politikanın 
neticelerini takip etmek için, birkaç neslin, bir
çok neslin geçmesi gerekir. Adalet Partisi İk
tidarı bu tenkidleri dinlemiş olmaktan memnun
dur. Bundan evvel yapılmış ve bugün de ya
pılmakta olan tenkidlerin ışığında, üniversite
nin de bundan sonra araştırmaya dayanan tek
lifleri geldiği takdirde, bunların da ışığında 
- inşallah - millî eğitim mevzuunda gelecek ne
silleri mesut edecek, mutlu edecek tedbirleri 
alabilecektir. Hem bu iktidardadır, hem bu iyi 
niyettedir. 

I Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 6 grup sözcüsü gö
rüşmüş ve yeterlik önergesi verilmiştir. 

Sayın Balkan görüşmek üzere buyurunuz 
efendim. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Yeterlik aley
hinde grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde grup adı
na, peki efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; konuşmalarımı üç kısım üzerin
de topliyacağım. Birincisinde Türk millî eğiti
minin A. P. İktidarı zamanında katetmiş ol
duğu mesafeyi, hizmetleri ve yaptıklarımızı -
arz edeceğim. İkinci kısımda , mühim konu 
olarak, muhtelif grup sözcülerinin üzerinde 
ehemmiyetle durdukları meseleleri ele alıp 
ileri sürdükleri tenkidleri cevaplandıracağım. 
Üçüncü kısımda ise, bu konuların dışında, 
umumiyetle millî eğitime tevcih edilmiş olan 
tehlikeleri ve soruları cevaplandıracağım. 

Çok muhterem milletvekilleri; millî eğitim, 
çalışma konularının çeşitliliği, millet toplulu
ğunun bütününe hizmet götürüşü ve muhata-
boluşu sebeyleriyle öteden beri, fakat gittikçe 
artan bir oranla kamu oyunda ve Büyük Mil
let Meclisinde yakın ve devamlı bir ilginin 
merkezi olmaktadır. Türk kamu oyunun ve 
Parlâmentosunun bu içten alâkası bizim için 
bütün çalışmalarımızda bir ilham ve heyecan 
kaynağı olmaktadır. Eğitim, öğretim hizmet
lerinin yurdun en ücra köşelerine kadar ulaş
tırılması ve gittikçe seviyeli hale getirilebil
mesi için büyük gayret harcanmasının sebebi 
bu ügi ve teşviklerdir. 

Türk millî eğitiminin de her sosyal mües
sese gibi eksikliklikleri yetersiz ve tekemmüle 
muhtaç yönleri vardır. Bu da gayet tabiî
dir, ama bütün bunlara rağmen Türk millî 
Eğitimi iftihar edilecek bir inkişaf içindedir. 
Bu hem keyfiyet, hem de aded bakımından 
böyledir. 

Türk millî eğitimi, hızla kalkınan müreffeh 
ve mesut Türkiye'yi yaratan gençleri yetiştir
miştir. yetiştirmekte devam edecektir. 

Çağımızın ilim, teknik ve sanat alanların-
I daki gelişmelerini yakından takibederek, daha 
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mutlu yarınları gerçekleştirecek değerleri ye
tiştirecektir. 

Millî eğitimi, mevcudiyetimizin en güveni
lir dayanağı, hürriyet rejiminin, demokratik 
düzenin en şaşmaz vasıtası sosyal, ekonomik, 
kültürel kalkınmamızın en verimli kaynağı ola
rak kabul etmekteyiz. 

Eğitim hizmetlerini eşit şartlar içinde daha 
geniş imkânlarla yurdun her köşesine ulaştır
manın çabası içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi arz edece
ğim rakamlar muhtelif hatiplerin ileri sür
dükleri görüşlerin, tenkidlerin aynı zamanda 
cevaplarını da teşkil edeceklerdir. 

İlköğretimde son üç yıl içinde derslik sa
yısı 17 609 artarak 87 826 ya, öğretmen sa
yısı 32 825 artarak 117 900 e, öğrenci sayısı 
1 075 000 artarak 4 950 000 e, yatılı bölge 
okulu sayısı 19 artarak 42 ye, yatılı bölge 
okulundaki öğrenci sayısı 12 350 artarak 16 
bine, çağ nüfusunun okullaşma oranı yüzde 70 
ten yüzde 90 a ulaşmıştır. Binaenaleyh, bâzı 
sayın hatiplerin, Türk millî eğitimi ilköğ
retim safhasında dahi duraklamadadır, dedik
leri, gerçeğin tamamen aksidir. Türk millî 
eğitimi üç yıl içinde çağ nüfusunda okullaşma 
oranını yüzde 70 ten yüzde 90 a çıkarmak su
retiyle büyük bir hamlenin ifadesini vermiş bu
lunmaktadır. 

Bugün 35 695 olan muhtarlığımızdan 5 917 
sinde okul yoktur. İkinci Beş Yıllık Plân 
devresi sonunda nüfusu 150 den fazla olan 
4 113 köyümüz de okula kavuşturulmuş ola
caktır. G-eriye kalan 1 804 küçük ve dağı
nık muhtarlık bölgesindeki çocuklar da ya
tılı bölge okulları yoliyle okula kavuşturul
muş bulunacaklar, böylelikle İkinci Beş Yıllık 
Plân devresi sonunda ilköğretimde çağ nüfu
sunun yüzde yüzü okula kavuşmuş olacak
tır. Binaenaleyh, türlü maksatlarla ileri sü
rülen eğitim çıkmazının ilk kademesi gerçe
ğin aksidir ve verilen rakamlar maksatlıdır ümit 
kırmak için, itimadı sarsmak için ileri sürül
müş rakamlardır. Biraz evvel arz ettiğim gibi, 
Türkiye'deki okulsuz köy sayısı bunlardır ve 
İkinci Beş Yıllık Plân devresi sonunda da 
okullaşma oranı yüzde yüz olarak gerçekleşe
cektir. 

1968 - 1969 ders yılında ilköğretimde büyük 
bir hamle yapmış bulunuyoruz. O da yeni ilk

öğretim programını uygulamaya koymakla ol
muştur. Programın özelliği memleketimizin eko
nomik, sosyol gerçeklerini, kültürümüzün icap
larını, çağdaş ilmin gelişmelerini dikkate ala
rak millî hedefleri esas almasıdır. Türk tarihi, 
Türk coğrafyası, Türk kültürü yeni ilkokul 
programının merkezini teşkil etmektedir ve ay
nı zamanda gençlerimizi araştırıcı, inceleyici, 
gözlem ve deneye dayanan bir metod içinde ye
tiştirmeyi hedef almıştır. İlkokul programı en 
mütevazi köydeki öğretmenden üniversite üye
sine kadar bütün eğitimcilerin mütalâaları alın
mak suretiyle şartlarımıza, gerçeklerimize ve 
çağın icaplarına uygun olarak hazırlanmış ham
le mahiyetinde bir programdır. Bu hususta 
memnuniyetini belirten sayın Sarıyüce'ye de 
teşeMtürlerimi arz ederim. 

İlköğretimden sonra ana okullarını ele al
mak istiyorum. Bugün artık Türk kadını çalış
mak durumundadır. Türk kadını çalışınca çalı
şan annenin çocuğuna eğilmek bir zaruret hali
ni almıştır. En büyük zarureti bundan doğan 
ana okullarında 1968 - 1969 öğretim yılında ye
niden 42 ana okulu ve sınıfı açılmak suretiyle 
adedleri 124 e çıkarılmış, öğrenci sayısı da 710 
yeni kayıtla 2762 e yükselmiş, öğretmen sayısı 
150 yi bulmuştur. Her yıl büyük nisbette ana 
okullarına ehemmiyet vererek bu zaruri ihtiya
cı, hizmeti daha mükemmel hale getireceğiz, 

özel eğitime muhtaç çocukların da normal 
öğrenciler gibi eğitim ve öğretim imkânların
dan yararlanmalarını zaruri bulmaktayız. Bu 
balamdan 5 sağırlar okulu, 2 körler okulu faa
liyettedir. Geri zekâlı çocuklar için İstanbul'da 
ortopedik arızalı çocuklar için Ankara'da birer 
müessese açmanın hazırlıklarını tamamlamış bu
lunuyoruz. Bu yıl yeniden 3 ısağır ve dilsiz
ler okulunun inşaatına başlanmıştır. Beden, rulh 
ve ahlâk gelişmeleri tehlikede bulunan korun
maya muhtaç çocuklar için 68 ilimizde 83 ye
tiştirme yurdu faaliyettedir. Yetiştirme yurtla
rında 11 413 çocuk barındırılmaktadır, yetişti
rilmektedir; ama bunun kifayetli olmadığını, 
sıra bekleyen daha çocuklar bulunduğunu da 
arz etmek isterim. 

762 olan ortaokul sayısı, son 3 yılda 560 ar
tarak 1312 ye, öğernci sayısı da 276 O00 arta
rak 644 627 ye 164 olan lise sayısı 120 arta
rak 291 e, öğrenci sayısı 84 619 artarak 178 827 
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ye, öğretmen sayısı 9 342 artarak 19 548 e ulaş
mıştır. Böylelikle bu arz ettiğim rakamlar he
men ihemen Cumhuriyet devrinden beri açılmış 
orta okul, lise, kaydedilmiş öğrenci ve çalış
makta olan Öğrenci sayısına muadil adede öğ
retmen ve okul faaliyete geçirildiğini gösterir. 
Hal böyle iken muhtelif mihrakların Türk va
tandaşının okumasına mâni olunmak istendiği, 
Adalet Partisinin Türk halkının okumasını iste
mediği, dağda çoban, ırgat olmasını arzu ettiği 
gibi görüşler gerçeğin değil sadece ideoiojijik 
bir görüşün if adesidirler. 

Muhterem arkadaşlarım; biz eğitimde fırsat 
ve imkân eşitliğini birinci meselemiz kabul et
mekteyiz. Bugüne kadar orta öğretimde 4 500 
parasız yatık öğrenci var iken, yalnız bu yıl 
5 500 yeni parasız yatılı öğrenci ödeneği ve 
kadrosu almak suretiyle orta öğretimdeki para
sız yatılı öğrenci sayısını 10 000 e çıkarıyoruz 
ve bunun yüzde 80 ini köy çocuklarına tahsis 
ediyoruz. Şimdi böylesine bir iktidara sen eği
timde fırsat ve imkân eşitliğini ihmal ediyor
sun, sen egemen sınıfın şu veya bu imkân içinde 
bulunanın çocuğunu okutmaya çalışıyorsun, 
demeye imkan var mıdır? Üç yıl içinde açmış ol-
duğumz 550 ortaokulun 430 u köylerde ve köy 
mahiyetindeki kasabalarda açılmıştır muhterem 
arkadaşlarım. Böylesine bir anlayışın karşısına 
çıkıp da, egemen sınıf için eğitim yapıyorsun, 
elemek sadece art düşünceyi ifade eder. 

Milletçe gelişme hamlelerimizin neticeye 
ulaşmasında kadın eğitiminin rolü çok büyüktür. 
Kadınlarımızı ev kadını, anne olarak gerekli te
mel bilgilerle heçhiz ederek ve bir de bünyele
rine uygun meslek bilgileri ile yetiştirmek ama
cındayız. Bu hususta çalışmalarımızı hızla de
vam ettirmekteyiz. Değişen Türkiye'nin ekono
mik şartlarının icabettirdiği tarzda teknik öğ
retimdeki program geliştirmelerini yapmakta
yız. Son üç yıl içinde kız sanat enstitüleri 6, 
kız sanat ortaokulları 31, akşam kız »sanat okul
ları 85, gezici kadın kursları 350 artarak; kız 
enstitüleri 128 e, kız sanat ortaokulları 153 e, 
akşam kız ısamat okulları 297 ye, gezici kadın 
kursları 1 167 ye yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa köy kadı
nının ve gecekondudaki Türk kadınının êğtiltil-
mesi bizim için ehemmiyetle ele alınmış bir ko
nudur. 1960 yılından beri »dondurulmuş bulunan 
gezici kaldın kurslarına yalnız bu yıl 350 ilâve 

ettik ve önümüzdeki yıl tekrar 350 kurs daha 
ilâve edeceğiz. Şimdi, gerçek bu iken Türk kadı
nının, Türk halkının uyanmasına kâfi derecede 
ilgi göstermiyorsun, 'diyenler ancak yaptıkları 
icraatı Söylemelidirler. Binaenaleyh, bir gerçek 
vardır; kız sanat enstitüleri Türkiye şadlarının 
değişmesi »sebebiyle öğrenci miktarında artana 
kaydedememiştir. Buna karşı da gerekli tedbiri 
aldık. Kız sanat enstitülerinin çocuk gelişimi ve 
eğitimi bölümünden mezun olan kızlarımıza ana-
okullannda 'öğretmenlik vermekteyiz. Her bölü
münden mezun olanların gezici kadın kursları 
öğretmenleri yapmaktayız. Ev ve aile yönetimi 
mezunlarına toplu beslenme merkezlerinde bes
lenme ve diyet teknisyenliği imkânlarını sağla
mış bulunmaktayız. Böylece kız enstitülerine 
yeni üş sahaları açmak suretiyle onları cazibeli 
hale getirmeye çalışırken halkımızın büyük 
ehemımiyet verdiği ve büyük rağbet gösterdiği 
akşam kız sanat okullarını ve gezici kadın kurs
larını da yurdun her tarafına ulaştırarak Türk 
kadınını hem temel bilgi ile hem annelik ve ev 
kadınlığı bilgileri ile, teçhiz ediyoruz, hem de 
meslek sahibi olmasını sağlıyacak imkânları ya
ratıyoruz. 

Bugünkü ortamda erkek teknik öğretimin 
büyük ehemmiyet ifade ettiği açıktır. Daha mü
reffeh Türkiye'yi yaratmak için sanayileşmeye 
mecburuz. Bunun için gerekli, kaliteli teknik 
orta kademedeki elemanı, sanat enstitülerimiz ve 
sanat okulları yolu ile yetiştirmekteyiz. Bu yıl 
erkek teknik öğretimde yeni bir 'okul sistemine 
gitmiş bulunuyoruz. Bunun 'birinci kademesi 
pratik sanat okullarıdır; ilkokulu bitirmiş olan 
çocuklar, en içok branşına göre iki seneyi ge
rektiren kurslarla bugünkü endüstrinin gerek 
fabrikada toplu işyerinde, gerek tek başına ça
lışmasını mümkün kılacak beceriyi kendisine 
verecek müesseselerdir. İkinci kademe, bugün
kü sanat enstitüleridir, üçüncü kademe, ikin
ci Beş Yıllık Plânın getirdiği teknisyen okul
larıdır. Bu yıl, sanat enstitülerinin birinci sı
nıflarını yönetme sınıfı olarak almış, böylelik
le teknisyen okullarının ilk devresine girmiş 
bulunuyoruz. 

Teknik öğretimi daha cazip hale getirerek 
gençlerimizi klâsik öğretimden, lise öğretimin
den çok, teknik öğretime çekmenin imkânları
nı yaratmaya çalışmaktayız. Son üç yıl içinde 
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11 erkek sanat enstitüsü açarak sayılarını 123 e, 
bunlara bağlı meslek şubelerini 72 artırarak, 
öğrenci sayısını 18 bin artırarak, öğrenci sa
yısını 38 954 e, şube sayısını 462 ye ulaştırmış 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sadece okul adedi
ne bakmak suretiyle teknik öğretimdeki ilerle
meyi ifade edebilmeye imkân yoktur. Meslek 
şubelerine dönüp bakmak lâzımdır. 11 okul 
ama, her biri okul mahiyetinde 72 yeni meslek 
şubesi açılmıştır. Bugün kalkınan Türkiye'nin 
ihtiyacına uygun motorculuk, elektrikçilik ve 
saire şubelerini gerçekleştirmek suretiyle bu
günkü endüstrinin beklediği teknik elemanı ye
tiştirmekteyiz. 

Bütün bunlar üzerinde en büyük bir konu 
da gerek kız sanat enstitülerinin, gerek erkek 
sanat enstitülerinin ve gerek diğer meslekî 
okulların daha cazip hale gelebilmesi için bu
rada okuyan gençlerimizin kabiliyetli ve hevesli 
olanlarına üniversite imkânını açmış bulunu
yoruz. En çok bir ay içinde yönetmelik uygu-
lanmıya konulacaktır. Bütün esasları tesbit 
edilmiştir. 1968 - 1969 yani içinde bulunduğu
muz ders yılının güz döneminde çocuklar bu 
fark imtihanlarını vermek imkânını elde etmek 
suretiyle üniversite tahsili yapmak imkânına 
kavuşmuş olacaklardır.. 

Senelerden beri bir hayal olarak sürüp gi
den, bugün bir gerçek olmuştur. Muhterem ar
kadaşlarım, bugün en ilkel kabileden en mede
ni milletlere kadar her toplumun bağlı bulun
duğu bir dini vardır. Lâik ve demokratik bir 
Devlet olan Türkiye'mizde aydın din adamını 
yetiştirmek, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Ka
nunu ile bakanlığımıza verilmiştir. % 98 den 
fazlası Müslüman olan Türkiye'de aydın din 
adamını yetiştireceğiz. Bunun için imam - ha
tip okullarını bir meslek okulu olarak ele al
maktayız. Ve Türkiye'nin ihtiyacına yeter sa
yıda bunları açmakla kendimizi mükellef tu
tuyoruz. 

Eğer, imam - hatip okullarındaki ar^ış nis-
betini bâzı orkadaşlanmız fazla görüyorlarsa 
bunu ulusal eğitimin elden gittiği tarzında izah 
etmelerini anlıyabilmeye imkân yoktur. Ken
dileri açarlar, o zaman ulusal eğitim vardır, 
ama A. P. açar, o zaman millî eğitimdeki millî
lik kaybolur; bunun izahı mümkün değildir. 
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Eğer burada açılış adedi fazlaysa Türkiye'

nin muhtacolduğu bu okulların bugüne kadar 
ihmal edilmesinde aramalıdır sebebi. 

IBu sebeple son üç yıl içinde 43 imam - ha
tip okulu açılarak adedleri 69 a, öğrenci sa
yısı da 39 900 e ulaşmıştır. 

Çok muhterem milletvekilleri; eğitimin en 
önemli yönü ve üzerinde hassasiyetle durulması 
gereken tarafı öğretmen yetiştirme konusudur. 
En modern binalar içinde, çağın en gelişmiş 
programlarına, en zengin ders araçlarına sahi-
bolunsa dahi bunları gereği gibi kullanacak, 
öğrenciye şuurlu bir yön verecek değerde öğ
retmen olmaz ise müspet sonuçlar almaya im
kân yoktur. Bugün dünyanın her yerinde mil
letlerin bütünlüklerini parçalamayı hedef al
mış, demokrasi ve hürriyet düşmanı çeşitli asın 
akımlar faaliyet halindedir. Türk öğretmenleri, 
millî bütünlüğa bağlılık ve millî bütünlüğü 
korumak yönünde en tesirli unsurdur, öğren
cileri bu akımlara karşı koruyacak bilgi ve ru
hu ancak millî duyguları kuvvetli, bilgili, 
memleketsever ve idealist öğretmenler verebilir. 

İşte öğretmen okullarına, öğretmen yetişti
ren müesseselere verdiğimiz ehemmiyet bundan 
doğmaktadır. 

Mevcut öğretmen okullarımızın programla
rı, binaları, lâboratuvarları, araç ve gereçleri 
modern anlayışla geliştirilmekte, öğretim kad
roları yeni öğretmenleri yetiştirmek üzere en 
kaliteli elemanlarla takviye edilmektedir. Son 
üç yılda 11 öğretmen okulu açılarak sayıları 
84 e, öğrenci sayısı 18 200 artarak 60 758 e 
ulaşmıştır. 

Bir yandan liseleri açarken, öbür yandan 
liselerin öğretim kadrolarını takviye etmeyi 
başlıca vazifemiz saymaktayız. Onun için, li
selere öğretmen yetiştiren yüksek öğretmen 
okullarına bu veçheyi vermiş bulunuyoruz. 

Öyle ki, 1960 - 1961 yılında 47 tabiiye öğren
cisi varken bugün bunu 233 e, matematik -
astronomide 79 öğrenci varken bugün 381 e, 
kimya - fizikte 31 öğrenci varken 157 ye, fi
zik - kimyada 16 öğrenci varken 255 e yükselt
miş bulunuyoruz. Aynı şekilde yabancı dillerde 
de bu yükseltmeyi yapmış haldeyiz. Buna kar
şılık ihtiyacı aşmış bulunan sosyal dallardan 
öğrencileri çekmiş bulunmaktayız. 

Böylelikle açmış olduğumuz okulların ge
rektirdiği öğretmeni yetiştirmekte ve bunun 
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için yüksek öğretmen okullarına ve eğitim ens
titülerine gerekli istikameti vermiş durumda
yız. 

Muhterem arkadaşlarım, son yıllarda öğret
men adedindeki, bilhassa ihtiyaç duyulan öğret
men adedindeki artışları da vermek suretiyle, 
Millî Eğitim Bakanı, Adalet Partisi, yalnızca 
sayıya ehemmiyet veriyor, yalnızca sayıyı orta 
yere koyuyor kaliteyi ihmal ediyor» görüşünün, 
gerçekle bağdaşamadığını ispat etmek isterim. 

Birinci olarak arz ettiğim üzere, hangi dalda 
ihtiyacımız varsa yüksek öğretmen okullarına 
ve eğitim enstitülerinde bu istikameti verdik 
ve matematik hocası; 1964 - 1965 yılında 181 
iken bu yıl miktarı 459 dur. Fen grupu öğretme
ni 2 682 den 6 521 e yükselmiştir. İngilizce öğ
retmeni 522 den 810 a yükselmiştir. Binaenaleyh, 
öğretmenlere hangi branşlarda ihtiyaç varsa 
bunlara doğru müteveccih olarak çalışmaları
mızı tanzim etmekteyiz. 

Bâzı arkadaşlarımız bölge farkı söylediler. 
Biz bütün gücümüzle bu farkı gidermeye çalış
maktayız. Tipik olarak birkaç ili alacağım ve ta
biî ki, diğer illerin de aynı olduğunu arz edece
ğim. Diyarbakır; 1964 - 1965 yılında 99 öğret
meni varken 1968 - 1969 yılında 205 öğretmeni 
vardır. Artış 106 dır. Elâzığ, 115 iken 202, artış 
87 dir. Erzurum, 117 iken 237, artış 120 dir. Ga
ziantep, 131 iken bugün 279, artış 148 dir. Bina
enaleyh, bir yandan müesseseleri çoğaltırken 
öbür yandan da öğretmen kadrolarını, bilhassa 
Doğu, Güney - Doğu gibi mahrumiyet bölgele
rinde böylesine çoğaltmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, eğitimin kalitesinde 
ders araçlarının birinci derecede rol oynadığı 
malûmdur. Bugün artık görme, işitme ve deney 
yolu ile öğretim kaçınılmaz bir husustur ve eği
timde kaliteyi yükseltici bir metottur. 1964 yı
lında bu miktar 47 milyon lira iken 1968 - 1969 
yılında makina teçhizat ve ders araçlan ödeneği 
86 milyon 905 bin liraya yükseltilmiştir. Ve 
ders araçları yapım merkezinin döner sermayesi 
de 500 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıka
rılmıştır. 1964 yılında 297 takım ders aracı ya
pılmışken 1968 yılında 2 553 takım ders aracı 
yapılmıştır. 1968 - 1969 ders yılında da 3 274 
takım ders aracı yapılacaktr. işte muhterem ar
kadaşlarım, eğitime ehemmiyet vermenin, eği
timde aded kadar kalite ve keyfiyete ehemmiyet 

vermenin açık ifadeleri bunlardır. Bir toplumun 
üstün bir yaşama seviyesine çıkabilmesi asrın 
medeniyet ve teknik imkânlarından faydalana
bilmesi, yetiştireceği yüksek seviyede insan gü
cünün keyfiyet, sayı bakımından yeterli olması
na bağlıdır. Yüksek seviyeli insan gücü ihtiya
cını üniversitelerimizden ve yüksek okullarımız
dan sağlamaktayız. 

Son üç yıl içinde bir üniversite, üniversitele
re bağlı 15 fakülte, 9 yüksek okul hizmete gir
miştir. 8 resmî yüksek okul, bir akademi de 
aynı şekilde faaliyet alanına girmiştir. Binaen
aleyh, yüksek öğretimin bir toplumdaki değerini 
idrak eden Adalet Partisi iktidarı böylesine yük
sek öğretime ehemmiyet vermektedir. Bu husus
ta bâzı yatırım rakamları vermek mecburiyeti de 
vardır. Adalet Partisi iktidarı 1964 yılında 
306 731 230 lira olan muhtar üniversiteler har
camalarını 1969 yılında 809 841 943 liraya ulaş
tırmıştır. Yalnızca 1968 yılı ile 1969 yılı arasın
daki fark, artım olarak 239 milyon liradır. Bi
naenaleyh, Adalet Partisi iktidarı yüksek öğre
nime gerekli ehemmiyeti vermiş ve bunu bizatihi 
harcamalariyle ispat etmiş duruma gelmiştir. 

Yüksek öğrenimde bu yıl burslar ve krediler 
malûm olduğu üzere 250 liradan 350 liraya çı
karılmıştır. Yüksek Öğrenim Yurtlar ve Kredi
ler Kurumunun yatırım ve kredi ödeneği kurul
duğundan beri ilk defa bu yıl tam olarak veril
miş, 40 milyon lira ödenek tahsis edilmiş bulun
maktadır. Yüksek öğrenim gençlerinin tedavi 
kurumlarında parasız tedavileri gerçekleştiril
miştir. Yüksek öğrenim gençliğinin sağlık, bes
lenme ve boş zamanlarını değerlendirme harca
malarını kapsıyan üniversite kantinlerine yar
dım, mediko - sosyal tesisler gibi hususlara 1964 
yılında 2 milyon küsur lira ayrılmışken bu yıl 
10 319 931 liralık ödenek ayrılmıştır. 10 milyonı 
sosyal gayeli bu hizmetlerin yeterli olduğunu 
söylemek imkânı yoktur, ama nasıl artmış oldu
ğunu geçen yıldan bu yıla 5 milyon lira artışla 
geldiğini ifade etmek, imkânlarımız ölçüsünde 
bu meselelere ne derecede ehemmiyetle eğildiği
mizin ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 120 
nci maddesine göre üniversitelerimiz bilimsel ve 
idari özerkliğe sahiptir. Bu sebeple evvelâ üni
versiteleri ilgilendiren hususların özerk olan 
üniversitelerden gelmesini beklemek, bir sayın 
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hatibin ifade ettiği gibi, Hükümetin veya Millî 
Eğitim Bakanının veya Bakanlığının bu sahada 
görüşü olmadığı mânasına gelmez. Bu, Anayasa
ya ve kanuna hürmetin ifadesidir. Biz, üniver
sitelerden gelmiyen teklifleri bir tarafa itip Üni
versiteler Kanununda birtakım değişiklikler 
yapmaya Hükümet olarak kalkar ve bunu Yük
sek Meclise sevk edersek o zaman bugün konu
şan arkadaşlarımız; «Anayasanın âmir hükmünü 
çiğnediniz, üniversite özerkliğini bir tarafa bı
raktınız» diye en çok gürültüyü koparacak 
olanlardır. Binaenaleyh biz üniversitelerin 
özerkliğine hürmetkarız ve biz Türk üniversi
tesinde vazife almış öğretim üyelerine son de
rece saygılıyız. Demokratik bir nizam içinde 
mesuliyetler Anayasanın hükümleri içinde da
ğıtılmış durumdadır. Biz eminiz ki, Türk üni
versiteleri ve onların değerli mensupları, Türk 
Gençliğinin daha iyi yetişmesi ve Türk yüksek 
öğreniminin problemlerinin çözülmesi için mem-
leketseverce ıbir gayretin içindedirler. 

Çok muhterem milletvekilleri biz yüksek 
öğrenim kurumlarımızın pek çoğunun gerekli 
teşkilât kanununa bugüne kadar sahibolmadı-
ğının üzüntüsünü duymaktayız. Meselâ 86 yıl
lık bir öğretim hayatına sahibolan ve Türk 
umumi efkârına büyük değerler kazandırmış 
bulunan Güzel Sanatlar Akademisinin maalesef 
bir teşkilât kanunu yoktur. Çok değerli yük
sek mimarlar, çok değerli sanatkârlar yetiştir
mesine rağmen bir teşkilât kanunundan mah
rumdur. 

Aynı şekilde, yüksek mühendis yetiştiren 
Yıldız Teknik Yüksek Okulu da bir teşkilât ka
nunundan mahrumdur. Her iki kurumun da ka
nun tasarılarını hazırladık. Yüksek Meclise 
sunduk. Komisyonlardan geçti. Millet Meclisi 
Genel Kuruluna geldi. Bu her iki müessesemiz 
de âcil olarak teşkilât kanununa kavuşmanın 
ihtiyacı içindedir. Yüksek Heyetinizden biran 
evvel bu tasarılara gerekli önceliğin verilerek 
konuşulmasını ve çok değerli bu iki müessese
mizin çoktan hak etmiş oldukları teşkilât ka
nunlarına kavuşturulmasını arz ederiz. 

Erkek teknik yüksek öğretmen okulunun 
da teşkilât kanunu yoktur. Türkiye'ye Türk 
eğitimine büyük hizmetler etmiş bulunan eği
tim enstitülerimizin de akademi olmak, ama 
hepsi değil, muayyen şartlar içinde akademi ol

mak ihtiyacı ve zarureti vardır. Gerek erkek 
teknik yüksek öğretmen okulunun, gerek eği
tim akademilerinin kanun tasarılarını bakan
lık olarak hazırladık, mütalâaları alınmak üze
re bakanlıklara ve Yüksek Plânlama Teşkilâtı
na sunduk. Bu her iki müessesenin de bu ka
nunlara kavuşmasına zaruret vardır. 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak her kademe
de yetiştirdiğimiz yeni neslin kafasında ve 
kalbinde Anayasa nizamı içinde kurulan de
mokratik düzenin korunması fikrini kuvvetlen
dirmeye âzami dikkat ve gayret sarf etmekte
yiz. Türk Milletinin birlik ve beraberlik için
de yaşamasını, refah ve saadetini ancak Ana
yasa nizamı, hukuk düzeni, anarşiden uzak, ka
nun hâkimiyeti içinde mümkün ve kabil gör
mekteyiz. 1927 yılında 18 yüksek okul ve fa
kültede toplam olarak 3 918 öğrenci varken, 
bugün 30 resmî yüksek okul, 5 akademi, 8 üni
versitede 110 000 yüksek öğrenim genci mev
cuttur. Bu, Türkiye'nin nasıl Tbir mesafe katet-
tiğinin açık bir ifadesidir. 

Sayın milletvekilleri, özel yüksek okullara 
ayrıca temas edeceğim için burada sadece 44 
özel yüksek okulun mevcudolduğunu ve bura
da 39 691 gencin oClaıduğunu ifade etmekle ye
tineceğim. özel olarak tenkid eden arkadaşla
rın temas ettikleri hususlara etraflı şekilde do
kunarak özel yüksek okullarımızın durumunu 
yüksek huzurunuzda arz edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri eğitim, daima ye
nileşme istiyen bir hizmet alanıdır. Büyük bir 
hızla değişen dünya bunu zorunlu kılmaktadır. 
Bu sebeple eğitimle ilgili programlar, yönetme
likler, değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre ye
niden ele alınmakta, ilmî görüşler ve kalkınma 
hânında ve Hükümet programında öngörülen 
esaslar dâhilinde yenileştirilmektedir. Batı'daM 
eğitim ve öğretim gelişmeleri bilhassa Büyük 
Atatürk'ün Batıya yönelmemizin zaruri olduğu
nu ifade etmesiyle Türk Milli eğitimimize zama
nında intikal etmiştir. Batının eğitim ve öğre
tim gelişmeleri bugün de yakından incelenmek
te, faydalı görülenler denenerek alınmaktadır. 
Millî eğitimimiz bütün kademelerde program 
ve metot bakımından ileri ülkeler seviyesinde
dir ve öğretmenlerimiz de bunları uygulıyacak 
kabiliyette ve kapasitededir. Engin bir tarihe 
ve zengin kültür kaynaklarına sahip bir mille-

— 576 — 



M. Meclisi B : 55 

tin mensubuyuz. Milletlerin gerçek değerleri 
bugün ulaşmış oldukları medeniyet seviyesiyle 
olduğu kadar tarihinin derinliklerinden getir
dikleri millî kültür hazineleriyle beraber ölçü
lür. Gençlere gerçek yurt sevgisi vermek, men-. 
subolduğumuz milletin ferdi olmakla iftihar et
mek, medeniyet ve kültür eserlerini tanıtıp öğ
retmek ancak bu yolla gençlerimize millî şuuru 
aşılamakla mümkün olduğu inancındayım. 

Memleketimizin tarihi ve turistik bölgeleri
nin özellikleri göz önünde bulundurularak mü
zeler açmak, eski eserleri onarmak, kazılar, 
sondajlar yapmak, sanat ve kültür eserlerini ko
rumak, tanıtmak, yurt içinde ve dışında sergi
lemek, çalışmalarımız arasındadır. 

Kültür hizmetlerinin üzerinde önemle dur
duğumuz bir konusu da tiyatrodur. Tiyatro 
geniş Ölçüde halk eğitimi vasıtasıdır. Sahnele
rimizde klâsik ve modern eserler yanında yer
li eserler de oynanmaktadır. Bugün dünya sa
nat âleminde kendilerinden bahsettirecek bir 
sanat topluluğuna sahibiz. Sanatçılarımızın 
dünya sahnelerinde aranılır olması milletçe 
övüneceğimiz bir husustur. Devlet Tiyatrosun
dan 1960 yılında ayrılmış bulunan Devlet Ope
ra ve Balesi de çalışmalarını iftihar edeceğimiz 
şekilde devam ettirmektedir. İstanbul Operası
nın faaliyete geçmesiyle operamız ve balemiz 
daha verimli bir hale gelecektir. Cumhurbaş
kanlığı Senfoni Orkestrası konserlerini büyük 
başarıyla devam ettirmekte ve halkımız tara
fından büyük rağbet görmektedir. İmkânları
mız ölçüsünde Devlet Tiyatrosu üç büyük şe
hirdeki temsillerini turne tarzında yurdun 
muhtelif illerine de ulaştırmaktadır. 

Yurttaşlara kültür hizmetlerini daha yay
gın ve etkili bir şekilde götürmek için halk 
eğitimi çalışmalarımızı programlaştırmış bu
lunuyoruz. Bütün yurttaşlara hayat seviyeleri
ni geliştirecek temel bilgiler vermek, millî duy
gu ve kültürü geliştirmek, dil ve ülkü birliği
ni sağlamlaştırmak, Atatürk devrimlerinin an
lamını kavratmak, demokraik yaşama esasları
nı öğretmek ve benimsetmek, millî bütünlüğü
müze yönelmiş zararlı cereyanlara karşı uya
nık olmalarını sağlamak halk eğitim çalışma
larımızın esasını teşkil etmektedir. 

Kütüphanelerimizi miktar ve kitap bakı
mından zenginleştirmeye çalışmaktayız. 1968 
yılında 17 kütüphane binası ikmal edilerek hiz-
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mete açılmıştır. 1968 yılında halk kütüphanesi 
sayısı 241 e, çocuk kütüphanesi sayısı 219 a 
yükselmiştir. Bakanlığımız vatandaşlarımızın 
öğretmen ve öğrencilerimizin fikir, kültür alan
larındaki okuma ihtiyaçlarını tatmin ve yetiş
melerini mümkün kılmak için yayın faaliyetle
rine devam etmektedir. Türk ve islâm Ansik
lopedisi yayınları devam etmektedir. Klâsikler 
ve öğretmen yayınlarına aynı şekilde devam 
etmekteyiz. İkinci Beş Yıllık Plânda vaz'edil-
miş bulunan 1 000 temel eserin çıkarılmasına 
başlamış bulunuyoruz. 1 000 temel eser, edebî 
ve tarihî eserlerle millî şuurumuzu kuvvetlen
direcek, sosyal yayınlarla da sosyal akımların 
gerçek yüzlerini aziz milletimize öğretmiş ola
caktır. Bugün 1 000 temel eserden 6 eser ya
yınlanmış bulunmaktadır. Her biri, mevzuları 
itibariyle, baskıları itibariyle iftihar edilecek 
bir durumdadır. Birinci eser «Dede Korkut» 
kitabıdır. İkincisi bir tercüme, «Cemiyet», 
Üçüncüsü, «Han Duvarları.» Dördüncüsü, «İh
tilâl, Tekâmül ve İktisadi Nizam.» Beşincisi, 
Ahmet Hamdi Tanpmar'ın «Beş Şehir» i. Al
tıncısı yine bir tercüme eser; «20 nci Asrın Mâ
nası» dır. Yedincisi baskıdadır ve gerekli eser
ler de tesbit edilmiştir. 1 000 temel eserle Türk 
millî kültür hayatına büyük hizmet edeceği
miz inancı içindeyiz. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Çok sayın milletvekilleri, bütün bunlarda 
dil ve terim birliğini sağlamayı, zorlamalardan 
uzak, tabu ve canlı Türkçenin gelişmesini sağ
lamayı vazife bilmekteyiz. Bu hususu sağlamak 
maksadiyle dil akademisi kanun tasarısını 
milli Eğitim Bakanlığı olarak hazırladık, ilgili 
bakanlıkların mütalâasına sunduk. Bugüne ka
dar Türk dilini, maalesef kuşakların birbirini 
anlamasından uzak hale sokan, uydurmacı bir 
tutumun içinden kurtarmak gayreti içindeyiz. 
İlkokul çocuğuna kadar arı dil kolları yolu ile 
Türk dilini bozdurmaya karşı harekete geçtik. 
(A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 
Gerek bir tamimle, gerekse an dil kollarını 
kaldırarak, güzel Türkçe yazma ve konuşma 
kolları kurmak suretiyle, canlı ve tabiî Türk
çenin gelişmesini sağlamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; yaygın eğitimin 
en büyük kısımlarından birisi de, işbaşında ve 
sanayi içinde eğitimdir. Sanayi içindeki eğiti
min gayesi, sanayide prodüktivitenin artml-
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ması, kalitenin yükseltilmesi, maliyetin düşü
rülmesi için yapılan kurslar ve seminerlerdir. 
1963 yılından başlıyarak bu faaliyetimiz gün 
geçtikçe artmaktadır, miktar itibariyle yüksel
mektedir. Meselâ, 1963 yılında 255 olan bu 
kurslara iştirak edenlerin sayısı bu yıl 1 830 a 
varmıştır, illerimiz bu kursların devamını iste
mektedirler. Böylelikle yaygın eğitim yolu ile 
işbaşında ve sanayi içinde eğitimi sağlamak su
retiyle vatandaşlarımızın bir meslek sahibi ol
masını sağlamaktayız. Aynı şekilde mektupla 
öğretim yolu ile de vatandaşlarımızın gelişme
sini, yetişmesini mümkün kılmaya çalışmakta
yız. 1967 yılında 2 234 vatanvaşımız mektupla 
öğretime iştirak etmişken, 1968 de bu miktar 
3 111 e yükselmiş'tir. Bu kurslar, radyo ile 
onarım kursu, transistorlu radyo kursu ve sai
re olmak üzere, günümüzün ihtiyaçlarına uy-» 
gun hususlardır, istikbal olarak gerek sanayi 
içinde, gerek işbaşında ve gerekse mektupla 
eğitim hususlarından büyük faydalar, Türk 
Milletinin eğitilmesinde, (büyük ümitler bekle
mekteyiz. 

Çok aziz milletvekilleri, bütün çabalarımız 
milletçe 20 noi Yüzyılın şartlarına uygun bir 
yaşama seviyesine ulaşmak içindir. Bu sebeple
dir ki, geleceğimizin tek dayanağı olan gençli
ğin Atatürk ilkelerine bağlı, şuurlu bir yurt 
ve millet sevgisiyle güçlenmiş insanlar olarak 
yetiştirilmesi azmindeyiz. Gençliğin geleceğe 
güvenle bakması, ekonomik ve sosyal faaliyet
lere bilgi ve moral yönünden en iyi şekilde 
hazırlanması kalkınmamızın tek çıkar yoludur. 
Onlara, bilgi ile birlikte istidat ve kabiliyetle
rini geliştirici ders dışı programlar yoluyla 
sağlam bir ruh vermek lâzımdır. Bugün bâzı 
gençlerin olumsuz tutum ve davranışlarına yol 
açan ortamın etkilerini yok edebilmek için 
boş zamanların değerlendirilmesini, mevcut 
spor tesislerinin genişletilmesini, spor ve izci
lik çalışmalarının artırılmasını ele almış bulu
nuyoruz. 1968 yılında ancak 4 000 öğrencinin, 
dinlenme kamplarından ve izcilik çalışmaların
dan faydalanmasını sağladık. Bu rakam yeter
sizdir, fakat bir başlayıştır, hızla artacak bir 
layıştır. 12 milyon liralık gençlik tesisleri yatı
rım projelerini tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu 
yıl Gemlik ve Çanakkale tesislerini genişlete-

, ceğiz. Van, Elâzığ, İsparta illerinde yeni tesis

ler kuracağız. Bolu, İzmir ve İsparta'da izcilik 
liderleri yetiştirme merkezlerini inşa edeceğiz. 
Ankara'da önce örnek olmak üzere 6,5 milyon 
liralık ıbir yatırım yapılarak içinde konferans 
salonu, kitaplığı, spor alanları ve sosyal çalış
malara imkân veren, oda ve salonları olan bir 
gençlik ve kültür merkezi tesisine 1969 yılın
da «başlıyoruz, 1971 yılında bu tesis bitmiş ola
cak. Kalkınmamızın, millî bütünlüğümüzün ya
ratıcısı ve yapıcısı olan, millî eğitimimizin bek
lenileni verebilmesi her şeyden önce öğretmen^ 
lerimizin meslekin kudsiyetine inanmaları ile 
mümkündür. Türk öğretmeni tarih boyunca bu 
sorumluluğu ve şerefi idrak etmiştir ve icapla
rına ıbüyük Türk Milletinin minnet ve şükranı
nı kazanacak tarzda yerine getirmiştir. Türk 
Devletinin, imkânlarının elverdiği hiçbir hu
susu Türk öğretmeninden esirgemesine imkân 
yoktur. Bu sebeple çalışmalarımızı bu anlayış 
içinde yürütmekteyiz. 

Millî Eğitim Bakanlığı mensupları yardım
laşma kanun tasarısı yakında yüksek huzuru
nuza sevk edilecektir. Bu kanun' tasarısı ile 
öğretmenlerimizin arzu ettikleri sosyal güven
liğe kavuşturulacakları inancını taşımaktayız. 
'1969 yılından itibaren öğretmenler de reçete
lerini eczanelere götürmek suretiyle, ödenek 
beklemeksizin ilâçlarını almak imkânını elde 
etmiş olacaklardır. 

Eğitmenlerin, muvakkat öğretmenlerin ve 
okuma taburlarındaki er öğretmenlerin ihtiyaçla
rını karşılıyan kanun tasarısı T. B. M. Meclisi
ne sunulmuştur, öğretmenlerin yaz aylarında 
dinlenmelerini sağhyacak tesisleri gerçekleştir
miş bulunuyoruz. Çanakkale'de, Gemlik'te bu 
tesisler bu yıl faaliyete geçmiştir ve 1969 yı
lında bu tesisleri daha başka illere de ulaş
tıracağız. Ve bu tesislerin mevcut kapasiteleri
ni 1969 yılında artıracağız. 

Öğretmenlerimizin meslek içinde yetişmeleri
ni sağlamak maksadı ile tatil aylarında dinlen
melerine de imkân verecek yerlerde, ödenek 
imkânı nisbetinde kurs ve seminerler tertiple
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konudaki söz
lerimi bitirirken, deminden beri arzına çalıştı
ğım hususiyetleri, yani 1969 yılı Bütçesinin hu
susiyetlerini kısaca özetlemeyi faydalı bulmak
tayım. 
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1969 Bütçesinin bariz bir hususiyeti, sosyal 
hizmetlere, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini 
yaratmaya yöneltilmiş olmasıdır. Arz ettiğim 
üzere, parasız yatılı öğrenci sayısı bu yıl 10 375 
fazlası ile 89 536 ya yükseltilecektir. Burslu öğ
renci sayısı 1 585 artırılarak 4 791 e çıkacak
tır. Yatılı bölge okullarındaki öğrenci sayısı 
3 000 artarak 19 000 e ulaşacaktır. Şu saydı
ğım rakamlar Adalet Partisinin, burada çok 
istismarına kalkılan işçi çocuklarının, malî ve 
teneği kifayetsiz olan çocukların ve aziz köy
lü çocuklarımızın okutulmasına ne derece ehem
miyet verdiğinin, ama lâfla değil, fiilen tahak
kuk ettirildiğinin en güzel örnekleridir. 

Arz ettiğim üzere, yüksek öğrenimdeki kre
di ve burs miktarı 250 liradan 350 liraya çıka
rılmıştır. Yüksek öğrenim Yurtlar ve Krediler 
Kurumuna bu yıl geçen yıla nazaran 3 800 000 
lira fazlası ile ilk defa olarak kanuni hissesi 
40 000 000 lira olarak ödenecektir. 

Yüksek öğrenim gençliği için beslenme ve 
boş zamanları değerlendirme ödeneği 1968 yı
lına nazaran 5 000 000 lira artırılarak 10 319 941 
liraya yükseltilmiştir. Orta öğretimdeki yiyecek 
ödeneği günlük 300 kuruştan 400 kuruşa, yük
sek öğrenimde 350 kuruştan 450 kuruşa yük
seltilmiştir. Teçhizat ve eğitim araçları ödeneği 
geçen yıla nazaran 19 747 000 lira fazlası ile 
86 905 000 liraya çıkarılmıştır. Kültür faali
yetlerine ayrılan Ödeneklerde 17 000 000 lira, 
meslekî ve teknik eğitim kısımlarındaki ödenek
lerde 26 646 000 liralık artış vardır. Gençliğin 
boş zamanlarını değerlendirmek üzere, demin 
arz ettiğim ödenekler konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; Adalet Partisi, ik
tidarı zamanında şu hususları gerçekleştirmiş
tir. ilköğretime yeni bir program getirmiştir. 

Orta öğretimde sınıf geçme ve imtihan yö
netmeliği çocukların kabiliyetine ve isteklerine 
göre yöneltilmelerini sağlıyacak bir halde, on
ların ihtiyaçlarını gerçekleştirecek şekilde ta
hakkuk ettirilmiştir. Ortaokullar köylere ka
dar götürülmüştür. Teknik öğretimde, biraz 
evvel arz ettiğim yeni bir eğitim sisteminde, 
gerçeklerimize uygun bir okul sistemi getiril
miştir. Meslekî ve teknik öğretimden üniversi
teye geçiş gerçekleştirilmiştir. Gençlerimizin 
mânevi ve ahlâki bilgilerle teçhiz edilmesi 
mümkün kılınmıştır. İlköğretimde ve ortaöğre

timde ihtiyari olan din eğitimi dersleri liselere 
de aynı şartlar içinde getirilmiş ve din dersle
ri ders ortalamasına ve program içine alınmış
tır. Millî Eğitim Bakanlığı mensupları yardım
laşma kanunu tasarısı kanunlaştırılacaktır. En 
mühim konulardan biri olan, üniversitelirimizin 
kapasitelerini âzami ölçüde değerlendirebilmek 
için Gece öğretimi kanun tasarısı getirilmiş ve 
Yüksek Meclisinizden de tasvip görerek Sena
toya intikal ettirilmiştir. Kalkınma Plânımızın 
hedeflerine uygun ve onun gereklerinin icabet-
tirdiği fakültelerde, yüksek okullarda faaliyete 
geçirilmek üzere üniversitelerimizde gece öğre
timi yapılması mümkün olacaktır, böylelikle 
hem bir yandan yeni kapasiteler yaratılmış ola
caktır hem de gündüz çalışan gençlerin gece 
tahsil yapabilmeleri imkânı sağlanmak suretiy
le bir sosyal hizmet de gerçekleştirilmiş olacak
tır. Ve arz ettiğim üzere bugüne kadar ihmal 
edilmiş bulunan birçok yüksek okullarımız 
muhtacoldukları teşkilât kanunlarına kavuştu
rulacaktır. 

Çok sayın milletvekilleri; Büyük Milletimi
zin hayatiyetinin ifadesi olarak her yıl baş 
döndürücü bir hızla artan ve artmakta devam 
edecek olan millî eğitim hizmetlerinde hedefi
miz; Türk Milletinin ülkesi ve milletiyle bir
likte bölünmez bir bütün olduğuna inanan, 
Türk Milletinin bir ferdi olmanın şerefini du
yan ve sorumluluğunu idrak eden Türk Cum
huriyetine ve demokrasisine bağlı, kanunlara, 
nizamlara saygılı, vatandaşlar arasında millî 
birliği bozucu fikir ve inançlara karşı uyanık \ 
ve tedbirli millî ve ferdî başıarısınm yalnızca 
müspet ilimle ileri teknik ve sağlam karakter 
ile kazanılabileceğine inanan Atatürk ilkelerine 
bağlı yurttaşlar yetiştirmektir. 

Çok sayın milletvekilleri, bir hayli istatis
tik verdim, bir hayli rakam verdim, biraz daha 
vermek isterdim, fakat sabrınızı taşırmaktan 
çekindiğim için bu istatistiklerden vazgeçece
ğim. Vermiş olduğum istatistikler A. P. iktida
rının üç yılda millî eğitime nasıl hem kalite hem 
keyfiyet bakımından ehemmiyet verdiğini, na
sıl millî eğitimi kalkınmamızın ve millî birliği
mizin dayanağı yaptığını ifade etmeye, göster
meye yeter sayarım. Yalnız bâzı öğretmen ar
kadaşlarımızı istismar eden politikacılara, istis
mar eden cereyanlara karşı öğretmene nasıl 
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ehemmiyet verdiğimizin, Türk öğretmeninin 
Türk Devlet bünyesinde nasıl yer işgal ettiği
ni ispat etmek için sadece üç istatistik ver
mekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün Devlette 
293 496 tane memur kadrosu vardır. Bunun 
171 656 sı Millî Eğitim Bakanlığında, 121 840 ı 
da bütün Devlet kuruluşlarmdadır. Bütün Dev
let memur kadrolarının yüzde 58,4 ü Millî Eği
tim Bakanlıgındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 000 lira maaşın 
yüzde 52 si yani 2 000 liralık kadronun yüzde 
52 si Millî Eğitim Bakanlıgındadır. 1 750 lira
nın yüzde 32 si Millî Eğitim Bakanlıgındadır. 
1 500 liralık kadronun yüzde 41 i Millî Eğitim 
Bakanlıgındadır. 1 250 liralık kadronun yüzde 
5 i Millî Eğitim Bakanlıgındadır. 1 100 liralık 
kadronun yüzde 64 ü Millî Eğitim Bakanlıgın
dadır. Fiilen üst maaş olarak kullanılan ise 
2 000 liranın yüzde 54,7 si, 1 750 nin yüzde 
74,1 i Millî Eğitim Bakanlığınca kullanılmak
tadır. 

Şimdi soruyorum Yüksek Heyetinize: «Böy
lesine millî eğitime imkânlarını açmış olan 
Hükümete, Hükümetlere tutup da sokak poli
tikacılarının öğretmenleri şaşırtıcı ve tahrik 
edici beyanları ne dereceye kadar gerçeği ifa
de eder?» Görülsün; Türk öğretmeni hor mu 
görülüyor, yoksa Türk öğretmeni baş tacı mı 
yapılıyor, onun açık ifadesidir bu rakamlar. 

Çok muhterem arkadaşlanm, burada da söz 
konusu yapıldı, toplumda da bir hareket yara
tılmak isteniyor, muayyen çevrelerde bir öğret
men kıyımıdır, iddiası sürdürülüp götürülmek 
isteniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yakında yüksek 
huzurunuzda bunun genel görüşmesini yapaca
ğız. O zaman daha uzun, etraflı bilgiler arz 
edeceğim. Şimdi çok yorgun olduğunuzu hesa-
bederek bu meselenin çok derinliğine girmiye-
ceğim. Ama muhterem arkadaşlarım, bir husu
su belirtmek isterim. O da Sayın Bahadınlı, 
kendileri konuştular, burada bir bildiriden par
çalar okuyarak veya bir konuşmadan parçalar 
okuyarak dediler ki: «Eğitim, öğretim ne za
man kendi dar sınırlarını aşıp toplum ve ülke
nin anasorunlanna yönelmişse egemen sınıf
lar eğitimi hor görmüşler, öğretmene, eğitimine 
baskı yapmışlardır.» 

Bu söz ve bu görüş düpedüz tahriktir, dü
pedüz yalandır. Deminden beri millî eğitime na
sıl ehemmiyet verildiğini rakamlarla ifade et
meye çalıştım. Binaenaleyh bu bir yanlış gö
rüşün ifadesidir. 

Devam ediyorlar: «Çünkü biz öğretmenler 
sadece ders kitabı, müfredat programı, vakit 
çizelgesi, Bakanın genelgesinden ibaret bir eği
timi aştık, toplum ülkenin temel sorunlariyle 
uğraşan, tarımı, ticareti, savunmayı, sağlığı, 
yeraltı yerüstü ürünlerini dert edinen çağdaş 
ve bilimci bir eğitime başladık.» 

Muhterem arkadaşlanm, mevzuatımıza göre 
millî eğitim programlarını tatbik etmek Millî 
Eğitim Bakanlığının yani Hükümetlerin, yani 
millî iradenin hakkıdır. Hiç kimse kendi dile
diğine göre bir eğitim yapamaz. 

Memleket savunmasına, ticaretine, tarımına 
gitmenin yolu ilimdir muhterem arkadaşlarım. 
İlmin gereklerine eğilmeden, tarafsızlığı içinde 
kalmadan, ilmin kurallarını bilmeden ve öğren
meden ilkokul öğrencisine, seviyesine ilgin ol-
mıyan, seviyesi ile alâkası bulunmıyan birta
kım görüşleri empoze etmeye kalkmak, eğitim 
ve ilim değildir. Bunun adına çağdaş bilim de
ğil, bunun adına dikta idarelerinin gerçekleş
tirmek ve kendi orzulanna uygun insan yetiş
tirmek için tatbik ettikleri bir sistem denir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Türk millî eğitimini ancak ve ancak millî 
iradenin gerektiği şekilde çoğunluğunu kazan
mış olan iktidarlar ve yüksek heyetiniz tesbit 
eder. Millî eğitim programları ve millî eğitimin 

-sınırlan sokaklarda sorumsuz ve politikanın, 
ama seviyeli politikanın değil, kışkırtıcı yala
na dayanan politikanın içine düşmüş kimseler 
tarafından yapılamaz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Biz de kar
şıyız. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Bu, eğitim uzmanının işidir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Sayın Bahadınlı, bu saha
da en az konuşmaya hakkı olan sizsiniz, önüm
de makaleniz var. Burada da ifade ettiniz. 
Siz diyorsunuz ki, Türk halkına bir defa su
reti katiyede inanmıyorsunuz. 
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YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Yalan söylüyorsunuz, ben böyle bir şey söyle
mem. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyin 
böyle. 

YUSUF ZtYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin bu tarz
da, efendim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Makalemi oradan okuyun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Okuyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bahadınlı, karşılıklı gö
rüşmeyin. 

Sayın Bakan, sizden de rica ediyorum; bir 
milletvekiline değil, Umumi Heyete hitabede-
rek konuşun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Başüstüne Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; millî eğitimi çok 
tabiî olarak uzman kadrolar yapar, ama millî 
eğitimin hedeflerini ve ilkelerini Türk Milleti 
tesbit eder. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Demokratik bir ilkede bunun başka şekli yok
tur. Hepimiz seçim beyannamelerimizi yapıyo
ruz, seçim beyannamelerinde Türk millî eğiti
minin hedefleri vardır, Türk millî eğitiminin 
amaçları vardır, Türk millî eğitiminin ulaştı
rılması icabeden gayeleri vardır. Millet huzu
runa bununla çıkıyoruz. Türk Milleti hangimizi 
iktidara getirirse çok tabiî olarak uzman kad
roların, teknik elemanların yardımı ile, ama 
Türk Milletinin tasvibettiği seçim beyanname
lerinin icaplarına göre gerekleri yapılacaktır. 

Şimdi, niçin bunu söyledim? Makalesinden 
parça okuyorum, arkadaşlarım. 

«Halk kavramında bir temizlik, bir dürüst
lük, bir soyluluk vardır. Halkın bu erdemini 
hâlâ korumasının önemli nedenlerinden biri, 
bugünün okullarında okumadığı, bu ahlâksız 
düzenin eğitimini almadığı içindir.» 

Muhterem arkadaşlarım... 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Ahlâksız. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Ahlâksız sensin. (A. P. sıralarından gürültü
ler, «Ahlâksız, terbiyesiz» sesleri) 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Terbiyesiz senin baban. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum 
karşılıklı olarak bu şekilde görüşmeyin. Bunlar 
takbih icabettirir. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Türk düze
nine ahlâksız diyemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Şener, yerinize oturu
nuz. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Senin kafan almaz bunu. (A. P. sıralarından 
«Senin kafan alır» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bırakalım celseyi is
terseniz, kavga edelim. Bu mudur arzu yani? 
istirham ediyorum, bu şekilde karşılıklı olarak 
konuşmayın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAIMÎ ER
TEM (Devamla) — Çok sayın arkadaşlarım; 
ben yalan söylemiyorum, kendilerinin Forum'-
da yazdıkları makaleyi okudum. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — O 
sözüm doğru, sizin iddia ettiğiniz değil. Halka 
karşı olmak değil ki, bu söz.. 

BAŞKAN — Sayın Bahadınlı, bunu tavzih 
etmenin yolu var efendim. Oturduğunuz yerden 
Başkandan Mn almadan görüşemezsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Çok sayın arkadaşlarım; 
g'ayet basit. Bugün iktidarda bulunan Adalet 
Partisi Türk Milletinin çoğunluğunun oylarıy-
la mı iş başına gelmiştir Türk Milleti bu par
tiye gönül mü vermiştir? O halde ona hürmet 
duymamak, onun nizamına şu tarzda ifadelerle 
«Ahlâksız düzen» demek Türk halkına inan
mak mıdır? Türk halkına inanıyorsanız, demok
rasiye inanıyorsanız onun getirdiklerine ina
nacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tema, muayyen 
ideolojiye inanmış, Türkiye'de bir anarşik or
tam yaratmak istiyenler tarafından durmadan 
işlenmektedir. İşte, bildiriden bir parça. Bun
ları yazanlar maalesef bir kısım öğretmendirler, 
bâzı öğretim teşekküllerinin idarecileridirler. 

«Türkiye dışarıdan ve içeriden büyük ölçü
de sömürülmektedir. Bu sömürü siyasetimize, 
ekonomi ve maliyetimeze, okullarımıza, kültü
rümüze, savunmamıza, sağlığımıza, ürüme ve 
barınmamıza olumsuz etkiler yapmaktadırlar. 
Yoksullar, orta ve yüksek öğrenim olanağı bu
lunmadığı için yurt yönetimi sadece ekonomik 
yönden kuvvetli olanların elinde kalmakta, ça-
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lışan çoğunluk etken değil, Ihep ezilgen olmak
tadır. Büyük kararlan varlıklı azınlik almak
ta, kuralları varlıklı azınlık koymaktadır,» 

Muhterem arkadaşlanm; kuralları kim ko
yuyor, Türk Milletinin büyük çoğunluğunun-
rey verdiği iktidar değil mi? Yani millî irade 
değil mi? Hani (halk sevgisi, hani halka ina
nış? Sonra tekrar bir parça. 

«Halkın çocuklarını da bırakıyorlar, dağlar
da çoban olsun, beylere ırgat olsun, tutma ol
sun. Eğitimde eşitlik istiyoruz.» Şimdi, (demin-
'den beri arz ettiğim şey, neyi yapmaya çalış-
mamızdır. Siz, Cumhuriyet 'devrinde olan ka
dar ortaokul açacaksınız, onu köylerde açacak
sınız, sonra diyeceksiniz ki, halkın okumasını 
istemiyorlar. Siz, Cumhuriyet devrinden beri 
gelen sadece ortaöğretimdeki parasız yatılı mlk-
tannı bir yılda onun üstüne çıkaracaksınız ve 
onun da % 80 ini köy çocuğuna vereceksiniz. 
İktidara geldiğiniz zaman 'da 3 000 olan yatılı 
bölge okullarındaki çocuk sayısını 16 1000 e çı
karacaksınız ve böylelikle parasız yatılılık 
miktarını 89 000 e yükselteceksiniz; sonra dö
nüp 'diyeceksiniz 'ki, ?\z istemiyorsunuz halkın 
çocuklarını okutmak. Sonra bunları demenin 
adına da bir yerinde, biz politika yapmıyoruz, 
diyecekler. Yok böyle şey arkadaşlar. Bu % 
100 politikadır. (A. P. sıralann'dan «yalan po
litika» sesleri) Hem de yalan politikadır, se
viyesiz politikadır. 

Arkadaşlarım; yine bâzı öğretmen arkadaş
lar bir yeni yıl tebriki yazıyorlar; «Okul sayı
sı 32 000, okulsuz köy sayısı 13 000» Yalan; 
okul sayısı 34 000 nin üstünde, okulsuz köy sa
yısı biraz evvel söyledim; 5 bin küsur. «Okula 
gidemiyen çocuk sayısı 2 milyon.» Yalan; oku
la gidemiyen çocuk sayısı 570 bin. «öğretmen 
maa,ş ortalaması 500, dış ve iç borçlar 50 mil
yar, topraksız vatandaş sayısı 2/5 milyon, millî 
gelir dağılımı en az 10 lira, en çok 220 bin lira 
Gelir Vergisinin % 75 ini 375 lira ile geçinenler 
ödüyor.» 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Bay-
ram tebriki mi bu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Yılbaşı tebriki muhterem arka
daşlarım. Bu politika değil de nedir? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kim ya
zıyor bunu 

MİLLÎ E&ÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ER
TEM (Edirne) — Bunu öğretmen yazıyor, Öğ
retmen Derneği yazıyor, TÖS yazıyor, TÖS 
Kayseri Şubesi yazıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu tarzın 
içine düşmüş öğretmen varsa bu öğretmenler 
hakkında ben, kanuni sorumluluğumun icabı 
olarak gerekli tatbikatı yapıyorsam, öğretmen 
kıyımı mı yapıyorum, yoksa kanunları mı uy
guluyorum? 

Türk mevzuatında öğretmenin bağımsız 
olması, tarafsız olması şarttır. Bir partinin ve
ya bir şahsın yararına veya zaranna çalışa
maması esastır. Türk öğretmeni, aziz Türk öğ
retmeni bu ufak bir azınlıktan uzaktır. Tenzih 
ederim. Ama böyle olanları vardır. Benim ha
reketlerim onlara karşıdır. Uyguladığımız on
lara karşıdır ve bunları uygulamakta devam 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; zamanında bir hu
kuk devletinin icabına uygun olarak hareket 
ediyoruz. Ne ileride ne gerideyiz. Tamamen ka
nunun ve Türk milletinin menfaatleri içindeyiz. 
Tamamen hukukun icabettirdiği işlemleri yapı
yoruz, gerekli tahkikatı yapıyoruz, gerekli delil
leri topluyoruz. 

Sayın irfan Solmazer birtakım rakamlar ver
diler, bu rakamlar tamamen ve katiyen yanlış
tır. Onun için özür dilerim kendilerinden, ko
nuşurlarken; «Bunları nereden aldınız» dedim. 
Ben size rakamların doğrularını veriyorum. 

1968 yılında muhterem arkadaşlanm - ki„ 
ben bunlan iki kısımda topladım, birisi ayırıcı 
ve bölücü suçlar, yani konuştuğumuz suçlar, 
Diğeri de sair suçlar. 146 bine varan öğretmen 
topluluğu içinde, şu veya bu tarzda harekette 
bulunanlar, mecburi nakli gerekenler bulunabi
lir. Bunlardan 16 sı ayırıcı suçlardan, diğeri de 
diğer suçlardan olmak üzere nakledilenlerin 
toplam sayısı 303 tür. Bunlardan yalnız 95 i Dev
let Şûrasına müracaat etmiştir. Bu dâvalardan 
4 tanesi ilgililer tarafından kazanılmıştır, 14 ta
nesi kaybedilmiştir. Halbuki Sayın irfan Sol
mazer dediler ki; Millî Eğitim Bakanlığının 
10 dâvasından dokuzu Bakanlıkça kaybedil
mektedir. Yanlıştır muhterem arkadaşlanm. Te
hiri icra taleplerinden 17 tanesi kabul edilmiş, 
31 tehiri icra kararı da reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif yıllara ba
karsak her zaman bu böyle olmuştur. Meselâ 
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yüzdeleriyle söyliyerek, 1964 yılında Bakanlık 
emrine alınanların oranı, Halk Partisinin son 
devridir, binde birdir. Halbuki 1967 ve 1968 yı
lında Bakanlık emrine alınanların sayısı onbin-
de dörttür. 

Buna karşılık mecburi nakle tâbi olanlar, 
1964 yılında binde 1,2 dir. 1967 de binde 1,8 
dir. 1968 de 1,2 dir. Bu kadar kışkırtma karşı
sında bu rakamları çok az bulmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; tabiî bu aded 303 
iken, öğretmen sayısı da 146 838 e çıkmıştır. 
1964 te öğretmen sayısı 103 bindi. 

Binaenaleyh, şunu arz ediyorum ki, Türk 
öğretmeni tarafsız kalmaya mecburdur. Öğret
men bir memurdur. Zaten Türk öğretmeni taraf
sızdır. Tutup da günlük politikanın veya siyasi 
tercihlerin münakaşasını ilkokuldaki çocuğa 
anlatamaz. Petrolün ne olduğunu bilmiyen bir 
çocuk, petrol politikasının münakaşasını yapa
maz. Yüksek öğretimde, gerekli temel bilgiyi al
dıktan sonra, dilediği gibi politikasını yapar. 
Siz nasıl gidersiniz de, ilkokul, ortaokul çocu
ğuna NATO dan bahsedebilirsiniz? O çocuk ki, 
daha henüz tarihi bilmez, o çocuk ki, henüz si
yasi tarihi bilmemiştir. Türk millî menfaatle
rini henüz öğrenmemiştir. Türk'ün yarım asır 
bilfiil Ruslarla harb halinde olduğunu bilmez. 
Millî bütünlüğüne, istiklâline nereden tecavüz 
geldiğini, ne halde olduğunu bilmez... Nasıl 
NATO'nun münakaşasını yapabilir? 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye hukuk Devletidir, hukuk Devleti olarak 
kalacaktır. Bu kararlarımız içinde şu okuduğum 
beyannamelere rağmen Danıştayda kararları
mız büyük çoğunlukla tasvip görmektedir. Eğer 
görmiyenleri varsa, demek ki bâzı delil kifa
yetsizliğindendir. Devlet Şurası da Hükümet 
kadar Türk milletinin menfaatlerini korumakla 
ödevlidir. Türkiye'nin anarşik bir ortama düş
mesinden, Türkiye'nin, maazallah, günün birin
de demokratik rejimini kaybedecek anarşik bir 
ortama gelmesinden, Devlet otoritesinin kaybol
masından Hükümet kadar, Parlâmento kadar 
sorumluluk duymak zorundadır. Onun için biz 
Devlet Şûramıza güveniyoruz. Burada yalan 
söylüyorlar. Devlet Şûrasının kararlarını biz 
uyguluyoruz muhterem arkadaşlarım. Devlet 
Şûrasının kararlarını, içimiz kan ağlar durumda 
olduğumuz zamanlar dahi uyguluyoruz. «İçi
miz kan ağladığı» diyorum. Çünkü açık olarak 

politikanın içinde bulunduğu, otoritenin zavallı 
hale düşürüldüğü sabit olduğu halde, belki Da-
nıştayımızca deliller kifayetli bulunmadığı için, 
kabul edilmediği zamanlarda da uyguluyoruz. 
Ama Danıştay kararlarının hiçbirinde henüz 
tatmin edici bir izah koymamıştır. Dâvanın tas
vir şekline göre iptaline, demektedir. Nedir 
tasvir şekli?.. 

Muhterem arkadaşlarım, açık konuşuyorum. 
Genel görüşmede de konuşacağım. Denizli'de 
öğretmenler toplantısı yapılıyor. Her gittiğim 
yerde yapıyorum. Bütün arkadaşlar konuşu
yor, istediklerini, dilediklerini söylüyorlar. 
Ama bir öğretmen arkadaş milî eğitim müdü
rüne hakaret etti. Müdahale ettim. Bana da 
mukabele etti. Ondan sonra bana tel çekti muh
terem arkadaşlarım, konuşmamı tahrif etti. 
öğretmenlere veya bir sendika mensuplarına, 
«sapıktır dedi» dedi. Yalan.. Ben, bâzı yanlış 
ve sapık fikirler olabileceğini, bu tarzdaki ida
reciler bulunduğunu söyledim. Yine iddia edi
yorum. Şu okuduğum bildiriler onların ifa
desidir. Ama ben bir teşkilâtın mensuplarını 
bu tarzda kabul etmiyorum. TöS'ün mensupla
rının birçoklarının niçin TÖS'de olduğunu da 
biliyorum. Maalesef Millî Eğitim Bakanlığı 
Mensupları Yardımlaşma kanun tasarısını ger
çekleştiremediğimiz için, bir sosyal güvenlik 
aramak üzere gerekli borcu, yardımı almak 
için o çatının altındadırlar. 

Binaenaleyh şimdi çıkıp da bir öğretmen 
tel çekiyor; «Gaflet ve dalâlet içindesin» diyor 
bir Bakana. Bunun Türk millî terbiyesi ile, 
millî eğitimin amaçlarmdaki saygı ile zarrece 
ilgisi var mı? Bir Millî Eğitim Bakanını be-
ğenmiyebilir; kimse beğcnmiye mecbur değil
dir. Dilediği gibi tenkid edebilir, ama bir 
Devlet hiyerarşisi içinde, bir Türk terbiyesi 
içinde bir memur bir âmirine «dalâlet ve gaf
let içindesin» diyemez, Türk kanunları da bu
na imkân vermez. Bu denirse ben bunu bakan
lık emrine alırım. Eğer günün birinde Devlet 
Şûrası bu kararı iptal ederse, Türk idaresinin 
otoritesinin korunması karşısında Danıştay Ka
nununun 95 nci maddesini kullanarak bu öğ
retmeni vazifesine de başlatmam. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Evet muhterem arkadaşlarım, Türk öğret
meni tarafsız olmaya mecburdur, kanunlar 
bunu gerektirmektedir. Türk öğretmeni müf-
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redat programlarının içinde kalmaya mecbur
dur. Bildirilerde konuşulduğu gibi; renksiz, 
şekilsiz... Yok böyle şey arkadaşlar. Tabiî ki, 
ilim şekilsizdir, tarafsızdır, ilim, hâdiseler 
arasındaki zaruri münasebetleri tesbit eder. 
Yoksa muayyen tercihleri konuşturmaz. Mu
ayyen tercihleri konuşturmak politikadır. 

Binaenaleyh, Türk öğretmeni tarafsız ola
caktır Türk öğretmeni kanunlara saygılı ola
caktır, Türk öğretmeni müfredat programları
nın sınırı içinde kalacaktır. Müfredat program
larını bu memleketin bütün eğitimcileri yapar, 
ilim sahipleri yapar. Müfredat programı ol
mazsa herkes ne okutacak? Kendi bildiğini mi? 
Sonra bunun adına ilim mi denecek? Yok böyle 
şey arkadaşlarım. Müfredat programlarını yet
kili merciler yapacak, ders kitaplarını yetkili 
merciler tesbit edecek ve öğretmen de bu pro
gram ve bu kitaplar içinde kalacak. Şahsi gö
rüş ve hislerini kendisi taşıyabilir, dilediği 
tarzda hürdür, serbesttir, ama küçücük yav
rucuklara kendi şahsi görüşlerini, ilimden 
uzak noktai nazarlarını aşılıyamaz. Buna mü
saade edemeyiz, muhterem arkadaşlar. 

Türk öğretmeni Türk Millî Eiğitiminin amaç 
ve ilkelerini benimsediğini, bunlara samimi
yetle inandığını bütün hareketleriyle ispat ede
cektir. işte tarafsızlığını kaybeden, politika
nın içine giren, müfredat programlarının dışı
na çıkan, Türk Millî Eğitiminin maçlarına ay
lan hareket eden öğretmenler hakkında kanu
ni takibat yapılacaktır. Bu husustaki maruza
tım budur. 

Son konu, muhterem arkadaşlarım, Özel 
okullar konusudur. Bu özel okullar konusunu 
Bütçe Komisyonunda da, Senatoda da uzun uzun 
araştırdık. Ben, Senato Araştırma Komisyonu 
ile karşılıklı bir polemik haline sokulmak is
tenmesi havasına karşıyım. Binaenaleyh, Sa
yın Solmazer emin olsunlar, Senato Araştır
ma Komisyonuna hürmetim vardır. Yalnız 
bu hususta bâzı gerçekleri belirteceğim. 

Evvelâ, özel yüksek okulların, Sayın Ök-
tem'e her hangi bir mesuliyet yüklemek dü
şünmüyorum, teftişe veya araştırmaya tabi tu
tulan 20 yüksek okulun 1.1 i A P. iktidarından 
evvel açılmıştır ve bu özel yüksek okullar 5 ay
rı Millî Eğitim Bakanı tarafından açılmıştır. 
Şimdi, öyle bir saha ki, Türkiye için yepyeni. 

Bu sahada birtakım eksikler, birtakım nok-
sonlar olacaktır, olmuştur, ama ben şunu ke
sinlikle söylüyorum; bu mekanizmanın nasıl iş
lediğini kısaca Yüksek Meclise de belirtmeye 
mecburum. 

Bir özel yüksek okul açmak gerektiği za
manda, talep geldiğinde; ikisi üniversiteden 
veya resmî yüksek okuldan, ikisi bakanlık 
müfettişlerinden, birisi Talim ve Terbiye He
yetinden olmak üzere beş kişilik bir heyet ku
rulur. Bu heyet gider bu müessesenin açılma
ya müsaidolup olmadığını inceler ve raporunu 
verir. Bu rapor Bakanlığa geldiği zaman da, 
Bakanlık bu raporun gereğini yerine getirmek 
durumundadır. Bu olmadığı takdirde talebeden 
idarenin bu tutumuna karşı iptal dâvası yolu-

ı na gider. Madem ki, kanun bu hakkı vermiştir, 
heyet açılmaya evet demiştir; Bakanlık han
gi sebeple, hangi görüşle bunu reddecektir ve
yahut Bakan hangi görüşle bunu reddedecek
tir? 

Şimdi burada Sayın Solmaser'in ileri sür
düğü, heyetler değişmesi keyfiyeti belki vâri-
dolmuştur, ama bunlar bir kötü niyetin ifadesi 
değil, doğrudan doğruya ilgili müesseselerin 
kendi kararlarının icabı olarak cereyan etmiş
tir. Dilekçe sahibi diyor ki, ben okul açacağım... 
Tetkikat yaptırıyoruz, diyoruz ki, senin yaptı
ğın talep olumsuzdur, açamazsın... Üknci bir 
dilekçe veriyor; ben noksanlarımı tamamladım, 
diyor, araştıracaksın, diyor... Peki biz buna ha
yır demek durumunda mıyız? Tabiî olarak bu 
talebi de ikinci bir heyete veyahut o müessese
lerin takdirine kalmış, gerekirse aynı heyeti 
seçerlerse, aynı heyete inceletip eksiklerin gi
derilip giderilmediğini tesbit etmek durumun
dayız. Açılış böyle olmaktadır. 

ikinci safha öğretime başlama safhasıdır. 
Öğretime başlama safhası da aynı şekilde ku
rulmuş bir heyet tarafından tesbit edilir, mü
saadesi verilir. 

Şimdi bir gerçeği söylüyorum; heyetleri it
ham etmek bence insafsızlık olur. Heyetlerin 
verdiği raporların mükemmel olduğunu iddia 
etmek de gerçeğe aykırı olur. Burada bir aksı-
yan taraf vardır. O aksıyan taraf yeniden gi
rilmiş olan büyük bir hareketin henüz oturma-

| masından doğmuş noksanlardır. Standartların 
• tesbit edilememiş olması, bilinememiş olması, 
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birtakım olumsuz şekillerde müspet raporlar 
verilmesini mümkün kılmıştır. İşte araştırma 
raporunda da bu tarzda hadiselerin tesbit edil
diği vakıadır. 

Biz buna karşı, bunun münakaşasını bir ta
rafa itiyoruz, ben bugünü söylüyorum : Bugün 
Millî Eğitim Bakanlığının aldığı kararları yük
sek heyetinize arz ediyorum. Öyle olmuş, böy
le olmuş, gerekirse, arzu edilirse onların da ay
rı ayrı cevabını veririm, ama bir hayli ilerlemiş 
olan saatte sizleri bu tek tek meselelerle değil, 
ama bakanlığın hangi tutumda olduğunu belir
terek başlıyacağım. 

1967 - 1968 yılında, yani bütün benden ev
velki arkadaşlarımın hizmetlerim hürmetle kar
şılıyorum, ama bugün sorumluluk bende oldu
ğu ve isnatlar bana olduğu için kendim ola
rak konuşuyorum, özür dilerim. 

MAZHAR BASA (Rize) — Bakanlıktır. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMÎ ERTEM 

(Devamla) — Bakanlıktır ama benim zamanı
ma aidolan durumu arz ediyorum. Ondan evvel 
de, tekrar ediyorum, teftişler yapılmıştır, ge
rekleri alınmıştır. Ama bugün sorumlu durum
da benim ve ithamlar bana yapılmaktadır. 
Onun için diyorum ki... 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bakanlığa 
yapılmıştır, Bakanlığa... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Peki öyleyse Sayın Solmazer, 
1967 - 1968 yılında bütün özel yüksek okullar 
teftişe tabi tutulmuştur; hepsi, bilâ istisna. Ar
zu ederseniz yüksek huzurunuzda tarihleri de 
okurum, dosyayı da veririm. Hepsi teftişe tabi 
tutulmuştur. Hangilerinin noksanları görüldü 
ise hepsine tebligut yapılmıştır ve 1903 - 1969 
yılında tekrar hepsi teftişe tabi hale gelmiştir. 
Yani tekrar teftiş olunmaktadır. Noksanlar tes
bit edilmiştir, kendilerine teblig-at yapılmıştır, 
neleri yapıp, neleri yapmadıkları anlaşılmak 
üzere teftişlerine başlanmıştır. Bildiğiniz üzere 
bir tanesi noksanlarını tamamlıyana kadar ka
patılmıştır, 6 tanesine, eğer sömestr sonuna ka
dar noksanlarını tamamlamazsa Haziran döne
mi imtihan haklarının kaldırılacağı tebligatı 
yapılmıştır. Denetlemeler devam etmektedir. 
Bir yüksek okulda da maalesef, imtihana gir
mediği halde girdi tarzında 18 öğrenciye işlem 
yapıldığı tesbit edilmiştir, kedisi hakkında lü

zumu muhakeme karan verilmesi için evrakı 
vilâyete gönderilmiştir. İdari muamele yapıl
mak için de müfettişler raporunun arkası bek
lenmektedir. 

Binaenaleyh, diyorum ki, bütün özel yüksek 
okullar her yıl teftişe tâbi tutulmuştur, tutul
makta devam edecektir. Hangilerinin kusuru 
varsa, hiçbirine en ufak müsamaha gösteril-
meksizin haklarında kanuni gerekleri yerine ge
tirilecektir. 

ikinci husus; okulların mahiyetlerine göre 
her birinin ders araçlarının standartları tesbit 
edilmiştir. Bundan böyle öğretime başlamak 
için giden heyetler kendi takdir ölçülerini o 
dersi okutmalariyle beraber, 'ben bu dersi oku
turken şu ders aracına ihtiyacım vardır, bina
enaleyh şu araçlar kifayetlidir, kütüphanede şu 
kadar! kitap varsa bu yeterlidir, meselesi kalk
mıştır. Artık standartlar tesbit edilmiştir, giden 
heyetlere bu standartlar verilmektedir. Bu stan
dartlar uygun değil ise onlara öğretime başlama 
izni verilmiyecelrtir ve verilmemektedir. 

Bina standartları da tamamlanmak üzeredir. 
Açılma için giden heyetlere bir yüksek özel 
okulun hangi standartta olması lâzımgeldiği 
bildirilecektir. Bu standartta olmıyan özel 
yüksek okullar kapanacaktır. 

Sayın Senato Araştırma Komisyonunun tes
bit ettiği okullardan beş tanesi yeni binalara 
taşınmışlardır ve geri kalanlarının da bina inşa
atları devam etmektedir. Binaenaleyh, bundan 
sonra, Sayın İrfan Solmezer'in burada belirttiği 
üzere, bilmem altında falan yazıhane var, üstün
de mesken var, falında bilmem ne var. denilen 
yerlerde okul açılmayacaktır, standartlar belli
dir ve mevcu dolanların da intibakı istenmek
tedir, noksanlarının tamamlanması istenmek
tedir. 

Okulların kendi öğretim üyelerini yetiştir
meleri için durmadan okullar tazyik edilmek
tedir ve bu hususta da azımsanamı yanak bir 
faaliyetin içine girilmiş bulunulmaktadır. 

Bundan böyle, yani bundan böyle deyince 
bugünden değil, 8 - 10 ay evvelinden aldığımız 
karara göre, özel yüksek okullarda öğretim 
üyesi olacak, öğretim görevlisi olacak kimsele
rin tesbiti, üniversitelerin veya resmî okulların 
o ehliyeti bulunduğunu belirten belgelerini ta
şıyanlara verilmektedir. Eğer bu zâtlar profesör 
veya doçent değilse öğretim gürevlisi olacaksa 
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mutlak ve mutlak o resmî okulda hangi vasıf 
aranıyorsa o vasfın aranması ve bu ehliyete sa
hip olup olmadığı bir resmi aynı cinsten yük
sek okul veya fakülte tarafından istenmektedir. 
Yalnız bunu da yüksek huzurunuzda arz ede
yim; bâzı fakültelerimiz bu belgeleri vermekten 
kendilerini uzak tutmak istemektedirler. Ama 
ben üniversitelerimizden ve fakültelerimizin 
memleket severliğinden eminim. Kendileri için 
bunu külfet telâkki etmiyeceklerdir, bu kimse
lerin yeterli olup olmadıklarını takdir etmek 
zahmetinden kendilerini uzak tutmıyacaklardır. 

Yüksek okulların programları ve yönetmelik
leri benzeri yüksek okulların aynıdır. Aynı ol
mak mecburiyetindedir. Raporda belirtildiği 
gibi muhtelif maksatla, bugün sınıf geçireyim, 
yann şunu yapayım diye bu dersi oraya almak, 
şu dersi imtihana tabi tutmak gibi bir ortamın 
içine giremezler. Çünkü hangi resmî okulu be
nimsiyorlarsa mutlak o yönetmeliğin hükümle
rine tabidirler. Bundan böyle başka türlü prog
ram yoktur. Bir mühendislik okulu Yıldızı be
nimsemişse Yıldız'm programını, Maçka'yı be
nimsemişse Maçka'nın programım, istanbul 
Diş Hekimliğini benimsemişse istanbul Diş He
kimliğinin programını, İzmir'i benimsemişse İz
mir'in Diş Hekimliği programını uygulamaya 
mecburdur. 

Muhterem arkadaşlarım, ileri sürülen tüzü
ğün gecikmiş olması vakıadır. Ama her şeyin 
altında suiniyet aramak da insafsızlık olur zan-
nmdayım. Bilinmiyen bir konuda, birçok te
maslar yapılması lâzımgelen bir konuda 51 mad
delik bir kanuna 151 maddelik bir tüzük hazır
lamakta kanunun mecbur kıldığı 6 aylık süre 
aşılmıştır. Ama bunda suiniyet yoktur, bütün 
gücümüzle bunu tamamlamaya çalıştık, Ağustos 
ayından beri de bunu Danıştaya intikal ettirdik. 
Eğer bu tüzük bu kadar basitse Millî Eğitim 
Bakanlığı yoktan bir tüzük var etti, peki var 
olmuş bir tüzüğü Ağustos ayından beri Danış
tay onaylamadığına göre demek ki bu mesele 
basit bir konu değildir, üzerinde eğilinmesi, üze
rinde çok düşünülmesi, araştırma yapılması lâ
zımgelen bir konu demektir. Yalnız şunu arz 
edeyim ki, tüzük çıkmamakla beraber biz tüzü
ğün getireceği bütün âmir hükümleri Bakanlık 
emri olarak uygulamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, yıllık teftişlerimizin 
dışında ikinci Beş Yıllık Plânla bir hususu daha 
getirdik: Değerlendirme kurulları. 

Üniversitelerimizin ve yüksek okullarımızın 
iştirakleriyle kurulan bir değerlendirme kurulu 
vardır. 

Bu değerlendirme kurulu özel yüsek okulla
rımızın durumunu, gidişini, almıaisı lâzımgelen 
kararları tesObift edecektir. Birinci toplantısını 
yapmıştır. Bu kurulu mutlak çalıştıracağız. De
ğerli 'üniversite mensuplarımızın, resmî yüksek 
okul mensuplarının himmetleriyle özel yüksek 
okulları Türk millî eğitimine hizmet eden mües
seseler lolarak çalıştıracağız. 

Muhterem arkadaşlarım, daha lair konu, çok 
mühim Tbir konu, Sayın Solmazer'in başarı nis-
betleri 'bizdeki rakamlara uygun değildir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Benim de
ğil, Senatonundur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Senatonun değildir. Zamanınızı 
almazsam burada haşarı nispetlerini okurum. 
Ama 'bunlar (bazen % 4 e kadar düşmekte ama, 
siz de bitirmede yüzde sıfır olduğunu da söyle
diniz. Bu durumu önlemek için diplomaya esas 
olan dersleri hirinci sınıftan itibaren uygula
maya Ibaşlıyoruz. Binaenaleyh bir çocuk başarı 
göstermezse 'birinci sınıftan (itibaren bunu uygu
layacağız. 

Yalnız çok muhterem arkadaşlarım, büyük 
bir güçlükle karşı karşıyayız. O da, bu kadar 
diplomaya esas dersin imtihanını yapacak res
mî öğrettim üyesi bulmanın güçlüğü içindeyiz. 
Ama prensip kararımız budur. Bunu, diploma
ya esas olan dersleri de Bakanlık tesbit etmi
yor. ilgili resmî okullardan ve fakültelerden 
topluyoruz. 'Birinci sınıftan itibaren uyguluyo
ruz. Diplomaya esas olan derBİerin bir özelliği 
var; onu arz etmezsem mesele anlaşılmaz, dip
lomaya esas olan dersler iki resmî okul hocaisı-
nın, prof esöriinün veya üniversite profesörünün 
iştirakiyle o derai okutan özel yüksek okul öğ
retmeninden 'müteşekkil heyet tarafından yapı
lır. Bu (balkımdan ileri sürülecek adam kayırma 
mümkün olamaz. Bu sebeple diplomaya esas 
olan dersin bu kadar ciddî imtihanı artık her 
türlü tereddüdü giderecek bir durum yaratır. 
Bu balkımdan biz, diplomaya esas olan dersleri 
birinci ismıftan itibaren uygulamak suretiyle 
yetersiz olan, kabiliyetsiz olan çocuğun ne za-
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maninin, ne emeğinin, ne parasının israfına, ne 
de arkadaşlarımızın ileri ısürdüğü gibi, 'askerlik
ten tecillini temin edecek (bir tarzda bu müesse
semin 'işletilmesine imkân 'vermiyeceğiz. 

Munterem arkadaşlarım, bu hususta son al
dığımız bir (kararda, İkinci Beş Yıllık 'Plânın bu 
»eneki icra programında bundan böyle açılacak 
yüksek okulların 'durumları, Devlet Plânlama 
Teşkilâtımdan sorulacaktır. Eğer yüksek seviye
de insan gücü istihdamı bakımından bu okul
lara 'ihtiyaç varsa açılmaları cihetine gidilecek
tir, ama 'Türk Millî Eğitimlimin yüksek okullar 
seviyesinde bu branştan elemana ihtiyaç yoksa 
açılmalarına 'gidilmiyeeektir. Böylelikle bun
dan böyle özel yüksek okullar mutlak ve yeter
li blir (disipline alınmıştır. Bumu hassasiyetle uy
gulamaktayız. Böylelikle özel yüksek okullar 
hiçbir vakit Türkiye'de bir eğitim ve istihdam 
problemi olmıyacaktır, olmasına müsaade etmi-
yeceğiz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Bu kararımız güzel Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAJVTİ ERTEM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, zanne
diyorum !ki, grup sözcülerinin konuşmalarını 
büyük ölçüde, umumi görüşmelerin içimde ce
vaplandırmış bulunuyorum. 

Sayın irfan Solmazer'in asistanlar hakkında
ki görüşüme cevap arz edeyim. 

Birkaç ay evvel bu kanun tasarısı Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve Maliye 
Bakamlığına sunulmuştur. Hiçbir vakit Parlâ
mentoyu güç mevkie düşürecek bir tutumun 
içinde değilim. Millî Eğitim Bakanlığı hazırla
dığı kanun tasarısını Maliye Bakanlığına sun
muştur. Maliye Bakanlığı ile daima müzakere 
halimdeyiz. Önümüzdeki günlerde kesim (netice
yi yüksek 'huzurunuza getirmiş olacağız. Asis
tanlar durumunun halledilmesi Adalet Partisi
nin seçim beyannamesinde vardır, Hükümet 
programında vardır, Sayın Baş/bakamımızın üni
versite olayları münasebetiyle yüksek huzuru
nuzda yaptığı konuşmalarda vardır. 

Binaenaleyh bu yasama devresi sona erme
den evvel asistanlar meselesi halledilecektir. Ge
cikme vâki olursa başlama tarihi malî yıl başı
na alınabilir. Asistanlarımızın her hangi bir şe
kilde mağduriyetine imkân verilmiyecektir. 
Asistanlar durumu içinde eğretim üyelerinin 

toptan durumu ele alınmıştır. Kesin şeklini, 

Maliye Bakanlığı ile varılacak anlaşmaya göre 
ve Hükümetçe benimsenen şekle göre almış bu
lunacaktır. 

Sayın irfan Solmazer, «Adana Ziraat Fakül
tesi kanunlaşmadı.» dediler. Halbuki tasarı, 
Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş, kanunlaşmış
tır ve 3 . 12 . 1968 tarihli Resmî Gazete ile ilân 
edilmiştir. Binaenaleyh Adana Ziraat Fakültesi 
Kanunu gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Muhterem Solmazer'e şunu da arz etmek is
terim ki, bundan böyle özel yüksek okullara öğ
retime başlama müsaadesi verilirken, resmî okul
larımızdaki öğretim üyesi ve öğrenci nisbeti 
dikkate alınmak ve onlara muadil olmak şartı 
ile bu müsaade verilecektir. 

Sonra yine Sayın Solmazer her halde o husu
su da takibetmemişlerdir; Mühendis ve Mimar 
Odalarının, özel yüksek okulların diplomaları 
hakkında açtıkları dâvayı Odalar kaybetmişler
dir. 

Danıştaya da, Anayasa Mahkemesine de bü
tün müesseselere de son derece hürmetimiz var
dır. Eğer Türkiye huzur içinde yaşıyacak-
sa, Türkiye meselelerini halledecekse, Türkiye 
kalkınacaka o, mutlak ve mutlak Anayasa reji
mi içinde, mutlak ve mutlak hukuk Devleti 
işinde gerçekleşecektir. Sokakta hiçbir mesele 
halledilmez. Anarşi ile Türk Milleti ancak ve 
ancak çok gerilere gidebilir. Onun için Adalet 
Partisi olarak Anayasanın bütün müesseselerine 
son derece hürmetkarız. 

Sayın Bahadınlı, «Eğitim çalışmaları dünya 
ilerlerken bir arpa boyu yol almamıştır.» diyor. 
Bunu topyekûn Türk eğitimcilerine ve Türk 
gençlerine bir bühtan kabul ederim. Türk eği
timi ve Türk öğrencileri dünyanın ileri mem
leketlerindeki meslektaşları, kardeşleriyle kıyas 
kabul edilebilecek durumdadır. Eğer Türk eği
timinde, Türk öğretiminde birtakım boşluklar 
varsa o, büyük çoğunluğu teşkil eden aziz Türk 
öğretmeninin vazife veya yetersizlik anlayışın
dan değil kendilerini öğretime ve eğitime vere
cek yerde politikaya kaptıran öğretmenler yü
zündendir. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Sayın arkadaşımız diyorlar ki: «İnsanın in
sanı sörnürmediği, insanların haklarının saygı 
gördüğü sosyalist düsen kurulmadıkça». Muh
terem arkadaşlarım, insanların insanları sörnür
mediği düzenin kurulmasının ve insan haklarına 
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saygı gösterilmesinin en yürekten savunucusu 
bizleriz; Adalet Partisidir. Biz, Türk halkının 
genel oy haysiyetinin müdafaasını yapmakta
yız. Türk halfanın oyuna itibarının, hürmetinin 
sağlanmasının gerçekleştirilmesine çalışmakta
yım. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Millet Partisi 
olarak 25 senedir bunun mücadelesini yapıyo
ruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Hangi 25 sene? Anlıyamadım. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Bunun müca
delesini biz yaptık, kendi inhisarınızda görme
yiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Evet. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, insanın insanı 
sömürmediği ve insan haklarına hürmet edildiği 
bir rejimi yaratmak istiyoruz. Bu ancak Anaya
sa nizamı ve hukuk Devletiyle ve genel oyla 
mümkündür. Ama demokratik sosyalizmi de ka
bul etmediğine göre T. i. Partisi, biz bir tek 
sosyalist ülke bilmiyoruz ki, oradan insan hak
larına hürmet gösterilsin, orada insan sömürül-
mesin, O sosyalist ülkelerde Devlet bütün vatan
daşları istismar etmektedir. Orada insan hakla
rı, sorumsuz kimseler tarafından, kimseye hesap 
vermiyen kimseler tarafından ezilmektedir, çiğ
nenmektedir. O sosyalist lükelerde ne bağım
sız mahkemeler vardır, ne vatandaşın dilediğini 
işbaşına betirmek hakkı vardır. Binaenaleyh 
biz Adalet Partisi olarak, insanın insanı sömür
mediği, insan hakkına hürmet edildiği, insanın 
kendi reyile kendini idare edebileceği kimseleri 
seçeceği iktidarın savunucusuyuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Diler diyor 
ki; «öğretmenler arasında ikilik üzüntü verici
dir.» Ben de buna katılıyorum, öğretmenler 
arasında bölünme olmamalıdır, gençler arasında 
da bölünme olmamalıdır. Olduğu zaman da neler 
olduğunu görmekteyiz. Biz gençlerimizi de, öğ
retmenlerimizi de Anayasa nizamına uygun, me
seleleri ancak meşru yoldan halletmek durumu 
içinde kanunlara saygılı görmek istemekteyiz. 
Binaenaleyh kanuna saygılı, düzene saygılı kim
seler başımızın tacıdır. Ama öyle teşekküller 
var ki, öyle o teşekküllerin idarecileri var ki, 
kanuna saygılı olmayı iktidar uşağı yetiştirme 
tarzında ifade ediyor. Bu, anarşist bir görüşün 

I en tipik misalidir. Türk Milleti bu görüşlere 
itibar etmiyor ve bu görüş sahiplerine imkân 
vermiyor, vermiyecektir muhterem arkadaşla
rım, 

Sayın Lâtif Sarıyüce bana bir dosya verdi
ler. Dosyayı ehemmiyetle ele alıp Teftiş Heye
tine verip inceleteceğim. Tabiî olarak neticesini 
de kendilerine sunacağım. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE — Teşekkür 
ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Ben iddia ediyorum ki, Millî Eği
tim Bakanlığında keyfî, istisnai kayırmaya da
yanan bir tasarruf yoktur. Varsa o arkadaşım 
çıksın, ortaya yere koysun. Mutlak ve mutlak 
kanun tatbikatının, hak ve adaletin gerçekleşti
rilmesine çalışıyoruz. Bu meseleyi tetkik ede
ceğim ve kendilerine bu hususu bildireceğim. 
Böyle bir durum varsa yüzde yüz kendileriyle 
beraberim. Ve onu halletmeye söz veriyorum. 
Yalmz bu hususta rüşvet dahi verildiği sözünü 
ben de üzüntü ile karşıladım. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Camiayı ten
zih ederiz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın ismet Kapısız da bu görü
şe iştirak etmediler. Çok sevdiğim ve hürmet 
ettiğim Hasan Lâtif Sarıyüce'nin her halde bunu 
bir sürçü lisan olarak söylediğini tahmin ediyo
rum. Eğer böyle bir bilgileri varsa onu da lüt
fetsinler, derhal hakkında en şiddetli takibatı 
yapalım, ama Millî Eğitim Bakanlığı idarecile
rini ve Bakanlık mensuplarını katî delil bulun
madıkça bu tarzda şaibe ve gölge altında bırak-
mıyalım, derim. 

Orta öğretimde başarı derecesinin düştüğü
nü söylediler. Hayır, muhterem arkadaşlarım, 
düşmemektedir. Rakamları vermiyeyim. Mese
lâ, 1964, 1965 te birinci sınıfta başarı 57 dir, Bu, 
1967, 1968 senelerinde 62 olmuştur, 71, 74 ol
muştur, 80 olmuştur. Yani son sınıflarda 69 
başarı; 1964, 1965 yılında 80,5 e yükselmiştir. 
Bir düşüş yoktur. 

Çok muhterem Başkan ve Muhterem arka
daşlarım, bütün gayretime rağmen sabrınızı sui
istimal etmiş olmaktan korkuyorum. Fakat me
selelerin ehemmiyeti ve genişliği karşısında ko
nuşmalarımı daha kısaltmak imkânını bulma-

I dım. Sözlerimi bitirir, hepinize sevgi ve saygı-
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larımı sunarken şunu belirtiyorum M, Türk mil
lî eğitimi, Türk öğretmenleri Yüksek Meclisin 
teveccühüne ve takdirine lâyıktır. Arada bir
kaç hatah kimsenin bulunması sureti katiyede 
Türk öğretmenine gölge düşüremez. Türk öğ
retmeni bütün memleketseverliğiyle, tarih bo
yunca olduğu gibi, yine vazifesinin şerefle ba
şındadır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sayın mil
letvekilleri soru sormak istiyorlar. 

Sayın Hayri Başar, buyurunuz. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Bâzı illerde, 

bu meyanda Eskişehir'de bir üniversite kurul
ması mevzuu Parlâmentoya intikal etmiş ve bir 
Profesörler Kurulunca Eskişehir'de bir üniversi
te kurulması muvafık görülerek rapor verilmiş
ti. Mesele bilâhara plân teşkilâtı ve Hükü
metçe ele alınmıştı. Acaba son durum nedir? 
Muhtelif illerde üniversite kurulması hakkında 
Parlâmentoya yapılan teklifler bir karara bağ
lanmış mıdır? Bu meyanda Eskişehir'de bir üni
versite açılıp açılmıyacağını öğrenmek istiyo
rum. (A. P. sıralarından: «Kanun mevzuu» ses
leri.) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, 
cevapları, münasip görüyorsa Bakan versin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Henüz çalışmalar son safhasına 
gelerek yüksek huzurunuza aksetmemiştir. Fa
kat Eskişehir çalışmaları, tıpkı Konya gibi, Sa
yın Kabadayı da soracak şimdi, Konya da, Eski
şehir de açılacak üniversiteler içinde bulunmak
tadır. Henüz hazırlıklar bitmemiştir. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Çok teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, buyurun. 
RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, ilkokul, 

ortaokul ile liselerde ve yüksek okullarda kapı
cı ve hademelerin ayda 200 - 300 liraya çalıştık
ları iddia edilmektedir. Bu doğru mudur? 
Doğru ise, Adalet Partisi Hükümeti bu konuda 
ne düşünmektedir? Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Evvelce bu miktarın 200 lira ol
duğu malûmdu. Geçen sene 250 liraya çıkarıl
dı. Adalet Partisi iktidarı, her çalışana imkânlar 

ölçüsünde Türkiye'nin iktisadi imkânları ve ma
lî imkânları ölçüsünde, hakkını vermeyi hedef 
bilir. Ama, mesuliyet taşımadan herkese - so
rumsuz olarak - bol bol vaatler vermek de müm
kün değildir. Anayasanın 53 ncü maddesi de 
sarihtir, imkânlarımız ölçüsünde bu çalışan, 
hakikaten fedakâr insanlara, Maliyemizin im
kânları ölçüsünde ve ilk fırsatta gereğini yap
mayı, Adalet Partisi iktidarı olarak vazife sa
yarız. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkanım, iki küçük sorum vardır: 

Sayın Bakan, çeşitli ders dallarında öğret
men sayılarında görülen artışları zikrederken, 
öezllikle yabancı dil öğretmenlerinin sayısında
ki artışlara değinerek, sadece İngilizce örğetme-
ni sayısının 522 den 810 a yükseldiğini söyle
mişlerdir. 

Şimdi, Türkiye'de ingilizceye karşı olan eği
lim, diğer ileri Batı memleketleri dillerinin 
aleyhine olmaktadır. Böylece, Türkiye'de Batı 
ile temasta ingiliz dili ve kültürünün hâkim ol
duğu memleketler lehine ve diğer ülkeler aley
hine bir dengesizlik meydana gelmektedir. 

Aynı artış, Fransızca öğretmeni sayısında 
olmuş mudur? Ne kadardır? Aynı artış, Alman
ca öğretmeni sayısında olmuş mudur; ne kadar? 
Bu 3 dil arasında bir denge kurmayı Sayın Ba
kan düşünürler mi? 

Bu soruma cevap aldıktan sonra ikinci so
rumu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Diğer yabancı dillerde de artış 
olmuştur. Almanca öğretmeni sayısı 178 iken, 
293 e yükselmiştir. Fransızca öğretmeni sayısı 
482 iken 676 ya yükselmiştir. Binaenaleyh, bü
tün bu 3 yabancı dillerde bir artış vardır, fa
kat ingilizce derecesinde değildir. Kendileri bir 
eğitimci olarak gayet iyi bilmektedirler. Söyle
diklerinde büyük hakikat hissesi vardır. Ama, 
çocuğu da istemediği bir dile, velisinin isteme
diği bir dile zorla kaydettirmenin güçlüğünü de 
bilirler. Fakat tek tarafa da gidilmesi doğru 
değildir. Rakamlarda arz ettiğim üzere, her 3 
yabancı dil öğretmenlerin de arzu ederlerse 
öğrenci sayılarında da yani aynı şekilde artış 
vardır. İlgilizce... 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, uzun rakamı is
tilzam eden cevapları yazılı olarak da verebilir
siniz, efendim. 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Yani kısacası, her 3 dalda da ar
tış vardır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, öteki sorunuzu 
sorunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Türkiye'de insan gücünün, ister resmî okullar
da, ister Özel okullarda yetişsin, muhakkak plan
lanması gerektiği görüşünü, 5 Yıllık Plânın 
müzakereleri sırasında savunmuştum. O zaman 
Adalet Partisi bu görüşün karşısına çıkmış ve 
özel okulların açılmasının Plânlamanın tasvibin
den g'eçmesi fikrini kabul etmemişti. Gecikmiş 
olarak bu fikrin uygulanmaya konmasından 
memnunluk duyuyoruz. Aynı prensibe uyula
rak, özel okullara da bir giriş imtihanı koyma
yı düşünür müsünüz? Mademki kaliteye önem 
verdiklerini söylüyorlar; böyle bir giriş imtiha
nında seviye ayırımının bir ihtiyaç olduğu ka
nısındayız. Bu hususta görüşleri nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Birinci hususu kendileri de söyle
diler. özel yüksek okullar açılırken Devlet Plân
lama Teşkilâtının mütalâası alınacak ve ihtiyaç 
olan dalda açılacaktır. 

Özel yüksek okullara girerken bir giriş im
tihanını, bugün için düşünmemekteyiz. Bunun 
faydalı tarafları olduğu kadar, zararlı tarafla
rı da mevcuttur. Çünkü öğrenci, kabiliyetini 
zaten okuyarak, yılı içinde başarı gösterip gös
termemekle orta yere koyacaktır. Bugün için 
bunu düşünmüyoruz. Fakat, bâzı yüksek okul
ların imtihanla öğrenci aldıklarını kendilerine 
arz ederim, belki kendileri de bilmektedir. Eğer 
bir yüksek okul umumi efkâr tarafından benim-
senmişse - isim söylemiyeceğim, çünkü propa
ganda mahiyetinde olur - bâzı yüksek okullar 
fazla talep karşısında imtihanla öğrenci almak
tadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç, buyurunuz 
efendim. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 
Başkanım, Lozan Andlaşması, Türkiye'deki ya
bancı okulların seviyelerini ve miktarlarını tes-
bit ettirmiş ve dondurmuştur. 625 sayılı Ka-

18 . 2 . 1069 O : 2 

nım 5 nci maddesiyle bunu Iıükme bağlamıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı, yabancı okullardan her 
hangi, birisine, seviyesini yükseltme izni vermiş 
midir? Yani, ortaokul üzerine lise kısmını ilâve 
etmek iznini vermiş midir? Birinci sorum bu
dur efendim, 

ikincisi; hangi derslerin ne şekilde okutu
lacağı müfredat programlarında yazılıdır. 
Bunu bütün Türk Milleti, halkı ve öğretmen
leri bilir 27 Mayıs 1960 öncesi devre ait konu
ların nasıl okutulacağı hakkında, Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından gizli bir genelge gön
derilmiş midir? Gönderilmiş ise bu genelge
nin Türk kamu oyuna açıklanmayışınm sebep
leri nelerdir? Şayet mümkün ise genelgeyi 
burada açıklıyabilirler mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, Lozan Adlanşma-
sma göre, her hangi bir yabancı okula hakkı 
olmıyan bir husus verilmemiştir. Yalnız, Saint 
Benoit - galiba, hâtırlıyamıyacağım, - okuluna, 
muhtelit olma hakkı verilmiştir. Yani kızla
rın da okulda okumaları hakkı verilmiştir. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Lise 
kısmı ile birlikte mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Zaten lise kısmı var. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Saint Be
noit Okulu ortaokul seviyesindedir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Belki de Saint Josephe'dir, şimdi 
hatırlamıyorum. Yani yabancı yüksek okul
lardan birinin kız öğrenci almaz iken, kız öğ
renci almasına müsaade edilmiştir. Kanuna uy
gun bulunarak müsaade edilmiştir. Yani şunu 
ifade ediyorum : Yeniden ortaokula lise açma 
hakkı verilmemiştir. Bu hususta zannediyorum, 
o halde Saint Michel ve Saint Benoit arasında 
bir fark var veya efendim, birisinin talebi 
olmuştur. «Biz eskiden lise idik, ikinci Dün
ya Harbinden sonra ortaokul haline geldik. 
Şimdi o hakkımızı kullanmak istiyoruz» lise 
kısmı açmak istiyoruz, dediler. Bunu kanuna 
aykırı bulduk ve reddettik. Ama, kız öğrenci 
almasını, bir yabancı okula kız öğrenci alınma
sını mevzuata uygun bulduk ve müsaade ettik. 

27 Mayıs ile ilgili duruma gelince; gizli 
bir tebligat veya gizli bir genelge gönder-
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medik. Genelgemiz açıktır ve bu muhtelif ga
zetelerde de yer almıştır ve valiliklere de 
açık olarak verilmiştir. Diyoruz ki : 

27 Mayıs olayları, vatandaşı birbirine dü
şürücü ve Türk Milletinin bütünlüğünü bozucu 
tarzda, esasa istinadetmeden okutulamaz. Gü
nün havası içinde gerçek olup olmadığı 
dikkate alınmaksızın ileri sürülmüş bahis
leri ihtiva edici tarzda okutulamaz. 

Genelgenin mahiyeti budur. Genelgenin 
mahiyeti Türk milletinin bütünlüğünü sağla
maktır. Çocukları daha okul çağında bir
birinin karşısına hasım halinde düşürmemek 
ve Türk milletinin bütünlüğünü ve beraberli
ğini bozmamak gayesine matuftur. 

BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Cop, bu
yurun. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 
Başkanım; birkaç gün önce Ankara'da bir eği
tim yürüyüşü yapıldı. Sayın Bakanlığın da 
bu yürüyüşü yakından takibettiği muhakkak
tır. Bu yürüyüş esnasında yürüyüşe katılan
ların «Go home, bağımsız Türkiye, sosyalist 
Türkiye» gibi lâflar ettiği ve bağırdığı duyul
muş ve işitilmiştir. 

Bu husus Bakanlıklarınca da malûm mu
dur, malûm ise bu meslekî teşekkül gayesi dı
şında mütalâa edilmekte midir, edilmekte ise 
mesulleri hakkında tahkikata, takibata geçil
miş midir, geçilecek midir? 

Bu hususları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi ERTEM 
(Devamla) — Sayın Başkan; bu teşekkül Eği
tim Şûrası adı ile tertiplediği Şûrada da eği
tim meselelerini konuşmamış, eğitimi bir ke
nara iterek her hangi bir siyasi partinin Genel 
Kurul toplantısından daha ileri politika yapmış
tır. Bu sebeple de Ankara ıSavcılğı tarafından 
aleyhinde dâva açılmıştır. Tabiî olarak bu yürü
yüşle ilgili meseleler de ilgili makamlar tarafın
dan müddeiumumiliğe intikal ettirilmiştir, bu 
vazife Millî Eğitim Bakanlığının vazifesi değil
dir, müddeiumumilik gerekli takibatın için
dedir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Yılmaz, buyurun. 
MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 

Başkanım; İmam - Hatip Okulu mezunlarına 
1969 - 1970 ders yılında mutlaka üniversiteye 
girme hakkı, sağlanacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Sayın Başkan, İmam - Hatip 
okulları birer meslek okuludur. Konuşurken bir 
husus, Sayın öktem'in konuşmalarını heyecanla 
cevaplandırmayı unutmuşum, ama zaten konuş
mamın umumu içinde mevcuttur. 

imam - Hatip lokulları evvelâ (bir meslek oku
ludur ve bu meslek okulu oluşu onların Tevhidi 
Tedrisat Kanununa göre, bu memleketin aydın 
idin adamını yetiştirmesi maksadiyle açılmış
lardır. Türk halkının muhtacolduğu imamet 
ve hitabet vezifesini yerine getirmekle görevli
dirler. Esas gayesi budur, açılış miktarları da 
buna orantılı lolacaktır. Yalnız, bütün meslekî 
ve teknik okul mensuplarına üniversiteye gir
me hakkının verilmekte olduğunu, en çok bir 
ay içinde bunun Resmî Gazete ile yayınlana
cağını, konuşmamın içinde arz ettim. Bu arada 
tıpkı kız ısanat enstitüsü, erkek sanat enstitüsü, 
öğretmen okulu mezunu gibi imam - Hatip 
Okulu mezunları da bu haktan aynı şartlar için
de faydalanacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyurun. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan; eğer bir tekrara sebebolursam peşinen 
özür dilerim. 

Sualim şu: Bugün ilim ve kültürde, fen ve 
teknikte yabancı dilin ehemmiyeti aşikârdır. 
Memleketimizdeki mevcut kanaate göre, Türk 
okullarımda yabancı dil öğretilemediği hükmü 
hâkimdir. 

Bu yerleşmiş hükmü silmek için Bakanlık
ça bir hazırlık var mıdır, varsa ne safhadadır, 
bu yükü üniversitelerimiz üzerine alabilecek 
çapta mıdır? 

Rakamlarla ilgili kısım Sayın Bakanın ko
nuşmaları arasında cevaplandırıldığı için ben 
onun dışındaki kısımları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Başkan; yabancı dil öğre
timinin yetersiz şartlar içerisinde cereyan et
tiği bir gerçektir. Bu hususta araştırmalar ve 
çalışmalar vardır, fakat şimdi Sayın Eroğan'ı 
tatmin edici bir safhaya varmamıştır. Ama 
yabancı dil öğretmeni adedi de eksiktir, meto
du da kifayetsizdir, bunda hakikat payı vardır. 
Bakanlıkça bu meselenin üzerine ehemmiyetle 
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eğilinmiştir, fakat henüz kendilerine arz 'edile
cek olgunlukta bir neticeye varılamamıştır, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan Şan. 
SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan; Sayın Bakanın, meslek okulu mezun
larının da yüksek öğrenime devam imkânını ver
miş oldukları için ben bunu bir müjde telâkki 
ederim, memnuniyetimi ifade etmek isterim. 

Gayet tabiî ki, ilkokul öğretmenleri de bu 
meslek okulu mezunlarına dâhildirler. Yalnız 
burada, bir tüzülk yapılacağından ve bir fark 
imtihanı verileceğinden bahis buyurdular. 

Zaten bugün de ilkokul öğretmenleri fark 
imtihanı vermek suretiyle yüksek öğrenime de
vam edebiliyorlardı. Acaba tüzükle tâyin ve 
tesbit edilen imtihanla bugünkü imtihan ara
sında fark var mıdır, bu fark nedir? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; hazırla
dığımız yönetmeliğin esasları belli olmuştur, 
bâzı teferruat kısmı vardır, fakat esası belli 
olduğu için sizlere arz edeyim. 

Bir öğretmen okulu mezunu lise mezunu 
olabilmek için lise son sınıfın bütün derslerin
den imtihana girmekte idi. Bugün ise yeni sı
nıf geçme ve imtihan yönetmeliğimize göre sı
nıfı geçen bir çocuk lise mezunu diplomasını 
alabilmek için, lise mezunu sayılabilmek için 
altı dersten imtihan tabidir. Edebiyat grupun-
da ayrı, fen grupunda ayrı, yani biri tarih biri 
kompozisyon, diğeri matematik ve saire dördü 
mecburi, ikincisi de seçmeye tabi iki gruptan 
birer ders seçmek suretiyle. 

Bugün meslekî ve teknik okulları bitirmiş 
olan çocuklar lisenin bu ara imtihanını vermiş 
ve lise imtihanına girmek hakkını kazanmış bil
gi ve seviyede telâkki edilmektedirler. Binaena
leyh meslek ve teknik okul mezunu hangi şu
benin mezunu olmak isterse tıpkı ders yılını 
kanaat notu ile geçmiş öğrenci durumundadır, 
lise bitirme imtihanına tabi olarak mecburi 
olan dört dersten, seçmeli olarak da o ders
lerden birinin imtihanına girmek suretiyle me
zuniyet hakkım kazanmış ve lise mezunu hak
kına sahibolmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — İki ayn 
sualim vardır. 

Birinci soru : Bundan bir müddet evvel 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde bir deka
nın dekanlık görevinin yetkili organca uzatıl
maması üzerine öğrenciler boykot etmiş, bir 
kısım öğretim üyeleri de boykota katılmıştır. 

Bir yazılı soru ite üç ayrı konuyu öğren
mek istedim. Onbir ay sonra aldığım cevapta 
sorularıma hiç temas edilmeksizin şunu bana 
bildirdiler: «Ortaya çıkan buhrandan ilgili fa
külte öğrencileri derslere boykot kararı almış
lar, bir kısım öğretim üyeleri de fiilî bir değeri 
olmamakla beraber bir sempati tezahürü ola
rak derslere girmemek arzusu göstermişlerse de 
Rektörlüğün ikna ve ricasiyle bu kararların
dan vaz geçmişlerdir.» 

Bu cevap Bakanlığı tatmin etmiş midir, et
mişse söyliyecek sözüm yoktur, etmediği tak
dirde, vazife yapmıyan öğretim görevlileri üze
rinde tatbik edilecek bir müeyyide yok mudur? 

Birinci sorum, bu. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİ MBAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Çelikbaş gayet iyi bilirler 
ki, Orta - Doğu Üniversitesi de ayrı kanuna 
tabi olmakla beraber hükmi şahsiyete sahiptir 
ve özerktir. Bu hususdaki işlemlerin takibi 
mütevelli heyetler arasında cereyan eden bir 
durumdur. Bakanlığın bunun dışında Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi üzerinde kullanacağı 
bir gözetim veya denetim yetkisi yoktur. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş buyurunuz efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 16 Şubat 
1969 tarihli bir günlük gazeteden okuyorum; 
Ankara Üniversitesine bağlı bir fakültede Ana
yasa Hukuku Doçentinin beyanı: «Bu tasan 
ile faşist striptizciliğinin son faslı da tamamlan
maktadır. özgürlük perisi rolüne çıkanların bi
rer Patagos olduklarını anlamak için artık 
ışıkların yanmasına lüzum yoktur. Tasarıya oy 
verecek olanlar birgün Anayasanın 146 ncı mad
desine göre idam isteği ile yargıç karşısına çı
kacaklarını unutmamalıdırlar.» 

Bakanlığınız bu konuda %ili fakültenin de
kanlığında veya rektörlükte her hangi bir mu-
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amele yapılıp yapılmadığı hakkında bir bilgiye 
sahip midir? 

BAKSAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Devamla) — Bu yazı karşısında teessür duy
mamak imkânsızdır. Fakat bu hususta Bakan
lığımızın bugün için bir bilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Akalın buyurunuz efen
dim. 

SABRI ÖZOAN SAN (Gümüşane) — Ana
yasanın mevcudolduğu bir memlekette bu söz 
açıkta kalıyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyelim. Daha 4 - 5 arkadaş soru sormak 
istiyor. Onun için istirham ediyorum, sorular 
kısa olsun, Sayın Bakan sizin de cevaplarınız 
muhtasar olsun veya yazılı olarak verebilirsiniz 
efendim. 

Buyurunuz Sayın Akalm. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Efendim sorularım şunlardır : 
Hacettepe Üniversitesince yapılan istimlâk

lerin miktarı nedir? Ne kadar istimlâk bedeli 
ödenmiştir? 

Bu istimlâklerden dolayı kaç aded tezyidi 
bedel dâvası açılmıştır? Tezyidi bedel dâva
larından dolayı yapılan masrafların miktarı ne
dir? 

Bu sorularımın cevabını yazılı olarak rica 
ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Cevaplarını yazılı takdim ede
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak ce
vap verecekler efendim. 

Sayın Kemal Aytaç buyurunuz, sualinizi so
runuz efendim. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkanım, 
sağlık sosyalizasyonu bölgesine dâhil yerlerde 
mesleke yeni intisabetmiş bir ilkokul öğret
meni âzami 500 lira almakta ve yine yeni me
zun olmuş bir kısım sağlık personeli ise asgari 
1 000 lira almaktadırlar. Bunlar arasındaki 
dengesizliği nasıl izah edebilirsiniz? Millî Eği
tim Bakanlığı bu konuda bir tedbir düşünmekte 
midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) —- Tabiî; olarak böyle bir denge

sizlikten Millî Eğitim Bakanı sadece üzüntü du
yar. Ama bu meselenin halli yüksek Parlâmen
tonuza ait bir konudur ve elbirliği ile bu hak
sızlığı giderirsek Millî Eğitim Bakanı olarak 
sadece zevk duyarım. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, buyurunuz 
efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, bir profesörün ihbarı üzerine bir yüksek 
okulda sınıfta kalan 111 öğrenci mevcut mudur 
ve bunlar sınıf geçme işlemine tabi tutulmuş mu
dur? Şu anda durum ne safhadadır? 

Kapatılan özel yüksek okul öğrencilerinin 
kaybettikleri bir yıl için ne düşünüyorsunuz? 
ödedikleri paralar iade edilecek midir? 

ısistanlar için geciktirilerek çıkarılacak 
kanunun malî hükümlerinin 1 Mart 1969 tarihin
den itibaren yürürlüğe gireceğini beyan ettiniz. 
Bunu bir Hükümet taahhüdü olarak kabul ede
bilir miyiz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Solmazer'-
in pirinci sualini konuşmam sırasında cevap
landırdım. Lüzumu muhakeme kararı ile vilâ
yeti gönderildiğini, idari tasarruf için müfet
tişlerin raporunu beklediğimizi söyledim. O ço-
cuMar için de tekrar bir imtihan açıldığını 
ifade ettim. Çünkü çocukların kabahati yoktur. 
Okul hakkında gerekli takibat yapılmıştır. 

Kapanan özel okula gelince; noksanlarını 
tamamladığı iddiasındadır, hâlen müfettişler 
durumu tetkik etmektedirler. Eğer gerçekten 
noksanlar tamamlanmışsa mesele yoktur. Eğer 
tamamlanmamışsa öğrencilerin mutlaka birer 
yüKsek okula yerleştirilmesi mümkün hale geti
rilecektir. Ama malî durumun tabiî ki, sorumlu
su biz değiliz. Malî durum hakkında yapabile
ceğimiz birşey yoktur. O ancak bir mahkeme 
meselesidir. Yalnız, öğrencileri mutlaka bir baş-
ksj, özel okula yerleştirmenin çalışması içinde
y i . 

Asistanlarla ilgili kanunun malî hükümleri-
nijn Mart ayından itibaren yürürlüğe girmesi 
hususunun bir Hükümet vaadi olarak kabulü 
m|ümkün değildir. Millî Eğitim Bakanı olarak 
b^nim görüşümdür. Zaten daha evvelce de arz 
ettim ki, bu husus Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından hazırlanıp Maliye Bakanlığına sunul-
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muştur. Bu, bakanlar arasındaki anlaşmaya ve 
Hükümetin kabulüne bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Onan buyurunuz efen
dim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan cevabını istirham ettiğim sorularımı arz 
ediyorum. 

Uzun yıllar köylerimizde, köy çocuklarımızın 
eğitilmesinde feragatle vazife gören eğitmen
lere verilmesi uygun görülen ve Bakanlığımızca 
da kesin olarak vaJdedilen eğitim ödenekleri ne 
zaman verilecektir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Kanun çıktığı zaman. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bu kanun 
bu yıl çıkabilecek midir? 

M Î £ L Î EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Yüksek Heyetiniz bilir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Eğitmen
lerimizin geçmiş hizmetlerini değerlendirmek 
maksadiyle muhtacoldukları intibak kanunu 
bu yıl çıikaJbilecek midir? 

Muvakkat öğretmenlerin aslî kadroya geçi
rilmesini öngören kanun tasarısı Bütçe Komis
yonundadır. Bu dönemde kanunlaşması için Hü
kümet öncelik ve ivedilikle görüşülmesini isteme 
kararında mıdır? Bu suallerimin cevaplarını 
yazılı olarak istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Peki efendim, soruların cevap
larını yazılı olarak istiyorlar. 

Sayın Selçuk Ay tan buyurunuz efendim? 
SELÇUK AYTAN (Konya) — Konya'da 

kurulacağı söylenen Selçuk üniversitesinde 
hangi fakülteler bulunacaktır ve ne zaman ta
hakkuk edecektir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Başkan çok erken. 

BAŞKAN — Efendim, cevabınız bu mudur? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Evet efendim. Çünkü bu muta
savverdir. Kanuna bağlanmadığı için fakültele
ri tabiî ki belli olmaz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) Sayın 
Başkanım sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim sizinkinin son olaca
ğını bilmiyorum ki, Mâni olacak bir hüküm de 
yoktur. Buyurunuz siz de sorunuz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan, Mardin Kız Öğretmen Okulunda üç öğ

retmen, aşırı solculuk propagandası yaptıkları 
iddiasiyle, okulda huzursuzluğa sebeboldukları 
iddiasiyle haklarında soruşturma yapılmış, Ba
kanlık müfettişleri oraya gönderilmiş ve suçları 
tesbit edilmiş ve bunlar başka yerlere nakledil
mişlerdi. 

Nakillerinden sonra Danıştaya başvurarak 
icranın tehiri kararını almışlar ve bu karar üze
rine bu öğretmenler eski okullarına gönderilmiş
lerdir. 

Şimdi, Danıştayca verilmiş olan karar bun
ların mücerret müracaatları üzerine mi verilmiş
tir; yoksa, Bakanlıktan nakil sebebi sorulduk
tan sonra mı verilmiştir? Gerekli evrak Bakanlı
ğa ibraz edilmiş ve bu karara itiraz edilmiş mi
dir? Bunların bu okulda her an aşın solpropa-
gandası yapmalarına müsamaha buyurulacak 
mıdır? Sayın Bakanımız bu konuda ne düşünü
yorlar? Karara karşı itiraz edilmiş midir, itiraz 
edilecek midir? Bakanlık bu hususta ne düşün
mektedir? Yoksa dışarda öğretmen kıyımı diye 
bas bas bağırıyorlar... 

BAŞKAN — Efendim, mütalâa serd etmeyin 
istirham ediyorum, zaten gecikti vakit. Sayın 
Aybar, müsaade buyurun suallerinize cevap ver
sin Bakan veya yazılı cevap vereceğini beyan et
sin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Hayır Sayın Başkan. Müsaade 
ederseniz bu mühim bir konu. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim, buyurun, 
takdir sizindir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — îki dakikada cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi, ne 
sokaktaki hareketten korkar, ne de şu veya bu 
şekilde gayrikanuni bir tutumun içine girer. 
Adalet Partisinin bütün işlemleri kanunidir. 

Bu mesele de, Danıştay Kanununun icabına 
göre, Danıştay Kanunu icapları içinde yerine ge
tirilmiştir ve o usul üzerine tehiri icra kararı 
alınmıştır. Tabiî ki, Bakanlıkça karar uygulan
mıştır. 

Eğer, bu kimseler uygunsuz hareketlerde 
bulunurlarsa, okulun, ahengini bozarlarsa, tabiî 
olarak işlemleri neyi gerektirirse, tutumları ne
yi gerektirirse Bakanlık onu yapmaktan geri 
kalmıyacaktır. Arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 
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ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Efen
dim, okul idaresi... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, istirham ediyo
rum bu müzakere mevzuu değil efendim, soru 
sordunuz cevap verildi. 

Şimdi bir arkadaşımız da yazılı olarak cevap 
verilmesi kaydiyle önerge veriyor. Okuyup, zap
ta geçirtip önergesini Sayın Bakana takdim ede
ceğim. 

Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu, «Şu 
sorularımın Bakanlık tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını isterim» diyor. 

«1. Adıyaman'daki yatılı kız ilkokulu iller
de Kız Öğretmen Okulunu da içerisine alacak 
şekilde bir plân ve yüksek masraflarla inşa edil
miş olduğu halde, Kız Öğretmen Okulunun mer
kezi bir bölge bulunmasına, Besni'den maada 
diğer ilçe halklarının da arzusu hillâfına Adıya
man'da açılmayıp, Besni'de açılmasının sebebi 
nedir » 

«tki milletvekilinin Besnili olduğu için mi 
orası tercih edilmiştir?» 

«3. Muvakkat öğretmenler hakkında Ba
kanlık olarak ne düşünüyorsunuz? Bunlardan 
başarılı olanları asli göreve almak için bir çalış
ma yapımakta mıdır?» 

Bakanlığa takdim edilecek efendim. 
Son söz C. H. P. Grupu adına Sayın ibrahim 

Öktem'indir. Buyurun Sayın Öktem. 
YUSUF ZIYA BAHADINLI (Yozgat) — Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Biliyorum efendim aldım tale

binizi, müsaade edin. 
Sayın Öktem, ikinci defa görüştüğünüz için 

konuşma süresi 15 dakikadır. Saat, şimdi 19,00 u 
8 geçiyor. 

O, H. P. GRUPU ADINA ÎBRAHÎM ÖKTEM 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
iktidar partisinin gerek Sayın Bakanını ve gerek 
Sayın Sözcüsünü beraber dinledik. 

Aslında, benim konuşmama cevap teşkil eden 
sözleri benim görüşlerimin yanlış olduğunu is
patlamadı, bilâkis, benim görüşümün kendile
rince de bir ölçüde doğruluğunu kabul ederek, 
onun yanıbaşmda birtakım izahlarda * bulundu
lar. 

Evvelâ, Sayın A. P. sözcüsü arkadaşıma ce
vap vermem gereken bir nokta var, o da sorum
luluktan kaçtığımızı ima eden bir söz söylediler, 
yanlış anlamadımsa. 
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E, insaflarına sığınırım, kendileri tabiî 1965 
ten evvel bu sıralarda bulunmadıkları için, 
1364 Etkim ayında Millî Eğitim Bakanı sıfa-
tiyle beş gün devam eden gensoru önergesi mü
zakerelerinde, ben, yalnız iki yıllık sorumluluk 
dönemimi değil, kurulduğundan bu yana Cum
huriyet Millî Eğitiminin hesabını verdim ve ak 
yüzle çıktım. Yüklsek Meclisin itimadını ka
zanmak benim için büyük bir bahtiyarlık oldu. 

Öyle zannediyorum ki, eğitim bakanları 
Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri ilk defa 
bu derecede sıkı bir sıygaya çekildiler. O sıy
gaya çekilme şansı, hattâ şerefi bana düştü. 
Onun için, hiçbir zaman sorumluluktan kaçma
dım, söylediğim sözler için bugün de her türlü 
sorumluluğu taşımaktayım. 

Arkadaşımız, benim, eğitim birliğinin bozul
ması ve eğitim ikiliğinin gerçekleşme yolunda 
olduğunu söylememe karşı da, bir felsefi gö
rüşle, dinin, kültürün esasını teşlkil ettiği gö
rüşünü bir ölçüde kitaplara da dayanarak sa
vundular. 

Bu görüş doğrudur, fakat, bu Orta Çağ gö
rüşüdür. Bugün modern eğitim felsefesi lâiklik 
ilkesiyle, fikir özgürlüğü ilkesine dayanmakta
dır. Halbuki din kuralları bir ölçüde vicdan 
özgürlüğünü bir ölçüde fikir özgürlüğünü kısıt
lar, hattâ büyük ölçüde kısıtlar. 

Binaenaleyh, bugün bizim davacısı olduğu
muz eğitim felsefesi, lâiklik esasına dayalı, fi
kir özgürlüğünü hedef tutan bir felsefedir. Gö
rüyorsunuz ki sizinle bu konuda da karşı kar-
şıyayız. 

Zaten Sayın Eğitim Bakanı arkadaşım da 
keskin hatlarla değil, ama, o da din eğitimini 
müdafaa ederken, zaman zaman bunların mes
lek okulları olduğunu filân söylemekle beraber, 
yine bunu zararsız gören, bunu eğitim ikiliği 
gibi kabul etmenin doğru olmadığını söyliyen, 
tevilci, özür dilerim, bir dilin içine girdiler. 

«Öteden beri izlediğimiz şey bu; yani bugün 
Adalet Partisinin» Arkadaşım söylüyor, diyor 
ki : 

«Bir iktidarın hangi sahada olursa olsun, 
politikaya kendi düşüncelerini hâkim kılması 
onun hakkıdır. Çünkü, milletin iradesiyle ikti
dara gelmiştir.» 

«Ama onun üstünde Anayasa vardır. Ana
yasa ilkelerini kabul etmiyen bir iktidar görü-
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şü, programlarda yer alamaz, uygulanamaz. 
Eğitim birliği de bu bakımdandır.» 

Aldınız, alıyorsunuz mesele değil, Sayın Ba
kanınızın söylediğini söylemek için söylüyo
rum. 

Şimdi bu iki görüşü birleştirdiğim zaman; 
Sayın A. P. Grup Sözcüsü değerli genç arka
daşımla, dleğer verdiğim Sayın Bakanın sözlerin
deki bu iştirak; kendisini çok sıkıntılı bir hiz
metin başında gördüğüm için derdini anlıyan, 
halini anlıyan bir insan sıfatiyle de olsa, sözle
rindeki bu iştirak, bizim aslında C. H. P. nin, 
takibettiği eğitim politikasiyle ayrı bir yöne 
düşmektedir. 

Şimdi, benim, başından itibaren konuşmam
da esan kılınan şey şu idi : Bugün Türk Eği
timi, fonksiyonel bir eğitim değildir. Bunun, 
bilhassa 1963 te plânlı döneme girdikten son
ra, plân hedeflerine uygun bir yönde geliştiril
mesi Plân Kanunun emridir. Plân da Anayasa
nın emri olduğuna göre, iktidarlar o emre uy
mak mecburiyetindedir. Bunda keyfilik para 
etmez. Sayın Adalet Partisi Sözcüsü de, Bakan 
da, «Halkın zoriyle mektep açıyoruz» diyorlar. 
Efendim, mektep açmanızı tenkid etmiyorum. 
Mektep açmanız tenkid edilmiyor, fakat bu aç
tığınız okullar Türkiye'nin insangücü ihtiyacı
nı karşılayıcı olur ise, sizi hararetle tebrik ede
ceklerden birisiyim. Yalnız tüketici kuşakları 
daha çok yetiştirici ise bunun zararları var. 
Yurt içinde bunalımlara yol açıyor, bunun mi
salini görüyoruz. Bundan dolayı fonksiyonel 
değildir. 

75 lise açtınız, bununla övünüyorsunuz. Bu
nunla övünmeyin. Bu 75 lise yerine 75 tane tek
nik okul açsaydınız hararetle sizi tebrik eder
dik. Nitekim, arkadaşım benim bu sorularıma 
pek yanaşmadan, genel yatırımlar olarak ra
kamlar söylemek ve «şu kadar sayıda okul yap
tık» demekle yetindiler ve bol bol da kız teknik 
okulunun orta bir dönemine tekabül eden okul
ların sayısını verdiler. Zaten ben konuşmamda 
bu çalışmayı övdüm. Onu forksiyonel buldu
ğum için övdüm, istihdam gücümüzü geliştirici 
bulduğum için övdüm. Onun dışındaki kuruluş
ların istihdam politikası ile uzaktan veya ya
kından alâkası olmadığını arkadaşımın da lüt
fedip izah ettiği gibi; tavizci, seçmen vatanda
şın isteği ile... O farkında olmıyabilir. Biz siya-
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si kuruluşlar, vatandaşın çıkarını da, yurdun 
çıkarıyla bir ölçüde hesaba katacağız ve ona 
verdiği emeğin Devletin de onun kesesinden 
sağlıyarak harcadığı paraların karşılığını hem 
vatandaşa hem de Devlete vereceğiz. Bizim eği
timden beklediğimiz hizmet budur. Yoksa iş
siz birtakım aydın kişiler yaratma yoluna gi
rersek, bu, hizmet değil bilâkis zarardır. 

Şimdi, çıkardığım netice şudur: Genel ola
rak Sayın Bakan kendi icraatlarını müdafaa 
ettiler^ gayet tabiî bir şey. Yanlız, samimî söy-
liyeyim, eğer çok sayıda okul yapmak bir başa
rı ise sizi yürekten tebrik ederim, fakat inan
cım odur ki, bu kadar çok sayıda lise açmış 
olmamız, ortaokul açmış olmamız; eğer bu aç
tığınız okullar çevre ekonomisine uygun, üre
tici bireyler yetiştirmeye müteveccih değil de 
bilâkis bunları daha üst seviyelere itici ise, 
açtığımız okulların % 80 i öğretmensizdir, 
% 90 ı araç ve gereçsizdir. Bu düzende açılmış 
olan okulların eşitsizlik durumu ortaya çıka
caktır. İşte bizim ısrarla üzerinde durduğu
muz imkân ve fırsat eşitliği... Nasıl şehirlerde 
yüksek seviyede eğitim ve öğretim yapıyorsak, 
köy seviyesindeki eğitim ve öğretimi de bu 
yükseklikte yapmamız lâzım. 

Faraza, sizin yine başarılarınızdan bir ta
nesi : 

Şimdi karşımda olduğu için hatırıma geldi, 
Bursa Milletvekili arkadaşım aynı zamanda 
Orhaneli'lidir. Büyük Orhan da bizim iktidarı
mız zamanında, 47 köyü olan ve köylerinin 
% 80 i okulsuz olan, çoğu da küçük iskân 
üniteleri olan bu nahiyeye bir bölge okulu 
yapmayı kararlaştırdık, plâna koyduk, tah
sislerini ayırdık. Biz ayrıldıktan sonra bu ya
rıda bırakıldı. Yapılan bina bölge okulu 
için küçük, fakat ortaokul için çok büyük; hiç 
değilse 1 500 - 2 000 talebeyi alabilecek kapa
site var bu dakikada. Bu yıl açtığımız okul
ların listesine girdi. Yalvarmama, yakarma
ma rağmen eski Bakan; her halde bu kadar 
vatandaşı ilgilendiren bir dileği reddedilmez 
diye Orta Öğretim Genel Müdürü sayın ada
şımın kapısını mütaaddit defalar çaldım, bir 
mühürle bir müdür gönderdiniz ve okul böyle 
kaldı. 

Açtığınız okulların hepsi böyled;r. Karaca
bey, Kemalpaşa, İnegöl, Yenişehir, tznik ilçe
lerinde açılmış bulunan liseler de öğretmen-
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sizdir. Şimdi, ben bunu tenkid ettim; yoksa 
okul sayısının fazlalığından iftihar duyarım, 
şayet eğitim seviyesini sağlamış iseniz. 

İşte bu dengesiz eğitim seviyesi, sıfıra ya
kın eğitim seviyesi ile ileride yüksek eğitim 
görenler arasındaki yarışma güçsüzlüğü bü
yük bir haksızlık, büyük bir insafsızlık doğur
maktadır. İmkân ve fırsat eşitliği dediğimiz 
zaman biz bunu kasdediyoruz dedik. 

Arkadaşlarım, orta öğretimin iki kalifi-
kationu vardır : Birisi yüksek öğrenime öğ
renci hazırlamak, diğeri de teknik ve meslekî 
dalda insan gücünü bir ölçüde yetiştirmektir. 
Türkiye gibi geri kalmış bir memleketin insan 
gücüne olan ihtiyacı, daha ziyade orta öğre
timde yetişecek insanlardır. 

Siz bu kadar rakam verdiğiniz halde, erkek 
teknik öğretimin gelişmediğini söylediniz, sak
lamadınız burada. Arkadaşlarım bilmem 
üzerinde durdular mı? Ben not aldığım için 
biliyorum, benim size verdiğim rakamlar, as
lında, Adalet Partisinin çoğunluğuyla eleşti
rilmiş bulunan Bütçe Karma Komisyonunun 
rapor gerekçesi ve raporu idi. Bu aldığım 
rakamların hepsi sizin iktidarınız zamanında, 
arkadaşlarınız tarafından verilmiş olan rakam
lardır. Benim daha ileriye gitmeme sebep kal
madı. 

Şimdi aziz arkadaşlar Sayın Bakanın ver
diği birçok rakamların neticesiz kaldığına bir 
misal vermek istiyorum. O da; bizim üniversi-
telerimizdir. 

Üniversitelerimize son beş yılda 859 milyon 
lira yatırım yapmışız. Bundan bir ay evvel 
Sayın Kodamanoğlu'nun gündem dışı yaptığı 
bir konuşmaya Sayın Ertem arkadaşım verdiği 
cevapta kendileri açısından çok övücü parlak 
rakamları yine demin olduğu gibi söyledi, ama 
ciddî olarak bu rakamları eleştirdiğimiz zaman, 
aslında o rakamların dahi zannedildiği kadar 
büyüik olmadığı görülüyor. Çünkü her yıl büt
çeler kabarıyor, artıyor, millî gelir artıyor. Bu
nu, bu artışı hesaba katan Kalkınma Plânımı
zın kalkınmamızın gereklerine uygun olan po
litikası finanse ediyor, daha yüksek ölçüde fi
nanse ©diyor, ama buna rağmen beşyılda har
canan 859 milyon liranın karşılığı, bu yıl alı
nan öğrenci kontenjanına 1 3T5 bir ek artış ya
pabiliyor. Buna mukabil, bundan dört yıl ev
vel 2 000 rakamına sahip bulunan özel okuların 

yeni kayıt kontenjanı 20 000 i buluyor. Yük
sek okullarımız, onlarca yüksek okul, bunların 
kontenjanı 1964 te 7 bin civarında iken bu de
fa 10 000 oluyor. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, yapılan yatırımlar 
eğer karşılığını vermiyorsa, bunlar israf edil
miş yatırımlar, israf edilmiş paralardır. Şimdi 
biz, geçirdiğimiz tecrübe ile memleket ger
çeklerini çok yakından izlemiş kimseler olarak, 
çok nadiren çıktığımız bu kürsüye mümkün ol
duğu kadar toplumumuza, vatanımıza, ulusu
muza görüşlerimizin tecrübelerimizin katkısını 
yapalım diye çıkıyoruz. Bunun hafife alınma
ması gerektiği kanısındayım. 

Şimdi Sayın Bakan, öğretmen yetiştirme ko
nusunda da bâzı şeyler söylediler, ben fırsat 
bulup söyleyemedim. Kendilerine bilhassa bir 
ikaada, bir uyarmada bulunmak istiyorum. 

Bugünkü öğretmen yetiştirme düzenimiz çok 
sakat bir düzen haline gelmiştir. Bu düzeni ge
liştirmek mecburiyetindesiniz eğitim ve öğreti
me seviye vermek için Japonya misalini almak 
mecburiyetindeyiz. Bugün Japonya'da eğitim 
fakülteleri 15 - 20 tanedir ve eğitim üniversite
leri kurulmuştur. Diğer öğretmen yetiştiren 
okullar bu fakültelere bağlanmıştır. Aslında 
bizde eksik olan şey; Bakanlığa bağlı olan yük
sek okulların dahi üniversitelerin denetimine, 
gözetimine terk edilmesi gerekirken, kifayetsiz 
personelle Bakanlığın bunu yönetmede ısrar et
mesidir. 

Bana bunu tecrübe böyle gösterdi. Onun 
için benim tavsiyem öğretmen yetiştirme rejimi
ni mutlaka ele alınız ve bunu tavizci yoldan 
yapmayınız. Biz ayrılmadan evvel eğitim fa
külteleri kanun teklifini getirdik. Seçimler ya
kındı, arkadaşlarınızın yüreği sızlaya sızlaya; 
seçim, oy kazanma hesabı hâkim olduğu için, 
Eğitim Fakültesi kanun teklifi maalesef redde
dildi. Biz bunu tekrar Meclise verdik ve sıra 
beklemektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım, ben içinizde ol
dukça yaşlı siyaset adamlarından birisiyim. 16 
yıla yakın bir zamandan beri yolitika yapmak
tayım. Bundan böyle ne kadar devam edece
ğim belli değildir, ama yalvarıyorum size, öy
le konularımız vardır ki, bunları seçmeni avla
mak için bir vasıta yapmayalım. Eğer Türki-
ye'de rejim hâlâ köklü olarak yerleşemediyse, 
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bunun baş sorumlusu biz politikacılarız. (A. P. 
sıralarından, «C. H. P. dir» sesleri) 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Olabildiği kadar bakın, so
rumluluğu paylaşıyorum, demiyorum «ille de 
yalnız sizsiniz» 'diye. C. H. P. de olabilir. Po
litikacılarız, yapmayın bunu. Yani 3 rey ala
cağız, bir, iki yıl iktidarda kalacağız diye belli 
prensipleri kıymayın. Tutarsınız, tutmazsınız 
aynı şey... 

BAŞKAN — Sayın öktem, vaktiniz geçti 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK
TEM (Devamla) — Millî Eğitim politikası ger
çekten millî olacak ise, bu, günlük politikaya 
taviz vasıtası olarak verilmemelidir. 

Hepinize saygılar sunarak (huzurunuzdan ay
rılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer büt

çeler üzerindeki görüşmelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
(Kemal Ziya öztürk 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Millet Partisi Grupu adına Sayın İsmet Kapı
sız, buyurun. 

Sayın Kapısız, tahmin ediyorum ki muhta
sar ve veciz konuşacaksınız. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Mümkün mertebe 'dilimin döndüğü 
kadar Sayın Başkanım. Yalnız zaman da çok 
israf edildi. Malûm, öğleden evvel de 20 daki
ka önce Meclisi tatil ettik. 

Saym Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
grupların muhtelif sözcülerini, grup sözcülerini 
ve Sayın Bakanı zamanın müsaadesinin çok 
ötesindeki imkânlar içerisinde dinledik. Ancak 
siz de kabul edersiniz ki, (her yönü ile millî eği
tim meseleleri burada enine boyuna tartışıl
madı. Hattâ öyle sivri noktalar ve 1969 Tür
kiyelinin meseleleri, günlük yaşantımızda biz
leri etkiliyen meseleleri, bizim özlediğimiz an
lamda; gerek sayın Sözcüler ve gerekse uzun 
izahlarına rağmen Sayın Bakanın konuşmala-
riyle gün ışığına çıkmadı. 

Bir yandan 20 bin öğretmen türlü nedenler
le Başkent sokaklarında yürür, bir yandan asis
tanlar derslere girmez, diğer yandan da üniver
sitenin sayın hocaları,; eğitimde reformlar ger
çekleşmezse derslere girmiyeceklerini ve istifa 
edecekleri tehditlerini basma beyan ederler. 
30 dakikalık konuşmalarla meselenin halle
dileceğini zannediyorsak, kendi kendimizi al
datmış oluruz. Bu bakımdan kifayetin aleyhin
de oy vermenizi grupum adına arz ediyorum. 

ikinci husus; Meclis kürsülerinden yapılan 
tenkidler ne kadar çok olursa, eğitimimizin 
değerli yöneticilerinin o kadar çok meselelere 
sorumluluk duygusu içinde eğileceklerine emi
niz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müzakereleri 
çok muhterem Millî Eğitim Bakanlığı mensup
ları son derece dikkat ve alâkayla dinlemekte-
ler. Bu bakımdan gerek grup sözcülerinin ge
rekse milletvekili arkadaşlarımızın temas ede
cekleri konularda, kendilerine düşen sorumlu
luğun idrâki içinde meselelere daha geniş bir 
açıdan bakma imkânını değerli arkadaşlarım 
bulacaklardır. Şayet talebimiz Yüce Meclisçe 
iltifat görürse, iSaym ,Başbakanm da çok arzu 
ettiği ve bizim de gönlümüzden g'elen bir dile
ğe tercüman olduğu gibi meseleler arkadaşla
rım sokakta halledilmez; halledilmesin, burada 
halledilsin. Biz de bunun arzusu içindeyiz. 
Burada gerektiği şekilde konular tartışılmazsa; 
burada Sayın Hükümetin mesul Bakanı Meclis
ten güven oyu almış Hükümetin mesul Baka
nı, Türk Hükümeti adına burada meselelere ge
rektiği şekilde cevabı vermez ve bizleri tatmin 
etmezse; gönlümüz arzu etmese dahi sokakta 
bâzı patlamalar, bâzı çatlamalar maalesef ol
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımın 
ikazı üzerine, sözlerime, bir iki konuya da te
mas ettikten sonra son vereceğim. 

Asıl sıradan gelmiş öğretmen olarak bizleri 
üzen, bütün gruplara mensup değerli milletveki
li arkadaşların meslekleri ne olursa olsun bü
tün Parlâmento üyelerini üzen mesele olarak 
120 bin belki de daha fazla sayıdaki öğretim 
camiası mensuplarını, Türkiye öğretmenler 
Dernekleri Sendikası (TÖS) ve Türkiye öğret
menler Millî Federasyonu (geçen adıyla Milli
yetçi öğretmenler Federasyonu) şeklinde bir 
mânada iki siyasi kampa ayıran meseleleri, si-
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yasi iktidarın ve birkısım partilerin tesirleriyle 
camiayı değil, onların drij anlarını bir bayrak 
altında, bir dernek altında toplayan kuruluş
ların da meselelerini burada açik açık, yürek
le dile getirmek lâzım. 

Biz her iki teşekkülün de karşısında olan 
bir parti durumundayız, çünkü bu teşekküller 
120 bin öğretmeni katiyen temsil etmemekte
dirler. Bu teşekküllere birtakım siyasi çıkar
cılar sızmış, maddi menfaatinin peşine düşen 
insanlar çıkmış ve şerefli Türk öğretmenini 
politikanın kucağına atmak çabasındadırlar. 
Bu durumları da açık yüreklilikle ortaya koy
mak için önergenin aleyhinde bilhassa iktidar 
partisi milletvekili arkadaşlarımın oy vermesi
ni arz ediyorum. 

En son olarak, Sayın Bakan, muhalefet adı
na konuşan muhtelif milletvekili arkadaşların 
da görüşlerine muvazi olarak, bilhassa Anaya
sadaki esprisine uygun olarak teşekkül etme
yen, maddi menfaat karşılığında bir gayenin 
tahakkuku için bir bakıma kurulmuş bulunan 
özel okullar konusuna değindiler. Bu husus 
üzerinde de Yüce Meclisin dikkatle durması 
lâzım. 

Senelerden beri bir türlü ıstırabını hallede
mediğimiz teknikerler konusunda da, Yüce 
Meclisin muhtelif grupları, bilhassa iktidar 
partisinin Sayın Bakanı 3,5 saat konuştular, 
C. H. P. nin Sayın Sözcüsü 2 defa söz aldılar. 
Parti tasarrudundan bütçeyi kurtarmak, şahıs
lan adına konuşacak milletvekillerine de im
kân vermek için önergenin aleyhinde sayın üye
lerin oy vermesini grupum adına rica eder, en 
derin hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bölümlere geçmeden evvel arz etmek 
istediğim bir husus var. Yozgat Milletvekili 
'Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı şu önergeyi veri
yor: 

«Meclis Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanı halk kavramında bir 

temizliğin bir dürüstlüğün mevcudolduğunu an
lattığım bir yazımı tahrif etmiştir. Bakan yazı
nın anlamını değiştirerek bana sataşmıştır. Pa
ragrafın bütününün okuyarak Bakanın kasıtlı 
olarak yaptığı tahrifi düzeltmek istiyorum. 

Tüzüğün sataşmayla ilgili maddesi uyarınca 
konuşmama izin verilmesini dilerim. 

Yusuf Ziya Bahandınlı 
Yozgat Milletvekili» 

BAŞKAN — Sayın Bahadınlı, içtüzüğün 
95 nci maddesini, aynen okuyorum: «Zati hak
kında taaruz vâki olan veyahut ileriye sürdüğü 
mütalâa halafında kendisine bir fikir isnadolu-
nan mebus her zaman söz istemek hakkını haiz
dir.» 

Bu halde o mebus ne münasebetle söz söyle
meye mecburiyet hissettiğini beyan ve keyfiyeti 
Reis takdir eder.» diyor. Yani, mutlak olarak 
takdir hakkı Reise ait. Bendenizin bu takdir 
hakkını kullanabilmem için, her şeyden evvel 
sizin tarafınızdan yazılmış olan yazıya muttali 
olmam lâzım; tahrif var mı yok mu? 

YUSUF ZİYA BAHANDINLI (Yozgat) — 
Okuyayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet siz okuyacaksınız, fakat 
okunduktan sonra dahi ben takdir hakkımı 
tahrif olmadığı yolunda kullanırsam, o zaman 
bir hakkın suiistimaline yol açmış olurum. Oku
nan kısmı ile bir sataşma da görmüyorum. Bu 
itibarla size içtüzüğün 95 nci maddesine göre 
istediğiniz sözü vermiyeceğim. Direniyorsanız 
oya sunarım. Bu maddenin son fıkrası size bu 
hakkı veriyor. 

YUSUF ZİYA BAHANDINLI (Yozgat) — 
Sayın Başkan, bir yazı M... 

BAŞKAN — Efendim, müzakereye girişmiye-
lim, çok istirham ediyorum. 

YUSUF ZİYA BAHANDINLI (Yozgat) — 
Münakaşa etmiyorum.. 

BAŞKAN — Hayır, direniyorsanız; takdir 
hakkımı söyledim. Benim takdir ölçülerim 
içinde sataşma var, yok, bunu söylemiyorum, 
fakat şu anda bu takdir hakkımı kullanacak du
rumda değilim, bu itibarla söz veremiyorum, 
diyorum. Eğer, her şeye rağmen direniyorsanız 
oya sunacağım. 

YUSUF ZİYA BAHANDINLI (Yozgat) — 
Direniyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız sataşma 
olduğu hususunda direniyor. SÖZ hakkı olup 
olmadığı hususunu oyunuza sunuyorum. Konuş
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

YUSUF ZİYA BAHANDINLI (Yozgat) — 
Belli bir şey, 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Kahra/man Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
Millet Meclisinin takdir, güven, şükran ve sev
gilerinin iletilmesi hakkında karar alınmadı 

BAŞKAN —' Muhterem arkadaşlarım, dün 
millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülme
si sona erdiği zaman verilen bir önerge ile, Mil
let Meclisinin Türk Silâhlı Kuvvetlerine tak
dir, güven ve şükran ve sevgi hislerinin iletil
mesi temennisinde bulunulmuş idi, Tutanakla
rın tetkikinden bu temenninin Meclisin kararı
na iktiran etmediği, bu itibarla Başkanlıkça bir 

karar olarak formüle edilip, Resmî Gazetede ya-
ymlanamadığı tesbit edilmiştir. Bu noksanlığı 
izale etmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesinin görüşüldüğü şu anıda, tarih boyunca 
müstakil yaşamış, hak ve hürriyetleri için sa
vaşmış Büyük Türk Milletinin istiklâl ve tama-
miyetinin teminatı olan 'kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine Millet Meclisinin takdir, güven, 
şükran ve sevgilerinin iletilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... İttifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (DEVAM) 

1. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/567; 
Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 800; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
1162) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devamı) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza ısumu-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12 000 11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir„ 

42.000 Personel giderleri 1 989 672 814 

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

13.000 Yönetim giderleri 11 311 190 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 87 678 695 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

15.000 

16.000 

Kurum giderleri 276 043 737 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 78 828 435 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüd. ve proje giderleri 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona-

5 000 

ram giderleri 80 490 000 

23.000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 103 590 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmjiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye tenkili ve traMsfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma paylan 
ve sermaye teşkilleri 1 525 002 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma ve satmalma-
lar 22 500 000 

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

32.000 
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Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 4 400 167 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 23 587 725 
BAŞKAN — Kabul ödenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü Birleşim
de Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rinde müzakereler cereyan etmiş ve sonuca bağ
lanmış bulunmaktadır. Şimdi sırası ile üniver
site bütçeleri üzerindeki müzakereleri açıyo
rum. 

2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let MecUsi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 1/941) 
(Millet Meclisi S. Sayısı 805; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı: 1162) (1) 

BAŞKAN — 1969 yılı Ankara Üniversitesi
nin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz edi-

(1) 805 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

18 . 2 . 1969 O : 3 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Millî Eğitim camiasına hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

Günlük program içinde çalışmaya devam et
mek üzere Birleşime saat 21,00 de tekrar toplan
mak üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati: 19,38 

• 

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

21 nci sayfada 1 nci maddeyi okutacağım. 
Müsaade ederseniz, bütçelerin uzun olması ha
sebiyle Divan Kâtibi arkadaşım yerinde otur
mak suretiyle maddeleri okusun. Bu hususu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda 
gösterildiği üzere (A/l) cari harcamaları için 
(112 942 196) lira, (A/2) yatırım harcamaları 
için (46 863 000) lira (A/3) sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (11 350 388) lira 
ki, toplam olarak (171 155 584) lira ödenek ve
rilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER — Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 nci Birleşiminin 3 noü loturumuna başlıyoruz. 
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Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 

Toplam 

(A/ l ) 
Cari 

harcamalar 
Lira 

2 887 246 
11 478 787 

8 375 603 
4 706 080 

42 475 343 
7 774 980 

11 343 270 
2 286 607 
7 528 070 
3 473 228 
2 005 947 
8 607 035 

112 942 196 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 
Lira 

5 620 000 
2 850 000 
2 500 000 

485 000 
17 340 000 
3 150 000 
5 150 000 
2 128 000 
4 070 000 
2 140 000 

— 
1 430 000 

46 833 000 

(A/3) 
Sermaye teşki
li ve transfer 
harcamaları 

Lira 

2 517 809 
283 363 
142 163 

1 013 063 
100 000 
103 075 
148 264 
61 225 

1 048 013 
347 600 

40 813 
5 545 000 

11 350 388 

Toplam 
Lira 

11 025 055 
14 612 150 
11 017 766 

6 204 143 
59 915 343 
11 028 055 
16 641 534 
4 475 832 

12 646 083 
5 960 828 
2 046 760 

15 582 035 

171 155 584 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutmuş bu
lunmaktayım. Söz istiyen? Yok. Bölümlere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cetvelleri okutuyorum : 

Rektörlük 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 162 305 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-13.000 Yönetim giderleri 227 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 323 941 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

15.000 Kurum giderleri 16 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 153 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcatmaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 780 000 

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

Bölüm Lira 

22.000 

23,000 

(A/3) 

31.000 

34.000 

35.000 

36.000 

Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 4 750 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Mafkina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 90 000 

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

Sermaye teşkili ve tralnısfer harcamaları 

Kurumlara katılıma payları 
ve sermaye teşkilleri 10 000 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul eıdilmiştir. 
Sosyal transferler 1 766 809 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 706 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm 

Bölüm Lira 

9 565 589 

75 000 

171 000 

197 501 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 469 697 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis Ve büyük onarım 
giderleri 1 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt akın
ları ve onarımları 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) ıSermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 283 363 
** BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 761 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 222 428 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 355 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 

(A/2) Yatırım harcamaları 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 142 163 

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

Hukuk Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 3 202 080 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 317 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri. 44 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 113 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rım giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 'Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 163 063 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

12.000 

Lira 

Tıp Fakültesi 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Personel giderleri 19 522 403 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 7 248 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 3 565 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 11 096 940 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 1 042 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüd ve proje giderleri 1 300 000 

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

22.000 Yapı, tesis ye büyük onarım 
giderleri 15 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 540 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve traınisfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 100 000 

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

Veteriner Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 367 664 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 095 815 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hazmet giderleri 657 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitti! giderler 630 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rım giderleri 2 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve traınisfer harcamaları 
35,000 Sosyal transferler 103 075 

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

Ziraat Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 7 500 455 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 076 815 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
22,000 Yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 4 450 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
abanılan ve onarımları 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve traınisfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... K abul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 148 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilahiyat Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 776 956 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 444 151 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum güderleri 29 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

rım giderleri 2 128 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve trainlsfer harcamaları. 

35.000 Sosyal transferler 61 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 002 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 130 464 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hazmet giderleri 80 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 282 251 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 33 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 070 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve trainlsfer ıharcamalan 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 198 013 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 970 583 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 618 145 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 607 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

16.000 Çeşitli giderler 260 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

giderleri 2 020 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve tralnjsfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 47 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eğitim Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 774 969 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 182 478 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

15.000 Kurum giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 40 813 

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

Diyarbakır Tıp Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 6 539 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 746 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 243 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 77 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 630 000 

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

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 5 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 45" 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 171 155 584 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B - CETVELİ 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 3 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hasılatı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

63.000 Çeşitli gelirler 450 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 167 105 583 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde avnen kabul edil
miştir. 

Madd 3. — Ankara Üniversitesince 1969 yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet-
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velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku-

ı rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyle Türkiye 
Büyü'k Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 1946 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352, 107, 
lfi|6f 14, 43, 44, 779, 897, 1030, 1054 ve 1063 sa
yılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyülk onarım. 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

a) .1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter-
'tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1987 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıklı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz açık oylama muamele
sini oy kupasını gezdirmek suretiyle yapaca
ğız. Muvafık mı efendim? («Muvafık» sesleri) 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçesi içjin 
kupayı gezdiriniz. 

3. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 1/935) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: 1168) (1) 

(1) 801 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Ege üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum : 

Bölüm Lira 

Rektörlük 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 631 114 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 639 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 558 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 743 404 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 588 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 000 002 

Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

Bölüm Lira 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 46 389 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 9 917 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 1 014 761 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcamaları için 
58 738 280 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 65 508 007 lira, (A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 2 688 222 lira ki, toplam olarak 126 934 509 lira ödenek verilmiştir, 

Rektörlük 
Tıp. Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Mühendislik Bilimleri Fa
kültesi 

Toplam 

(A/l) 
Cari 

harcamalar 
Lira 

6 160 020 
23 288 000 
11 779 664 
10 625 605 
2 817 134 

4 067 857 

58 738 280 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 
Lira 

57 306 004 
5 000 001 
1 550 001 
1 652 001 

— 

— 

65 508 007 

(A/3) 
Sermaye teşkili 

ve transfer 
harcamaları 

Lira 

2 090 761 
203 925 
195 299 
128 477 
34 544 

35 216 

2 688 222 

Toplam 
Lira 

65 556 785 
28 491 026 
13 524 964 
12 406 083 
2 851 678 

4 103 073 

126 934 509 
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1 039 000 

2 705 100 

6 723 498 

691 300 

Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 66 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 12 129 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 203 925 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

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

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

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

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

7 724 402 

1 035 500 

1 061 001 

728 260 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 1 230 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 550 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 195 299 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 901 454 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 729 090 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 928 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 305 040 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 762 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 1 652 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

35.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

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

128 477 

Diş Hekimliği Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

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

1 343 132 
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Bölüm Lira 

666 501 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 524 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 121 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 162 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 34 544 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 112 855 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 532 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 549 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 34 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 839 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 35 216 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutulmuş bulunan bağlı cet-
velleriyle birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
126 934 509 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli oku
tuyorum : 

Bölüm Lira 

B - CETVELİ 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

72.000 özel gelirler 124 049 508 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutulmuş bulunan bağlı cet-
veliyle birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1969 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayanlığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1969 bütçe yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesinin 30 . 6 . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Ege Üniversitesince gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin Rektör
lük ve fakülteler kısmına dâhil tertipler arasın
da, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Yabancı devletler veya uluslar
arası kurumlardan yapılmış ve yapılacak anlaş
malar gereğince belli hizmetler, taahhütler, ya
tırım veya projeler için 1969 malî yılında elde 
edilecek bağış, kredi ve imkânların Türk lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerinin 
bir taraftan Ege Üniversitesi bütçesine gelir, 
diğer taraftan yeniden açılacak özel tertiplere 
ödenek kaydetmeye ve harcanmıyan gelir ve 
ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı bütçesindeki tertibine karşılığı 
bulunan borçlar; ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi Bütçesi Kanunu tümü iti
bariyle açık oylamaya tabidir; müsaade eder
seniz açık oylama işlemini oy kupasını gezdir
mek suretiyle icra edeceğiz. Gezdiriniz kupayı. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1969 bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet Se
natosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sayısı : 803; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1171) (1) 

BAŞKAN — 1969 yılı İstanbul Üniversitesi 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

(1) 803 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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istanbul Üniversitesi 1989 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — İstanbul Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcamaları için 

125 952 051 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 72 455 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de 23 769 209 lira ki, toplam olarak 222 176 260 lira ödenek verilmiştir. 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
işletme Fakültesi 

(A / l ) 
Cari 

harcamalar 
Lira 

13 582 347 
29 674 069 

5 517 451 
11 192 979 
12 746 920 
6 826 168 
4 956 817 
3 946 676 
1 952 978 

25 679 942 
6 127 069 
3 748 635 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 
Lira 

72 455 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 

(A/3) 
Sermaye teşkili 

ve transfer 
harcamaları 

Lira 

18 472 579 
328 516 
129 858 
101 649 
153 570 
89 231 
96 682 
43 085 
34 703 

4 196 496 
62 321 
60 519 

Toplam 
Lira 

104 509 926 
30 002 585 

5 647 309 
11 294 628 
12 900 490 
6 915 399 
5 053 499 
3 989 761 
1 987 681 

29 876 438 
6 189 390 
3 809 154 

Toplam 125 952 051 72 455 000 23 769 209 222 176 260 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum : 

Bölüm Lira 

Rektörlük 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 897 623 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 7 090 200 

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

14.000 Hizmet giderleri 1 222 772 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 208 252 

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

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

163 500 

Bölüm Lira 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapıt tesis ve büyük ona
rım giderleri 61 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 9 215 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 13 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 4 900 577 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 61 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T>p Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 18 953 872 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 539 820 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 588 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 986 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 605 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

34.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Malî transferler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 328 016 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 209 974 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 775 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 28 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 385 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 

16.000 

Lira 

Çeşitli giderler 118 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ve sermaye teşkilleri 50 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34,000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 76 857 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Edebiyat Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 9 729 966 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 877 562 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 100 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 358 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 127 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 101 649 

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

Fen Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 9 139 883 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 789 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 440 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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323 585 15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 053 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 10 000 

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

35.000 Sosyal transferler 143 570 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İktisat Fakültesi 
1 (A/l) Cari harcamalar 
Personel giderleri 4 543 514 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 498 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 120 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 1 501 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 162 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul.edilmiştir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Malî transferler 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 85 230 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

(A/3) 
31.000 

34.000 

35.000 

Orman Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 711 365 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

515 500 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 195 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 125 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 409 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

Eczacılık Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

2 500 

94 182 

2 512 324 

155 750 

356 250 

158 351 

764 001 

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

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

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

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

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 43 085 

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

Diş hekimliği Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 316 832 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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298 295 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 28 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 26 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 283 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 34 703 

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

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 13 791 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 631 368 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

15.000 Kurum giderleri 7 839 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 003 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

34.000 Malî transferler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 195 994 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 

Kimya Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

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

Lira 

13.000 Yönetim giderleri 

3 438 562 

554 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 335 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 114 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 684 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 57 321 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 931 881 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 370 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 50 251 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 345 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 51 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 33 518 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı okutulmuş cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 222 176 260 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli 
okutuyorum : 

Bölüm Lira 

B — CETVELİ 

53.000 Diğer vergiler "gelirleri 9 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

63.000 Çeşitli gelirler 1 800 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 210 776 259 

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

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3, — İstanbul Üniversitesince 1969 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılında da de
vam olunur. 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — İstanbul üniversitesince gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — İstanbul üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve bu kanuna ek 5517, 7161, 7259, 
43, 44, 85, 582, 907, 993, 1032, 108, 1083 ve 
1084 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1969 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite Bütçesinin Rektörlük, 
fakülteler ve okullar kısımlarına dâhil tertip
ler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış, karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık 
ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine : 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi, oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. —- Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. 3 numaralı oy kupasını dolaştırınız. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senatosu 
1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1172) (1) 

BAŞKAN — 1969 yılı İstanbul Teknik Üni
versitesi bütçesinin maddelerine geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

(1) 807 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcama
ları için (53 861 306) lira, (A/2) yatırım harcamaları için (22 734 000) lira, (A/3) sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (10 331 129) lira ki, toplam olarak (86 926 435) lira ödenek 
verilmiştir. 

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

Rektörlük 
însaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Teknik Okulu 

harcamalar 
Lira 

12 415 922 
7 061 380 
4 876 592 
9 167 713 
5 454 970 
4 267 169 
4 178 507 
6 439 053 

harcamaları 
Lira 

13 284 000 
2 700 000 

300 000 
1 300 000 
3 000 000 

350 000 
800 000 

1 000 000 

harcamaları 
Lira 

8 803 124 
132 079 
70 787 

162 344 
105 149 
63 779 
50 882 

942 985 

Toplam 
Lira 

34 503 046 
9 893 459 
5 247 379 

10 630 057 
8 560 119 
4 680 948 
5 029 389 
8 382 038 

Toplam 53 861 306 22 734 000 10 331 129 86 926 435 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

1 nci maddeye bağlı cetvelleri 

Rektörlük 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

6 391 109 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 359 925 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 088 388 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 191 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 385 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 000 000 

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

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 11 684 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 600 000 

(A/3) 

32.000 

34.000 

35.000 

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

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

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

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

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

6 500 000 

46 500 

2 254 621 

2 003 
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Bölüm 

12.000 Personel giderleri 5 922 129 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 621 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 125 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 272 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 132 079 

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

Mimarlık F akili t esi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 938 842 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 474 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 128 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 230 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Bölüm Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 70 787 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Makina Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 7 300 063 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 817 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 107 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 396 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 546 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 162 344 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Elektrik Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 334 219 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 463 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 82 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 81 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

İnşaat Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

Lira 
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Bölüm 

16.000 

Lira 

493 500 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 105 149 

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

Maden Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 442 169 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 366 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 146 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 192 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 63 779 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kimya Fakültesi 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 803 757 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 663 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 38 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 36 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 637 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 50 882 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teknik Okulu 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 215 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 377 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 126 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 585 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 942 985 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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1 nci maddeyi bağlı cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 1 nci madde bağlı cetvelleriyle bir
likte kabul edilmiştir. 

2. nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (86 926 435) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli 
okutuyorum: 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

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

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

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

63.000 Çeşitli gelirler 3 150 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 82 656 433 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
1969 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1969 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi

nin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

18 . 2 . 1969 O : 3 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarı
sı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — İstanbul Teknik üniversitesi

nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 6). — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Üniversite Bütçesinin rektör

lük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında bölümle bağlı kılınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde §. — İstanbul Teknik Üniversitesin

ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — (Geçen yıllar borçlan) mad

desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 
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a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllan borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 10. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 12 nci maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1969 yılı istanbul Teknik üniversitesi Büt
çesi, tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. 4 
numaralı oy kupası bu maksatla sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 

6. — Hacettepe Üniv erişte sinin 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/942) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 806; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1169) (1) 

(1) 806 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — 1969 yılı Hacettepe Üniversite
si Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Hacettepe Üniversitesi 1969 yık Bütçe kanunu 

tasarısı 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine aşa

ğıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcamaları 
için (82 503 311) lira, (A/2) yatırım harcama
ları için (92 440 000) lira, (A/3) sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (27 706 000) 
lina ki toplam olarak (202 649 311) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum: 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 36 381 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 7 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 946 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15,000 Kurum giderleri 35 762 758 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 612 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2 500 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 84 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 5 630 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmia-

lar 21 000 000 
^BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 6 645 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 61 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (202 649 311) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli oku
tuyorum : 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hasılatı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 199 349 311 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü madeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1969 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü madeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Hacettepe Üniversitesinin 

30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Hacettepe Üniversitesinin ku

ruluşu hakkındaki 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1969 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci madeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. — Yabancı devletler veya 
uluslararası kurumlardan yapılmış ve yapıla
cak anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taah
hütler, yatırım ve projeler için 1969 malî yılın
da elde edilecek bağış, kredi ve imkânların 
Türk lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet 
bedellerinin bir taraftan Hacettepe Üniversite
sine gelir, diğer taraftan yeniden açılacak özel 
tertiplere ödenek kaydetmeye ve harcanmıyan 
gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye, 

Hacettepe Üniversitesine, dış kaynaklardan 
ve ayrıca Uluslarası anlaşmalar çerçevesinde, 
bağış ve kredi yoliyle gelecek her çeşit mal-
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zemenin (4 000 000) lirayı geçmemek üzere 
navlun, gümrük, rıhtım ve damga resmi ile 
Belediye hissesi ve her çeşit ithal masrafları
nın ödenmesinin temini için yeniden açılacak 
özel tertiplere ihtiyaç nisbetinde ödenek koy
maya ve artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) mad

desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 
a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı

lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1964 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2), ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Gider bölümlerinden yapıla

cak harcamalara ilişkin formülü, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari
hinde yürürlüğe* girer. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul 'edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

1969 yılı Hacettepe üniversitesi bütçesi tü
mü itibariyle açık oylamaya tabidir. Bu mak
satla beşinci oy kupası sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

18 . 2 . 1969 O : 3 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Riyasete 
verdim, bir önergem olacak. 

BAŞKAN — Oyunuzu izhar sadedinde üni
versiteler bütçesi üzerinde aleyhte söz istiyor
sunuz... 

Yalnız, üniversiteler bütçesi topyekûn oyla
maya taibi değil, 1, 2, 3 ve 4 numaralı... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — önergemi 
lütfen okursanız... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben sözü
mü ikmal edeyim, zatıâliniz de konuşursunuz. 

1, 2, 3 ve 4 numaralı açık oylama işlemleri 
oy kupası konmak suretiyle muameleye tabi 
olmuştur. Binaenaleyh şu anda Hacettepe Üni
versitesi bütçesi açık oylamaya tabidir. Münha
sıran ve içtüzüğün 137 nci maddesinin medlul 
ve muhtevasına tamamiyle sâdık kalmak şartiy-
le Hacettepe Üniversitesi bütçesinin aleyhinde 
konuşabilirsiniz, tüm üniversite bütçesine sira
yet ettirmezsiniz. Ben bu şekliyle İçtüzüğe sâ
dık kaldığıma göre, zatıâlinizden de aynı sada
kati bütün kemali ile beklerim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, samimiyetle söylerim ki, ben her büt
çe için niye kırmızı oy vereceğimi izah için 
ayrı ayrı söz istiyebilirdim. Tek, önerge vere
rek bunu talebeden insan benim. Ben, üniver
siteler bütçesi üzerinde niçin kırmızı oy kulla
nacağımı ifade için önergemi vermiştim, ama 
dedim ki, Başkan bunu sonuna bırakacak ve 
tümü üzerinde niçin reyimi kırmızı kullanaca
ğımı, heyeti umumiyesi için kullanmam için 
söz verecek dedim; müsamaha ile, sabırla bek
ledim. Ama Hacettepe Üniversitesine gelince 
münhasıran Hacettepe Üniversitesi bütçesi üze
rinde aleyhte konuşacaksınız, derseniz olmadı, 
bu. Bakın, vermiş olduğum önergemde okuya
caksınız; ben üniversite bütçeleri üzerinde ni
ye oyumu kırmızı kullanacağım diye vermi
şimdir. Bütçeler bitecek ve sonu geldiği zaman 
da Riyaset bana reyimi izhar babında fırsat 
verecektir, dedim, ama sonu gelince yalnız Ha
cettepe Üniversitesi diye bağlarsanız, olmaz. 

BAŞIÎAN — önergenizi aynen okuyorum: 
«Yüksek Başkanlığa, oyumu izhar sadedinde 
üniversiteler bütçesi üzerinde aleyhte söz isti
yorum» demişsiniz. 

Üniversiteler bütçesinin tümü oylamaya ta
bi tutulmuyor. Her üniversite bütçesi kendi 
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muhtevası dâhilinde açık oylamaya tabi tutu
luyor. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Siz beni 
çağırmadığınız için teker teker konuşmak üze
re, ben heyeti umumiyesini beklemekteyim. 
Söz talebinde bulunan insan olarak isteseydim 
altı üniversite bütçesi üzerinde de teker teker 
konuşurdum. Eğer İçtüzük var ise bu benim 
hakkımdır. Ne zaman çağıracaksınız, diye sa
bırla bekledim. 

BAŞKAN — Ben de zatıâlinize bu hakkini
zin hududunu, içtüzüğün numarasını da tasrih 
etmek suretiyle, bahşettim. Ancak diğer üni
versite bütçelerinin ıaçık oylamasında bu şekil
de bir beyanda bulunmadığınız cihetle, şu an
da yalnızca Hacettepe Üniversitesinin açık oy
lama muamelesi intacolunmaktadır, ancak onun 
hakkında söz verebilirim, dedim. 

Zatıâliniz nasıl usul hakkında hak iddia edi
yorsanız, ben de burada usulü bütün kemaliyle 
muhafaza ve tatbik etmeye mecburum. O se
beple... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — öner
gem gayet açık ve sarihtir. Siz içtüzüğe bağlı 
kalmak kaydiyle beni teker teker bütün üni
versitelerde çağırmaya mecburdunuz. 

Hacettepe Üniversitesine gelince; tek Ha
cettepe mevzuu ile benim kolumu, dilimi bağla
maya mecbur değilsiniz. Sayın Başkan. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Müsaade 
edin de beş dakika konuşuversin. 

BAŞKAN — Hayır, mümkün değil, efen
dim. Ben İçtüzüğü başka türlü tatbik edemem. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — O halde 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulü kemaliyle anlattım. Usu
lü Başkan uyguluyor. Şu anda yalnızca Hacet
tepe Üniversitesi bütçesi oçık oylamaya tâbi
dir. Takdirimi en objektif metotlar dâhilinde 
kullanmak suretiyle yedi yıldan beri bu Mecli
si idare ediyorum; hiçbir üniversite bütçesinin 
açık oylamaya vaz'mda bu şekilde söz talebe-
dilmemiştir ve ilk defa bir uygulama yapılmak
tadır. Ben de bu uygulamayı, içtüzüğü yedi 
yıldan beri uygulıyan bir insan sıfatiyle yap
mayı kendi vicdanımda tatminkâr buldum. Ne 
çare ki, usul kaideleri ancak bu üniversite hak
kındadır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, önergemde «Hacettepe» kaydı var mı? 

BAŞKAN — Müzakereyi burada kesiyo-, 
rum. 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı bütçesi açık 
oylamaya tâbidir. Bu maksatla beş numaralı oy 
kupası sıralar arasında dolaştırılmaktadır. 

I İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhte-
; rem Başkanım iddia ediyorum; tüzük ahkâmı-
i m tatbik etmeye mecbursunuz. Benim verdi-
| ğim önergede «Hacettepe» kaydı yoktur. Her 
i üniversite bütçesinin oylamasından evvel bana 
ı söz hakkı vermeye mecburdunuz. Hacettepe 

Üniversitesinin oylaması gelince, bana, «illâ 
Hacettepe Üniversitesi hakkında konuşacaksı
nız» diye bağlıyamazsınız... 

BAŞKAN — Bu muamele bitmiştir. Zatıâli-
nizin önergesini iki defa okudum, Yüksek He
yet de münderecatına vâkıf oldu. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Verdiğim 
önergede ne yazıyor? 

BAŞKAN — Tekrar okuyayım, efendim: 
«Oyumu izhar sadedinde üniversiteler bütçesi 
üzerinde aleyhte söz itsiyorum, söz verilmesini 
istirham ederim» demişsiniz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Peki, öy
le olsun. 

BAŞKAN — Buyurun, Hacettepe üniversi
tesi aleyhinde. 

İHSAN KABADAYI (Konya) —" Adı «Ha
cettepe» olsun. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Kabadayı, biri-
birimizi iyi tanırız, ben zatıâlinize Hacettepe 
Üniversitesinin niçin aleyhinde oy kullanacağı
nızı izhar yönünde söz veriyorum ve içtüzüğün 
137 nci maddesi, kürsüye gelen hatibin veciz 
bir surette oyunu niçin kullanacağını beyan et
mesini âmirdir. Lütfediniz, bu hudut dâhilin
de konuşunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Biliyo
rum, muhterem Başkan. Siz ne kadar yedi yıl
lık Başkan iseniz, ben de dokuz yıldan beri 
milletvekiliyim. Siz Kurucu Mecliste yoktunuz, 
ben Kurucu Mecliste milletvekilliği yapmış bir 
insanım. Bunun tatbikatını - affedin - en az 
sizin kadar bildiğimi de kabul ediniz. Eğer 
yıllar ve kıdem meselesi ise, ben sizden daha 
kıdemliyim. 

Ben üniversitelere, dolayısiyle Hacettepe 
üniversitesine ayrılan ödeneklerin çoğunluğun
dan müşteki olarak kırmızı oy kullanacağını 

I yanacak ve sizlere dertli görünecek bir insan 
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değilim. Hacettepe Üniversitesi ve dolayısiyle 
tekmil üniversitelerin Türkiye'de Türk gençli
ğinin dertlerini ve ıstıraplarını taşıyacak güç
ten yoksun olduğunu, gövde yükünün ıstırabı
nın ağır olduğunu, bunu taşıyacak üniversite 
ayağının, basamağının zayıf olduğunu söyle
mek arzusu ile yanan, bu dertleri söylemeye 
mecbur olan bir insanım. 

Evet; maalesef Meclise konan tüzükler çok 
rijit, demokratik nizam içerisinde bir başın bir 
uzvu başka işler; Senatoda altı kişiye grup 
konuşmaları ithal edilmez, asıl olan Senatoda 
tatbik edilir, bizde aksine gidilir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, zatıâlinize 
sadede girme hususunda birinci ihtarı veriyo
rum. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben tü
züğün bu açık kapılarından istifade ederek ko
nuşmaya mecburum. 

Türkiye'nin tablosunu kabul etmeye mec
bursunuz. Ben muhterem grup sözcülerini, Sa
yın Bakanı dinledim; Türkiye 'de en çok gezen 
insan, dolaşan insan olarak bugünkü bütçeyi 
bakanın izahı da dâhil, Türkiye'nin dertlerini, 
Türk gençliğinin ıstıraplarını alacak, giderecek 
çapta görmedim. Sadece nutuklarla geçiştirme, 
hakiki dert ve ıstıraplara inmiyen, onlara ku
lağını tıkayan bir hal vardır. Hacettepe Üni
versitesi bütçesi vesilesiyle bunu söylemeye 
mecburum. 

Türkiye'de nüfusun, yıldan yıla her sene 
için 700 ilâ 800 bin arasında çoğalan ve bu 
tempo ile 1980 senesinde 80 milyona varacak 
bir hali var. Bu çoğalma oranı ile ilgili olarak, 
gençlikte de üniversiteye devam etme arzusu 
aynı çoğunlukta artmakta iken üniversite mik
tarı mütemadiyen yerinde saymakta, aynı tem
po ile kalmakta; halbuki gençlikte orantılı ye
mi üniversiteler açmanın zaruretini Devlet ve 
Hükümeti yönetenlerin bilmesi lâzımgelirken, 
maalesef kuru nutuklar atarak bunu özel yük
sek okullara aktarır gibi bir havanın içerisin
deyiz. Istırabımın hakiki tarafı budur. 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayt'ya 
takbih cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı zatıâlinize İç
tüzüğün 92 nci maddesi uyarınca ikinci sadede 
davet ihtarını yapıyorum. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bağlı-
yorum, efendim bağlıyorum, özel okullarla 
Türkiye'nin yüksek tedrisat dertlerini almak 
gibi bir hevesin içerisinde, akıntı içerisindeyiz. 
özel okulların sureti katiyede Türkiye "de üni
versite ihtiyacını karşılıyaoak hali yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kabadayı 
yüksek huzurunuzda Riyaset tarafından ken
disine, İçtüzüğün 92 nci maddesi uyarınca iki 
defa yapılan sadede davet ihtarına riayet et
memiştir. Bu sebeple İçtüzüğün 92 nci madde
si uyarınca; Riyaset tarafından iki defa sade
de davet edilmesine rağmen inat eden hatibin 
sözünün kesilmesine Yüce Meclis karar verir. 
Bu hususu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Riyaseti itham ediyorum. Benim 
her bütçe üzerinde ayrı ayrı konuşma hakkım 
var iken, sonuna getirdiniz bağladınız. Sizi it
ham ediyorum, tarafsız değilsiniz. Hürmet edi
yorum, fakat... 

BAŞKAN — Etmiyorsunuz, etmiyorsunuz 
Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben bu 
durumda üniversitelerin Anadolu'ya yayılması
na imkân yok diyorum. Yayılmaz ve açılmaz... 
(A. P. sıralarından (Anlaşılmıyan müdahale
ler ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı il© 
karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı Başkanlığa 
saygısızlık ediyorsunuz, bu tamamiyle saygısız
lık oluyor, saygısızlığa devam ediyorsunuz. Biz
zat ihkakı hak iddiasında bulunan insan eda-
sındasmız. Çok rica ederim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Saygısız
lık yapmıyorum, ama sizi tekrar itham ediyo
rum. 

I BAŞKAN — Sayın Kabadayı, ıbu tutumu
nuzdan dolayı zatıâlinize bir takbih cezası ve-

I riyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Takbih 
değil, ne verirseniz verin; çünkü siz tarafsız 
değilsiniz. 

BAŞKAN — Takbih cezasını Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

TURHAN PEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkanım bizim tarafa bakmadınız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım çok 
rica ederim, bir noktayı Yüce Heyetinizin dik
katine arz ederim. Burada... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Benim 
her bütçe üzerinde konuşma hakkım vardı, si
zi itham ediyorum. (Adalet Partisi sıraların
dan «Ne oluyorsun» sesleri.) 

BAŞKAN — Çok istirham ederim, Meclisi 
idare eden bir kişi bu kadar topluluk huzurun
da hiçbir sebep ve maksada makrun olmaksı
zın bir arkadaşımıza söz vermemek gibi bir 
©dada bulunmaz; istirham ederim. Yalnız şu 
ianda Meclis resmî ve ciddî müzakere halinde
dir. Riyaset içtüzüğün maddelerini aynen icra 
etmeye mecburdur. Riyaset kendi bünyesinden, 
kendi vicdanından, kendi düşüncesinden yeni 
bir içtihat, yeni bir tüzük kaidesi yaratamaz. 
Elimizde bulunan içtüzük gerek milletvekille
rini ve gerekse Başkanlığı ile bağlıyan İçtü
züktür. Buna riayet etmek milletvekili olarak 
ve Başkan hepimizin borcudur, vazifesidir, 
bundan kaçınmak mümkün değildir. Dostluk
larımızı, arkadaşlıklarımızı bir tarafa iterek 
içtüzüğün ahkâmını aynen. yerine getirmek bi
zim için her zaman bir şeref borcu olmuştur 
ve her zaman böyle olacaktır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan benim önergemin tekrar okunmasını 
rica edeceğim. Benim her bütçe üzerinde konuş
ma hakkım vardır. 

AHMET UYSAL (Çorum) — Sana da «Ka
badayı» dedi isek ne oluyor yani? 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı haksızsınız, 
haksızlığınızın idraki içinde lütfen oturunuz 
ve itaatkâr olunuz. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı büt
çesi üzerindeki müzakereye geçiyoruz. (A. P. 
sıralarından bâzı milletvekilleri ile Konya Mil
letvekili ihsan Kabadayı arasında tartışmalar) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sizin ah
lâkınız ve adalet duygunuz budur... 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Riyaset mü
zakeresine devam ediyor, rica ederim, nedir 
bu hal? 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇECİ 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Rıza Kuas, buyurunuz efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bütçesi üzerinde 
grupumuz sözcüleri Maden Tetkik Arama Ens
titüsü, Etibank Genel Müdürlüğü, Maden Ka
nunu tasarısı, Kömür işletmelerinin tutumu, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tutu
mu ve yabancı petrol kanunları üzerinde uzun 
uzun görüşlerimizi arz ettiler. Bu defa bu ko
nulara değinmeden 1963 yılında Sanayi Bakan
lığından ayrılarak ayrı bir bakanlık haline ge
tirilen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın fonksiyonu üzerinde kısaca görüşlerimizi 
izaha çalışacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Bakanlar Kurulunun öngörmesi sonucu, 

25 . 12 . 1963 yılında kurulan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının var olup olmamasını, 
bu bakanlığın bütçesinden önce Sayın Meclisi
miz titizlikle gözden geçirmelidir. Sanayi Ba
kanlığı var iken, bir de Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı adı altında bir ikinci bakan
lık gerekli midir? Doğrusu, aradan geçen yedi 
yıl bu konuda Sayın Meclisimize yeterli tecrü
beyi vermiş bulunmaktadır. 

Grupumuzu ilgilendiren nokta, Hükümette 
bakanlık sandalyalarının daha az veya daha 
fazla sayıda oluşu değildir, önemli olan, bir 
bütün olarak planlanması, geliştirilmesi, işletil
mesi, kontrol ve muhafazası gereken yeraltı ve 
yer üstü kaynaklarımızın ve özellikle İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bir ikinci bakanlık ku
ruluşu ile tehlikeli bir biçimde parçalanmış ol
masıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yedi yıllık tatbikat yeraltı ve yerüstü kay

naklarının bu biçimde parçalanmasının, yurt 
kalkınmasında yararlı olmadığını, tam tersine 
zararlı olduğunu göstermektedir. 

Sanayi Bakanlığı teşkilâtı ile Enerji Ba
kanlığı teşkilâtı bir arada gözden geçirildiğin
de, yeraltı ve yerüstü servetlerimizin ve plân-
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lama, işletme, kontrol ve özellikle muhafazası, 
şart olan bir birlikten uzaklaşmış olduğunu da 
göreceğiz. Yeraltı ve yerüstü servetlerimiz öy
lesine parçalanamaz bir bütündür ki, bizzat 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Başbakanlık ista
tistik Enstitüsü bu iki bakanlığın faaliyet ala
nını birlikte göz önüne almayı her zaman ge
rekli görmüşlerdir. 

Nitekim, Sanayi Bakanlığı teşkilâtı içinde 
kalan kaynak ve sektörleri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı teşkilâtı içinde kalan ve 
sektörlerle karşılaştırdığımız zaman, yeraltı 
ve yerüstü servetlerimizin hem gerçek bir sı
nıflandırılmaya tabi tutulmuş olmadığını hem 
de garip bir ölçüsüzlükle ikiye parçalanmış ol
duğunu görürüz. 

Örneğin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Teşkilâtı 
içine, maden, ve metal sanayii sektörü bağlı ku
rum olarak Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
ve ilgili kurum olarak da Etibank Genel Müdür
lüğü ile, Türkiye Kömür İşletmeleri girmekte
dir. Buna mukabil, Sanayi Bakanlığı teşkilâtı 
içinde, örneğin; Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğü bırakılmıştır. Görüldü
ğü gibi, yeraltı kaynaklarımızın ve bunlara iliş
kin kurumların bu şekilde parçalanması garip 
bir tezat taşır. Daha çok, demir, bakır, krom, 
alüminyum gibi çeşitli yeraltı kaynaklarımızı 
üreten ve bankacılık hizmeti yapan Etibankm 
kurum olarak, madencilik ve metal sanayiinin 
de, Enerji ve Tabiî Kaynaklar cümlesinden çok 
sanayi Bakanlığı bütünlüğü içinde bulunması 
gerekirdi. 

Bunllar esas konuyu belirtebilmek için veril
miş birer örnektirler. Bunları çoğaltmak da 
mümkündür. Nitekim kimya sanayii Enerji Ba
kanlığına bağlandığı halde, makina ve kimya sa
nayii Sanayi Bakanlığı teşkilâtı içinde kalmış
tır. Ayrıca, tarım sektöründeki toprak kaynak
larının değerlendirilmesi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bırakıldığı halde, şeker fab
rikaları, çimento sanayii ve azot sanayii kendi 
yapıları içinde bırakılmıştır. 

Bir. bakanlıktan iki bakanlık yaratılırken göz 
önünde tutulan ölçünün esas nedenleri üzerinde 
durmak gerekiyor. 

Basit bir tarama şu gerçeği ortaya koymakta
dır : Türkiye'nin ne kadar yeraltı ve yerüstü 
kaynakları varsa, bunlar dolaylı bir biçimde ko

nusuna girse de girmese de, Enerji Bakanlığı 
teşkilâtına kaydırılmıştır, fakat buna rağmen, 
bu kaynaklan işliyen veya işliyebilecek İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait işyerleri ise ustaca 
başka bir bakanlığa bırakılmıştır. İktisadi Dev
let Teşekkülleri işyerlerinin, kendi yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarımızdan uzaklaştırılma politi
kası, üstelik millî sanayimiz ve kalkınma hedef
lerimiz pahasına, yani onları gözden çıkararak 
gerçekleş tirilmek istenmiştir. 

Bu açıklamadan sonra, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bünyesinde kalan, kaynaklara 
bir göz atmamız faydalı olur. Bu kaynaklar, ba
kırından gümüşüne, kromundan uranyumuna 
kadar bütün madenler ve petrol kaynaklarımız-
dır. 

Türkiye'nin Enerji sektörünü yürütmekle 
görevli bir bakanlığa, yurdumuzun başlıca zen
gin yeraltı ve yerüstü kaynakları, gerçek işlet
melerinden kopartılarak verilmiş gibidir. 

Biz bu paraçalanmanın niçin yapıldığı soru
sunu sorunca, Sanayi Bakanlığı varken niçin bir 
de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kurul
duğu yolundaki soruyla karşı karşıya bulunu
yoruz, ama, gelişen olaylara balonca görüyoruz 
ki; İktisadi Devlet Teşekküllerinin elinden, bir 
bakanlık ayırımı ile gerçek yurt kaynakları us
taca koparılıp almıyor, böylece hem İktisadi 
Devlet Teşekkülleri içten çökertecek, hem de 
kaynaklarımızı yabancı ellere kaptıracak en ge
niş kapı açılmış bulunuyor. 

Gerçek odur ki; yeraltı ve yerüstü kaynak
larımızı plân, işletme, kontrol ve muhafaza ba
kımlarından paramparça eden bu ayırım şaşır
tıcı bir çabuklukla ve gözü kapalı bir şekilde 
yapılmıştır. Nitekim, yeni Bakanlığın hâlâ teş
kilât kanunu gerçekleştirilmemiştir. 

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden koparıp almak, özel 
sektörün eski bir özlemidir. A. P. iktidarı; özel 
sektörün, batılı kapitalist ülkelerin ve özellikle 
Amerikalıların istinasını kabartan bir yol izle
mektedir. 

Özel sektörün bu rüyası ile aynı doğrultuda
ki partizan çabalariyle İktisadi Devlet Teşekkül
lerini bir anda boğup, yıkmak istiyenlere, emek
çi halkımız ve millî güçler müsaade etmeyecek
tir. Çünkü bilinçli kütleler Türkiye'de Devlete 
ağırlık veren bir millî endüstrinin kurulmasını 
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ve kapkaç kapitalizmin oyunlarına son verilme
sini istemektedir. Fakat A. P. iktidari, İktisadi 
Devlet Teşekküllerini yeraltı, yerüstü servetleri
mizi özel sektöre ve onların en zengini Ameri
kalı kapitalistllere daha kolay hediye edebilme 
özlemleri ve planlannı uygulıyamıyacak, çünkü 
1969 yılı A. P. nin son iktidar yılı olacaktır. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim müdahale etmeyin. Hatip, rahat ko
nuşsun, Başkanlığın da görevini zorlaştırmayın. 

T. i. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De
vamla) — A. P. iktidarı Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ile, yeraltı ve yerüstü kay
nakların işletilmesi' ve değerlendirilmesi hak
kında, daha çok özel sektörün intibak edebile
ceği; fakat iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
uyamıyacağı, yeni bir kanuni tatbikatın yara
tılması amacını gerçekleştirmek istemektedir. 
Nitekim, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bütçesi
nin iskeleti yatırım rakamları olmayıp, ka
nunlaşmasını öngördükleri çıkarları özel sektö
re yontan tasarıların tanıtılmasından ibarettir. 

Bu tasarılardan en ilgi çekicilerinden birisi, 
«Türkiye Maden Bankası A. O.» dır. Kendi yer
altı ve yerüstü servetlerimizi işliyebilecek du
rumda olan iktisadi Devlet Teşekkülleı-i var 
iken, özel sektöre işletmek ve Devlet kesesin
den özel şahıslara kredi verilmesini organize 
edecek bir banka bağışlamak, emekçi yoksul 
halkı perişan eden zihniyetin tipik bir teşek
külüdür. öte yandan kendi millî petrol şirketle
rimizin 8 arama ruhsatnamesinden başka ruh
sata sahibolmadığı bir anda, özel sektörcü 
eğilim, daha çok kapitalist dış ülkelerin çı
karlarını gözeten bir felsefe ve anlayışla hare
ket ederek petrolümüzü, ulusumuzun yüzünü 
güldüren bir politikaya oturtturmamaktadır. 

Doğru ve haklı bir ölçü üzerine kurulmadı
ğı için, bir türlü bağımsız varlığına kavuşa-
mıyan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın durumunu sayın Meclis ciddî bir şekilde 
ele almalıdır. 

ıSayın milletvekilleri; 

Yüce Meclisimiz, bütçe dolayısiyle bu ba
kanlığın görevini yeniden ve kesin olarak ta
rif etmelidir. Elektrik, su, tabiî gaz alanında 
ülkemizin çok büyük ihtiyaçlan var iken, bu 
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bakanlığın mahiyetini ve anlamını değiştiren 
diğer konuların dikkatle ayıklanması gerekli
dir. Enerji ve tabiî kaynak olarak ülkemiz 
hâlâ tezeği bilir ve kullanırken, Amerikan ve 
onların yerli ortaklannın menfaatlerine göre 
değil, A. P. Amerikan çıkarlannı ve onların 
yerli ortaklarının çıkarlarını bir yana bırakıp, 
Türk halkını mutlu kılacak millî bir politika
yı bu bakalık da mutlaka uygulaması gereklidir. 

Bütün şehirlerimizin sık sık elektriği kesil
mekte, işyerleri saatlerce felce uğramakta, 
milyonlarca liralık iş saati ve millî servet he
ba olmaktadır. Büyük şehirlerin enerji ihtiya
cı ve sanayiimizin istediği enerji miktan her 
geçen gün artmaktadır. 

Bakanlık her halde bu ihtiyaca, elektrik
leri keserek olumlu bir cevap vermiş sayılmaz. 

Bu durum muvacehesinde ülkemizin en üc
ra köylerine ve her köye elektrik vaitleri ya
parak iktidara gelen Adalet Partisinin bu va-
itferinin gerçekleşmesi mümkün olmıyacaktır. 
(A. P. sıralarından müdahaleler) 

BARKAN — Mecliste hitabet kürsüsünde 
yalnızca hatip konuşur. Diğer arkadaşlarımızın 
hepisi sâkittir, hiçbir suretle konuşma hakkı
nı haiz değildir. Söz kürsüden konuşulur. 

Buyurun. 
T. i. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De

vamla) — Başkanlık Divanından rica edeyim; 
aşağıdan bana sual sormak istiyenler varsa ya
zılı versinler, hepsine cevap veririm müsaade 
ederlerse. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, benim de
min vukubulan beyanıma illâ bu ilâveyi yap
mak mecburiyetinde miydiniz? 

Buyurun. 
T. i. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De

vamla) — Saym Başkan, siz hatırlattınız ar
kadaşlara, ben de müdahale ettim. 

BAŞKAN — Eksik mi bırakmıştım bir ta
rafını? Siz ilâve etmeyin efendim. Siz hatip
siniz, Başkan değilsiniz, Başkan konuşur me
buslara karşı. Buyurun. 

T. i. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De
vamla) — Hatipler de mebuslara karşı konuşu
yorlar. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hatip hitabette 
bulunur ancak. Mebuslara müdahale edemez 

< hatip. 
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T. i. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De
vamla) — Müdahale etmiyoruz beyefendi. 

'BAŞKAN — Etmeyin, buyurun devam edin. 

T. i. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De-
(vamla) — Söz atanlara hitabediyorum. 

BAŞKAN — Etmeyin, bu şekilde, müdahale
de bulunacak şekilde hitabetmeyin, kendi be
yanınızı söyleyin. 

T. t. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De
vamla) — Enerji tüketiminin gelişmesi bir ülke
nin hem endüstrileşmesi, hem de sınai üretimi
nin artışını tesbit bakımından büyük bir önem 
taşıdığı için bu bakanlığın bu açıdan gerekli 
istatistikleri de hazırlamış olması bir görevi 
iken, bu yola gidilmediği görülmektedir. Ener
ji üretiminde izlenen politikanın millî çıkarları
mıza ve 'halkımızın gerçekten kalkınmasına gi
den bir yoldan olmaması gerçeğini unutmadan 
diyebiliriz ki, petrol ürünlerindeki artış bile, 
bir bakıma yabancı şirketlerin tüketimini kolay
laştıracak yanlış bir politika üzerine oturtulmuş
tur. Bu arada halkımızın gittikçe ilgi göster
diği bütan gazının çok pahalıya satılması, hele 
depozito yoliyle açıktan servet elde edilmesi gi
bi piyasa oyunlarının döndüğü işlere önem ver-
miyen Bakanlık, enerji tüketimi rakamlarının 
artışından övünç duyarken, bu artıştan, haksız 
olarak halkımızdan alınan paraların yerli ve ya
bancılara giden kâr oranlarını da gösterseydi 
daha ilginç bir tabloyla karşı karşıya gelmiş 
olurduk. 

Ne yazık ki, bu Bakanlık bütçesi de kalkın
mamızı gerçekten ısağlıyalbilecek bir temel felse
feden yoksun bir görüşün içindedir. 

Bütçe rakamlarında ustaca bir göz boyama 
söz konusudur. 

Madencilik sektörü, plândaki bakanlık payı 
olarak, 497.4 olarak gösterilmiş. Doğru'su bu 
rakamın yanına konulan % 99.5 gibi büyük bir 
yüzdenin, artık kimin gözünü boyamak için kon
muş olduğunu Bakanlıktan öğrenmek istiyoruz. 
öncelikle, biz ham petrol üretimi ile gerçek ma
dencilik sektörünün ayrı ayrı belirtilmesini bek
lemekteyiz, O zaman böyle bir yüzdenin ortada 
kalıp kalmıyacağı sorulabilir. Bakanlık en bü
yük yüzde düşüklüğünü, kendi gerçek dalı olan 
Enerji ve elektrik sektöründe tesbit etmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ba
ğımsız bir bütçesinin bu yıl da getirilmemiş ol

ması, her iki karşılaştırma ile bırakılmış bulun
ması da, bir taktik tekniği sayılabilir. Nite
kim, bağımsız bir bütçesi Meclis önüne getirile-
miyen bir bakanlık, gerekçede bizzat ifade edil
diğine göre «diğer bakanlıklar içinde 3 405.1 mil
yon Tl, lik yatırımı gerçekleştirmek gayreti için
de en ön sırayı» işgal etmektedir. Bu kadar bü
yük bir yatırımın Sayın Meclisin denetiminden 
çıkmaması hayret vericidir. Parti grupu ola
rak, bu yatırımların Meclis onayından geçtikten 
sonra yatırılmasını zaruri görmekteyiz. 

Bu vesileyle bâzı konulara da işaret etmek is
tiyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
su işlerinde çalışan işçi arkadaşlarımızdan aldı
ğım birçok telgraflardan öğrenildiğine göre, su 
işlerinde çalışan işçi arkadaşlarımızın aylarca 
aylıkları ödenmemektedir. 

Okuyayım müsaade ederseniz: «Biz, Malatya 
su işçilerinin Kasım 1968 maaşları, üç aylık maaş
ları tahsisat bittiğinden ödenmemiştir. Rama
zan ayı içerisinde olup ve aynı zamanda henüz 
kış ihtiyaçlarımızı dahi temin edememiş bulun-
maktayız. Maaşlarımızın ödenmesi için özel ida
reye yaptığımız müracatlar da parasızlık nede
niyle reddedildi. Mağduriyetimizi ilgililere sun
manızı rica ederiz. 

Malatya Su işçileri 
Sendikası Yönetim Kurulu.» 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, bir dakikanız 
var, ona göre sözünüzü ikmal ediniz efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, milletvekilleri
nin ve grup sözcülerinin yaptıkları tenkidlere 
bakanlar tarafından verilen cevapları dinledi
ğim zaman, sanki ben Türkiye ̂ de yaşamıyor da, 
başka bir ülkede yaşıyormuşUm intibaına varıyo
rum. 

Üç senelik, dört senelik Adalet Partisi icraa
tı, bizim yaptığımız bu konuşmalara cevap teş
kil edecek şekilde bir övünme ile burada söyleni
yor ki, zannediyorum ben Türkiye'de değilim 
başka bir memleketteyim. (Doğru doğru, sen 
Türkiye^de değilsin sesleri) 

Şimdi, Tabiî ve Enerji Kaynaklar Bakanı ce
vap verirken, Türkiye'nin her tarafına ve her 
köyüne Adalet Partisi programı uyarınca su ve 
elektrik ihtiyaçlarının götürüldüğünü söyliye^ 
çektir. 
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Misal olarak ben kendi köyümü vereyim; 
benim köyüm Hendek kazasının Yarıca köyü
dür. Ankara asfaltına dört kilometre mesafe
dendir, benim köyümde ne elektrik, ne su ne de 
içecek su vardır, ne de tarla suyu. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, konuştuğu
nuz bütçe, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bütçesi, 
zatıâlinizin buyurduğu şeyleri Köy İşleri Ba
kanlığı Bütçesinde görüşmek lâzım. 

T. 1. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De-
vamİa) — Enerjiden bahsediyorum. Ben ne
den bahsettiğimi, hangi bütçede ne konuşula
cağını... 

BAŞKAN — Köy elektrifikasyonunu da 
Köy İşleri Bakanlığı yapar. 

T. 1. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De
vamla) — Enerji ve Tabiî Kaynaklan ilgilen
diren konulara temas ediyorum. Biraz sonra 
yapılacak konuşmalarla bize verilecek cevaplar
da, bütün bizim yaptığımız konuşmalara bir 
sünger çekilerek müreffeh Türkiye, kalkınmış 
bir Türkiye 'den bahsedilecek. Türkiye'nin kal
kınmasının nutuklarla, büyük kelimelerle müm
kün olacağı kanaatine varanlar yanılıyorlar, 
Türk halkı kendilerine yapılan hizmeti, Türki
ye'nin kalkınmasını kendi gözleriyle görüyor. 

Grupum adına saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına konuşa

cak hatip?.. Yok. M. P Grupu adına Sayın 
Hasan özcan, buyurunuz efendim. Saat 23,57 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Bolu) — (Bolu Milletvekili Haşan özcan al
kışlar arasında kürsüye geldi) Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1969 yılı Bütçesi hakkında Millet Partisi Mec
lis Grupunun görüşlerini arz etmeye çalışaca
ğım. 

Ekonomik kalkınmamızda çok önemli bir yer 
işgal eden bu bakanlık enerji, su, maden ve 
petrol kaynaklarının araştırması, plânlaması, 
genişletilmesi ve kontrol görevini üzerine al
mış bulunmaktadır. 

Bakanlık 26 Ocak 1964 tarihinde kurulmuş 
bulunmasına rağmen henüz bir Teşkilât Kanu
nundan yoksundur, kanunun biran evvel çıka
rılmasını zaruri görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu kısa mâruzâttan sonra, sırası ile Dev

let Su İşleri, petrol, mâdenlerimiz üzerinde 20 

dakikalık zamanın imkânı nisbetinde düşünce
lerimizi Yüksek Meclise arz etmeye çalışaca
ğım. 

Devlet Su işleri az gelişmiş bir ülke olan 
Türkiye'mizin kalkınmasında temel meseleleri 
teşkil eden, topraklarımızın sulanması, taşkın
lardan korunması, erozyondan kurtarılması, 
bataklıkların kurutulması, hido - elektrik tesis
lerinin inşası, içme ve kullanma suyu temini 
gibi çok yönlü ve çok mühim işleri yapmakla 
görevli bulunmaktadır: 

Bugün Türkiye'mizin nüfusunun % 75 i köy
lerde yaşamakta, kasabalarda oturan nüfusun 
önemli bir kısmı da tarımla uğraşmaktandır. Bu 
gerçek göz önüne alındığında, gerek millî gü
cümüzün artması ve gerekse tarımla uğraşan ve 
ekserisi dar gelirli olan vatandaşlarımızın refah 
seviyelerini yükseltmek için, kaynaklarımızın 
en önemlilerinden olan toprak ve su kaynakla
rımızın değerlendirilmesinin ne derecede haya
ti önem taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Halen Türkiye ekilebilir toprakların sınırı
na varmıştır. Nadasa bırakılanlar da dâhil 
1944 de 13 milyon hektar işlenen arazi, 1966 da 
24,5 milyon hektara çıkmış, bu arada çayır ve 
meralarda 6,5 milyon hektar civarırida bir da
ralma olmuştur. Böylece ekilebilir arazi son 
sınırına varmış bulunmaktadır. Kaldı M, zi
raat arazimizin 6 milyon hektarda orta, 4 mil
yon hektarında şiddetli, 8 milyon hektarında 
çok şiddetli erozyon bulunmaktadır. Ayrıca 
2,5 milyon hektara yakın da çorak, ıslahına 
muhtaç arazi vardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu duruma göre ziraat arazisini genişlet

mek mümkün olmadığı gibi, faydalı da değil
dir. Ancak tek çıkar yol birim başına verimi 
artırmaktır. Bunun içinde çeşitli faktörler ya
nında, Türkiye'mizde sulanabilmesi mümkün 
topraklarımızın fennî bir şekilde sulanması 
başta gelmektedir. Oysa sulanabilmesi mümkün 
topraklarımızın % 70 i halen sulanmamakta-
dır ve topraklarımızın büyük bir kısmı su 
taşkınlarına mâruz bulunmaktadır. 

Bu yıl Adana bölgesindeki taşkın felâketi 
büyük zararlara sebebolmuştur Hükümet daha 
kaç yıl halkı bu felâketlerle karşı karşıya bı
rakacaktır. Sayın Bakanın bu hususu açıkla
masını rica ediyoruz. 
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Diğer taraftan adam başına 180 kilovat 
saat olan Türkiye enerji tüketiminin Avru
pa'nın 1960 yılı tüketimi olan 1 550 kilovat 
saata varması için 237 milyon lira yatırıma 
ihtiyacolduğu hesaplanmaktadır. Su kaynak
larından enerji üretmek için yılda yarım mil
yar lira yatırım yapmıya ve bu alanda bir 
duraklama olduğuna göre, kalkınmadan veya 
kalkınma hızından hiç olmazsa bu alanda bah
setmeye imkân yoktur, muhterem arkadaşla
rım. 

Değerli milletvekilleri, 
Sosyal, ekonomik ve smai -kalkınmamızın 
belkemiği olan elektrik bakımından da Avrupa 
memleketlerinin çok gerisinde bulunmada
yız. Halen nüfusumuzun 20 milyona yakm bü
yük bir çoğunluğu gaz ve çıra yakmaktadır. 
Komşu ülkelerle yapılacak küçük bir muka
yese, durumu daha açık ortaya koyacaktır. -
Türkiye'mizde fert basma düşen enerji tü
ketimi 180 kilovattır. Yunanistan'da nüfus ba
şına 510 kilovat, Bulgaristan'da 900 kilovat 
Avrupa'nın 1.966 yılında fert başına ortalama 
enerji tüketimi 1865 kilovatın üstündedir. 

Bunları arz etmiş olmaktan maksadım, bu 
mevzularda yapılması lâ.sımgelen çok büyük 
ve ağır işlerin bulunduğuna işaret etmiş bu
lunmak içindir. 

Yurdumuzun ekonomik kalkınmasında çok 
önemli bir yer işgal edecek olan Roban pro
jesinin öngörülen müddetlerde bitirilmesini te
menni etmekteyiz. Bu meyanda istimlâk için 
Genel Müdürlük bütçesine konmuş bulunan 
ödeneğin çok kifayetsiz olduğunu Yüksek 
Meclis huzurunda Sayın Bakana belirtmek is
teriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün di

ğer bir sorunu da teknik personel sağlamada 
karşılaştığı güçlüklerdir. 

Teknik personelin şimdiye kadar statü ba
kımından ciddî bir esasa bağlanmamış olması 
ve sosyal güvenlikten yoksun şartlar altında 
çalışması, bu sınıf elemanı huzursuz kılmakta 
ve başka yerlerde iş aramaya sevk etmekte 
ve kendi güvenliğini teminat altına alabil
mek için sendikalaşmaya zorlanmaktadır. 

Yeni kararnamenin âdil olmayışı da di
ğer bir etken olarak görülmektedir. Başka bir 
kararnamenin hazırlanması ve 228 sayılı Ka-

18 . 2 . 1969 O : 3 

| nunu değiştiren teklifin biran evvel Meclisler-
! den geçirilmesi önemili bir tedbir olarak gö-
S rülmektedir. 
ı 
J Bunun yanıbaşmda teknik personel kay-
| bma Devlet Su işlerinin bâzı davranışları 
| da sebebolmaktadır. Şöyle ki; elindeki geniş 
j makina parkına rağmen birçok işleri emanet 

olarak yapacağı yerde mütaahhitlerle çalış
mayı tercih etmekte, bu mütaahhitlerin ye
tişmiş teknik elemana bol para vermesi de 
teknik personelin bu kurumu terk etmesine 
sebebolmaktadır. 

Diğer taraftan daha önemli bir etken de, 
bu kuruluşun proje işlerini kendi imkânları 
ile değil, proje bürolarına yaptırma gayretle
ridir. 

Bu suretle işler daha pahalıya mal olmakta, 
Devlet Su İşlerinin teknik elemanlarının ay-

I rılmasma imkân hazırlamaktadır. Kısa bir 
süre önce kadrosunda 24 mühendisi bulunan 
Etüt Proje Müdürlüğünde halen 5 eleman ça
lışmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 

Diğer taraftan Bakanlığının teşkilât kanu
nunun, Bakanlığın 6 yıldır faaliyet gösterme
sine rağmen hâlâ Meclislerden geçirilmemiş ol
ması üzücü olduğu kadar da düşündürücüdür. 

Hele, Hükümetin istediği zaman istediği ka
nun sırasına birkaç günde kanunlaştırdı-
ğını "belirtirse memleketimizin genel enerji po
litikasının esaslarını tesbit etmekle görevli, 
bunun iç ve dış gelişmeleri, yakından izliye-
rek, sağladığı bilgileri değerlendirip uzun va
deli plân hazırlıkları yapması lâzımgelen bu 
Bakanlık, kendine bağlı kuruluşlardan ödünç 
olarak aldığı ve sık sık değiştirdiği eleman
larla yönetilmektedir. Bu kurallar altında ça
lışan teşkilâttan tabiîdir ki, etkili ve verimli 
bir çalışma beklenemez. 

İkinci Beş Yıllık Plân tatbikatından olan 
I ve 12 Aralık 1968 günü Resmî Gazetede ya

yınlanan 1969 programının 80 nci sayfasında 
dünya enerji tüketiminin yıllık artışının % 20 
olduğu, Türkiye"nin ise % 10 civarında kal
dığı ifade edilemktedir. Bu rakamlar tabiîdir 
ki, doğru değildir. Türkiye İkinci Enerji Kong-

! resinin yayınladığı rapora göre, dünya enerji 
I tüketimi yılda % 47,5 bir artış göstermekte, 



M. Meclisi B : 55 18 . 2 . 1969 O : 3 

buna mukabil yurdumuzda ticari enerjinin 
tüketim artışı ortalama olarak % 7,6 ve toplam 
enerji artışı % 5,5 u bulmaktadır. 

Eğer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
şimdiye kadar gereken seviyede örgütlenmiş ol
saydı, Sayın Bakanın da altında imzası bulunan 
önemli resmî bir belgede bu kadar fahiş hata
lar bulunmazdı. 

Yüce Meclisin değerdi üyeleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı içinde 

mühim bir yeri olan teşkilât da hiç şüphesiz ki, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüdür. Görevi 
bir yandan endüstriye enerji, diğer yönden ta
rım ve toplumlara su sağlamak olan bu kuruluş, 
yaşama ve kalkınmamız için önemli faaliyetler 
içinde bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 

Son iki yılda bu teşkilâtın bütçesinde önemli 
artışlar kaydedilmemiştir. 1969 yılı Bütçesinde 
1968 yılma nazaran 128 milyon liralık bir artış 
görülmektedir. Bununla beraber yatırım bütçe
sinde hemen hiçbir değişiklik olmamıştır. 2 mil
yar tutarındaki yatırımı ancak 20 milyon lira bir 
fazlalık göstermekte, buna karşılık adı bütçede 
% 12 bir artışla 7,7 milyon, transfer bütçesinde 
100 milyonluk bir fazlalık tesbit edilmektedir. 

Yatırım işlerinde maliyetlerinin hızla arttığı
nı göz önünde tutacak olursak, Devlet Su işleri
nin çalışmalarında geçen yıla nazaran azalmalar 
olacağını beklemek lâzımgelir. Sulama ve ıslah 
işlerinde birim maliyeti 1965 yılında 2 420 lira 
iken, bu miktar 1968 yılında 23 391 liraya yük
selmiştir. 1969 yılı Bütçesinde 1968 yılma naza
ran tarım sektörü yatırımlarında bir azalma, 
enerjide bir duraklama ve köy su yatırımlarında 
artış olduğu görülmektedir. Halbuki, her yıl su
lamaya açılacak alanların 100 bin hektar bir ar
tış göstermesi gerekmektedir. 1968 yılında bu 
alandaki yatırım % 70 civarında gerçekleşmiş
tir. 1967 yılı sonu itibariyle 220 228 hektar arazi 
sulandığı, hedefin ise 400 000 hektar olarak tes
bit edildiğine göre, tkinci Beş Yıllık Plânın ilk 
yılında programın bu ölçüde altında kalınması, 
daha da büyük bir önem taşımaktadır. Bundan 
başka Ceyhan ve Bardan nehirleri üzerindeki 
taşkın koruma ve çok maksatlı projelere hâlâ 
gereği kadar önem verilmediği görülmektedir. 
Sön iki bütçe döneminde bu konu üzerinde 
önemle durmuştuk. 

Muhterem milletvekilleri; 
Enerji sektöründe 1968 yılı önemli bir yıl ol

mamış, önemli hiçbir hizmete girmemiştir. 
Keban Baraj ve santral inşaatında gecikme

ler olacağı ve yapımın 1972 de, belki de daha geç 
biteceği anlaşılmaktadır. 1970 - 1971 yıllarında 
büyük enerji yetersizliği ile karşılaşacağı anla
şılmaktadır. 

Esasen, elektrik üretim ve tüketimi plân he
deflerine uygun olarak gelişmektedir. Elektrik 
üretimindeki artış, sürekli olarak plân hedefi 
olan % 13 değerinin altında kalmaktadır. Plân 
uygulamalarında bu artış hızı hiçbir zaman 
% 12 oranını aşmamış, ortalama olarak % 11,7 
civannda kalmıştır. Bunun nedenleri üzerinde 
ciddiyetle durmak gerekir, tik akla gelen husus 
tesislerin yapımındaki gecikmelerdir. 

Bilhassa, açığı kapamak ve özel kaynakları
mızı geliştirmek bakımından önem taşıyan Seyit 
Ömer Santralinin yapımı çok gecikmektedir. Bu 
tesisin kurulmasına ne zaman başlanacaktır, ne 
zaman bitecektir? Bu şartlar altında % 12 bir 
hızla gelişmesi öngörülen endüstrinin geleceği 
ne olacaktır? Sayın Bakandan bu hususların 
cevaplandırılmasını önemle rica ediyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Beş Yıllık Plân görüşmeleri sırasında ve son 

bütçe döneminde enerji konusunda ciddî bir 
plânlamanın yapılmamış olduğunu işaret etmiş 
idik. Buna örnekler ,plân tatbikatı ilerledikçe 
artmaktadır. Resmî Gazetede 12 Aralık 1968 gü
nü yayınlanan 1969 yılı programının genel ener
ji kesiminde, «Enerji, maliyet ve fiyat politikası 
düzenlenecek ve uzun vadeli bir enerji progra
mının yapılması ile ilgili çalışmalar şeklî bir esa
sa bağlanacaktır» denmektedir. Bunun yanma
sında, petrol ürünleri sanayii bölümünün durum 
kısmında enerji plânlamasının eksikliği kabul 
ediliyor. îlgi çekici nokta; aynı kesimde, tedbir
ler arasında petrol ürünleri sanayiinde üretime 
ait doğru bilgilerin sağlanacağı, 1969 - 1972 dö
neminde rafineleri işletmelerinde âzami döviz 
tasarrufu temin edecek üretim ve ithalât progra
mında tesbit edebilmek için araştırmaların daha 
yeni yapılacağı, anlaşılıyor. 

Diğer taraftan 1968 programında petrol 
ürünleri sanayiinde anasorunları bahsinde, Fuel 
Oil ihracının buna mukabil motorin ithalinin da
ha kârlı olduğu söz konusu edilirken, 1969 prog
ramında bunun tam aksinin, yani Fuel Oil ithal 
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edilmesinin, buna karşılık beyaz ürün ihraçedil-
mesinin daha faydalı olacağı ileriye sürülmek
tedir. 

Bütün bunlardan çıkan mâna, enerji politi
kamızın, özellikle petrol politikamızın nasıll bir 
keşmekeş içinde olduğudur. Hele Fuel ve oil it
hal etmek ve beyaz ürün ihracetmek, memleketi
mizin kömür gibi enerji kaynaklarını tamamen 
işlemez hale getirecek bir tedbirdir. 

Enerji plânı olmadan, gerekli bilgiler sıh
hatli olmadan, sağlanmadan üretim ve ürünle
rin ithal dengesi hiç olmazsa bir plân devresi 
için bilinmeden, plânlı bir devrede tabiî gaz 
projesi gibi ve petrol ürünleri sanayiinde tuta
rı milyarları aşan yatırımlara nasıl teşebbüs 
edildiğini anlamak hakikaten zordur. 

Bu tutum bizim için bir sorumsuzluk örne
ğidir. Öz kaynaklarımızın nasıl ve şekilde de
ğerlendirileceğini uzun vadeli bir plân ve prog
rama bağlanmadan, ucuz ve bol enerji sloganı 
altında yapılan bu girişmeler, bizi her yönden 
dış kaynaklara daha bağlı bir duruma getire
cek, 1975 yılında dış yardıma muhtacolmıyan 
bir ülke olmak ümidini ise bir hayal olarak .ik
tisadi ve siyasi bağımsızlığımızı ne ölçüde et-
kiliyeceği göz önünde tutulmadan, memleket 
geleceği tek yönlü bir kaynağı sağlamak gay
reti bizi ürkütmektedir. Özellikle gelişmiş ül
kelerde enerji üretmek için gittikçe artan oran
larda petrol kullanılması bir örnek teşkil et
memelidir. Öz kaynaklarımızın aleyhine olan 
böyle bir tutumun karşısındayız. 

Hampetrol üretiminde hiç olmazsa yurt ih
tiyacını karşılıyacak bir gelişme olmadan, ham
petrol ithali zaruri ihtiyaçlar il'e sınırlanmalı-
dır. Bunun için de, ilk plân devresinden beri 
olduğu gibi, hampetrol ihtiyacını motorin tüke
timine dayandırılması lâzım geldiğine inanmak
tayız. Hattâ motorinin diğer yerli yakıtları ika
me etmesine dahi müsaade edilmemelidir. Bu 
şartlar altında, 1972 yılı için plânda kabul edi
len 11 milyon tonluk rafineleri kapasite ihtiya
cı mâkul bir miktar olarak görünmektedir. 
Bunun dışında kurulacak rafinelerin kapasi
teleri israf olur, âtıl kapasite doğurur veya ye
nilmesi çok güç ve zararlı sorunları ortaya çı
karır. Fazla ithal hampetrolü kullanılmasına 
ve kıt olan döviz harcamasına sebebolur. Ya
tırımların zamanında gerçekleşmediğini gerek

çesi de daha önceden 19 milyon tona varan ra
fineleri kapasitelerinin kurulmasını muhik kıl
maz. Zira o zaman plân, olmaz. Plân millî im
kânları en iyi şekilde kullanmasını, yatırım
ların muayyen süreler içinde bitirilmesini şart 
koşar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümet, yeni rafineleri tesisleri ile is

rafil bir şekilde plân tarafından tesbit edilen 
hedefleri aşarken, diğer taraftan plânın kabul 
ettiği ilkeleri hiçe sayarak, özel teşebbüse ra
fineleri kurdurmak için belge verilmiştir, 
Madenî yağ rafinesi namı altında yapılan, 
müsaade edilen bu tesis, aslında tam bir rafi
neridir. Kapasitesi 1,8 milyon tondur. Ürete
ceği madenî yağ miktarı ise 40 bin tondur. 

BAŞKAN — Sayın Özcan, bir dakikanız var, 
konuşmanızı ona göre ikmal ediniz. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De
vamla) — Plân keyfî olarak değiştirilmiştir. 
Müsaade almak için müracaatın, plânın kabu
lünden evvel yapıldığı Maden, Petrol Kanunu ve 
Hükümet programını böyle bir davranışa, ettiği 
iddiaları kanaatimce Anayasanın 129 ncu mad
desi karşısında önemini kaybeder, arkadaşlarım. 

Muhterem milletvekilleri, 

tzmir rafinerisinin uzun bir serüveni Vardır. 
Belge almak için ilk müracaat tarihi olan 
4 . 8 . 1965 gününden beri nerede ise 4 yıla 
yakın bir süre geçtiği halde, ne zaman biteceği 
kesin olarak bilinmemektedir. Bir iddiaya göre 
1970 te faaliyete geçecektir. 

Burada tekrar etmekte fayda vardır. İzmir 
rafinerisinin kuruluş sebebi, evvelâ bugün yur
dumuzda tekelini, kurmuş olan dört yabancı 
şirketin dışında, serbest piyasada ham petrol 
almak ve böylece ham petrol piyasa fiyatını tes
bit etmek, daha sonra rafineleri kurmak için ge
rekli dış finansmanı sağlamak gerekçesiyle, ar
tık pahalı olduğu anlaşılan ham petrol anlaş
ması yapmaya 3 üzüm olmadığını göstermek. 

Bu tesisin kuruluşunda gecikme, bu iki ga
yenin elde edilmesine mâni olmuştur. Nitekim 
petrol ürünleri ihtiyacının arttığı ve bunların 
yurt içinden karşılanmadığı ileriye sürülerek 
evvelâ ATAŞ Rafinerisinin genişletilmesine, eko
nomimize zararlı olduğu bile bile müsaade edil
miş, daha sonra İPRAŞ'ın ikinci defa tevsiine 
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yine uzun vadeli bir ham petrol anlaşması kar
şılığı kredi sağlamak suretiyle başlamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu anlaşma «Oaltex» ile yapılmış ve yabancı 

şirketten 10 yılda 201 milyon varil ham petrol 
alınması şartiyle, % 6 faizli ve 10 yıl vadeli 21 
milyon dolarlık bir kredi sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın özcan, lütfen noktayı ko
yunuz. 

HASAN ÖZCAN (Devamla) — Bir beş da
kikalık zaman verilirse konuşmamı tamamlarım. 

BAŞKAN — ilâveten beş dakika daha ko
nuşmak istiyoruz... («On dakika uzatalım» se3İe-
si.) Sayın özcan, bir dakika. Sayın özcan, on 
dakika mı istiyorsunuz? 

HASAN ÖZCAN (Devamla) — Evet, Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın özcan, konuşmasının 10 
dakika uzatılmasını talebetmektedirler. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Özcan. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri bu anlaşma 
ile Caltex satacağı varil başına 1,80 dolarlık 
ham petrolde 35 sent bir indirim yapacaktır. 
Bu % 19,5 bir indirim demektir. Askerî ihtiyaç
lar için Libya'dan alman ham petrol fiyatından 
% 8,5 fazladır. Bu fark varil başına 16 sent, 
201 milyon varil için ise 32,16 milyon dolar eder. 
% 6 faizden doğan borç ise 7 milyon dolardır. 
Anlaşmadaki diğer bir maddeye göre üç yılda 
bir fiyat konusu müzakere edilecektir. Bu mü
zakerelerde yeni bir indirim sağlıyabilmek için, 
İPRAŞ hükümetler arası takas veya satış mu
kavelesi dışında bir vesika ibraz ederek Cal-
tex'i ikna etmek durumundadır. Bu vesikayı 
Caltex isterse ciddî bulmıyabilir. Görüldüğü gi
bi bu rafineriye Caltex dışında bir kaynaktan 
ham petrol almak fevkalâde zordur. Rafineri 
de Caltex'in sağladığı ham petrol haricinde ve 
serbest alınacak miktarlar için eninde, sonunda 
yine firma satıcı olacaktır. Tekel devam edecek 
ve biz serbest piyasadan daha ucuz hampetrol 
alamı yacağız. 

Bu anlaşmanın getirdiği önemli diğer bir hu
sus da, anlaşmada bir mütekabiliyetin bulunma
sıdır. tPRAŞ mücbir sebepler dışında, Hükü
met kararı veya kanuni bir zaruretten bir yıl 

içinde muayyen miktarda hampetrol olmaz ise, 
tahassul eden bütün borcunu 30 gün zarfında 
ödemek durumundadır. Eğer Caltex her hangi 
bir sebepten hampetrol vermekten imtina ede
cek olursa, yine İPRAŞ borcunu 30 gün zarfın
da ödiyecektir. 

Hükümet böyle bir anlaşmayı rahatlıMa ka
bul edebilmiştir. Bu anlaşma, zararlı olduğunu 
sandığımız birçok hususlar ihtiva etmektedir. 
Başka bir fırsatta bu konuya tekrar döneceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugünlerde petrol konusunda pek önemli bir 

hazırlık yapılmaktadır. Kapalı bölgeler arama
lara açılacaktır. 6326 sayılı Kanuna göre yurdu
muz 9 bölgeye ayrılmış, bunlardan 3 ve 4 ncü 
bölgeler aramalara kapalı tutulmuş idi. Şimdi 
bu sahalar, zararlı olduğu anlaşılan ve değişti
rileceği Hükümet tarafından ilân edilen Petrol 
Kanununa göre yabancı şirketlere açılacaktır. 
Böyle bir davranışı artık hata olarak nitelen
dirmemek mümkün değildir. Durum 1954 ten 
çok daha ağırdır. Hükümet böyle bir ve
bal, bir mesuliyet altına girmektedir. Yine ka
nunun getireceği şartları beklemeden alelacele 
bu sahaları aramalara açmasından dolayı Hükü
metten hesap sorulmalıdır. Esasen açık olan böl
gelerin de tam olarak arandığına kaani değiliz. 

Muhterem milletvekilleri, 

Dışa dönük bir enerji politikası bir taraftan 
yürütülürken, arama ilşerimiz sen üç yılda hızı
nı gittikçe kaybetmiş, millî müessesemiz daha 
ziyade bir petrol alışverişi yapan bir ticaret or
taklığı haline getirilmiştir. Her yıl arama ku
yularının sayısında bir azalma görülmektedir. 
Halbuki ellerinde mevcut sondaj makina kapa
sitesine göre, bu miktarın her yi biraz daha art
ması icabederdi. Yeni makinaların alınması ile 
1968 yılında 31 bin metre derinliğinde 16 arama 
kuyusu açılmışken, bu miktar 1968 yıhnda 14 
bin metre derinliğinde 7 kuyuya inmiştir. Hata
lı personel politikası yüzünden birçok tecrübeli 
eleman merkeze toplanmış, böyle bir olayın etki
leri de hemen görülmeye başlamıştır. Toplam 
sondaj 1967 yılında 93 540 metre iken bu mik
tar 1968 yıhnda 73 110 metreye düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 

Petrolcülüğün önemli bir kesimi de dağıtım
dır. Hükümet bu konuda üst üste hatalar yap
mış ve dağıtım işlerimizi işlemez hale getirmiş-
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tir. Bunun tesirleri görülmeye başlamıştır. Pet
rol Ofisi, Türk Petrol istasyonlarının iltihakı 
ile kuvvetlenmesi lâzım gelirken, satışlarında bu 
yıl en asından % 4,5 bir azalma olmuştur. Za
rarlı tutumların etkisi bu alanda hemen görül
mediğinden, gelecek yıl satışların daha da aza-
lacağını beklemek lâzımgelir. Holding Kanunu 
çıkaracağı bahanesiyle Petrol Ofisi Kanununu 
rafa kaldıran Hükümet, bu gelişmenin başlıca 
mesulüdür. Yaz - boz tahtasına çevirdiği yük
sek kademedeki idari kadrolar, tabiîdir ki, iyi 
bir görev veremiyeceklerdir. Bu gibi durum
larda kazananlar daima yabancı şirketler ola
caktır. 

Boru hattında tatbik edilen tarife ucuzdur. 
Yabancı şirketler sağlanan bu ucuzluk yüzün
den açıktan yılda 120 - 125 milyon bir kâr sağ
lamışlardır. 

Bu paraların hepsi transfer edilebilen meb
lâğlardır. Memleketimizde yabancı şirketler 
% 60 - 70 kâr ederken, millî müessesemizi % 15 
gibi düşük bir kâr yapmaya zorlamak en azın
dan insafsızlıktır. Millî kuruluşumuz yatırım-
larını faizle aldığı paralarla yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü şimdiye 

kadar büyük hizmetler yapmış olmasına rağmen, 
son yıllarda işlerinin çok genişlemiş olması do- ı 
layısiyle etkili olmaktan çıkmıştır. Süratle ih
tisas enstitüleri haline getirenlere, bir reorgani-
zasyona tabi tutulmalıdır. Bu görüşü Bütçe ve 
Plân Komisyonunda Sayın Bakan da paylaştı
ğını ifade etmişlerdi. Bunun için gerekli para 
bulunmalıdır. Esasen Maden Tetkik ve Arama 
bütçesi genel bütçe muvacehesinde azdır. 

6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlükte oldu
ğuna ve kapalı sahalar da açılacağına göre, Ma
den Tetkik ve Arama bundan böyle petrol 
aramaları yapamıyacaktır. 

Petrol için ayrılan tahsisin yardımı ile böy
le bir teşebbüse gitmek mümkündür. Zira 34 
yıllık mazisi olan, zamanında birçok yabancı 
ülkelerce örnek alınan Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünün, daha bundan kısa bir süre önce 
maden aramacılığında bir ismi daha bulunmı-
yan komşu Balkan Devletlerinden müteahhit
ler getirilerek bakır aratması çok düşündürücü
dür. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bunun 
yanıbaşında yetiştirdiği değerli elemanları mu

hafaza etmek çarelerini bulmalıdır. Bunun için 
de Hükümet kendisine her türlü kolaylığı gös
termelidir, 

Yüce Meclisin Sayın üyeleri, 
Türkiye'nin politik, ekonomik ve sosyal alan

da kalkınabilmesi, az gelişmiş ülkeler safından 
çıkabilmesi için denenmiş eski metotlara sap
mak yerine, çağımızın ve yurdumuzun koşulları
na uygun bir anlayış ve davranış yolunu seç
mekten başka çare kalmamıştır. Büyük Türk 
Milletinin lâyık olduğa şerefli yerine yükselte
cek, yoksul halkımızı insan haysiyetine yakışır 
bir hayat seviyesine ulaştıracak imkânlara ça
bucak kavuşmamız baş dileğimizdir. 

Bu halisane düşüncelerle 1969 yık Eenerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin mem
leketimize ve görevlilere mutluluk getirmesini 
diler, Millet Partisi Meclis Grupu ve şahsım adı
na Yüce Meclisin çok değerli üyelerini saygı 
ve sevgilerimle selâmlarım. (A. P. ve M. P. sı
ralarından, alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Şükrü Koç, buyurunuz, Saat 23,27. 

0. E. P. GRUPU ADINA M. ŞÜKRÜ KOÇ 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ona 
bağlı katma bütçeli dairelerin 1969 yılı Bütçe
si üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini arz 
edeceğim. 

Memleket ekonomisinin, kalkınma çabaları-
m:m ana sektörü olan sanayimizin temel un
surlarını kapsıyan, enerji, yakıt, petrol ürünle
ri, kömür ve su gibi tabiî kaynak ve servetle
rimizin millî plânlara göre işletilmesinden so
rumlu olan bu Bakanlık;, henüz bir kuruluş ka
nunundan yoksundur. A. P. İktidarı, bu konu
larda belirgin ve açık bir politika yerine, bâ
zı baskı gruplarının arzularına uygun, taviz
lere açık işler görebilmeyi kolaylaştıran esnek
likleri elde bulundurmak için, enerji ve tabiî 
kaynaklar konularına ait kanundan Yüce mec
lislere getirememektedir. Gelişmiş, az gelişmiş, 
ya da kötü gelişmekte olan her ülkede tabiî 
kaynaklar hayati önemde iç ve dış politikanın 
temel unsurlarını teşkil eder. Ekonomik ve sos
yal düzenleri, siyasal rejimleri ne olursa, ol
sun, bütün bağımsız ülkelerin siyasi partileri, 
ülkelerinin tabiî servetlerine ait birer ekonomik 
siyasete sahiptirler, iktidara geldiklerinde bu 
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siyaseti uygulamayı kendilerine bir görev sa
yarlar. G. H. P. kendi programında tabiî kay
nak ve yeraltı zenginliklerinin halk yararına 
nasıl işletileceğini kesin olarak belirtmiştir. 

Millî petrol, ucuz ve bol enerji, kömür, mil
lî çıkarlarımıza göre işletilen maden politikaca 
başlıca şiarlarımız olmuştur. A. P. ise, kendi 
programı, seçim bildirgeleri ve Hükümet prog
ramları ile 4 yıllık icraatı bakımından bir çe
lişmeler örneğidir. A. P. Hükümeti kendi prog
ramı ve Anayasanın öngördüğü halk yararı 
lakelerinin aksine, tabiî kaynakları yerli ve ya
bancı sermaye çevresinin baskıları ve ağır
lıklarının tâyin ettiği bir politika ile işletme 
hevesindedir. 

ö. H. P. Grupu olarak inanıyoruz ki, topra
ğın altında ve üstünde bulunan bütün servet 
kaynaklarımız, halkın tümünün çıkan demek 
olan bir millî hassaslık ve kıskançlık içinde iş
letilmelidir. Devlet, ekonomik görevleri olan 
bir kuruluştur. Bu servetlerden milletimizin 
âdi), ve eşit ölçüler içinde faydalanmasını sağ
lamak Devletin başlıca görevidir. Onun için
dir İd, Devlet halka dönük, halk yararına ça
lışan bir iktisadi politika izlemek zorundadır. 
Bizim devletçiliğimizin amacı da budur. Devlet
çilik bir mücerret hedef ve amaç değil, halkın 
mutluluğuna, millî gelir dağılımında haketti-
ği payı almasına, sosyal dengeyi sağlamaya 
ait sosyo - ekonomik politikanın uygulanması
na yarıyan bir araçtır, bir metotdur. 

A. P. İktidarı 4 yıldır, tabiî kaynakların iş
letilmesi ile ilgili hiçbir kanunu meclislere ge
tirmemiştir. Oysa ki, Türk halkının beklediği 
bir Petrol Kanunu, bir Maden Kanunu, bir Ya
bancı Sermayeyi Teşvik kanunu, bir tek (Tür
kiye Elektrik Kurum) Kanunu vardır. İktidar 
elini buralara uzatamamaktadır. Çünkü, bu ko
nularda karşımıza daima gayrimillî hıristiyan 
şirketleri çıkmaktadır. Petrol, Maden ve Ya
bancı sermaye kanunları yalnız ekonomimizin 
bağrına saplanmış bir hançer olarak kalma
makta, aynı zamanda millî egemenlik ve bağı en
sizlik haysiyetimizi çiğniyen birer kapitülâsyon 
ilâmı olarak boynumuza asık durmaktadır. 

15 yıl önce çıkarılan bir Petrol Kanunu var
dır. Bu kanun, topraklarımızın altındaki petrol 
damarlarını emen yabancı şirketlere, kendi Dev
letimizle eşit haklar tanımaktadır. Petrol tröst

lerinin hukuk müşaviri Max Ball'un kalemiyle 
hazırlanan bu kanuna dayanarak, yabancı şir
ketler, Türk topraklariyle birlikte, millî ege
menlik haklarımıza da sondaj burguları çak
maktadırlar, Afrika kabilelerinin kendi toprak
larından koyduğu yabancı sömürücü sermayeyi, 
törenlerle ülkemize davet eden bir Teşvik Ka
nunu çıkarılmıştır. Onun da müellifi bir ya
bancı bir yabancı Devlet müşaviridir. Sanayi
leşmemize uzun yıllar engel olan ve bizi bir 
tarım ülkesi olarak, kendilerine hammadde ye
tiştiriciliği tavsiye eden yabancılar, Türk Mil
letinin sanayileşme iradesi ve kararını, millî 
ilkeler ve rayından sapıttırmak için, böyle bir 
kanun projesi ile bizi teşvike heveslenmişlerdir. 
Bu kanunla, Türk sanayiini bir montaj atel-
yeciliği seviyesinde tutmak, içeride onlarla bir
likte çalışanların başlıca amacı olmuştur. Bir 
Maden Kanunumuz vardır, en değerli maden
lerimizi, zenginliklerimizi, bakıriyle, bor mine-
ralleriyle, yabancı ipoteği altına alınmasının 
hukukî imkânlarım sağlamaktadır. 

İkinci Dünya savaşından sonra belirgin şe
kilde uygulanmaya başlıyan yeni sömürgecilik 
kuralları gereğince, beynelmilel kapitalizm, az 
gelişmiş ülkelere artık silâh ve asker sevk et
memektedir. Top yerine kredi, silâh yerine proje 
asker yerine «uzman» adı altında ekonomik 
ajanlar gönderilmektedir. Abkerî idareler yeri
ne, beyni yıkanmış, elleri yabancı şirketlerin ce
bine uzanmış, yerli kadrolarla ülkeleri soymak 
daha büyük kâr transferleri sağlamaktadır. 
1354 yılında çıkarılmış bir seri kanunla, Türk 
halkı kalkınma amudunun gölgesi altına itil
miştir. Madenlerimizin işletileceği, sanayimizin 
hızla kurulacağı, petrol damarlarımızdan zengin
dik fışkırtılacağı ve bütün bunların yabancı ve 
yerli özel teşebbüs eliyle sağlanacağı hayali ile 
T'drk halisi oyalanmıştır. Bu hayallerle birlikte, 
ipotekler, özel ekonomik ve askrî anlaşmalar, 
ekonomik ve sosyal düzenimize ait sistem empo
zeleri de unutulmamıştır. Eskiden beri bir 
«Az gelişmiş ülke» sayılan Türkiye, aslında sos
yal devrimlerini yapmış, fakat, ekonomik ge
lişmede, kötü ve dengesiz bir kalkınma modeli 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Memleketimizin enerji üretimi ve tüketimi 
de adaletsiz bir politikanın kurbanı durumun
dadır. Bâzı bölgelerimiz ortaçağ karanlığında-
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dır. Bâzı bölgelerimiz, enerjiye çok pahalıya ve 
yetersiz miktarda sahilbolabilmeiktedir. Bunun 
yanında devletin bütün imkânları ile bol ve ucuz 
elektriğe kavuşmuş mutlu bölgelerimiz de var
dır. Enerji üretimi, nakli, dağıtımı bakımından 
Devlet kuruluşları arasında, koordinasyon ek
sikliği vardır, tedahüller bulunmaktadır, iller 
Bankası, Etibank DSİ enerji üretir. Dağıtım ve 
tüketim işleri ise, birçok bakanlık ve banka 
ile Devlet kuruluşunun çalışma konusu olmuş 
durumdadır. TEK Kanununu biran önce çıka
rarak, bölgeler arası dengesizliği düzeltmek ve 
sanayimizin ve halkımızın ihtiyacı olan ucuz, 
bol elektriğe kavuşma hakkını milletimize kul
landırmalıyız. 

. Bakanlığın en büyük yatırımcı dairesi DSİ'-
dir. II nci Kalkınma Plânında su ve toprak kay
naklarımızın geliştirilmesini önliyen pekçok 
koordinasyon bozuklukları olduğu yazılıdır. 
Bunların giderileceği önemli bir politika olarak 
kabul edilmiştir. Çok pahalı, uzun vadede sonuç 
veren ve az rant getiren su yatırımlarının bu 
hanldikapmı yenmek için ciddî bir tutum ve 
sıhhatli projeleri geliştirmek gerektir. DSİ nin 
her yıl 1 milyon dönüm yeni araziyi sulama 
şebekesine katacak şekilde organize edilmesi 
plânın hedefidir, fakat bu hedefler gerçekleş-
tirilememektedir. Bir taraftan bu projelere ye
terli ödenek konmamakta, işler uzun yıllara 
yatırılmakta ve rantabl işletme imkânları orta
dan kaldırılmakta, diğer taraftan DSİ yanlış 
bir yatırımcılık politikasına âlet edilerek kay
naklar çarçur edilmektedir. 

1969 için DSİ yatırım bütçesine konan fazla 
ödenek sadece 20 milyon liradır. Yani % 1 
artış öngörülmüştür. Buna karşılık, cari har
camalarda % 12 artış yapılmıştır. Malzeme, 
mühendislik, istimlâk ve hizmetlerdeki fiyat 
yükselişleri dikkate alınırsa, DSİ nin 1969 da 
geçen yıla nazaran daha az yatınm yapması mu
kadderdir. öte yandan, idarenin, gittikçe 
emanet usulünü terk edip, ihaleciliğe heveslen
mesi işleri daha da zorlaştıracaktır. Projeleri
ni özel müşavirlik firmalarına ısmarlamak, ma-
kina parklarını mütaahhitlere ucuz fiyatla ki
raya vermek, inşaatlarını mütaahhitlere yap
tırmak yolunu tercih eden DSİ, bir yatırımcı 
daire olmaktan çıkmış, bir cins ihale komisyo
nu haline getirilmiştir. Bu arada elindeki ye

tişmiş teknik personeli de müşavirlik ve müta-
ahhitlik firmalarına kaptırdığı için, işler ak
samakta, ihaleler pahalıya çıkmakta, zama
nında bitirilememekte, rantabilite değeri düş
mekte, plân hedeflerine ulaşılamamaktadır. Bu 
tarz, A. P. nin sosyal ve ekonomik meşrebine 
çok uygun düşmekteyse de, teknik personeli, 
yatırım imkânları, makina parkı az ve yetersiz 
olan Türkiye'nin kalkınma çabalariyle tam ters 
düşen bir zihniyet olmaktadır. Aynı zamanda, 
çok az işçi çalıştırmaya yol açan bir uygulama
nın da tipik örneğidir. 

Son günlerde DSİ bir Hükümet kararını 
uygulama hazırlığına girişmiştir. Devlet sula
ma kanallarından faydalanan çiftçi ve köylü
lerimizin su ücretlerini başka bir yolla artır
mak için tesis fonuna katılma paylan tahakkuk 
ettirilmektedir. Buna göre, meselâ, bir dekar 
pamuk sulamak için 13 lira veren çiftçi, ayrı
ca 7 lira da tesis payı verecektir. Esasen tefe
cinin, ihracatçının, yabancı girdileri satanla
rın elinde inliyen köylülerimiz, bu yeni vergi 
ile DSİ nin veya A. P. iktidarının beceriksizli
ği sonucu olarak, borcunu ödiyemez bir du
ruma düşürülecektir, bir defa daha geliri azal
tılarak belini doğrultamaz hale itilecektir. 

Petrol Dairesi de katma bütçeli bir kuruluş
tur. MaK^Ball'un projesine göre düzenlenen 
6326 sayılı Petrol Kanunu, bu dairenin görevi 
ile birlikte, petrol siyasetini de 2 nci maddeye 
sokmuştur. Buna göre Petrol Dairesi, petrol 
kaynaklarımızı özel teşebbüs eliyle ve yatı-
rımlariyle geliştirecektir, petrol ameliyatını de-
netliyecektir, petrol hakkı taleplerimizi gözet-
liyecektir. Yani petrolün aranması, işletilmesi, 
rafinajı ve dağıtımı işleri özel teşebbüs eli ve 
yatırımlarına terk edilecektir. 1954 yılında 
Türkiye'de petrol araması, işletmesi ve rafina
jı, boru hatları ile naklini kapsıyan petrol sa
nayiine yatırım yapacak gücde özel millî ser
maye olmadığına göre, bu hüküm Amerikalı 
müşavirin temsil ettiği yabancı şirketlere yol 
açan ve onları davet eden bir hukuk kapısı ola
rak düşünülebilir. Bu kanunla, Türkiye'nin 
20 yıl süreyle izlediği millî petrol politikası 
terk edilmiş, yeraltı zenginliklerimizin en önem
lilerinden birisi, yabancı şirketlerin inisiyatif
lerine teslim olunmuştur. Fransız Devlet ada
mı. Edgar Faure, «Bir milletin millî bir petrol 
politikası varsa, petrol tröstlerinin o ülke üze-
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rine bir politikası vardır.» der. Tanınmış yazar I 
Fointene de, «Bir ülkenin millî bir petrol po
litikası yoksa, yabancı şirketler o ülkeyi derhal 
kendi diktaları altına alırlar.» demektedir. 
1935 -1954 arasında Türkiye kendi toprakları 
altında petrol bulunduğunu ispat etmeye çalış
mıştır. Kendi teknisyenlerimiz, kendi sermaye
miz, kendi işçilerimizin emeği ile kendi petro
lümüzü bulmak ve işletmek millî politikamız 
idi. Milletlerarası tröstler, bundan sonra, Or
ta - Doğu ülkeleri ile birlikte, Türkiye için de 
yeni bir politika hazırlamıştır. 

Bunun esası şudur : Bulunan rezervleri ka
patmak, üretimi kendi piyasa şartlarının ger
çeklerine uydurmak, o ülkeye mümkün olduğu 
kadar az pay vererek, kârları kendi kasalarına 
transfer etmek. I 

Türkiye hakkında uygulanan petrol politi
kaları da budur. I 

Anayasamızın 130 ncu maddesi tabiî kaynak
ların Devletin hüküm ve tasarrufu oltmda tu
tulmasını emreder. 0. H. P. Programı bu emri 
uygulıyacak niteliktedir. I 

Partimiz, petrolün de Devlet eliyle bulun
ması, aranması, işletilmesi nakledilmesini baş
lıca sosyal siyaset sayar. Diğer partilerin de 
programlarında buna benzer hükümler var
dır. A. P. nin 1965 Hükümet Programında «Pet
rol rezervlerinin tesbiti, aranması, üretimi, nak
li, işletilmesi, ve dağıtımı millî menfaatlerin 
gerektirdiği şekilde ele alınır» denmektedir. 
Ayrıca Petrol Kaununun değiştirileceğinden 
bahseder. Meclisimizin kurduğu Araştırma Ko
misyonu da millî menfaatlere uygun değişik
liklerin neler olması gerektiğine dair rapor 
hazırlamıştır. Fakat, A. P. iktidarı Petrol Ka
nununu değiştirip, yabancı şirketlere verilen 
mtiyaz hukukuna son verecek yerde, kendi 

programına bile aykırı düşen, yani kapkaçîara 
yol açmıştır. Son günlerde, kapalı saha olarak 
bilinen Doğu ve Orta - Anadolu bölgelerimizin 
bile yabancılara peşkeş çekildiğini bildiren bir I 
Hükümet Kararnameni yayınlanmıştır. Bu ka
rarname ile gayrimillı şirketler, artık vatanımı
zın her yanını delik deşik ederek petrol damar
larımızı sömürme hakkına sahibolmuşlardır. 

Milletimizin geleceği üzerine bir yeni ipo- I 
tek daha konmuştur. Seçime giderken böyle bir 
imtiyazın yabancılara verilmesi, milliyetçilik I 
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ve adalet duyguları mevcudolan her bilinçli 
Türk vatandaşını tedirgin etmektedir. Türk 
Parlâmentosu olarak bu noktaya dikkatle eğil
meyi millî bir ödev saymalıyız. 

6326 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik
ler, Anayasamızın 130 ncu maddesinin uygu
lanması amacına gütmelidir. Yani, kendi top
raklarımızdaki petrolü aramak ve işletmek ba
kımından yabancılarla TPAO ya eşit haklar 
sağhyan gayrimillî hükümler kaldırılmalıdır. 
Devletimizin dilediği yerde, dilediği kadar 
ruhsat vererek, dilediği kadar saha genişliğin
de petrol araması ve işletmecilik yapma hak
kını kendi Devlet şirketimize tanıması gerekir. 
Petrollü olduğunu, kendimizin bulduğu saha
lara yabancıların girmesi, arama ve işletmecili
ğe girişmesini önlemelidir. 

Kendi topraklarımızdaki rezervlerin azalma
sından dolayı zarar eden Türk Milleti olduğu 
halde, yabancı şirketlere «Tükenme payı» adı 
altında bir vergi indirimi yapma hakkı millî 
menfaatlerimize uygun değildir, bir istismar 
"ikukudur. Kendi millî şirketimize istasyon ve 

satış yeri açma önceliğini tanımak, tüketimde 
milliyetçi bir politikanın gereğidir. 

Şimdi, yabancı şirketlerin bizi, kendi pet
rol politikasına nasıl bağımlı bir hale getir
mekte olduklarına ait iki önemli konuya deği
neceğim. Bunun birincisi, rafinaj kapasitele-
riyle ilgilidir. 

İkinci: Beş yıllık Plân 1972 için Türkiye'nin 
ihtiyacı olan rafinaj kapasitesini yıllık 11 mil
yon ton olarak tesbit etmiştir. Batman, Ataş, 
İzmir rafinerilerinin, inşa ve tevsileriyle bu he
defe varılabilmektedir. 

Halbuki A, P. İktidarı şimdiden 19 milyon 
tonluk bir kapasitenin programını yayınlamış
tır. ATAŞ ve İPRAŞ rafinerilerinin tevsileri 
dışında, madeni yağ rafinajı adı altında gizle
nen bir yabancı - yerli şirkete 1,8 milyon ton
luk rafineri kurma izni verilmiştir. Her biri 
milyonlarca dolarlık dış borca ve pahalı ham-
petrol ithali bağlantılarına, yüksek faizlere da
yanan bu rafineriler gerçekleştiğinde, 1972 de 
8 milyon tona yaklaşan bir âtıl kapasite yara
tılacaktır. Yerli petrol üretimimiz en optimal 
hesaplarla bile, 1972 de 5 - 6 milyon ton ham-
petrole varabileceği düşünülürse, gittikçe ar
tan hampetrol ithali meselesi ile karşı karşıya 
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kalacağız. Hükümet 1978 yılını hedef alan bir 
kapasite artmasını plânlamış olduğunu ilân 
ettiğine ve 25 milyon ton rafinajı hedef tuttu
ğuna göre, 10 yıl sonra 20 milyon ton ham ya
bancı petrole ihtiyacı olan birtakım rafineri
ler meydana çıkacaktır. Bu rafinerileri çalış
tırmak: için yılda 300 milyon dolarlık ithalât 
yapmak zorunda kalacağız. 

Saylın milletvekilleri; 10 yıl sonra Türkiye 
bugünkü ihracatının % 60 ı kadar dövizini yal
nız hampetrol ithaline sarf etmiş olacaktır. 

Dünya petrol ürünleri fiyatları karşısında, 
pahalıya kurulmuş, pahalı ithal malı hampetrol 
işliyen bu rafinerinin ürünlerini dünya piyasa
larına sürme imkânı da olmıyacağı cihetle, ya
bancı şirketlerin emellerini gerçekleştirmek 
için kurulan fazla kapasitelerin bedelini Türk 
halkı vergi ile ödemek zorunda kalacaktır. 
Bu kanaatimizin delili olarak İPRAŞ - OALTEX 
Anlanmasını öne sürebiliriz. 

TPAO ve Caltex'in ortak mülkiyetinde bulu
nan İPRAŞ kapasitesini 5,5 milyon tona çıkar
mak üzere tevsie karar vermiştir. Bunun için 
gerekli dış finansman ihtiyacı 21 milyon dolar
dır. Caltex bunu getirecektir, % 6 faizli kredi 
teklif etmiştir. Ancak, kargılığında 10 yıl süre 
ile bu rafinerinin hampetrol ihtiyacı Caltex'den 
ithal edilecektir, ithal edilecek beher va.ru için 
dünya piyasalarından 16 sent daha fazla döviz 
ödiyeceğiz. 10 yılda ithalât hacmi 200 milyon 
varil olduğna göre, yalnız bu pahalı hampetrol 
ithalinden Türk halkı 32 milyon dolar fazla dö
viz ödiyecefctir. Ayrıca, 7 milyon dolar faiz ve
recektir. Yani, 21 milyon dolarlık Caltex kre
disine karşılık Türk Milleti 10 yıl içinde 60 mil
yon doları dışarıya sevk edecektir, dışarıya ih-
racedecektir. İşte, sömürücü yabancı sermaye
nin ve Petrol Kanununun verdiği bir imkân ile 
Türk halkı .nasıl büyük kaynaklarını istismar 
ettirdiğini bu misal ile görüyoruz ve Sayın Ba
kandan Adalet Partisi Hükümeti adına bu and-
laşmanm neresinde millî menfaat gördüğünü, 
Hükümet programında beyan ettikleri millî 
menfaati gördüğünü açıklamasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç, lütfen bağ
layınız. 

O. H. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ KOÇ 
(Devamla) — Rafinaj kapasitesi konusunda 

bir gizli oyun daha vardır, ipraş - Ataş tevsi-
leri ve Marmara raf merisinin kurulması ve işlet
meye geçmesine kadar, devlet şir'ketimiz olan 
TPAO ya ait izmir rafinerisinin kurulması sav
saklanmaktadır. 4 yıldır sürüncemede duran bu 
3 milyon tonluk rafinerimkin 1971 de işletme
ye açılacağı söylenmektedir. Yan, önce yabancı 
şirketlerin rafinerileri işletm'eye aşılacak ve 
Türk piyasasına yerleşecek, daha sonra, TPAO 
nun millî rafinerisii işletmeye açılacaktır. 

BAŞKAN — Saym Şükrü Koç, daha çok 
mu var., efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ŞÜKRÜ 
KOÇ (Devamla) — Beş dakikalık müddet ta
nınmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Beş dakika daha Sayın Koç'un 
konuşmasının devamını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ŞÜK
RÜ KOÇ (Devamla) — Yabancı şirketler yalnız 
rafinerilerde bizi kendi politikalarına bağımlı 
kılmakla yetinmemektedir. Petrol keşfi ve ara
maları ile üretim ve naklinde de yabancı şir
ketlerin oyunları oynanmaktadır. 1945 te Ra-
man, 1951 de Garzan ve 1958 de Kâhta işletme
leri hariç tutulursa, 1961 - 1965 arasında C.H.P. 
li koalisyonlar döneminde 11 saha işletmeye 
açılmıştır. Bunların dışında yalnız bir yabancı 
şirket 1967 de yeni bir sahayı işletmeye açmıştır. 
Yabancı şirketler Adalet Partisi iktidara gel
dikten sonra aramalar yapmamaktadırlar. Bu
lunmuş bölgelerdeki petroi üretimine, yani bu 
sanayi dalının en kârlı safhasına önem verme
ye başlamışlardır. Bilindiği gibi 1965 yılma ka
dar yabancılar Türkiye'de zengin rezervler bu
lunmadığı, işitmeye elverişli ekonomik değerli 
yataklar olmadığı iddiasını yaymaya çalışmış
lardır, fakat bu dönemde yani 1961 - 1965 ara
sında Türkiye Petrollerinin büyük çabaları ve 
başlarındaki vatansever yöneticilerin iradeleri 
ile Türk hampetrol üretimi gittikçe artırılmış
tır. Şimdi de, yabancıların faaliyetleri arama
dan üretime kaymıştır. Artık, keşfetme ve ara
ma işine önem vermez görünüyorlar. 1965 te 60 
bin metrelik sondaj yapan şirketler, bu sondaj
larını iki sene sonra 21 bin metreye indirmiş
lerdir. 
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Hepimizin dikkatini çekmesi gereken bir 
başka nokta nokta da üretim ve tüketimde 
yerli petrol ve millî şirketlerin pay oranları
nın azalmakta oluşudur. 1966 da üretimin 
% 37,5, tüketimin % 14,8 ni temsil eden TPAO 
iki yıl sonra ürtimde % 35, satış ve tüketim 
oranında sadece % 15,7 de kalmıştır. Oysa 
ki, yalnız yabancı bir şirket, iki yıl içinde üre
timde % 35 ten % 43,3 e, tüketimdeki oranı 
itibariyle de % 13,8 den % 20,40 de yüksel
miştir. 

Demek oluyor ki, Türkiye üretimini fiilen 
artırmasına rağmen, petrole daha çok döviz 
vermek zorunluğu artan ve yabancı ham pet
role bağımlılığı gittikçe çoğalan bir ülke ol
maktadır. 

Bu türden bir politikanın kurbanı, bu 
asrın başından beri sömürülen İran'dır. Bü
tün dünya bilir ki, İran'da petrol imtiyazını 
eline geçiren bir yabancı şirket, tam 50 yılda 
İran halkına 114 milyon sterling (360 milyon 
dolar) vergi ödemiş, kendisi ise 1950 yılında 
yani bir yılda 180 milyon sterling (550 mil
yon dolar) kâr transfer etmiştir. 

Bu sömürüye son vermek istiyen milliyetçi 
liderler de yabancı şirketlerin teşviki ile, ya
bancılar tarafından tortiplenne askerî darbe
lerle düşürlmüşlerdir. 

Hükümet TPAO nın satış istasyonlarını 
Petrol Ofise devretmiştir. Ofisin imkânları ve 
kapasitesi bu yeni görevi yürütmeye elverişli 
kılınmadan, alınan karar satıcı Türk vatandaş
larını tedirgin ve perişan etmiştir. Sonunda, 
TPAO satıcılarına, «Dilediğiniz yerden petrol 
alın» denilmiştir. Bu durumda, Ofise nazaran, 
çok daha büyük avantajlar vâdeden, kredi ko
laylıkları gösteren, gizli indirimler yapabilen 
yabancı şirket petrollerinin Petrol Ofisi ve 
TPAO istasyonlarında satışı devrine girilmiş
tir. 

Bunun sonucu olarak, 1968 yılında Petrol 
Ofisinin satışında % 5 yaklaşan bir düşme ol
muştur. Aynca, Ofisin kendi istasyonlannda 
satılan ürünlerin katkılı olduğu, benzine mo
torin ilâve edildiği hakkındaki yaygın propa
gandalar da satışın düşmesine etkili olmuştur. 

Petrol boru hattının bir Devlet kuruluşu 
olarak kalması ve özel sektöre devredilmemesi 
C. H. P. nin samimî görüşüdür. Boru hattı ta
şımalarında Hükümetin yabancı şirketlere ta-

I nıdığı tarife indirimi dolayısiyle Hazinemiz 
her yıl milyonlarca dolarlık döviz gelirinden 
yoksun kalmaktadır. Yabancı şirketler kam
yon tankerleri tonu 18 lira taşıma ücreti 
ödedikleri halde, petrol boru hattına sadece 
6 lira ödemektedirler ve bundan dolayı Tür
kiye Petrolleri ile birlikte yabancı şirketlerin 
naklettiği ham petrolden Hazinenin yılda 
100 milyon lira civarında bir kaybı olmakta
dır. Esasen yurdumuzdaki işletmeciliklerin de 
% 80 oranında kârla çalışan şirketlerin böyle 
bir vergi dışında bırakılması akıl almaz bir 
mantık sonucudur ve dünyanın hiçbir yerin
de büyük petrol şirketleri böylesine ucuz boru 
hattı, «pipe - line» nakilleri yapmamaktadır
lar. Hükümetimizin himaye etmesi gereken 
bir şirket varsa, boru hattı tarifeleri dolayı
siyle, o da yıllık 200 milyonluk petrol gelirini 
tahsil edemiyen ve sadece % 20 kârla çalış
makla yeni yatırımlara büyük kaynaklar bu-
lamıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğını himayesi altına almalı ve onu destekleme
lidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Madenler, tabiatın topraklarımızın altına 

gömdüğü birer servet olduğu kadar, Türk 
milletinin asırlarca akıtttığı kan ve defnet
tiği kemiklerin mânevi birer karşılığıdır da.. 
Şehit kanları arasından çıkarılan Bor mina-
rallerini, şehit kemikleri arasından çıkarılan 
bakırları millî bir kıskançlıkla ele almamız 
gerekmektedir. 

C. H. P. olarak maden politikamız, millî 
servetlerimizin korunması ve çıkarılan bütün 
madenlerin yurt içinde işlenerek değerlendi-
rlimesinin sağlanmasıdır. 

Türkiye'nin en iyi kuruluşlarından birisi olan 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü ile öğünüyoruz. 
Tabiî servetlerimiz, petrolümüz, madenimiz için 
büyük emek ve önemli çalışmalar yapmışlardır. 
Ancak, son yıllarda bu kuruluşumuz da yaban
cılara maden arayıcılığı işini ihale etmeye baş
lamıştır. Yabancı uzmandan f ayadalanmaya evet 
diyoruz, fakat, yabancı şirketlere ihale ederek 
madencilikteki kaderimizi onlara terketmeye ra
zı değiliz. 

Karadeniz bakırlarının işletilmesi için A. P. ik
tidarının değiştirmemekte direndiği Maden Ka
nunu ile yabancı sömürüye terkedilmiştir. Bakır 

S kompleksine ait tesislerin kurulması için 30,5 
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milyon dolarlık dış krediye ihtiyaç vardır. AID 
(Amerika) % 2,5 faiz ve 40 yıl vadeli bir tek
lif yapmıştır. Karşılığında tesislerin bir özel te
şebbüs şirketine bırakılması ilk şart olarak ko
şulmuştur. Etibankın yani Devletimizin elin
deki bütün bakır yatakları, ucuz fiyatla bu şir
kete devrettirecektir. Ayrıca kuruluşa ait ser
mayenin % 49 unu Devlet verecektir. İthal edile
cek fabrika ve tesisler, pahalı fİ3^atla Amerika'
dan satınalmacaktır. Amerika gemileriyle ta
şınacaktır. Amerikan şirketlerine sigorta ettiri
lecektir. 

Böylece düşük gösterilen faiz oranını bir
kaç misliyle aşan döviz harcamak zorunda ka
lacağız. AID ile yapılan anlaşmaya göre, bakır
lar kurulacak özel şirket eliyle işletilecek ve 
satılacaktır. Yani satışı da şirketin şartlarına 
bağlı kalacaktır. Kaldı ki, bakır haiz olduğu 
ekonomik değer ve stratejik kıymet bakımından 
Türk Devletinin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunması gereken bir maddedir. Projeler hak
kında Hükümet AID ye bütün bilgileri vermeye 
hattâ temsilciler kuruluna seçilecek Türk va
tandaşının tâyini için Waşigton'un tasvibini al
maya mecbur bulunmaktadır. Bu, açıkça millî 
bağımsızlığımıza aykırı bir hükümdür. Ayrıca, 
40 yıl müddetle şirketin devletleştirilmesini ön
leme amaciyle, özel teşebbüse bırakılan hisse se
netlerini, özellikle yabancı hisse senetlerini 
Türk Hükümetinin kontroluna girmekten alı
koymaya ait imtiyaz maddeleri konmuştur. 

Bütün hükümleriyle Bakır Tesisleri Şirketi, 
yabancı sermayenin vereceği 30 milyon dalârlık 
borç yerine, birtakım kapitüler hukuk kuralla
rının bize kabul ettirilmesi hedefindedir. C. H. 
P. olarak, karma ekonominin samimî taraftarı
yız, fakat, milletin yeraltı servetlerini, birtakım 
yabancılarla birleşerek, paylaşıp işletmek ve 
satmak amacını güden bu karma işletmecilik 
tipine şiddetle karşıyız. 

Bakır tesisleri bir bakıma ikinci bir Ereğli 
Demir - Çelik örneğidir. İktidara geldiğimiz ilk 
yıl içinde Devlet ve millet cebinden şahıs zen
gin ettirme yolu olan bu şirketleri kamulaştırıp 
halka iade edeceğiz. 

Bor mineralleri hakkında Meclislerde yapı
lacak araştırma konuşmalarında görüşlerimizi 
enine boyuna açıklıyacağız. Şimdiden şunu be
lirtelim ki, boraks da diğer madenlerimiz gibi, 
Devlet eliyle işletilmesi gerekezı yeraltı servet-

lerimizdendir. C. H. P. programı bu konudaki 
görüşlerimizi açıkça belirtmiştir. İktidara geldi
ğimizde bütün stratejik madenleri Devlet iş
letmeciliğine teslim edeceğiz. 

A. P. iktidarı kömür işletmelerini de özel
leştirmeye çalışmaktadır. Bir kanunla, özel te
şebbüse ait verimsiz ve düşük kalorili linyitleri 
ocaklariyle birlikte satınalan veya üretimini 
satma taahhüdünde bulunan TKİ, satış depola
rında, fiilen, kendi ürettiği kömürlerin değil 
nüfuzlu partizanlara ait özel ocakların kömür
lerini satma amacı ile propaganda yapmaktadır. 
Bunlar devletçiliğin yozlaştırılması ve birtakım 
kişisel çıkarların hizmetine verilmesine ait çir
kin örneklerdir. 

Enerji Bakanlığına bağlı, bütün tesislerde, 
yeraltı ve yerüstü işyerlerinde çalışan Türkiş-
çilerine, Türk teknisiyen ve mühendislerine ve 
genel karargâhlarda petrol kuyusundaki nöbet
çilerimize, memurlarımıza başarılar dilerken, 
milletimizin ortak malı bulunan bu servetleri 
yerli ve yabancı bütün çıkarcılara karşı koru
malarını, görevlerinin sınırda düşman askeri 
karşısındaki Mehmetçiğin vatan bekçiliği ka
dar önemli olduğunu bilmelerini diler, hepinize 
O. H. P. Grupunun sevgilerini sunarım. (O. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına. 
Sayın Bahri Yazır, buyurun efendim. 

Bâzı arkadaşlarımız daha önce bu konuda 
20 dakika ile söz haklarının kayıtlanmış oldu
ğunu bilmesine rağmen yarım saati mütecaviz 
zaman içinde okunabilecek nutuklar hazırlıyor
lar. Bundan sonraki bütçelerde dikkatlerini rica 
ederim. 

Buyurun Sayın Yazır, Saat: 24,00 

G. P. GRUPU ADINA BAHRİ YAZIR 
(Bursa) — Millet Meclisinin saygı değer üyeleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1969 
malî yılı bütçesi hakkında Güven Partisi Mec
lis Grupunun görüşlerini arz etmeye çalışaca
ğım. 

Hizmet sektörlerine ayrı ayrı temas etme
den evvel, Türkiye'nin Enerji, su, maden ve 
petrol kaynaklarının araştırılması, planlanması, 
geliştirilmesi ve kontrolü gibi son derece hayati 
ve milletçe kalkınmamızda başlıca hizmetleri 
kapsıyan bir Bakanlığın, kuruluş üzerinden beş 
yıldan fazla bir zaman geçtiği halde, henüz Teş
kilât Kanunundan yoksun bulunmasını mazeret 

— 642 — 



M. Meclisi B : 55 18 . 2 . 1969 O : 3 

kabul etmez bir kusur olarak görüyor ve bu
nu ifade etmekten üzytntü duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, DSİ Genel Müdürlüğü 
Bütçesi, son yılda hizmetin icabettirdiği ölçüde 
artış kaydetmemiştir. Yatırımlarda, maliyetle
rin hissedilir derecede arttığı dikkate alınırsa, 
DSİ nin 1969 bütçe yılında verimlilik derece
sinin özlenen seviyeye ulaşamıyacağı görülür. 
Devlet Su işleri, az gelişmiş bir ülke olan yur
dumuzun kalkınmasında temel meseleleri teş
kil eden topraklarımızın sulanması, taşkınlar
dan ve erozyondan kurtarılması, bataklıkların 
kurutulması, hidro elektrik tesisleri inşaatı, 
içme ve sulama suyu temini gibi çok yönlü ve 
o derece önemli işleri yapmakla görevli bulun
duğuna göre bu Genel Müdürlük Bütçesinin çok 
daha kabarık olması gerekirdi. 

Bugün Türkiyemizde, nüfusun % 68 i köy
lerde yaşamakta, kasabalar nüfusunun önemli 
bir kısmı da tarımla uğraşmaktadır. Bu gerçek 
göz önüne alındığında, gerek millî gücümüzün 
artması, gerekse tarımla uğraşan ve ekserisi 
dar gelirli olan vatandaşlarımızın refah seviye
lerini yükseltmek için, tabii kaynaklarımızın en 
önemlilerinden olan toprak ve su kaynakları
mızın değerlendirilmesinin ne derece hayati 
önem taşıdığı kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Bugün Türkiye, ekilebilir topraklarının sını
rına ulaşmıştır. Bu durumda ziraat arazisinin 
genişletilmesi mümkün olmadığı gibi, bunda fay
da da yoktur. Ancak, tek çıkar yol, birim ba
şına verimi artırmaktır. Bunun için de, sulana
bilmesi mümkün topraklarımızın fenni bir şe
kilde sulanması gerekmektedir. Halbuki, sula
nabilmesi mümkün topraklarımızın % 70 i ha
len sulanamamaktadır. Topraklarımızın büyük 
bir kısmı su taşkınlarına mâruz bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; Sosyal, ekonomik ve 
sınai kalkınmamızın bel kemiğini teşkil eden 
elektrik enerjisi bakımından da ileri memleket
lere nazaran çok gerilerde bulunmaktayız. Tür
kiye'mizde fert başına düşen enerji tüketimi 
180 Kw. dır. Bu miktar Yunanistan'da 500, Bul
garistan'da 900 Kw dır. İleri Avrupa memleket
lerinde fert başına enerji tüketimi 1 450, sana
yileşmiş ülkelerde ise 2 000 Kw. tın üstündedir. 
Bunları arz etmekten maksadımız, elektrik ko
nusunda bulunduğumuz yeri tesbit ve önümüz
de ne derece ağır işlerin bulunduğuna işaret et

miş olmak içindir. Yurdumuzun ekonomik, sos-
yol ve endüstriyel dâvaları bakımından büyük 
bir yer işgal edecek Keban Barajının, projesinde 
öngörülen müddet içinde hizmete açılması aynı 
zamanda elektrik konusunda durumumuzu bü
yük ölçüde ferahlığa kavuşturacaktır. Aynı 
konularda, Orta - Anadolunun kaderinde büyük 
ölçüde olumlu sonuçlar vereceğine inandığımız, 
imzalarımızın da bulunduğu önergelerle îkinci 
Beş Yıllık Plâna dâhil edilen ve Develi Projesi 
adı iHe çalışmaları ilerlemiş bulunan Gıcık Bara
jının yapılabilir raporunun bu yıl içinde çıka
cağını ve biran evvel işe başlanacağını ümidedi-
yoruz. 

Memleketimizde elektrik enerjisinin etüt, 
plân, inşa ve işletme gibi faaliyetleri bir elden 
idaresi için düşünülen Türkiye Enerji Kurumu 
kanuk tasarısının biran evvel gerçekleşmesini 
bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Maden Dairesinin il
gili bütün teşekküllerle sıkı bir işbirliği yapa
rak, Türkiye maden potansiyelinin ciddî ve ilmî 
bir emvanterini yapmasını, madenciliğimizin ge
lişmesi bakımından ilk şart olarak görüyoruz. 
Yeni Maden Kanununun Anayasamızın esprisi 
içinde ve şimdiye kadar yapılan anlaşmaların 
aksak tarafları da dikkate alınarak biran evvel 
çıkanlmsından memnuniyet duyacağız. Türki
ye'de, dünyanın en büyük Bor rezervlerinin 
mevcudolduğu sabit olmuştur. Bor madenleri 
konusunda gelmiş geçmiş çeşitli iktidarların ya
bancı menfaatlerine imkân veren hatalarından 
gereken dersi çıkarıp, madenlerimizi en uygun 
şekilde işletmek lâzımdır. Bu konuda Senato 
araştırmasının aydınlığa çıkardığı gerçekler dik
katten uzak tutulmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da petrol ko
nusuna temas etmek istiyorum. Petrol konusu, 
Güven Partisinin üzerinde önemle durduğu, her 
vesile ile önemine lâyık şekilde savunduğu son 
derece hayati bir mevzudur. Bu konu üzerindeki 
mâruzâtımız şu bölümler üzerinde olacaktır : 

1. Petrol Kanunu. 
2. Güven Partisinin petrol politikası, 
3. Rafinaj işleri, 
4. Ham petrolde fiyat indirimleri, 
5. Petrol boru hattı, 
6. Yüksek oktanttı benzin meselesi. 
Şimdi bölümlere sırasiyle temas edeceğim. 
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Geçen yıl Güven Partisinin Önergesiyle 
Yüce Meclis tarafından kabul edilen hükümle
rin en önemlisi, Petrol Kanununun değiştirilmesi 
ile ilgili idi. Kabul edilen bu önergede, «Petrol 
mevzuatımız mifllî menfaatlerimiz göz önünde 
tutularak süratle gözden geçirilecek ve bu an
layış içinde, özellikle kamu kuruluşlarının, çalış
malarını engelliyen tatbikat ve mevzuat Petrol 
Kanununun kambiyo ve kâr transferleriyle Dev
let payı konusundaki hükümleri yurt menfaat
lerine uygun bir şekilde yeniden düzenlenecek
tir.» denilmekteydi. Geçen yıl Sayın Bakan tara
fından mütaaddit defalar ve kesin ifadelerle 
Meclise sevk edileceği vadedilen Petrol Kanu
nunu değiştirecek tasarı şu ana kadar Yüce Mec
lise gelmiş değildir. 1969 un seçim yılı olması ve 
tasarının tatile girmeden kanunlaşması lüzumu 
dikkate alınarak adı geçen tasarının biran evvel 
Meclise getirilmesinin önemine işaret etmek is
teriz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimizin kolaylıkla 
değerlendirilmesi maksadiyle petrol konusu hak
kında Güven Partisi Meclis Grupunun görüşle
rini özet olarak arz etmek isterim. 

Grupumuz, petrol konusu millî bir dâva sa
yar. Petrol arama, çıkarma ve tasfiye faaliyet
leri ile petrol boru hatlarının, petro - kimya sa
nayiinin Devlet kesimi içinde yer almasını amaç 
bilir. Yürürlükteki mevzuat gereğince memle
ketimizde petrol arama, çıkarma ve tasfiye faa
liyetlerinde bulunan yabancı şirketlere tanınmış 
ottan haklar süreleri tamamlajıınca Devlete geç
meli ve yabancılara yeni arama, çıkarma, ve tas
fiye haklan tanınmamalıdır. Yabancı petrol şir
ketlerinin daha önce aldıkları ruhsatlara daya
narak yapacakları faaliyette iyi niyetin gerek
tirdiği tarzda ve süratle çalışmalarının sağlan
ması zaruretine inanıyoruz. Bu şekilde çalışmı-
yan yabancı şirketlerin ruhsatları hukuk kural
larına uygun olarak geri alınmalıdır. 

Grupumuz, sermayesi Devlete ait millî petrol 
kuruluşlarının petrol arama çıkarma, ve tasfiye 
faaliyetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin" 
kaldırılmasını ister. 

Petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının sadece 
millî üretimle karşılanmasını hedef biliriz. Bu 
hedefe ulaşıncaya kadar yerli petrolümüze ve 
yerli petrol ürünlerimize ithal malı petrol ve 
petrol ürünlerine göre, öncelik tanınmalıdır. 
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Bu. amaçla, petrol ve petrol ürünleri ithali
ne gereken sınırlamaları koymak Devletin gö
revidir. Devletin ve kamu kesiminin petrol ürü
nü ihtiyaçlarının karşılanmasında sermayesi 
Devlete ait millî petrol kuruluşlarına öncelik 
tanınmalıdır. - Petrol konusundaki amaçlara 
ulaşabilmek için, petrol konusu ile uğraşan mil
lî kuruluşların malî ve teknik imkânlarını ge
liştirmenin lüzumuna inanıyoruz. 

Arkadaşlarım, Petrol Kanununun aksıyan ve 
ıil^ menfaatlerimize aykırı taraflarının dü

zeltilmesi için Hükümetten gayret beklerken, 
önümüzdeki sayılı günlerin de heba edilmesi ih
timalinden ciddî olarak endişe etmekteyis. 

Muhterem arkadaşlarım; geçen yıl yapılan 
müzakerelerde 28 Ekim 1967 trihli Kararname
nin Haiîineyi zarara sokacağını iddia etmiş ve 
tedbir alınmasını talebetmiştik. Bugün endişe
l imizin isabetli olduğu meydana çıkmış, adı 
geçen kararname yüzünden Hazine şimdiden 
52 milyon lira zarara uğramıştır. Bu zarar 
söyle meydana gelmiştir. 

6181 sayılı eski kararnameyle yalnız ATAŞ 
Grupuna dâhil yabancı şirketlerin ithal ettiği 
hampetrolde akaryakıt istikrar fonuna 1967 
ve 1968 yıllarında 91 milyon lira girmesi gerekir
ken, 8957 sayılı yeni Kararnameye göre alman 
miktar 39 milyon liraya düşmüştür. Aradaki. 
fark 52 milyon liradır., Konu, Genel Balkanı
mız Sayın Feyzioğlu tarafından etraflı şekilde 
açıklandı, çok önemli gördüğümüz bu konuyu 
la saca tekrar etmekte fayda umuyoruz. Bu me
sele halledilinceye kadar da kaçıncı defa oldu
ğunu, düşünmeden tekrara devam, edeceğiz. 
Konuyu özet olarak şöyle ifade edebiliriz: 

Hampetroıde yapılan indirim, önceleri ya-
1 aııcı şirketler tarafından rafineride elde edilen 
ürünlere intikal ettirilmediği için, bu şirket
lerin kârları azalacak yerde büsbütün kabar
mış, binnetice yapılan indirimden fiilî bir fay
da, elde edilmemiştir. Genel Başkanımızın da im-
zasım taşıyan bir önerge üzerine, Yüce Meclis 
tarafından petrolle ilgili Meclis Araştırması 
atılmasına müncer olan müzakereler sırasında 
hampetroldeki fiyat indiriminden doğan mali
yet farkının şirketlere bırakılmayıp, akarya
kıt istikrar fonuna alınması zarureti ısrarla 
savunulmuştu. Hampetrolde yapılan varil ba
şına 40 sentlik indirim, Mobilin ithal ettiği Ker-
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kük petrolü için % 18,2, BP. nin ithal ettiği 
Katar hampetrolü için % 20,5 oranında bir ucuz
luk ifade ediyordu. Bu indirimin Türk Lirası 
olarak tutarı ton başına 27 liradır. Şu halde 
bir ton hampetrolden elde edilen ürünlerden 
akaryakıt istikrar fonuna alınacak miktarın 
da 27 lira civarında olması gerekirdi. Bu mak
satla 6181 sayılı Kararnamede akaryakıt istik
rar fonuna ayrılacak miktarlar benzinde % 
18,41 gazda % 16,32, motorinde ise % 20 ola
rak tesbit edilmişti. Buna göre bir ton hampet
rolden elde edilecek, gaz, benzin ve motorinden. 
alınan paranın tam 27 lira tuttuğu, böylece in
dirimin. tam olarak karşılandığını görüyoruz. 
Buraya kadar söyliyecek bir şey yoktur, ama 
ortaya yeni bir kararname çıkıyor. 28 Ekim. 
1967 tarihli bu kararname, % 18,41 - 16,32 ve 
20 olan oranların hepsini % 8 olarak değiştiri
yor. Bu kararname geçmişe de geçerli olarak 
yürürlüğe konuluyor, işte bu değişikliğin neti
cesi, akaryakıt istikrar fonuna giren paranın 
sadece iki yılda 52 milyon lira eksilmesidir. Bu 
durumun düzeltilmesini Hükümetten talebedi-
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, çok kısa da olsa petrol 
boru hattı üzerindeki görüşlerimizi arz etmek 
istiyorum. 

Petrol boru hattının inşası, nakliye masrafla
rına düşünerek yerli petrol üretimini teşvik 
edici bir rol oynamıştır. Ancak, kanaatimizce, 
tesbit edilen taşıma tarifeleri yabancı şirket
ler lehine büyük farklar husule gelmesine yol 
açmıştır. Evvelce hampetrollerini demiryolu 
ve tankerle taşımakta olan yabancı şirketler, 
bugün boru hattından faydalanmak suretiyle 
taşıma ücreti olarak takriben eskisinin yarısı 
kadar bir bedel ödemektedirler. 

1968 üretimi esas alınırsa, tanker veya de-
miryoliyle yapılan nakliyatın maliyeti ile, 
boru hattı ile taşımanın maliyeti arasında şir
ketler lehine yılda husule gelen fark 70 mil
yon Türk lirasıdır. Şüphesiz, nakliye ucuzlu
ğu. olmasaydı üretim bu ölçüde artmazdı de
nebilir, doğrudur. Ancak Petrol Kanunu, keşfe
dilmiş rezervlerin en verimli şekilde işletilme
sini emretmekte ve Hükümete bu konuda kont
rol görevleri vermektedir. Bu itibarla hem üre
timi artıracak, hem de şirketlere nakliye mas
raflarının azalmasından dolayı bu ölçüde bü-
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yük istifadeler sağlamıyacak bir formül buluna
bilirdi. Kanaatimizce, millî kuruluşumuz olan 
Türkiye petrollerinin gelirlerini artıracak şe
kilde tarifeyi yükseltmek, ya da, boru hattı ile 
tannan hampetrolden bir taşıma vergisi almak 
suretiyle yılda 70 milyon lira gibi büyük bir 
farkın bütünüyle yabancı şirketlerin kasasına 
girmesi önlenmelidir. 

Güven Partisi Meclis Grupu olarak, Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünün de lüzum görüle
cek her yurt bölgesinde petrol arayabilmesi için 
kanuni imkana kavuşturulmasını şart görüyo
ruz. 

ATAŞ rafinarisinin tevsi edilmesini ve plân 
hükümlerine aykırı olarak yeni rafinerileri, için 
rai-öî petrol kuruluşumuz dışındaki şirketle
re bölge verilmesini millî menfaatlerimize ay
kırı sayıyoruz. Mevcut rafinerilerin tevsii ve 
yeni kurulacak rafinerileri için alınmakta olan 
kıediler umumiyetle bir şarta bağlanmakta
dır. Hükümet bu krediyi veren petrol şirket
lerinden S - 10 yıl müddetle hampetrol almak 
taahhüdüdünde bulunmaktadır. Bu gibi taah
hütleri millî petrol politikamıza uygun mütalâa 
etmiyoruz. 

Bir diğer husus da yüksek oktanlı benzin 
meselesidir. 

Normal benzini yüksek oktanlı benzin yap
mak için «Tetraetil» adlı bir madde eklenmek
tedir. Bu maddenin ton başına maliyeti takri-
bei 2,5, âzami 3 dolar civarındadır. 

Bugünkü tarihle Sayın Bakandan genel Baş
kanımıza bir sual vesilesiyle gönderilen yazılı 
mektupda, bahsettiğimiz bu farkın 3 dolar de
ğil, 60 Türk lirası, yani 6 dolar kadar oldu
ğu, dolayısiyle yabancı şirketlerin yüksek 
oktanlı benzini normal benzine nazaran 6 do
lar farkla satmalarının bir fahiş kâr temin et-
miyeceği yazılmakta ise de, şunu kemali hu
lûs ile Sayın Bakana ve Bakanlık erkânına arz 
etmek isterim ki, lütfetsinler bu konuda bir ko
misyon kursunlar, meseleyi derinlemesine in
celesinler. Göreceklerdir ki normal benzini yük
sek oktanlı benzine çevirmek için şirketlerin 
girdiği, külfet, âzami 3 doların altında olacak
tır. 

Yine adı geçen kararnameden faydalanarak, 
bugün fiilen 87 oktan civarında olan normal 
benzinin oktanını düşürerek yabancı şirketle-
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rin açıktan bir kâr daha sağlamalarından en
dişe ediyoruz. Son çıkan kararnamede halen 
satılmakta olan 87 oktanlı benzinin takriben 7 
oktan derecesi düşük olarak satılmasına im
kân verilmektedir. Avrupa standartlarına göre 
böyle bir oktan derecesindeki benzinin motorlu 
vasıtalarımız için de zararlı olduğunu ilgililer 
ve bu hususta bilgililer beyan etmekte ve bu 
kararnamenin de düzeltilmesini şart görmek
tedirler. Bu konunun Hükümetçe yeniden ele 
alınmasını, yüksek oktanlı benzin için şirketlere 
maliyet artışı dışında lüzumsuz kârlar verilme
sine yol açacak hatanın düzeltilmesini bekliyo
ruz. Ayrıca, dağıtım şirketlerinin normal benzin 
satışlarını çeşitli usul ve bahanelerle kısarak, 
vatandaşları yüksek oktanlı ve pahalı benzin 
almaya mecbur etmelerini önlemek için tedbir 
alınmasını istiyoruz. 

Sözlerime son verirken Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bütçesinin yurdumuza, 
Devletimize ve Bakanlığımıza hayırlı ve uğur
lu olmasını dileriz. 

G. P. Meclis Grupunun saygılarını sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Güner, A. 

P. Grupu adına buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA ARİF HİKMET GÜ

NER (Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; A. P. nin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki tenkid ve 
temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, daha önce ko
nuşmuş olan arkadaşlarımın mütalâalarına kıs
men olsun dokunmak istiyorum. 

T. t. P. nin muhterem sözcüsü hemen he
men her bütçe üzerindeki konuşmalarının bir 
kopyasını yapmış bulunmaktadır: Kapkaççı özel 
sektör, Amerikan kapitalistleri ve Türkiye'de
ki ortakları, Devlet kasasından özel sektöre 
kredi vermek, Devlet kasasından özel sektörü 
zengin etmek, kalkınmamızı gerçekleştirmeden 
yoksun felsefe, montaj sanayii. 

Bu konuşmaları Bütçe Komisyonunda ve 
Meclisteki müzakerelerde, hemen hemen her 
bütçede aynı ifadelerle görmek mümkündür. 
Bu sözlere her bütçede lâyık olduğu cevabı ve
rilmiştir. 

ö. H. P. nin muhterem sözcüsüne gelince, di
yebilirim ki bu sözler mahiyet itibariyle yine 

bir kopyadan ibarettir: Yabancı sermaye düş
manlığı, yerli kaynaklarımızın mutlaka devlet 
tarafından işletilmesi ve bu düşünce içinde muh
telif demagojik ifadeler... 

Şimdi arkadaşlarım, petrolümüzün ve bütün 
madenlerimizin bir nevi yabancılara ipotek edil
diği söylenmektedir, fakat buna dair kesin, açık 
misalleri, yoktur, üstelik, iktidara geldikleri 
takdirde bunları devletleştireceklerini söyle
mektedirler. Halbuki iktidarda idiler, devletleş
tirmelerine dair en ufak bir teşebbüsleri olma
mıştır. Bilâkis, Genel Başkanlarının bu mesele 
müzakere edildiği zaman dahi, gerek yabancı 
sermayenin gerekse özel sektörün çalışmalarında 
kanunların yürürlükte olduğunu ve serbestçe 
devam edebileceğini beyan etmiştir. Acaba ken
di politikalarını bu devrede değiştirmişler mi-
diı*, bizim için meçhul bulunmaktadır. Bunu da 
beyan etmiş olsalardı, çok daha isabetli hare
ket etmiş olurlardı, biz de işin mahiyetini daha 
iyi anlamış bulunurduk. 

Her tedbirin kötü olduğunu söylemek kolay-
dıı\ Ancak bunun iyisinin nasıl olduğunu söy
lemek de lâzım. Yalnız, «Bunu Devlet yapsın, 
biz millî bir politika olarak bunların hepsinin 
devlet tarafından yapılmasını istiyoruz» demek 
kâfi gelmez. 

Nasıl yapılacak? Bir işin başarılması için 
muhtelif şartlar lâzım ve şartlardan birisi de o 
iş için lâzım olan sermayedir. Bu sermayeyi ya 
yerli kaynaklardan temin edeceksiniz veya ya
bancı kaynaklardan temin edeceksiniz. Türki
ye'nin millî geliri muayyendir. Millî gelirden 
alınabilecek vergi de muayyendir. Bu vergiden 
fazlasını alamazsınız. Aldığınız takdirde ver
gi kaynaklarını kurutursunuz; dünyada denen
miş, tecrübe edilmiş meseleler ve usullerdir. Hal
buki Türkiye geri kalmış bir memlekettir. Tür
kiye'nin biran evvel kalkınması (lâzımgelir. 
Türkiye'de işsiz ve gizli işsiz sayısı bir hayli
dir; bunlara iş temin edilmesi lâzımgelir. Bu 
bakımdan da gelir kaynaklarımız mahdut oldu
ğuna göre, dış kaynaklara muhtaç bulunmak
tayız. 

Bunin da iki yolu vardır; ya kredi alacağız 
veya yabancı sermaye gelecektir. E,, gerek ya
bancı sermaye gerekse kredi keyf için Türki
ye'ye gelmez, onun da kendine göre birtakım 
menfaatleri vardır. Bu menfaatler Türkiye'nin 
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menfaatlerine uygun olduğu takdirde, biz bun
ların gelmesine müsaade ederiz ve bizim ge
rek Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu ve gerek
se kredi alma hu&usundaki gayretlerimiz bu 
noktaya teksif edilmiş bulunmaktadır. Bundan 
daha mssait şartlarla bize kredi veren ~ veya 
gelmek istiyen yabancı sermaye varsa, onla
rı da ortaya koyup mukayese etme imkânları-
m araştırmamız ve bulmamız icabeder. Bunlar 
olmadığı takdirde, mücerret olarak bu tip iddia
larda bulunmak hiç kimseye fayda vermez, 
Türkiye'ye de fayda vermez ve vermediğinin 
emareleri meydandadır. Ne petrol sahasında 
büyük gayretler sarf edilmiştir, ne de geniş öl
çüde bir yabanca sermaye Türkiye'ye gelmiştir. 
Gelmemesinin başlıca sebeplerinden biri de bu 
tip ulu - orta konuşma ve tenkidlerimizdir. Bi
zim bu imkânlarımızı en iyi şekilde kullanmak 
üzere, bu kaynakların yerlerini bize gösterme
dikleri müddetçe, elbetteM bu tenkidlerden bir 
fayda beklemek mümkün olamaz. 

Bu umumi konuşmamdan sonra Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı üzerindeki mütalâala. 
nmızı arz ediyorum. 

Diğer konuşmacıların da beyan ettikleri 
gibi, her ne kadar 1963 senesinde kurulmuş 
bulunan bu Bakanlığın bir teşkilât kanunu yok
sa da, ki bu yokluk elbetteM mühimdir, bunun
la beraber teşkilâtın bünyesinde bulunan, bu 
Bakanlığın bünyesinde bulunan kuruluşlarının 
bir kısmının eski fakat sağlam müesseseler, ye
nilerinin de oldukça modern müesseseler olma
sı sebebiyle, kuruluş kanununun bulunmayışı 
büyük güçlükler doğurmamıştır. Doğurmadığı 
içindir ki, aşağıda zikredeceğim başarılı hiz
metleri yapmak imkânı olmuştur. 

Kısaca madenlerimizin değerlendirilmesi, 
yeraltı ve yer üstü sularımızın en ekonomik 
şekilde kullanılması bakımından faaliyet gös
teren bu Bakanlık görevlerini; Maden Dairesi, 
Teknik Arama Enstitüsü, Etibank, Türkiye 
Kömür İşletmesi, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü, Petrol Dairesi, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı, Petrol Ofis ve Petro - Kim
ya vasıtasiyle yapmaya çalışmaktadır. 

Bugüne kadar Türkiye'nin bugüne kadar 
demesem bile, benim tahsilde bulunduğum 
1942 - 1945 yıllan arasında üniversitede bulun
duğum sıralarda Türkiye'nin, hakikaten ma

den bakımından fakir bir memleket olduğu 
söylenirdi; ama hamdolsun yapılan araştırma
lar, Maden Tetkik Aramanın yaptığı araş
tırmalar ve madencilerin hamen hemen macera 
denebilecek kadar fedakâr ve gayretli çalış-
malariyle, Türkiye'de madenlerin bol olduğu ve 
bâzı madenler bakımından da Türkiye "nin zen
gin bir memleket olduğu meydana çıkmış bu
lunmaktadır. Tabiî, madenlerin bulunması kâfi 
bir unsur değildir. Bu madenlerin çıkarılıp 
işlenmesi lâzımgelir. Evvelâ bulunan madenle
rin rezervlerinin tesbit edilmiş olması lâzım
gelir. Bunun önlemini bilhassa demir yatak
ları ve bakır yataklarının bulunmasında gör
mekteyiz. Türkiye'de demir yataklarının re
zerv miktarının kâfi derecede tesbit edilme
miş olması sebebiyle, gerek üçüncü gerekse 
dördüncü demir çelik fabrikalarının kuruluş 
yerlerinin seçiminde de müşkilât görülmekte
dir. Keza Samsun'da kurulmakta olan ba
kır kompleksi için, bilhassa Karadeniz Bölge
sindeki dağlarda mevcut bakır yatakları
nın tesbiti, Türkiye için çok büyük bir döviz 
kaynağı olan bakırların mamul halde, hiç de
ğilse yarı mamul halde sevk edilmesi bakı
mından zarureti aşikârdır. 

Madenler bulunsa, rezervleri tesbit edilse 
dahi bunların işletmeleri için hiç şüphe yok ki 
iyi bir hukukî düzen lâzım gelir. Bu bakımdan 
da çıkarılmış olan Maden Kanunu bugün için 
bu meseleyi bir düzene bağlamış bulunmakta
dır. Ancak Maden Dairesinin kanunu çıkma
mıştır. Bu dairenin bir sicil tutar daire olmak
tan, bir ruhsat verme dairesi olmaktan çıkarı
lıp, madenlerimizin değerlendirilmesinde aktif 
ve takipçi bir rol oynar hale getirilmesi zaru
ri bulunmaktadır. Bundan sonra da madenle
rin, hele rezervleri kâfi tesbit edilmemiş olan 
madenlerin işletilmesi umumiyetle bir nevi ku
mar olmaktadır. Bu sebepledir ki, Türkiye'de 
pek çok madencilerimiz iflâs etmişlerdir veya 
üstten, açıktan işleme suretiyle madenlerimizin 
israfına sebebolmuşlardır. Bunun için geniş ve 
büyük sermayeli mütehassıs bir bankaya ihti
yaç vardır. Her ne kadar Maden Bankası ku
rulmuş ise d'e, bunun süratle faaliyete geçmesi 
ve sermayenin artırılması madenlerimiz bakı
mından zaruri bulunmaktadır. 

Gerek madenciliğimiz ve gerekse enerji ko
nularımızla uğraşan en büyük teşekkülümüz 
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Etibank Gen'el Müdürlüğüdür. Ancak bu kuru
luşun çalışmaları üzerindeki görüşlerimize geç
meden önce, Türkiye ve dünyadaki enerji ve 
yakıt durumu üs-rinde bir nebze durmakta 
fayda vardır. 

1965 istatistiklerine göre fert başına isabet 
eâ!Qjı enerji tüketimi dünya vasatisi 1014 kilo-
vatsaattir. Bizde ise bu tarihte 157 kilovatsa-
atten ibaretti. Bugün ancak 200 kilovalsaate 
erişebilmiştir. Dünyanın 1965 teki seviyesine 
erişebilmemiz için 1985 yılını beklememiz ge
rekecek. Bundan da anlaşılıyor ki, Türkiye 
enerji bakımından dünya vasatisinden 20 yıl 
geride bulunmaktadır. 

Halen dünyada enerji ihtiyacı kömür, pet
rol, tabiî gaz, bitümlü şistler, hidrolik, nükle
er, jeotermik, güneş, rüzgâr ve met-cezir gibi 
ticari, odun ve tezek gibi de gayriticari enerji 
kaynaklan ile karşılanmaktadır. 

Enerji tüketiminde olduğu gibi ticari enerji 
kaynaklarını kullanma bakımından da dünya 
vasatisinin altında bulunmaktayız. Nitekim da
ha 1950 de dünyada kullanılan gayriticari 
enerji kaynaklarının tüm enerji kaynaklarına 
nisbeti % 20 iken, memleketimizde 18 sene son
ra 1968 de halen % 32 nisbetinde bulunmakta
dır. Bununla beraber, gerek dünyada ve gerek
se yurdumuzda bir taraftan ticari enerji kay
nakları arasında kullanma nisbeti değişirken, 
diğer taraftan gayriticari enerji kaynakları
nın kullanma nisbetleri de azalmaktadır. 

Odunun yakıt dışı bilhassa sanayideki öne
mi ile, tezeğin gübre olarak kullanılmasındaki 
değeri daima önplânda mütalâa edilmesi gere
kir. Yakıt olarak kullanılan tezek gübre olarak 
kullanıldığı takdirde 2,5 milyar liralık zirai 
mahsul fazlası 'elde etmemize imkân verecektir. 

Hidro - elektrik enerji potansiyelimiz ise 70 
milyar Kwh. civanndadır. Daha fasla artırıl
ması mümkün görülememektedir. Taş kölmürü 
rezervlerimiz ve havzanın bünyesi ise yıllık taş 
kömürü üretiminin 9,1 milyon tonu aşmlyaca,-
ğmı göstermektedir. Bu durumda demir çelik 
sanayiimizin inkişafı 2000 yılında 16 milyon ton 
taş kömürü ithalâtımızı zaruri kılmaktadır. Bu 
sebeple taş kömürünü yalnız ağır sanayide kul
lanmak zorunda bulunuyoruz. 

Halen elektrik santrallerimizin gücü 1275 
MW'ı termoelektrik, 735 MW'ı hidroelektrik 
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olmak üzere 2 000 MW'ı bulmuştur. Elektrik 
enerjisinin üretimindeki yıllık artış nisbeti yüz
de 12 civarındadır. Buna rağmen üretim tale
bin çok altındadır. Boş kapasite olmadığı gibi, 
yedeksiz de çalışıldığından, pek çok yerde iste
nilen miktar ve evsafta devamlı elektrik ener
jisi teminine imkân olamamaktadır. 

Belediyelerin elektrik hasılatını diğer .hiz
metler için de kullanması, her birinin ayn ayrı 
tutumlarda olması, elektrik üretim ve dağıtımı
nın teşekkül tarafından yapılması, büyük fiyat 
farkları olması sebepleriyle, elektrik işlerinin 
yeni yeni organize edilmesi ve diğer arkadaşla-
rımızm da talebettiği veçhile, TEK kanununun 
biran evvel çıkarılmasını 'biz de zaruri görmek
teyiz. 

Enerji kaynaklarımızın hudutlu olduğu dü
şünülürse, köy elektrifikasyonu için mahallî 
akarsulardan istifade edilmesini tavsiyeye şa
yan görüyoruz. 

Memleketimizdeki talbiî guz ve jeotermal 
enerji yataklarının bulunmasına hız verilmesi-
m. ve Irak tabiî gazlarının Türkiye'yle getiril
mesi projesinin biran önce realize' edilmesini 
temenni etmekteyiz. 

Nükleer enerjiden faydalanılması için gere
ken etütlerin yapılması işinin, 1968 yılında biri 
Türk, dördü ecnebi firmadan müteşekkil bir 
konsorsiuma verilmiş olmasını şayanı memnuni
yet görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Etibank 1969 yı
lında 991 462 000 liralık harcama yaparak ma
den, kimya, metallurji ve enerji - elektrik sa
hasına yatırım yapacaktır. 

Bankanın yapacağı bu yatıranlarla, halen 
inşaatına çalışılan enerji santrallan; Anharlı 
Santralının III» ünitesi ve IV. ve V. üniteleri, 
Hopa Termik Santralı, Seyitömer Santralı ve 
ayrıca Seyitömer II. ünitesi de bu yıl başlana
cak, 1972 yılında bitirilecektir. Bunlann dı
şında bu sahada 2003 Km. enerji nakil hattı 
ile muhtelif güçte 69 trafo merkezi hizmete so
kulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Güner, bir dakikanız 
var, lütfen ona göre konuşmanızı ikmal ediniz. 

A. P. GRUPU ADINA ARİF HİKMET 
GÜNER (Devamla) — Ben de bir miktar acaba 
rica etsem?.. 
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BAŞKAN — Ne kadar talebediyorsunuz?.. 
A. P. GRUPU ADINA ARİF HİKMET 

GÜNER (Devamla) — 10 dakikada toplamaya 
çalışırım. 

BAŞKAN — Arkadaşımız 10 dakika daha 
müddet talebediyor. Talebi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA ARİF HİKMET 
GÜNER (Devamla) — Banka, madenciliğimizi 
sahasında, Uludağ Wolfram maden tesisleri, 
Seydişehir alüminyum projesi, Bandırma sül-
firik asit tesisleri, Ergani Bakır İşletmesi, Fla-
tasyon ve İzabe Tevsii işi, Emet Kolemanit İş
letmesi ve kil yıkama Ve kalsinasyon tesisleri, 
Konya Cıva İzabe Tesisleri tevsii Maden Sülfi-
rîk asit tesisleri ve Keçiborlu Kükürt İşletmesi 
Flatasyon ve İzabe tesisleri işlerinin yapımına 
devam etmektedir. 

Etibank ayrıca 26 teşebbüsle ortaklık kur
muştur, bunlara 192 milyon lira yatırmıştır, bu 
sene 98 milyon lira daha yatıracaktır. Ödenmiş 
sermayesi 500 milyon lira ve öz kaynakları 
1 milyar 275 milyon olan bankanın bağlı değer
ler toplamı 2 milyar 600 milyon lira görünmek
tedir. 1969 yılındaki programa aldığı işleri bi
tirdiği takdirde bağlı değerlerin 7 milyar 300 
milyon liraya varacaktır. Elbotteki 500 milyon 
lira sermaye ile bunların başarılmasına imkân 
yoktur. Aksi halde ağır borç yükü altına gire
cektir. Bu bakımdan sermayesinin artırılması
na mutlak zaruret bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de Türkiye 
Kömürleri İşletmesi üzerindeki düşüncelerimi
zi arz edeceğim. 

Kömür havzasının durumu ve Türkiye'nin 
ileriki ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak, kö
mür işletmesi bilhassa Üçüncü Demir Çelik 
fabrikasının ve diğer sanayiin muhtaç bulun
duğu maden kömürünü temin etmek üzere, 780 
milyon lira harcamak suretiyle taş kömürü 
havzası için bir proje hazırlamış ve bu proje
nin tatbikatına geçilmiştir. Ancak ileriki ihti
yaçlardınız ve bilhassa kurulması düşünülen 
dördüncü çelik fabrikası için de istihsalin artı
rılması için yeni bir proje hazırlanılmasına 
başlanılmıştır. 

Ancak maden kömürünün sanayie tahsis 
edilmesinden sonra, gerek elektrik santralları-

nın ve gerekse diğer sanayi kollarının ve yaka
cak olarak kullanacak müstehlikin ihtiyacını 
karşılamak üzere, Garp Linyitleri İşletmesi için 
ayrı bir tevsi projesi hazırlanmıştır. Bu proje 
ile 1972 yılında 6 milyon 600 bin ton tüvenan 
linyit elde edilmesi mümkün olacaktır. 

Linyitin uzak mesafelere naklindeki güçlük
ler nazarı dikkate alınarak, bölgesel üretim po
litikasını uygulamak suretiyle, yakın bölgeler
den elde edilecek kömürlerin o bölgede kulla
nılması imkânları temini araştırılmış, bu mak
satla da Çorum ilinde Alpagut - Dodurga Lin
yit İşletmesi tevsii projesi hazırlanmış ve tat-
bikına başlanmıştır. 1966 yılında da devralınan 
Başkurt ocağı da organize edilerek işletmeye ge
çilmiştir. 

Seyitömer'de kurulması kararlaştırılan elek
trik santralının ihtiyacı ile Azot Sanayiinin ih
tiyacını temin maksadiyle de Seyitömer tevsi 
projesi hazırlanmıştır ve bunun tatbikatına baş
lanmıştır. 

Elbistan linyit yataklarının da işletmeye ge
çilmesi için bilcümle hazırlıklar tamamlanmış
tır. 

Türkiye Kömürleri İşletmesi 1969 yılında 8 
milyon tüvenan taş kömürü ve 4 888 000 satıla
bilir taş kömürü, 3 575 000 tonu satılabilir ol
mak üzere 5 920 000 ton tüvenan linyit istih
sal etmek üzere pragramını hazırlamış ve bu
nun için de 143 750 000 lira sarf edilecektir. 

Petrolümüz konusunda söylenecek bizim de 
çok şeylerimiz var. Ancak bu konuda esasen 
bir Meclis araştırması münasebetiyle bir rapor 
hazırlanmış, bu rapor Meclisimizde görüşülecek
tir. O zaman bu konuda daha geniş ölçüde tar
tışmak imkânları olacaktır. Bu sebeple bu ko
nu üzerindeki mütalâamı oraya bırakıyorum. 

Petrol Ofise gelince; Petrol Ofis bir karar
name ile kurulmuş teşekküldür, dağıtım şirketi
dir. Türkiye'de bu işi Mobil, Shell, BP ve Türk 
Petrol yapmaktadır. Ofisin 1 200 civarında sa
tışı teşkilâtı ve 250 bin ton kapasitelik de depo
lama imkânları vardır. 1969 yılında takriben 
70 bin tonluk yeni depo inşa edilecektir. 

Petrol Ofis ileriki inkişaflar düşünülerek 
bir pompa istasyon programı ile depolama pro
gramı hazırlamak zorundadır. Bunun, biran ev
vel hazırlanmasını temenniye şayan görüyoruz. 

Devlet Su işlerine gelince; son senelerde 
yaklaşık olarak Devlet bütçesinin % 10 unu ve 
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yatırım bütçesinin de % 30 unu sarf eden Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı DSİ 
Genel Müdürlüğünün faaliyetleri Türkiye eko
nomimi için çok önemli bir mâna taşımaktadır. 

Büyük bir memnuniyetle ifada edelim ki, 
DSİ Genel Müdürlüğü, su kaynakları inkişafı 
ile ilgili meseleleri frem<ı çapta etüt etmek üze
re drenaj sahaları itibariyle 25 havzaya ayırdı
ğı bütün Türkiye'yi istikşaf i kademede bir tet
kike tak*?, tutmuş ve 12 yıldır üzerinde çalıştığı 
bu etütleri ikmal ederek, Türkiye'nin su kay-
nakiariyle ilgili mesele ve imkânlarını ortaya 
koymuştur. Bugün rahatlıkla meselelerimizi ve 
meselelerin vüsatini, bu meseleleri çözmek için 
ne gibi imkânlara sabi böldüğümüzü bilmekteyiz. 
Bu kıymetli çalışmaları yapan DSİ Genel Mü
dürlüğünün bütün mensuplarına tebrik ve tak
dirlerimizi ifade ederiz. 

Beîlibaşb akarsularıımzın düzenlenmesi için 
471 aded barajın inşası düşünülmektedir. Ha
len mevcut olan baraj say:,sının 45 civarında 
olduğunu ifade etmekle, sanırız ki önümüzdeki 
hikmet hacminin cesameti hakkında kâfi bir fi
kir vermiş oluruz. 

DSİ ayrıca taştan kontrolü ile de vazifeli 
bulunmaktadır. Son 10 yılda taşkınlar Türki
ye'ye 590 milyon lira zarara, 159 vatandaşın 
ölümüne ve 2 077 evin de yıkılmasına sebebol-
muştur. Bunları önlemek için Aşağı Ceyhan 
Projesi, Aaşağı Mendirek Projesi, Porsuk Proje
si, Aşağı Yoşiiırmak Projesi, Keban Projesi ile 
bunların aşağı lan ndaki arazilerin taşkından ko
runması veya taşkın zararlarının hafifletilmesi 
temin edilmiş olacaktır. 

Sulama işlerine gelince; Türkiye'de 1,5 mil
yon hektar civarında aram halen sulanmakta
dır. 

Yeraltı sularımızdan ve yerüstü sularımız
dan istifade ederek bu sabahm genişletilmesi 
mümkündür. Yirüstü sularımızdan 5 milyon 
hnktar vo yeraltı sularımızdan da 1 milyon hek
tar arazinin sulanması mümkün görülmektedir. 

Grsrok DSİ Gonel Müdürlüğü, gerekse diğer 
teşekküllerle birlikte her yıl 100 000 hektar sa
hayı sulamaya aomasmı hedef ittihaz etmiş bu
lunması, bu büyük meselenin halledilmesi yolun
daki kararlılığı ifade etmekte ve memnuniyeti
mizi mucibolmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Güner, uzatma kararı ile 
vücut bulan 10 dakikalık süre de dolmak üzere
dir, 

A. P. GRUPU ADINA ARİF HİKMET GÜ
NER (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

DSİ bundan ayrı olarak Keban ve Gökçe-
kaya baraj kriyle Kovado ve Doğankent Hidro
elektrik Santralinin inşaatına da büyük bir hız
la devam etmektedir. Ayrıca Seyhan ve Gediz 
projeleri büyük ölçüde şekillenmek üzeredir. 
Bilhassa DSİ nin üzerine, son bir kanımla veril
miş bulunan 100 bin nüfustan fazla şehirlerin iç-
mesuyu ihtiyacının temini vazifesine derhal baş
lamış, istanbul ve Ankara'nın su ihtiyacını te
min etmek üzere lüzumlu teşebbüslere geçilmiş
tir. 

Türkiye'de 100 bin den fazla nüfuslu 20 ta
ne şehir bulunmaktadır, inşallah bu şehirlerin 
senelerce karikatür mevzuu olan su ihtiyacının, 
su meselesinin halli şerefi Adalet Partisine ai-
dolacaktır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
Bütçesinin, millet ve memleketimize hayırlı ol
ması dileği ile hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kul
lansınlar. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
buyurunuz efendim. (A. P. li milletvekillerinin 
alkışları arasında Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanı Refet Sezgin kürsüye geldi). 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığının 
1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı vesilesiyle, ten-
kid ve temennilerde bulnan sayın grup sözcü
lerine cevap arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Hemen işaret etmek isterim ki, gecenin iler
lemiş bir saatinde muhterem heyetinize cevap 
arz etmeye gayret ederken, zaman ölçüsünü iyi 
değerlendirmek suretiyle, Yüce Heyetinizi faz
la sıkmamaya gayret edeceğim. Ancak, takdir 
buyurursunuz ki, sayın bir kısm grup sözcüle
rinin bu kürsüde vâki mütalâaları, o mütalâalar 
istikametinde yanlışlarını, doğrularını tespit 
etmek, vâki ithamlarını gerektiği şekilde eo-
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vaplandırmak ve bilhassa Millet Meclisinin za
bıtlarına doğrularını tescil ettirmek ve bu su
retle gelecek nesillerin tetkikinde de hangi öl
çüler içerisinde çalıştığımızın bilinmesini te
min etmek mecburiyetindeyim. 

Huzurunuzda, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının Bütçesinin takdimi vesilesiyle ma
ruzatta bulunmak için kafamda bir plân yap
mıştım, ama, muhterem bir kısım grup sözcü
lerini burada dinledikten sonra konuşma şeklini 
ve metodunu değiştirmek ıstırarında kaldığımı 
da arz etmek isterim, tşte bu sebeple maruzatı
ma grup sözcülerinin mütalâalarını eleştirmek 
suretiyle başlıyacağım. Bu mütalâalarımın içe
risinde gerçekten düşündüğüm surette, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının yatırım mese
lelerini, Türkiye kalkınmasındaki yerini, bugün 
cesaretle, bilgi ile, büyük bir şevk ve heyecanla 
bu meselelere istikamet veren, kalkınmaya gönül 
veren arkadaşlarınım faaliyetlerini huzurunuz
da teker teker dile getirmek isterdim. 

Türkiye işçi Partisinden - şimdi bu salon
da bulunmıyan - sayın Rıza Kuas'ı dikkatle 
dinledim. İtirafa mecburum ki, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının fonksiyonunu, hangi 
işle meşgul olduğunu, yurl sathında ne yaptı
ğını, vazifesinin ne okluğunu ve umumiyetle sa-
tırbaşı şeklinde dokunduğu meseleleri bilmi-
yen bir ölçü içerisinde, çok yanlış, çok maksat
lı, memlekt gerçeklerine tamamen aykırı, millî 
menfaatlerimize tamamen aykırı bir hüviyet 
içerisinde, görmüş bulunuyorum. Konuşmaları
nın sonunda Sayın Kuas, asıl konuşma nedeni
ni ve memleket meselelerine karşı alâkasını bir 
cümlesiyle kendileri ifade ettiler. Şimdi, o son 
cümlesini evvelâ ele alarak, hangi ölçüler içe
risinde hareket ettiğini teabit edeceğim ; 

Diyor ki - yalnız benim bu Bakanlığım de
ğil, diğer bakanlıkların bütçelerinde de - «Sayın 
Bakan arkadaşlarımın verdikleri cevaplan din
lemek suretiyle, bakanların tenkidlere verdik
leri cevaplarda, kendimi Türkiye'de sanmıyo
rum, ben Türkiye'de değilim, öyle görüyorum 
kenldimi.» diyor. Hakikaten gerçekten doğru 
söylüyor. Sayın Kuas Türkiye'de değil. O dü
şüncede olanlar, Türkiye'nin gerçeğini bilmiyen-
ler, Türkiye'yi tanımıyanlar, bu memleketi bil-
miyenler bu memlekette değildirler. (A. P. sı-
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ralarından «Bravo» sesler, alkışlar) O mânada 
da imkân yok; bunu ikrar ediyorlar. 

Eenerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
var olup olmaması üzerinde Yüce Meclisin dik
katle durması gerektiğini, ifade ediyorlar. 

Kuruluşundan beri 7 bütçe içerisinde böyle 
garip bir iddiayı Meclis kürsüsüne hiçbir par
ti sözcüsü, hiçbir sayın milletvekili getirmemiş 
bulunuyor. Zannediyorum M, bu da, Türkiye'
nin meseleleri bakımından kendilerine has bir 
bilinçli olmanın nişanesidir... 

Sanayi Bakanlığı parçalanmış. Niçin, par
çalanmış? Türkiye'nin kaynaklarını yabancı 
ellere kaptırmak için parçalanmış. Ne zaman
dan beri parçalanmış? Enerji ve Tabi Kaynak
lar Bakanlığının kuruluşu tarihinden itibaren, 
bu maksatla parçalanmış, 1963 ten itibaren... 
Konuşmaları böyle... 

«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı faa
liyetleriyle, Amerikalıların iştahını kabartanı 
bir yol takibetmektedir» diyor ve ilâve ediyor: 
«Kapkaç kapitalizme emekçi kütleler mâni ola
caktır. Kaynaklarımızı Amerikalılara hediye 
eden, peşkeş çeken Adalet Partisi son iktidar 
yılını yaşamaktadır.» diyor. 

Muhterem milletvekilleri, bu kürsüler, hu 
hür kürsüler, millet mümessillerinin kürsüleri 
namuslu iddiaların yeri olmak durumundadır. 
Namuslu ve şerefli iddiacılar, iddialarını ispat 
sadedinde, bu kürsüde ortaya koydukları me
seleleri ispat etmek durumundadırlar, delille
riyle ispat etmek durumundadırlar. Konuştuk
tan sonra bu Meclisi terk eden, kendisine veri
lecek cevabı dahi dinleme nezaket ve taham
mülünü göstermiyen bu arkadaşımın, zabıtları 
okumak suretiyle, kendisini hangi yabancıların 
menfaatleri için uğraştığımızı ve neyi onlara 
peşkeş çektiğimizi gelip ispat etmesini istemek 
en tabiî hakkımızdır. Ben bunu burada yapar
ken, şerefli bir vazifeyi yapıyorum. Şerefli bir 
insan ise, bu ispatı gelir burada, yuvarlak ke
limelerle değil, misaller ortaya koymak sure
tiyle, deliller ortaya koymak suretiyle, hem 
muhterem Millet Meclisine ve bu vasıta ile 
Türk Milletine intikal ettirmeyi sağlar. Bunu 
yapmadığı müddetçe, bu iddayı ortaya atanla
rın, kimler ise, vatan sathında ve Yüce huzu
runuzda daima takipçileri olacağız. Hiçbir za
man yakalarını bırakmayacağız. 
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Muhterem arkadaşımız bir de kehanetin sa
hibidir. Diyor ki, «Bu, Adalet Partisinin son 
iktidar yılı olacaktır.» 

Muhterem milletvekilleri, senelerden beri 
çeşitli seçim dönemlerinde muhtelif siyasiler 
bu iddiaları yaparlar, ama, seçimler icra edil
dikten sonra, iddialarının ne kadar yanlış ol
duğunu, Büyük Türk Milletinin hangi karar 
içerisinde olduğunu seçimlerin neticesi ortaya 
koyar; 1965 te olduğu gibi, ondan evvelki yıl
larda olduğu gibi. 1969 seçimlerinin icrasına 
da kısa bir süre kalmıştır. O zaman, hangi id
dianın doğru olduğunu elbette büyük hakem, 
Büyük Türk Milleti izhar edeceği irade ile 
ortaya koymuş olacaktır. Sayın Türkiye işçi 
Partisi sözcüsü burada yalnız iftira etmekle 
kalmamıştır. Ayrıca yanlış bilgilere istinaden 
konuşmuştur, bilgisiz konuşmuştur.. Billinçli 
olduğunu söyliyen, memleket meselelerini cid
dî talhlile tabi tuttuklarını her vesile ile ifade 
eden bu grupun mensubu Sayın Kuas grupu 
adına yaptığı konuşmada, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının görev süresi içine giren 
hiçbir meseleden haberdar olmadıklarının mi
salini de burada ortaya koymuşlardır: «Ener
ji politikası millî çıkarlarımıza uygun değil
dir, petrol istihsal politikası millî çıkarlarımı
za uygun değildir, LPG fiyatları depozito yolu 
ile zenginler türetiyor, bakanlık bütçesi göz 
boyayıcıdır, bağımsız bir bütçe yoktur, bu tek
nik bir taktiktir. Devlet Su işlerinde çalışan 
isçiler aylarca maaşlarını alamamaktadırlar.» 
Şimdi bir iki yanlışını burada huzurunuzda 
arz etmek isterim. 

Kendileri bir telgraf okudular. Mevzua o 
kadar bigâne bulunuyorlar ki, telgrafta özel 
idamelerden bahsedilmesine rağmen, medlulünü 
anlamadıeı cihetle, teşkilatların hangi bakan
lıklara bairlı olduğunu, Türkiye'nin en büvük 
teşkilâtlarından biri olan Devlet Su işlerinin 
hangi meselelerle vazifeli bulunduğunu, 6200 
savılı Kanun hükümlerini ve ayrıca halka dö
nük, köylüden yana olduğunu söyliyen bir si
yasi partiye mensubolmasma rağmen, münha
sıran köy yollarının, köy elektriğinin ve köy 
sularının temini ile vazifeli bulunan Yol - Su 
Elektrik Teşkilâtının da vazifelerini bilmedi
ğini burada tescil etmektedir. 

Devlet Su İşlerinde çalışan işçilerin hiçbi
risinin maaşını almadığı varit değildir. Bu su-

I ali, bir diğer vesile ile Köy işleri Bakanlığın
da YSE faaliyetleri cümlesinden olarak ilgili 
bakan arkadaşımıza irad buyurmasını tavsiye 
ederim. Tabiatiyle Sayın Bakan arkadaşım da 
kendisine gerekli cevabı verecektir. 

«Bağımsız bir bütçesi yoktur» diyor. Muh
terem milletvekilleri ben bağımsız bütçe ile 
bağımlı bütçeyi anlamakta mazurum. Eğer, 
«Müstakil bütçesi yoktur» diyorsa, ki, kendisi 
bu kelimelerin mânasını siyasi içtihadına göre 
kullanmak itiyadındadır. Doğrudur, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât Kanu
nu 18 . 1 . 1968 tarihinde Yüce Meclisinize tak
dim edilmiş ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ko
misyonundan çıkarak Bütçe Komisyonuna inti
kal etmiş bulunan bu teşkilât kanununun he
nüz çıkmamış olması vesilesiyle müstakil bir 
bütçesi yoktur, ama arkadaşımın maksadı müs
takil bir bütçenin varlığı veya ademimevcudi-
yetine işaret değildir. Bununla maksadı, dille
rine hep dolalıkları bağımlı, bağımsız mesele
sini bütçe vesilesiyle bir kere daha dile getir
mektir. Mesele bu. 4 senedir biliniyor; her ba
kanlık bütçesinde, her araştırma önergesinde, 
her gensoruda, her soruda muttasıl aynı şeyle
ri tekrar etmektedirler, söylemektedirler. Bu, 
siyasi inanışlarının, taktiklerinin bir icabı olsa 
gerek. Zaten bunu, Türkiye'de artık bilip an-
lamıyan da kalmamış bulunmaktadır. (A. P. 
sıralarından «cevap vermeye değmez» sesleri). 
Evet, ben de o kanaatteyim; zannediyorum M, 
bilgiden tamamen yokusn, yalan ve iftira ile 
belirli bir konuşmanın üzerinde daha fazla dur
mamı her halde Yüce Meclis de zait telâkki ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri; biz bir siyasi partiyiz. 
Bu siyasi iktidarın bir programı var, bir Hükü
met programı var, Yüce Meclisin itimadına 
mazhar olmuş bir Hükümet programı ile taah-
hüdettigimiz hususları gerçekleştirmek vazifesi 
ile karsıkarşıyayız. Yüce Meclise karşı siyasi 
sorumluluğumuzun esasını Hükümet programı 
ile taaihlhüdettiğimiz, seçim beyannamesi ile 
Türk Milletine taahhüdettiğimiz hususlar teş
kil etmektedir. O itibarla, bize, Hükümet pro
gramımıza, parti programımıza seçim beyan
namemize aykırı politikaları tatbik etmiyoruz 
diye sayın siyasi parti grup sözcülerinin, sa-

| ym milletvekillerinin tarizde bulunmaya hak-
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lan yoktur. Bunu yapamazsınız, bu mümkün 
değildir. Eğer, başka bir siyasi partinin pro
gramında yazılı bulunan bir hususu tatbik et
mek mevkiinde kalırsak, bizim o siyasi parti
den farkımız kalmaz. O itibarla bizi, ancak, 
vait ve taahhüdettiğimiz, Hükümet programı 
ile ortaya koyduğumuz hususlardan dolayı, 
- onları yapımamışsak, onları yanlış yapmışsak, 
noksan yapmışsak - tenkid etmeniz mümkün
dür. Bizim siyasi sorumluluğuzun Yüce Mec
lisler huzurunda, milletin huzurunda hududu, 
Hi'Vümet programı ve seçim beyannamemizle 
taayyün eder. 

Muhtelif grup sözcüleri çeşitli kanunlardan 
bahsettiler, Petrol Kanunundan, Maden Kanu
nundan... Muhterem milletvekilleri, hazırlamış 
bulunduğumuz petrol kanunu tasarısı ile Ma
den kanunu tasarısının Yüce Meclise şevkine 
Bakanlar Kurulunca karar verilmiş, bulundu
ğunu huzurunuzda arz etmek isterim. Böylece 
petrol kanunu ve maden kanunu bakımından 
önümüzdeki günler içerisinde Parlâmentomuz
da ilgili komisyonlarda, ayrıca Yüce Huzuru
nuzda bu kanun taşanlarının münakaşalarını 
yapacağız. «TEK» kanun tasarısı, komisyonun
dan Yüce Meclisin gündemine intikal etmiş bu
lunmaktadır. 

Bu kanun tasarıları meselesine kısaca te
mas ettikten sonra, grup sözcülerinin konuşma 
sıralarını dikkate alarak Sayın Hasan Özcan'-
ın mütalâalarını eleştirmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bazan bir konu
yu çok iyi bildiği sanılan ve öyle takdim edilen 
zevatın mütalâalarına istinadedilerek hüküm 
istihracedildiği zaman, hatalar olabiliyor. Bu
nun misalini Sayın Hasan özoan vermiş bulu
nuyor. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe
sinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sı
rasında petrol konusu, grup sözcüleri ile ara
mızda ariz ve amik konuşuldu. Sayın Hasan öz-
can'ı dikkatle dinlemeye çalıştım. Anlıyabil-
diğim, tetkik edebildiğim kadarı ile, meselâ, 
kapalı bölgeler bakımından bir mütalâa attı
lar, Cumhuriyet Halk Partisinin Senatodaki 
sayın sözcüsü ihsan Topaloğlu Beyefendinin 
söylediği kelimeleri tıpatıp ortaya koymak su
retiyle bizi itham ettiler. Sayın Hasan özcan'-
ın mensubolduğu siyasi partinin belge toplıyan 

bir parti olduğu cümlenin malûmudur, ama biz 
de bazan belge topluyoruz. Ben, bütçe konuş
malarını, Bütçe Komisyonundan itibaren Büt
çe Komisyonunda sorulan sualleri, Cumhuriyet 
Senatosunda sorulan sualleri, bir dosya halin
de tanzim etmeyi âdet etmiş bulunuyorum. 
Şimdi, Sayın Hasan özcan'ı hataya düşüren 
Sayın Topaloğlu'nun «petrolde iktidarın plân 
dışı uygulamaları» hakkındaki broşürü elim
dedir; yanlış ortaya koydukları bilgilerin çoğu 
buradan ve bir de Cumhuriyet SenatosundaM 
konuşmalardan alınmıştır. 

Sayın İhsan Topaloğlu ile Hasan özcan di
yor ki, - burada Sayın Topaloğlu'na hiçbir ta
rizde bulunmuyorum, yanlış anlaşılmamasını 
rica ederim - «Kapalı bölgelerin aramalara 
açılmasından dolayı, Hükümetin, 1954 ten de 
daha ağır vebal altında olduğu açıktır.» Aynı 
kelimeleri Sayın özcan da burada kullandılar. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de bir 
hukuk rejimi vardır, Türkiye'de bir kanuni 
devleti vardır. 1954 yılında çışarılmış bulunanı 
ve o tarihten beri iktidara gelen her Hükü
metin, 1961 den itibaren iktidara gelen hükü
metlerin başlarının da ifade ettiği üzere, za
bıtlara tescil ettirmek üzere ifade ettikleri gi
bi, Türkiye'de bir imtiyaz rejimi yoktur, Tür
kiye'de petrol konusunda bir kanuni rejim var
dır. Nitekim Yüce Mecliste bütün siyasi par
tilerin ittifakı ile kurulmuş bulunan Petrol 
Araştırma Komisyonu var; birtakım iddiaları 
eleştirme ile karşılamak suretiyle Türkiye'de 
bir imtiyaz rejimi değil, bir hukuk ve kanun 
rejimi bulunduğunu tesbit etmiş bulunmakta
dır. 

Petrol Kanununun 45 nci maddesi, Bakan
lar Kuruluna bir yetki tanımaktadır. Diyor 
ki, ikinci fıkrasiyle: «Bakanlar Kurulu petrol 
aramalarına kapalı bulunan bir bölgeyi petrol 
aramasına açabilir.» 

Ne yapmışız, sayın milletvekilleri? Bütçe
nin tümü üzerinde vâki konuşmalarda da bir: 
sayın grup sözcüsü bu noktaya dokundu, dedi 
ki, «Efendim, kapalı bölgeleri iktidar petrol 
aramalarına açıyor, ama Petrol Kanunu tasarı-
îsını çıkarma geciktirildi, ondan evvel kapalı 
bölgeler petrol aramaya açıldı, makast yaban* 
cı şirketlere birtakım sahaları kapattıktan ve 
ruhsat verdikten sonra, Petrol Kanunu tasarı
sını kanunlaştırmaktır.» 
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Burada da bir sayın arkadaşımız sizin hu
zurunuzda, Senatoda dile getirilmiş bulunan 
bir ithamı aynı kelimelerle, aynı ibarelerle, bel
ki Senatodaki zabıtlardan istiane etmek sure
tiyle ortaya koydu. 

Sayın milletvekilleri; Hükümet olarak Pet
rol Kanununun bize vermiş bulunduğu yetkiyi 
milletimizin millî menfaatleri, iktisadi sebep
ler, Hükümet programımızda kesin hudutlariy-
le belirttiğimiz ve bizim Hükümet programı
mızın ve bize göre millî olan petrol politikamı
zın tatbiki istikametinde kullanmak suretiyle, 
Türkiye'yi biran evvel kendisine yeter ölçüde 
petrole kavuşturma bakımından ve millî kuru
luşumuz bulunan TPAO nın 1967 yılının 10 ncu 
ayında vâki talebi üzerine yaptığımız uzun tet
kikler neticesinde açtık. Bunu yaparken MTA 
Enstitüsünün bu kapalı bölgelerde başlamış bu
lunduğu, devam etmekte olan aramalarının de
vamına karar verdiğimiz gibi, millî menfaatle
rimizi dikkate almak suretiyle, detaylarını arz
da mazur bulunduğum millî menfaatlerimizi 
dikkate alan bir kararı da tatbikatçılara Pet
rol Dairesinde dosyasında muhafaza etmek üze
re vaz 'ettiğimizi huzurunuzda ifade etmek iste
rim. 

Bu konuda lüzumundan fazla bir hassasiyet 
gösteren iktidarın vebal altında bulunduğunu 
söylemek, bu meselenin ciddiyeti ile kabili te
lif değildir. Hükümetin vebal altında olduğu
nu söylemek, hukuk Devleti anlayışı ile kabili 
telif değildir. Hükümetin vebal altında oldu
ğunu söylemek, vatanperverliği kendi inhisar
ları içerisinde bulundurmak ve bu memleketin 
çocuklarını büyük Türk Milletinin hizmetine 
memur ettiği insanları vatanseverlik duygusun
dan âri telâkki etmek mânasına gelir ki, bu 
ithamı huzurunuzda şiddetle ve nefretle redde
deri?,. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Senelerden beri Türkiye'de devam eden pet
rol aramalarının neticesi ortadadır. Bütün gay
retlere rağmen, henüz, ancak ihtiyacımızın ya
nsına tekabül eden bir miktar Türkiye'de is
tihsal edilmektedir ve bilinen petrol rezervimi
zin 200 milyon varil civarında olduğu da tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. Türkiye'deki petrol 
imkânlarını, Türkiye'nin istikbalini de dikkate 
almak suretiyle tesbit etmek, bilmek ve bundan 

sonra yapılacak işleri tesbit etmek mevkiinde
yiz. Buna mecburuz. Gelecek nesilleri düşünme
ye mecburuz. 

Eğer, Türkiye'de gerçekten petrol imkânları 
mevcut değilse, Türkiye'nin 15 - 20 sene sonra
ki petrol imkânlarını, petrol ihtiyaçlarını nere
den karşılıyacağımızın tedbirlerini almak gere
kiyorsa, başka memleketlere gidip petrol ara
maları yapmak durumundayız, aynı zamanda. 
Türkiye'nin meselelerini uzun vâdeler içerisin
de dikkate almak, önümüzdeki yıllarda Türki
ye'yi muhtaç, dövizlerini dışarıya veren bir 
memleket halinden kurtarmanın tedbirlerini 
bugünden almak mecburiyetindeyiz. İşte tat
bik ettiğimiz çalışma budur. 

Cumhuriyet Senatosunda da arz ettim, Cal-
tex'le İPRAŞ'm tevsii bakımından yapılan bir 
anlaşma Sayın özcan'ın burada ifade ettiği şe
kilde değildir. Anlaşma metni belki ellerinde 
değil; şuradan, şuradan soruyorlar, ona istina
den gayriciddî, gayrisahih bilgilere istinaden 
mütalâa beyan ediyorlar. 

Meselâ; efendim, 16 cent. Pahalı anlaşma 
yapmışız, onunla iPRAŞ'a lüzumlu hampetro-
lü temin etmek için kredi temin etmek üzere 
yaptığımız anlaşmada bir petrol bağlantısı icra 
etmişiz, hem de ikiyüz milyon varil bir anlaş
maya bağlamışız, on sene süreliymiş; ayrıca 
fiyat müzakereleri muayyen sürede yapılır da 
anlaşma olmazsa, otuz gün içerisinde borcu 
eda etmek mecburiyetindeymişiz... 

Çok çeşitli yanlışlar var sayın milletvekille
ri bunların içinde. Evvelâ ifade edildiği gibi 
16 cent pahalı değil. Bu hesap 35 cente göre 
yapılmıştır. Halbuki, 40 centtir bu. Söylendiği 
gibi ikiyüz milyon varil hampetrol için bir an
laşma yapılmış değil, bilâkis evvelce Caltex'le 
vâki diğer anlaşmada mevcut bulunan miktar 
tenzil edildikten sonra 120 milyon varil olarak 
bir bağlanma yapılmıştır. Fiyat müzakereleri 
iki senede bir yapılma imkânına sahiptir. Bu
nunla temin edilen kredi 21 milyon dolar de
ğil 19 milyon dolardır, iki senede bir fiyatları 
revize etmek imkânı vardır. Memleketimizin 
menfaatlerine uygun bir anlaşma yapıldığı gibi, 
ayrıca 1959 tarihli İPRAŞ proseverbalinin vu
zuhsuz, kabili tatbik olmıyan istihlâkli madde
leri ortadan kaldırılmış, hangi tarihte kesin 
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proseverbalden belli olmadığı cihetle, bu vuzu
ha kavuşturulmak suretiyle 12 Mart 1972 tari
hinde iPRAŞ'ın tamamının memleketimize 
aidolması da bu anlayışla kabul ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu suretle yapılan anlaşmayı Türk Milleti
nin menfaatlerine uygun bir anlaşma olarak 
yaptığımızı, memleket menfaatlerine uygun ola
rak bu kabil anlaşmalar gerektiği takdirde, ik
tidarımız tarafından her zaman yapılacağını da 
huzurunuzda şerefli bir vazife olarak belirt
mek isterim. 

Sayın Özcan beni itham ettiler, dediler ki, 
«Bakanın imzasını havi vesikadaki yanlışlık
lar...» 

Enerji kongresinin raporundan bahsettikleri
ni zannediyorum. Benim, bu vesikanın altında 
imzam yok. Sadece bir önsözüm var. Bunun, be
nim imzamla verilen bir rakam olduğunu nere
den çıkarıyorsunuz? 

Burada bir konuya da temas etmek istiyo
rum; ekonomik bağımsızlık meselesine. 

Ekonomik bağımlılık, ekonomik bağımsızlık 
meselesine Sayın Hasan Özcan, yani Millet Par
tisinin grup sözcüsü de artık iltihak etmiş bulun
maktadır. Gayet enteresan bir hususu böylece 
tesbit etmiş bulunuyorum. Bir taraftan bu kür
süde gelir konuşurlar, derler ki, «Biz seneler se
nesi yirmi seneden beri komünizmle mücadele 
ederiz» öbür taraftan ekonomik bağımlılık, eko
nomik bağımsızlık meselesinde, çok aşın uçtaki 
siyasi partilerle aynı paralele girmekte de bu 
bakımdan bir beis görmezler. 

Esasen, bu, Sayın Hasan Özcan'm Meclis kür
süsünde benim ilk defa tesadüf ettiğim bir be
yanı ama, Sayın Hasan Özcan'in buna mütedair 
birçok beyanlannın da Meclisin dışarısında ol
duğu varittir, bunlan zamanı gelince milletin 
huzuruna sereceğiz. 

Rafineri kapasitesini tenkid ettiler. Dediler 
ki, işte, efendim, 19 milyon tona çıkıyormuş» 

1972 de Türkiye'nin rafinaj kapasitesi prog
ramlarımıza göre 15 milyon tondur. Bu broşür
de ve Cumhuriyet Senatosunda yapılan konuş
mada Karadenizde inşası düşünülen ve hazırlık-
lan yapılmakta bulunan 3 milyon ton kapasiteli 
rafineri, yanlış olarak 1972 de devreye girecek 
hesabiyle rafinaj kapasitesi 19 milyon tona çıka
rılmış bulunduğu cihetle, Sayın özcan da aynı 
hatayı burada işlemektedir. 

I MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Bun
lan, anladığı için söylemedi Sayın Bakan, lâf ol
sun diye söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir sizin şahadeti
nize kimse müracaat etmedi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — izmir rafi
nerisi 1970 yılı sonunda veya en geç 1971 başla-
nnda hizmete girecektir. 

Türkiye Petrollerinin aramalarında azalma 
olduğunu Sayın Özcan ifade buyurdular. Broşür 
kendisini aldatmış, şimdi müsaade ederseniz, ben 
aramalar hakkında Yüce Meclise kısa bir malû
mat arz etmek istiyorum. 

Evvelâ, jeolojik ve jeofizik etütler : 1963 -
1965 te 43 ekip ay, 1966 da 39; 1967 de 38; 1968 
de 73; 1969 programına göre 83 ay. 

Arama sondajı : 1965 te 9, 1966 da 11; 1967 
de 12; 1968 de 14. 

Arama yatınmı : 1965 te 22 milyon lira, 1966 
da 36 milyon lira, 1967 de 46 milyon lira, 1968 
de 60 milyon lira, 1969 da 73 milyon lira. 

Ham petrol istihsali : 1965 te 4 700 000 varil, 
1966 da 5 200 000, 1967 de 6 600 000, 1968 de 
6 800 000, 1969 programına göre 7 000 000 varil, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının. 

Ham petrol rafinajı : 1965 te 656 000, 1966 
da 657; 1967 de 693; 1968 de 735; 1969 da 750 000 
ton. 

Bir de, çok tenkid edilen personel meselesini 
ortaya koymak suretiyle, petrol meselesinin han
gi ölçüler içerisinde ele alınmakta olduğunu ve 
buna devam edildiğini belirtmek bakımından 
ifade etmek isterim. 

1965 personel sayısı 4 250, 1966 da 4 014; 
1967 de 3 631; 1968 de 3 520; 1969 da 3 400. 

TPAO nın kârına gelince : 1965 te 68 milyon, 
1966 da 66 milyon, 1967 de 150 milyon, 1968 de 
202 milyon, 1969 da 220 milyon Türk lirası ola
caktır. 

Muhterem milletvekilleri, resmî olan şu ra-
kamlan huzurunuzda arz ederken, insaf ile me
seleyi mütalâa etmenizi, Sayın Özcan'm ifade bu
yurduğu gibi Türkiye'nin petrol meselesinin bir 
keşmekeş içinde mi olduğunu, yoksa Türkiye 
Petrolleri meselesinin bir basiret, bir vatanper
verlik ölçüsü içinde mi olduğunu takdirlerinize 
arz ederim. 

Sayın Özcan, Devlet Su işleri Genel Müdür-
I lüğünün de 1968 yılında kayda değer bir faali-
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yet elde etmediğine dair bir enteresan iddianın 
sahibidir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1968 yılı yatırım sonucu şöyledir : Sulama 87 
bin 751 hektar, enstane edilen takat 800. bin ki
lovat, taşkın koruma 33 658 hektar. 

Sayın milletvekilleri, bu hususu biraz vuzu
ha kavuşturma bakımından size kısaca bir iki ra
kam arz etmek istiyorum : Birinci Beş Yıllık 
Hân dönemi içine kadar geçen devrede Türki
ye'de sulanan arazi 585 000 hektar civarındadır, 
eğer hafızam beni aldatmıyorsa. Üçüncü Beş Yıl
lık Plân dönemi içinde yeniden 540 000 hektar 
arazinin sulanması temin edilmiş olacaktır. 1966, 
1967 ve 1968 yılları içinde, üç yıl içinde Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün temin etmiş bu
lunduğu sulama 220 hektara tekabül etmekte
dir. 

Şimdi, bal böyle iken Sayın özcan'm nasıl, 
Türkiye'nin modern usullerle, feragatle çalışan 
bu güçlü, bu büyük teşkilâtına bu ithamı reva 
gördüğünü anlamam ve bunu izah etmem müm
kün değil. 

HASAN ÖZCAN (Bolu) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özcan isminizi yazdım 
efendim. Bir defa daha mı yazacağız? Bir defa 
yazılır. Söz istediniz kaydettim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi anamu-
halefet partisi grup sözcüsünün mütalâalarının 
eleştirilmesine geçiyorum. 

Evvelâ bir hususu ifade etmeye mecburum. 
Basın marifetiyle sayın grup sözcüsünün yapmış 
bulunduğu bir konuşmanın kopyesini almış bu
lunuyorum. Huzurunuzda kendilerini dikkatle 
dinliyerek takibettim. Huzurunuzda ifade ettiği 
konuşma ile basına tevdi etmiş bulunduğu metin 
arasında bâzı farklar var, ama enteresan farklar 
var, ithamlara mütedair bâzı farklar var. Bir de 
sırası gelince işaret edeceğim ve izahını o zaman 
yapacağım bir fark var. Ancak, grup adına ya
pılan bir konuşmanın Mecliste beyan edilerek 
zapta intikal ettirilen şekliyle, aynen, «Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde Ay
dın Milletvekili M. Şükrü Koç'un C. H. P. Grupu 
adına yaptığı konuşma» diye basma dağıtılan 
metin arasında bir fark olmaması icabeder. Bu
nun başka şeklini tasavvur etmiyorum. Basına 
verilen metinde mevcudolan bâzı kısımları, hu

zurunuzda, her nedense okumadı arkadaşımız. 
Ben yeri gelince bunlara işaret edeceğim. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — İkinci konuşma 
hakkımız var, acele etmeyin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-
vamla) — Şimdi, sayın grup sözcüsü, «Adalet 
Partisi iktidan, kanunlar konusunu ele almak 
suretiyle bu konularda belirgin ve açık bir po
litika yerine, bâzı baskı gruplarının arzularına 
uygun, tâvizlere açık işler görebilmeyi kolaylaş
tıran esneklikleri elde bulundurmak için enerji 
ve tabiî kaynaklar konularına ait kanunları Yü
ce Meclislere getirmemektedir. Gelişmiş, az ge
lişmiş ya da Türkiye gibi kötü gelişmekte olan 
her ülkede tabiî kaynaklar hayati önemde iç ve 
dış politikanın temel unsurlarını teşkil eder. 
Ekonomik ve sosyal düzenleri, siyasal rejimleri 
ne olursa olsun bütün bağımsız ülkelerin siyasi 
partileri ülkenin tabiî servetlerine ait birer eko
nomik siyasete sahiptirler» diyor. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye bağımsız 
bir devlettir. Türkiye'nin bağımlı olduğuna dair 
iddia, büyük Türk Milletine yapılan ve reva gö
rülen isnatların en büyüğünü teşkil etmektedir. 
kanaatime göre. Evet, bizim kanaatimiz bu; ama 
sizin kanaatiniz de, ifadeniz üzerine bağımlıdır. 
Şimdi, o halde ben şunu soruyorum : Neden bu 
ithamın altındayız? Biraz önce şevkine karar 
verildiğini ifade ettiğim Petrol Kanununu 
getirmediğimiz için ve hâlâ petrol bakımından, 
1954 Kanunu ile petrol meselesini hallettiğimiz 
için. Bu bakımdan olsa gerek. Eğer böyle ise, 
ben şimdi soruyorum » 1961 den 1965 Şubat ayı
nın 13 üne kadar iktidarda olduğunuz zaman, 
neden Petrol Kanununu getirip çıkarmadınız? 
Ve yine soruyorum : Neden o zaman Sayın Ge
nel Başkanınız ve zamanın bakanı, Türkiye 
Cumhuriyetinin o zamanki Başbakanı Cumhuri
yet Senatosunda «Petrol Kanunu vardır tatbik 
edilecektir» dedi? Bunun cevabını almak mec
buriyetindeyiz. Eğer bu söbepten dolayı Türkiye 
bağımlı ise, sizin zamanınızda bağımlı idi Türki
ye. Bunun başka bir mantıki neticesi yoktur. 

Yine Maden Kanunu, bu ithamlar içinde bu 
da var, 1963 te 271 sayılı Kanun ile Maden Ka
nununu tadil ettiğiniz zaman, iktidarda olduğu
nuz zaman, maddeleri bu konuşmanızda belirtti
ğiniz üzere, bir iddia halinde ortaya koyduğu
nuz üzere neden devletleştirmediniz. 
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Şimdi, bir siyasi parti iktidarda, başka, mu
halefette başka konuşamaz. Ben tabiatiyle mu-
hatabolarak siyasi partileri alıyorum. Bu beyan 
hangi siyasi grup adına yapılmış ise, benim mu
hatabım odur. Siyasi partiler içindeki yer değiş
tirmeler, siyasi partilerin millete beyan ettikleri, 
Meclis kürsüsünde ifade ettikleri, taahhüdettik-
leri, müHzem bulundukları hususları elbette de
ğiştirmez. «A. P. Hükümeti kendi programı ve 
Anayasanın öngördüğü halk yaran ilkelerin ak
sine yerli ve yabancı sermaye çevrelerinin bas
kılan ve ağırhklannın tâyin ettiği bir politik 
çizgi üzerinde giderek işletme hevesindedir» di
yor. 

Muhterem milletvekilleri, bir yanlış, bir hak
sız münakaşanın içerisine girmekte bu memle
ket için fayda yoktur. Bunun sebebi de yoktur. 
Gelin, hangi çıkann peşinde olduğunu, hangi 
baskı grupunun tesiri altında petrol politikası
nın, maden politikasının Adalet Partisi tarafın
dan yürütüldüğünü lütfen delilleriyle ortaya ko
yunuz. Davet ediyorum sizi; kim ne biliyorsa 
gelsin söylesin bu kürsüden; ama böyle yuvar
lak lâflarla., «Yabancı sermaye çevrelerin baskı
lan ve ağırlıMannın tâyin ettiği bir politik çiz
gi üzerinde giderek..» diye bir ithamı, bu mem
leketin, idareye memur vatanperver insanlarına 
lâyık görmeyin. Bu şekilde itham, bu şekilde de
lilsiz itham, bu şekilde iftira ne size hayır geti
rir, ne bu memlekete hayır getirir. 

Hangi yabancı şirketin çıkarlan için, baskı
lan için hareket ediyoruz ve bunun karşısında 
bizim aldığımız ivaz nedir? Bunu soranm sizle
re. Geliniz, aldığımız ivazı söyleyiniz. 
_ Büyük Türk Milletinin hizmetine memur ol

duğumuz zamandan beri bu memleketin refaha 
kavuşması, Türkiye'de fukaralann ortadan kalk
ması için, Türkiye'nin kalkınması için her nevi 
gayreti vatanperver ölçüler içerisinde göster
mekteyiz, bizim vazifemiz bu. Bunları Büyük 
Türk Milletine vadetmek suretiyle hizmetine 
talilbolduk. 

«A. P. iktidarı dört yıldır tabiî kaynakla-
nn işletilmesi ile ilgili hiçbir kanunu Meclise 
getirmemiştir. Oysa ki, Türk4 halkının bekledi
ği bir petrol kanunu, bir maden kanunu, bir 
yabancı sermayeyi teşvik kanunu» 

Yaabncı Sermayeyi Teşvik Kanunu var, ha
len yürürlükte. Değiştirilmesini istiyorsanız, 
sizin istediğiniz kanunlan biz getirmeye mec

bur değiliz, getirin kanun tekliflerinizi. Çünkü 
bu konularda, karşımıza, gayri millî ve (basın 
dağıtılan nüshadan) Hristiyan şirketleri çık
maktadır. Aynen, gayet dikkatle dinledim ar
kadaşımı, buradaki beyanında «Hristiyan» keli
mesini çıkardılar, basında bu var. 

Şimdi bunun üzerinde de biraz duraca
ğım : 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi ik
tidarı Türkiye'de lâikliği Anayasamıza uygun, 
Anayasa hükümlerine tamamen uygun bir öl
çü içerisinde iktidara geldiği tarihten beri ta-
kibetmektedir. Biz, sayın anamuhalefet sözcü
lerinin, her zaman, dini istismar etme ihtimamı 
ile karşı karşıya bulunuyoruz, ama bu bir it
hamıdır, fakat şimdi burada bir vesika var. 
Diyor ki; «Gayn millî Hristiyan şirketleri çık
maktadır.» Karşımıza gayri millî Hristiyan şir
ketleri ve biz de bunlarla teşriki mesai ediyo
ruz. Böylece basına vererek, büyük Türk Mil
letine intikal ettirmek suretiyle bizi Hristiyan-
larla teşriki mesai etme durumunda da göster
mektedir. İşte, gerçek mânasiyle din istismar
cılığı budur ve onu siz yapıyorsunuz burada. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Ters söylenti. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Menfi ta
raftan din istismarı. 

Yine devam ediyorlar: «Petrol, maden ve 
yabancı sermaye kanunlan yalnız ekonomimizin 
bağnna saplanmış bir hançer olarak kalma
makta, aynı zamanda millî egemenlik, bağım
sızlık haysiyetimizi çiğniyen birer kapitülâsyon 
ilâmı olarak boynumuza asılı durmaktadır.» 

Muhterem mileltvekilleri, biraz önce arz et
tim. Petrol Araştırma Komisyonu da, bu kabîl 
beyanlan dikkate almak suretiyle, memleketi
mizde, petrol bakımından, Petrol Kanunu bakı
mından bir imtiyaz rejiminin mevcut olmadığı
nı, bir kanun ve hukuk rejiminin mevcudoldu-
ğunu ortaya koymuş bulunuyor. Yine biraz ön
ce arz ettim, bundan evvelki hükümetlerde Baş
bakanlık yapan, sayın sözcünün mensup bulun
duğu siyasi partinin Genel Başkanının da Cum
huriyet Senatosunda ifade ettiği üzere; Petrol 
Kanunu vardır, tatbik edilecektir, Yabancı Ser
maye Kanunu ile Türkiye'ye gelen her serma
ye emniyettedir, ifadesiyle de sayın grup söz-
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cüsünün bu kere vâki beyanları arasında bir 
tenakuz yok mudur? Var, bu açık; Madem ki 
kapitülâsyon, madem ki kapitüle hükümler ta
şıyordu üç buçuk senelik son iktidarınız dev
rinde, hiç olmazsa bir samimiyet örneği ortaya 
koymak suretiyle bunları ilga etseydiniz. Ede
mez miydiniz, neden yapmadınız bunları? 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Geçen se
neler ikaz ettik. 

BAŞKAN — Sayın Güven, muhterem arka
daşlarım, müdahale çok kolay oluyor, idare zor 
oluyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Yine 
aynı konuşmada, tekrar, yabancı Hristiyan şir
ketler iddiası devam etmekte; hülâsa petrol ko
nusunda vermiş oldukları izahlarla bu kürsü
lerde her vesile ile grupları adına yapılan mü
teaddit beyanlarda ortaya koydukları yabancı 
sermaye, kredi, bağlılık, bağımsızlık, yabancı 
şirketlerle teşriki mesai gibi temaları işlemeye 
devam etmekte, onu takiben Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğünün faaliyetlerini elegtirirken bir 
iddia ortaya atmaktadır. 

Sayın sözcü; «Devlet sulama kanallarından 
faydalanan çiftçi ve köylülerimizin su ücretle
rini başka yol ile artırmak için, tesis fonuna 
katılma payları, tahakkuk ettirilmektedir. Pa
muk sulamak için 13 lira veren çiftçi, ayrıca 
7 lira tesis payı verecektir. Esasen tefecinin, 
ihracatçının, yabancı girdileri satanların..» Ya
bancı girdi, neyse onu bilemiyorum.. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — ilâç, 
traktör ve saire.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — YaObancı 
girdi oymuş, teşekkür ederim. 

«.... Elinde inliyen köylülerimiz, bu yeni 
vergi ile, Devlet Su İşlerinin veya A. P. ikti
darının beceriksizliği sonucu olarak borcu
nu ödiyemez bir duruma düşecektir.» diyor. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşuna mütedair 6200 
sayılı Kanuna göre sulama yatırımları, bu su
lamadan faydalananlar tarafından geri öde
meye tabidir. Bir sulama şebekesinin servis 
bakımından, servise konmasından itibaren 10 
yıl müddetle tesis amortismanı tarifeye dâhil 

edilmemekte, yalnız yıllık işletme, bakım mas
rafları aynen mütaakıp yıl tarifesine intikal 
etmektedir. 

10 yıl sonunda tesisin vücuda getirilmesi 
için yapılan masraflar, mahallinde yapılan 
raştıralar sonucu tesbit edilen amortis
man müddetlerine göre, dönüm başına amor
tisman bedeli hesap ve tarifeye intikal ettiril
mektedir. Tarifeler, 6200 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre Bakanlar Kurulu karariyle 
tesbit ve her yıl Nisan ayında ilân olunmakta
dır. 

Sayın sözcünün bahsettiği tatbikat asla bir 
vergi değildir. Amortisman bedeli tatbikatı 
yeni ihdas edilmiş bir husus olmayıp, 28 Şubat 
1954 te yürürlüğe giren 6200 sayılı Kanu
nun devam edegelen tatbikatıdır. Yeni bir 
tatbikat değildir. 

Şimdi, sulamadan istifade eden vatandaşa, 
bunu, «Görüyor musunuz, Adalet Partisi ikti
darı size yeni bir vergi daha getirdi» demek 
suretiyle, kolay bir itham vasıtası elde etme yolu
nun ihtiyar edildiğini söylersem, her halde şu ka
nun hükümleri ve tatbikat muvacehesinde beni 
anlıyacağmızı ümidederim. 

Muhterem milletvekilleri, Petrol Kanunu 
üzerinde ayrıca münakaşaya girmiyorum. Ka
nun tasarısı huzurunuzda tetkik edilecektir. 
Yalnız, 1965 yılındaki çıkarılan Petrol Ka
nununu itham eden görüşlere bir iki cümle ile 
cevap vermek mecburiyeti de vardır. 

Muhterem milletvekilleri, 1954 yılında çıka
rılmış bulunan Petrol Kanunu Türkiye'de 
bugün münakaşa konusu olan petrol meselesi
ni öğreten bir kanun olmuştur. Petrol mese
lesi 1954 senesindeki kanunla ortaya çıkmıştır. 

Petrolün gelişmesinde, Türkiye'de petrol 
meselelerinin bilinmesine yardımcı olmuştur, 
bu kanun. Bunu, huzurunuzda hakşinas olarak 
ifade etmek istiyorum. Petrol Kanununun su
reti tedvinine mütedair sayın grup sözcüsü
nün bu kürsüden vâki iddiaların hiçbirisi 
varit değildir, doğru değildir. 

Zamanın şartlarına göre tenvin edilmiştir. 
Tabiatiyle, 1954 ten 1969 yılma kadar aradan 
geçen 15 sene içerisinde öğrenilen petrol mese
leleri bakımından ve/ Petrol Kanununun ka
bili tatbik bulunmıyan veya memleketimizin 
bugün menfaatleri aleyhine bulunan hüküm-
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lerinin değiştirilmesi elbette ki, bir zarurettir. I 
Tasarımızda bunu tesbit etmiş bulunuyoruz, 
ama, bugün bir kanun hükmünün değiştirilme 
zarureti, o kanunun kötü olduğu tedvin edildi
ği sırada memleket gerçeklerine ve menfaatle
rine aykırı olarak tedvin edildiği iddiasını serd 
etmeye hak vermez. 

Yine aynı sözcü, «Adalet Partisi iktidarı 
Petrol Kanununu değiştirip yabancı şirketle
re verilen imtiyaz hukukuna son verecek yerde, 
kendi programına bile aykırı düşen yeni kap-
kaçlara kapı açmıştır. Son günlerde kapalı 
saha olarak bilinen Güney - Doğu bölgelerimi
zin bile yabancılara peşkeş çekilmesine imkân 
veren bir kararname çıkarılmıştır. Bu kararna
mede, gayrimillî Hıristiyan şirketleri, artık, 
vatanımızın her yanını delik deşik ederek pet
rol damarlarımızı sömürme hakkına sahibol-
muşlardır. Milletimizin geleceği üzerine bir ye
ni ipotek daha konmuştur.» diye mütalâasını 
tekrarlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin geleceği 
üzerine hiçbir ipotek konulmamıştır. Hiçbir Hü
kümet de Türkiye'nin geleceği üzerine ipotek 
koyma yetkisinde değildir. Bu mümkün değil
dir. Biz, memleketimizin menfaatlerine uygun 
olarak Petrol Kanununun Bakanlar Kuruluna 
verdiği yetkiyi istimal etmek suretiyle, gerçekçi 
olarak, Türkiye'nin idaresini gerçek ölçülere 
istinadettiren, siyasi bir iktidar olarak ve müm
kün olduğu kadar erken bir sürede Türkiye'nin 
dövizini yabancı memleketlere vermemek bakı
mından, Türkiye'yi kendine yeter petrole ka
vuşturmak bakımından bu kararı ittihaz etmiş 
bulunuyoruz. 

Malûmlarıdır ki, her bölgede arama ruhsatı, 
işletme ruhsatı talebeden şirketlere bu ruhsat
ların verilmesi, Petrol Kanununun 4 ncü ve 
20 nci maddelerine göre millî menfaatlerin tak
diri yönünde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nının bir takdir salâhiyetiyle alâkalı bulunmak
tadır. Diğer bir ifade ile, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı bir şirketin talebini millî 
menfaatlere uygun bulmadığı takdirde dileğini 
is'af etmeme yetkisine sahip bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; bizi yabancı Hı
ristiyan sermaye çevreleriyle ilişkili gören muh
terem milletvekili ve sözcülere, «acaba, insaf 
ölçüleri içerisinde hareket etmek suretiyle bir | 
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iki davranışımızı da Yüce Meclisin huzuruna, 
umumi efkâra intikal ettiremezler miydi?» Su
alini soracağım. Şunun için soracağım: 

Biz, yabancı şirketlerin şeriki, cürmü veya 
onlarla müşterek çıkarlar peşinde koşan bir si
yasi iktidar, Mobille de münasebetimiz böyledir, 
Olârk la da böyle olmuştu eskiden, ama bu 
iktidar zamanında Clârk Şirketinin ruhsatı ip
tal edildiği gibi, Dünyadaki en güçlü petrol şir
ketlerinden, sayın sözcünün ifadesiyle Hıristi
yan petrol şirketlerinden Mobil'in Silvanka sa
hasında haiz bulunduğu işletme ruhsatı gereğin
ce, o sahayı inkişaf ettirmemesi sebebiyle iş
letme ruhsatnamesini 1968 yılı içerisinde Adalet 
Partisi iktidarı iptal etmiş bulunmaktadır. 
Bunu niçin söylemediniz? Eğer bunu söylerse
niz, bu konudaki ithamlarınız havada kalır. 
Onun için söylemediniz, ama hiç olmazsa bir ha
reketinizle olsun hakşinas olmanızı beklerdim. 

Çeşitli sözcülerin mütalâalarında Marmara 
rafinerisi için vermiş olduğumuz belgenin mü
nakaşası yapılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; Marmara rafine
risi için vâki müracaat üzerine Petrol Dairesi 
Reisliği tarafından tanzim edilen belge, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının yürürlüğe gir
mesinden evvel vâki olmuştur. Sadece belgeye 
konulan hususi şartlar, yalnız hususi şartalarm 
tanzimi uzadığı cihetle, hususi şartların tanzim 
tarihi İkinci Beş Yıllık Plânı aşmaktadır. Böy
le olmasa idi dahi, İkinci Beş Yıllık Plân hük
mü, Petrol Kanunu hükümlerini tadil edici ma
hiyette olmamak icabeder, o hukukî görüşte de
ğiliz. 

Ayrıca, İkinci Beş Yıllık Plânın, madeni 
yağ bakımından vâz'ettiği hükümler, yine ka
naatimize göre bu belgeyi vermeye mâni değil 
idi. 

O itibarla Marmara Petrol Rafinerisine bel
ge vermek memleketimizin ne gerçeklerine ay
kırıdır, ne de plân hükmüne aykırıdır. 

Muhterem milletvekilleri, İzmir Rafinerisi
nin tamamı TPAO ya aittir. İPRAŞ ı tevsiden 
sonra, arz ettiğim üzere 1972 nin 12 Martında 
tamamen tesahup ediyoruz. Kurmayı kararlaş
tırdığımız ve hazırlıkları ilerliyen 3 milyon ton 
kapasiteli Karadeniz Rafinerisinin de yine ta
mamı bizim olacaktır. 
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Böylece, bu konulardaki ithamları eleştirme
den, sadece işaret etmekle iktifa etmiş oluyo
rum. 

Biz, iktidar olarak, yabancı şirketlerin emel
lerini gerçekleştirmek için, lüzum olmadığı hal
de rafineri kapasitesini artıran ne bir davranı
şın sahibiyiz ne bir anlayışın insanıyız. Yalnız, 
tabiatiyle ekonomik alanda anamuhalefet parti
siyle görüş ayrılığımız vardır. 

Türkiye'yi, büyük Türkiye'yi güçlü Türki
ye'yi on sene, onbeş sene, yirmi sene sonra ya-
şıyacak nesilleri düşünen bir siyasi felsefenin 
sahibiyiz. Bir an önce, bir gün önce, bir saat 
önce Türkiye'yi fukaralıktan kurtarmanın ve 
bu yolda mücadele etmenin insanıyız. 

O itibarla, memleketimizin geleceğini düşün
mek, Türkiye'yi petrolsüz bırakmamak lâzım 
olduğu sürede Türkiye'yi bir rafinaj kapasite
sinden mahrum bırakmamak, elbette siyasi ikti
dar olarak bizim vazifemizdir ve bu konuları; 
ehliyetle, bilgiyle, tekniğin son imkânlariyle 
tesbit eden güzide teknisiyenlerimiz, güzide 
müşavirlerimiz bize bu teknik konuları getir
mektedirler. Memleket gerçeklerine uygun ola
rak, tekniğe uygun olarak va'zedilen bu mese
leleri memleket hizmetine koymak için, siyasi 
iktidar olarak her nevi sorumluluğu şerefle 
yüklenen bir düşüncenin insanı olarak, insan
ları olarak elbette mevkii tatbike koyuyoruz. 
Bundan dolayı eğer bir mesuliyet bahis konusu 
olursa, iktidar olarak ve şahsan bendeniz vekil 
olarak, bunu şerefle tekabül etmeye her zaman 
amade olduğumu huzurunuzda ifade etmek is
tiyorum. 

Şimdi sayın milletvekilleri, önemli olan ve 
mutlaka huzurunuzda ifade etmem lâzımgelen 
bir konuya geçiyorum. Bu, Karadeniz Bakır 
kompleksi ve umumiyetle bakır meselesidir. 

Bu konuda basınımızda çok yanlış makale
ler neşredildi, bu konuda ağır ithamlar yapıldı, 
bu konuda haksız ithamlar yapıldı. 

Cumhuriyet Senatosunda bu konuda bir Se
nato araştırması önergesi de var. Orada, enine 
boyuna bu mesele ortaya konmuş olacaktır. 
Ancak, ithamlar bakımından bu meseleye kısa
ca değinmekte bir zaruret olduğu da aşikârdır. 

Sayın C. H. P. Grup sözcüsü kredi karşılığın
da tesislerin bir özel teşebbüse bırakılmasının 
ilk şart olarak ileri sürüldüğünü iddia etmek
tedir. 
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Karadeniz bakırlarının özel teşebbüs pren
siplerine çalışan bir şirket marifetiyle geliştiril
mesi ve bu şirketin % 49 hissesinin Etibank'a 
ait bulunması kararı, kredi ile ilişkili olmak
sızın Bakanlığımızca öngörülen ve Etibank'm 
böyle bir şirkete ortak olmasını bir Bakanlar 
Kurulu karariyle tesbit eden bir vakıadır. O 
itibarla bu iddia mesnetten tamamen mahrum 
bulunmaktadır. 

İkinci iddia : Devletimiz elindeki bütün ba
kır yatakları ucuz bir fiyatla bir şirkete dev
redilmektedir. 

Şirkete hiçbir bakır yatağı devredilmiye-
cektir. Ancak, mâkul bir rödovans mukabilin
de yani bakır sahaları Etibank'a aidolmak kay-
diyle, rödovans mukabilinde onlbeş yıl süre ile 
Etibanik'a ait Murgul, Küre, Espiye bu şirket 
tarafından işletilecektir. Bundan sonra şirket, 
kendi arayıp bulacağı yeni bakır sahalarını iş
letecektir. B-ödovans, Etibankm kâr hissesi ve 
vergiler sebebiyle şirket kârının % 75 i Devle
te aidolacaktır. 

Yine, kredi anlaşmasında malzemenin paha
lı fiyatlarla Amerika'dan satmalmması, Ame
rikan gemileriyle taşınması, Amerikan sigorta 
şirketlerine sigorta ettirilmesi sebebiyle kredi 
çok pahalıya mal olacaktır şeklinde bir iddiayı 
ihtiva etmektedir. 

Şirket sigorta işlerinin tamamının Türk si
gorta şirketleri tarafından yapılmasına karar 
verilmiştir. Nakliyenin ancak % 50 si Ameri
kan gemileriyle yapılacaktır. Satınalınacak 
maden işletme teçhizatı gerek kalite bakımın
dan, gerekse temin imkânları bakımından baş
ka memleketlerde bu vüsatte imal edilmediğin
den, esasen Amerika'dan alınması gereklidir. 

Bunlara ilâveten kredinin gerek faiz, gerek 
ödemesi süperior ve gerekse itfa süresi bakı
mından şayanı kabul ve ucuz bir kredi olduğu, 
evvelce hesabedilerek tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

30 500 000 dolar kredi 40 sene vadeli, ilk 
on senesi, ödemesiz, ilk on sene içerisinde % 1, 
% 1,5 faiz, mütaakıp devre zarfında % 2,5 
faiz. 

Yine bir iddia: Bu şirkette idareci olarak 
tâyin edilen Türk vatandaşları, Washington'un 
tasvibi alnıma şartına tâbi tutulmuştur... 

Hilafı hakikat bir iddiadır. Şirkete seçilen 
idarecilerin sadece imza sirküleri ve isimleri 
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bildirilmektedir ve bunların hiçbirisine itiraz 
vâki de olmamıştır, olması mümkün değildir, 
olduğu takdirde kabulü de mümkün değildir 
ve böyle bir hüküm de yoktur, ama devir an
laşması, kredi anlaşması iyi tetkik edilmediği 
veya okunulan iyi anlaşılamadığı cihetle, böyle 
bir iddianın yapılmış olduğunu kabulden başka 
da bir çare yoktur. 

Yine diğer bir iddia: özel teşebbüse bıra
kılan hisse senetlerini, özellikle yabancı pay
larını Türk Hükümetinin kontroluna girmek
ten alıkoymaya ait imtiyaz, maddelere, ikraz 
anlaşmasına konmuştur... 

Sayın milletvekilleri; bu şirket Türk şirke
tidir. Hiçbir ecnebi şirketle veya sermaye ile 
ortaklığı yoktur. Ortakları Türktür, ortakla
rın, dolaylı yoldan da olsa ecnebi sermaye ile 
ilişkileri yoktur. Şirket sermayesinde ecnebi 
sermaye mevcut değildir. Halkın satınalması-
na açık olan hisse senetlerinde yabancı payı 
diye bir şey sureti katiyede bahis konusu de
ğildir. Bu şirketin hissedarları da, yüzde 49 u 
Etibank, diğerleri tş Bankası Akbank, Vakıflar 
Bankasıdır, şimdi hafızamda kaldığı şekliyle 
ifade ediyorum. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, basına tevdi 
edilen kopyada bulunduğu için bir hususu arz 
etmeye mecburum; kırmızı yazı ile yazılmış, 
«Şirketin başına Başbakanın bir iş ortağı 20 bin 
Türk lirası maaşla atanmıştır.» Tamam mı? 

«Karadeniz Bakırları Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğünün başına Sayın Barbakanın bir iş 
ortağı 20 bin lira maaşla getirilmiş bulunmak
tadır.» 

Basına dağıtılan nüshada bu var. Hem de 
kırmızı yazı ile, iyice görülsün, dikkatten kaç
masın diye belki. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Başbakan, 
bahis konusu zat ile onun memuriyet hayatın
da hiçbir zaman beraber çalışmamıştır, bir ara
da çalışılmamıştır. Serbest hayatta müşterek 
bir iş Sayın Başbakanla bahsedilen zat arasında 
yapılmamıştır. Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü site binaları işaatı Sayın Süleyman De-
mirel ve kardeşlerinin şirketi tarafından müta-
ahhit olarak yapılmıştır, mütaahhididir inşa 
tarihinde, bu işin teknik kontrollüğü Sayın Ke
mal Noyan'ın ortağı bulunduğu Entonsu Şirke
ti tarafından yaypılmıştır. 
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Muhterem milletvekilleri; bu şekildeki bir 
davranışı, bu şekildeki bir iddiayı huzurunuzda 
esefle karşıladığımı, siyasi hayatımıza bu ka
bil yanlış, bu kabil haksız, bu kabîl iftira mahi
yetinde beyanların girmiş olmasını, iftirayı ya
panlar bakımından garip bir tecelli olarak kar
şılamaktan başka ne söyliyeyim, bilmiyorum. 
Ne hakkınız var bunu söylüyorsunuz? Bu yan
lış şeyi söylemekle ne elde edeceksiniz? Kemal 
Noyan ehliyetli bir idareci, ehliyetli bir mühen
dis. Başka tesislerde de olsa, onlar için de bu 
vazifeyi seve seve kendisine tevdi edeceğimiz 
bir arkadaş. Namuslu bir arkadaş... Politika
ya girmeden evvel, her hangi bir şahıs bir iş 
yapmıyacak mı, yapmaz mı? Kanuni ve meşru 
bir işin sahibi olmaz mı? Ondan sonra politika
ya geldiği zaman, böyle bir şey yok, ama ben 
umumi olarak konuşuyorum, özel hayatta her 
hangi bir şekilde teşriki mesai eden namuslu bir 
insan bir vazifeye getirilemez mi? Bunun mi
salleri yok mu sizin iktidar devirlerinizde? Cid
den bunu esefle karşıladığımı bir kere daha be
lirtmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri; sayın sözcünün 
konuşmasının son kısmına geliyorum: «Enerji 
Bakanlığına bağlı bütün tesislerde, yeraltı ve 
yerüstü işyerlerinde çalışan Türk işçilerine, 
Türk teknisyen ve mühendislerine, petrol kuyu-
larımızdaki nöbetçilerimize basanlar dilerken, 
milletimizin ortak malı bulunan bu servetleri 
yerli ve yabancı bütün çıkarcılara karşı korun
malarını, görevlerinin sınırda düşman askeri 
karşısındaki Mehmetçiğin vatan bekçiliği kadar 
önemli olduğunu bilmelerini dilerim.» 

Muhterem milletvekilleri; Türk işçisinin, 
Türk teknisyeninin, memurunun ve idarecisi
nin Enerji Bakanlığında vazife alan bütün ar
kadaşlarımın bu tavsiyeye ihtiyacı yoktur, esa
sen bu düşünceler içerisindedirler. Kanunların 
hudutları içerisinde kendi vazifelerinin icabını 
yapmaktadırlar. * Bu memleketin menfaatlerini 
vikaye etmektedirler. Şimdiye kadar olduğu gi
bi, bundan sonra da bu davranışın içinde bulu
nacaklardır. Vazifeli arkadaşlarım meşru siya
si iktidarın emrindedirler, meşru siyasi iktida
rın Hükümet programını tatbik etme mevkiinde-
dirler ve bunu yapmaktadırlar. Bununla neyi 
kastetmek istediklerini anlamak, belki bu me
seleleri takibetıîıemiş olanlar için müşküldür. 
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Şunu demek istiyarlar: «Ey işçiler, ey memur
lar, ey teknisyenler... Sizin başınızda bulunan 
siyasi iktidar yabancılarla teşriki mesai etmek
tedir, dikkat ediniz. Sis sınırları bekliyen Meh
metçik gibi, düşman bekliyen Mehmetçik gibi 
dikkat ediniz, bunlar düşman, bu vatanın düş
manları. Bu vatana kötülük iras etmemeleri 
için vazifelerinizin ciddiyetini size hatırlatıyo
rum.» diyor arkadaşım. Bunu böyle söylüyor
sa, ki, açıkça onu ifade ediyor, bunu mevrudu-
na ret ve iade ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, siyasi iktidar ola
rak Türk Mi İletinin, vatanımızın yüksek men
faatlerini hassasiyetle takibetmekten ve Tür
kiye'yi iyi günlere götürmekten, fukaralıktan 
kurtarmaktan, sefaletten kurtarmaktan, seneler 
senesi C. H. P. iktidarının bıraktığı noktadan 
mesut noktalara, mesut hedeflere götürmekten 
başka bir emelimiz yoktur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bunun için gayret ediyoruz, 
bunun için çalışıyoruz. Elbette ki, idare kad
rosunda vazifeli bulunanlar siyasi iktidarın, 
meşru siyasi iktidarın kanunlara uygun, pro
gramlarım, emirlerini ifade ve memleket men
faatlerini vikayede her zaman vazifelidirler, 
vazifeli olmakta devam edeceklerdir. Onların 
vatanperverlik dersi almaya ihtiyaçları olmadı
ğı kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri; mâruzâtımın uzadığı
nı biliyorum, ama izin verirseniz bir konuyu kı
saca arz etmek istiyorum. 

Geçen sene Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının bütçesi huzurunuzda görüşülürken, 
ham petrol indirimi meselesi Güven Partisi 
Grup Sözcüsü ve Genel Başkanı tarafından bu 
kürsüde bahis konusu edildi; ayrıca Bütçe Ko
misyonunda bahis konusu oldu, bütçenin tü
münün müzakereleri sırasında yine bahis mev
zuu ©dildi. O itibarla meseleyi kısaca, ana çiz
gileri ile huzurunuzda ifade etmekte fayda var
dır. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, 1964 yı
lında başlıyan ham petrol indirimi müzakerele
ri, binnetice 1967 yılında merhale merhale 40 
sentlik bir indirime vâsıl olan müzakerelerle so
nuçlandı. Konu, ham petrol indirimi ve bunun 
mahsulleri inikası idi. Güven Partisi Sözcüsü ile 
ham petrol indirimi bakımından bir ihtilâfımız 
yok; bir noktai nazar ihtilâfımız yok. ihtilâf, 
ham petroldeki indirimin mahsullere inikâsm-
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dan neşet etmektedir. Bu konuda, 3 . 5 . 1965 
tarihinde bir iktisadi kurul karan ittihaz edil
miş bulunuyor. Bununla, ham petrol fiyatların
daki indirime muvazi olarak ürün fiyatları da 
ayarlanmalı ve aradaki fark akar yakıt istikrar 
fonuna intikal ettirilmeli idi. 

Bunun üzerine Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 22 Kasım 1965 
tarihinde bir protokol yaparak çalışmaya baş
lamış ve 29 Mart 1966 tarihinde Resmî Gazete
de yayınlanan 6/6181 sayılı Kararnameyi neş
retmiş (bulunmaktadır. Bu kararname ile ham 
petroldeki indirimin mahsullere de inikası me
selesi derpiş edilmiş bulunuyordu. Tatbikat ne
ticesinde 6/6181 sayılı Kararnamenin rafineri 
şirketlerini değil, tevzi şirketlerini istihdaf et
tiği tesbit edilince, Maliye Vekâleti tarafından 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına yazı
lan bir yazı ile, bu kararname ile istenilen mak
sadın tahassül etmediği, böylece bir elimizle 
kazandığımız dövizin diğer elimizle dışarıya ve
rilmesinin bahis konusu olduğu, o itibarla mese
lenin tezekkür edilerek yeni bir statüye bağ
lanması lüzumu bildirilmesi üzerine, konu tet
kik edilerek bu kararnamenin yerine yeni bir 
kararnamenin ihdas edilmesi zarureti ortaya 
çıkmış bulunmakta idi; rafineri şirketlerinin 
mahsul fiyatlarını tesbit etmek suretiyle döviz 
kazancımızı artırmak bakımından. 

Sayın milletvekilleri, rafineri şirketleri Pet
rol Kanununa, Petrol Nizamnamesinin 224 ncü 
maddesine ve akdolunan proseverballere göre 
rafineri mahsul fiyatlarını serbestçe tesbit et
me hakkına sahiptir, kaide. Nizamnamenin 
224 ncü maddesine ve proseverbale göre, ser
bestçe fiyatı tesbit edebilir. Ancak, Petrol Ka
nunun 13 ncü maddesinde bunun bir istisnası, 
en yakın erişilebilir dünya piyasa fiyatları üze
rinde bir fiyat tesbit ederlerse, o ahvalde Ba
kanlar Kurulu bir kararname ihdasetmek su
retiyle fiyatı tesbit etme yetkisine sahiptir. Hu
kukî durum bu. 

Bir taraftan ATAŞ'm ve İPRAŞ'ın prose-
verballeri var, Petrol Nizamnamesinin 224 ncü 
maddesi var, Petrol Kanununun 13 ncü mad
desi var. Argümanlarımız bu. 

Ham petrol indirimi müzakerelerini takiben, 
mahsullerin indirimi görüşüldüğü sırada huku
kî durumumuz ve pazarlık gücümüz, hukukî 
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bakımdan bunlarla kayıtlı. Tetkik edildi, bül
tenler tetkik -edildi, en yakın erişilebilir dünya 
piyasa fiyatları tetkik edildi, şirketlerle müza
kere neticesinde intihaen her üç mahsulde de 
% 8 nöbetinde bir indirimin mahsul bakımın
dan sağlanması temin edildi. 

Enerji Kararnamesi, ilga edilen ve rafineri 
şirketlerini ilzam etmiyen, sadece tevzi şirket
lerini istihdaf eden, fakat tevzi şirketlerini is
tihdaf ettiği cihetle de tevzi şirketlerinin zara
rını müeddi olan ve akar yakıt istikrar fonuna 
bu itibarla para ödemelerine imkân vermiyen 
bu kararnameye göre bir hesap yapılması su
retiyle, Güven Partisi Sözcüsü, (Siz bu karar
nameyi kaldırdınız, bu kararnamenin tatbikatı 
devam etseydi Türkiye 50 milyon lira, 59 mil
yon lira gibi bir gelire sahibolacaktı. Halbuki, 
bu kararnameyi değiştirmek suretiyle yerine 
yeni bir kararname koyduğunuz cihetle, ra
fineri şirketleri daha fazla kâr elde ettikleri 
ve akar yakıt istihlâk fonuna da tevzi şirketleri 
para ödemediği cihetle memleketin zararına 
müeddi olmuştur; yeniden bir pazarlık mev
zuu yapılmalıdır) gibi bir düşüncenin içerisine 
girmiştir, ihtilâfımız bu noktadan neşet etmek
tedir. 

Muhterem milletvekilleri; bilindiği üzere 
1960 yılı Eylül'ünde petrol ihraceden memle
ketler teşkilâtı ham petrol afişe fiyatlarını don
durmuş bulunuyordu. Ham petrol fiyatlarında 
Mayıs 1964 tarihinden itibaren sağlanmış bulu
nan indirim, Eylül 1960 dan sonra sabitleşmiş 
bulunan afişe fiyatlar üzerinden yapılmakta 
idi. Buna karşılık mahsul fiyatları cins ve yıl 
itibariyle farklı nisbetlerde olmak üzere devam
lı bir düşüş temayülü gösteriyordu. Bu fiyat
lar bültenlerle her ay muntazaman yayınlan
maktadır. Bu sebeple 1960 yılında afişe fiyat
lar üzerinden ham petrol fiyatlarında sağlanan 
indirim sebebiyle, mahsûl fiyatlarında yapılma
sı düşünülen ayarlama, kararname ve tebliğ ile 
fiilen tatbik edilen tenzilât mahsul fiyatlarının 
1960 yılında cari olan afişe fiyatları üzerinden 
değil, halen cari afişe fiyatlar, yani beynelmi
lel parite fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. 
Bu sebeple de, ham petroi fiyatlarında yapılan 
indirimlere muvazi bir şekilde mahsul fiyatla
rında ayarlama yaparken, bu noktanın bilhassa 
göz önünde tutulması ve fiyat istikrar fonuna 
yapılacak ilâve ödemelerin, mahısul fiyatlarına 

aksetmiyen indirim de göz önünde tutularak 
hesaplanması daha objektif bir kıstasa dayan
ması sebebiyle tercihe şayan görülmüş idi. O 
itibarla Petrol Dairesince yapılan hesaplara gö
re, Katar ham petrolünde % 20,5 nisbetinde va
ril başına 40 sentlik indirimin mahsullere ini
kası, takriben % 7 ye yakın bit' nisbette olmak
tadır. Şirketlerle yapılan müzakerede, intihaen 
% 7 nisbetinde bu indirime yanaşmış olmaları
na rağmen, müzakereye bizzat iştirak etmek su
retiyle, uzun ısrarlar neticesinde bu % 7 in
dirimi de % 8 e çıkarmaya, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı muvaffak olmuş bulunmak
tadır. 

Diğer memlektlerde yapılan mahsûl indiri
mini dikkate aldığımız zaman % 7,5 nisbetinde 
ortalama bir indirim yapıldığı görülmekte, bi
zim istihsal ettiğimiz netice ise % 8 indirim 
olmaktadır. 

Sayın Grup sözcüsünün bu Genel Başkanla
rının noktai nazarı, ilga edilen kararnameye gö
re muamele yapılması ve böylece tevzi şirket
lerinden de akaryakıt istikrar fonuna bir meb
lâğın alınması lâzımgeldiği kaziyesine dayan
maktadır. Halbuki bu yanlış idi, maksadı istih
sale kâfi gelmiyordu. O itibarla hatalı karar
name, maksada elvermiyen kararname, döviz ta
sarrufu sağlamıyan kararname kaldırılmak su
retiyle, mesele, kasdedilen istikamete getirilmiş 
ve böylece hem ham petrol bakımından, hem 
malhsul indirimi bakımından memleketimize 
önemli miktarda döviz tasarrufu sağlamış bu
lunmaktadır. 

Bu konuyu daha fazla uzatmamak için, bu 
meseleyi daima takipçi olacaklarını ifade bu
yuran sayın grup sözcülerine, bu konudaki her 
nevi murakabeye, Meclis Araştırmasına, Meclis 
Murakabesine amade bulunduğumuzu, esasen 
bu konuda gerekli bütün bilgileri kendilerine 
resmen takdim etmiş olduğunu da ifade etmek
le yetineceğim. 

Muhterem milletvekilleri, gerçekten ifade 
edeceğim birçok konu var ama, bu kadar uzun 
izahattan sonra daha fazla vaktinizi işgal et
mek istemiyorum. O itibarla sözlerimi kısaca 
bağlamama müsaadenizi rica ediyorum. 

Saym milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Başkanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlar, 
kalkınma plânlarımız ile kendilerine verilen 
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görevi bilgi, azim, ciddiyet, dürüstlük ve he
yecan içerisinde ifa etmektedirler. Memleketi
mizin, güzel yurdumuzun her tarafında Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, Hükümet 
programiyle taahhüdolunan istikamette plân ve 
programlarımıza uygun faaliyetleri, kalkınma 
faaliyetleri devam etmektedir. Büyük projeler, 
büyük eserler, dev eserler, bu Bakanlığa bağlı 
veya ilgili kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 
Kalkınmanın, yurt kalkınmasının âmme kuru
luşları vasıtasiyle yapılan en büyük kısmı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafın
dan gerçekleştirilmektedir. 

Mesuliyetlerinin ve şerefli görevlerinin id
raki içerisinde bu çalışma, Yüce Meclisin itima
dı ve Büyük Türk Milletinin itimadı devam et
tiği müddetçe, tabiatiyle, artan bir tempo ile 
devam edecektir. Bu konuda huzurunuzda bir 
vazifeyi ifa etmek istiyorum. Yurt kalkınma
sında başarılı hizmetler veren faziletli, bilgili 
mesai arkadaşlarımı, teknisyenleri huzurunuz
da takdir eder, hepinize saygılarımı ve hürmet
lerimi takdim ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın üzuner, Sayın Bakana 

tevcih ettiğiniz soruyu Bakana intikal ettire
ceğim. Yazılı olarak zatıâlinize cevap verir. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız var mı? Yok. Açık oylama muame
leleri sona ermiştir, kupaları kaldırınız. 

Buyurun Sayın Şükrü Koç, C. H. P. Grupu 
adına. Bu defa uzatma kararı almam Sayın Koç, 
sözünüz 15 dakika ile kayıtlıdır. Lütfen bu 
müddet zarfında bitiriniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ŞÜK
RÜ KOÇ (Aydın) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, gecenin bu geç saatine kadar Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar BaJkanîığı Bütçesi üzerinde
ki tenikidleri ve Sayın Bakanın cevaplarını din
ledik. Bendeniz bu ikinci söz alışımda, Sayın 
Bakanın konuşmamda kendi siyasi ve iktisadi 
eğilmine uygun bir tarzda yaptığı yorumlara 
tekrar değinmiyeceğim. Elbette Adalet Partisi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ile C. H. P. 
sözcüsünün iktisadi ve siyasî görüşlerinde fark
lar olacaktır. Ben, kendi partimin programının 
tabiî kaynaklar, su, enerji yakıt ve petrol ko-
nusnda ne düşündüğünü, olaylara nasıl baktı

ğımızı, hangi bakış açısından değerlendirdiği
mizi dile getirmeye çalıştım. Sayın Bakan da 
kendi Hükümet programının ve icraatının bir 
muhasebesini yaptılar. Yalnız bu arada, Sayın 
Bakanın bâzı çelişmeler içerisinde olduğunu 
gördüğüm için bir iki noktayı tekrar ortaya 
koymakta fayda buluyorum. 

Dediler ki, «Kapalı sahaları petrol şirketle
rinin 1967 Ekim ayında vâki müracaatları üze
rime açtık.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Tür
kiye Petrollerinin,. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ŞÜK
RÜ KOÇ (Devamla) — Türkiye Petrolleri dâhil 
tabi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Hayır, yal
nız. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ŞÜK
RÜ KOÇ (Devamla) — Tasrih etmediniz, pet
rol şirketlerinim dediniz beyefendi. 

1967 de petrol şirketleri müracaat ederler, 
1968 yılının 17 Ekiminde Bakanlar Kurulundan 
bir kararname çıkar. Bu kararname ile yalnız 
Türkiye Petrollerine değil, 6326 sayılı Kanuna 
göre bütün yabancı şirketlere eskiden kapalı 
olan sahalarımız açılmakta ve bir müktesep hak 
teessüsü, tesisi yoluna gidilmektedir. 

Diğer taraftan Sayın Bakan buyurdular M, 
«Petrol Kanununu Meclise sevk ettik.» 

Yüce Meclisin kurduğu Petrol Araştırma 
Komisyonunun raporu vardır. Bu raporda Pet
rol Kanununun hangi noktalarında değişiklik 
yapılması gerektiğine dair siyasi partilerin, aşa
ğı - yukarı hemen hemen hepsinin oy birliği ile 
vardığı hususlar, sonuçlar vardır ve bunlar, ka
palı sahalarda yabancılara Türk Devleti şirket
leriyle eşit hak sağlıyan hükmün değiştirilme
sini istemektedir. Bu itibarla Meclisin kurdu
ğu bir komisyonun, böye bir, yabancı devlet şir
ketiyle kendi şirketimiz arasında eşit hukuk 
tanıyan maJddenin değişikliğini istediği bir gö
rüşmede ve o Araştırma Komisyonu raporu bu
rada konuşulmak üzereyken, aynı zamanda 
Meclise bir petrol kanunu değişiklik tasarısı 
sevk edilmişken, yangından mal kaçırır gibi he
men kapalı sahaları yabancı şirketlere dahi aç
mak hususuna millî menfaat açısından endişe 
ile bakmaya hakkımız vardır. 
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Sayın Bakan buyuruyorlar ki, «Hangi me
selede yabancı şirketlerin baskısı ile, etkisi ile 
hareket etmişiz?..» 

İşte, yabancı şirketler bu müktesep haktan 
faydalanarak bundan böyle Türkiye'nin her ta
rafında, Artvin'le Ağrı arasındaki bir küçük 
çizgi hariç, Türkiye'nin her tarafında petrol 
arıyacaklardır. Demek ki bu birçok yabancı şir
kete de Türkiye'de müktesep haklar sağlıyacak 
bir neticedir. 

Bunun gibi Ataş Rafinerisinin defalarla tev
sii de, bizi dışardan gelecek hampetrole daha 
çok bağımlı kılacak olan bir tevsie de ihtiyacı
mızın olmadığı bir zamanda karar vermek, ya
bancı şirketlerin taleplerine boyun eğmek de
mektir. 

Sayın Bakam diyorlar ki, «Büyük Türkiye 
kuruyoruz, raiflinaj kapasitelerimiz, onun için 
şimdiden ihtiyacımız olan bir milyon ton diye 
yazılı ama plânda, biz, on sene, yirmi sene son
ranın büyük Türkiye'sinin ihtiyaçlarını hesabe-
diyoruz.» 

O zaman, Sayın Bakan bu zihniyetle gider
deniz, İkinci Kalkınma Plânı diye bir plâna ih
tiyaç kalmazdı. Kaynakları kıt bir ülke, Tür
kiye. Kaynakları kıt olan, ihtiyaçları çok olan 
bir ülke, kalkınma plânı ile kaynaklarını ve 
ihtiyaçlarını dengelemek istemiştir. Bu dengele
menin adı kalkınma plânıdır, plânlı kalkınma
dır. E! Siz plânlı kalkınmanın çizdiği 11 mil
yon tonluk kapasiteyi 'aşmak için, büyük Tür
kiye ideallerini gerçekleştir<msk için, siyasi ede
biyata uygun konuşmalar yapabilmek için böy
le âtıl kapasiteler yaratmayı hedef tutan prog
ramlar yayınlıyorsunuz, on:lan sonra, «Türki
ye'min ihtiyaçlarını plânlı kalkınma ilkelerine 
göre yürütüyoruz.» buyuruyorsunuz. Bunlar çe
lişmedir Sayın Bakan. 

Nihayet, Genel Başkanımız ismet inönü'nün 
1964 - 1965 yıllarında, «Petrol Kanunu vardır, 
bu uygulanacaktır, yabancı şirketlerin mükte
sep hakları Devletin teminatı altındadır.» de
diğini ifadeyle, benim, iktidara geldiğimizde 
yabancı şirketlerle veya Devlet eliyle şahıs zen
gin etme yolu olarak gördüğümüz karma işlet
mecilik kurumlarının tipik örnekleri olan Ereğli 
Demir - Çelik ve Karadeniz Bakır Kompleksi
ne ait tesislerin halka maledilmek üzere dev
letleştirileceğini söylediğimi, bunlar arasında 

bir çelişme olduğunu; güya benim, Genel Baş
kanla bir çelişme halinde olduğumu söyledi
ler. 

Bir kanun, yenisiyle değiştiriloinceye kadar 
yürürlüktedir ve herkes ona uymak zorunda
dır. Sayın inönü'de o zaman, Petrol Kanunu de
ğişmemişken, elbette Petrol Kanunu değişince-
ye kadar o' kanunun hukukundan faydalanan 
herkesin teminat altında bulunacağını belirt
miştir. Hukuk devletinin de mânası budur, ama 
Petrol Kanunu değiştirilmiyecektir dememiş
tir Sayın inönü; değiştirilinceye kadar bu ka
nunda ne haklar varsa, onlardan herkes fayda
lanacaktır. 'Biz beyan ediyoruz ki ve o zamanki 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı arkadaşımız 
da Senatoda da beyan etmiştir ki ve C. H. P. li 
milletvekilleri teklifler halinde Yüce Meclise 
Petrol Kanunu değişikliğini getirmişlerdi ve 
günlerce müzakeresi yapılmıştır, seçimler do-
layısiyle bu kanun teklifi kadük olmuştur. 
Bu itibarla C. H. P. li milletvekilleri olarak biz 
Petrol Kanunu değişikliğini bugün söylemiyo
ruz; Bakanımız Senatoda söylemiş o zaman, 
milletvekillerimiz teklif getirmişler, ama o za
manki şartlar içerisinde bu kanunları geçir
mek mümkün olmamış. Siz Hükümet Progra
mında, millî menfaatlere uygun bir Petrol Ka-
kanunu gerekiyorsa, bunu derhal değiştirece
ğiz, diyorsunuz, iktidar yılınız bitmek üzere, 
Petrol Kanununu şimdi Meclise getirdiğinizi res
men ifade buyuruyorsunuz. Bu itibarla, (siz 
vaktiyle niye Devletleştirmediniz, siz vaktiyle 
niye bu kanunu çıkarmadınız) gibi, artık hiç
bir mazeret olarak kabule şayan bulunmıyan 
iddiaları burada tekrarlamak, sizi, ne bu ka
nunlar hakkındaki görüşlerimizden, iddiala-
rımızdaki mesuliyetinizden kurtarır, ne de si
yasi vaitlerinizi yerine getirmemiş bulunmak 
dolayısiyle, Türk halkı huzurunda gelecek gün
lerde hesap sormaktan sizi kurtaramaz, bu 
beyanlar. Bu itibarla, eskiden biz yapmamış-
sak veya vadetmiş de yapmamışsak, bu si
zin de vadedip yapmamanız için bir örnek 
teşkil etmemelidir. Yapamamışız, imkânları
mız yetmemiş, sayımız yetmemiş, içimizde razı 
olmıyanlar varmış, bugün onlar gitmiş... Bu 
itibarla sizin sayınız da müsait, taahhüdünüz 
de var, Hükümet Programında beyan da et
mişiniz değiştireceğiz diye, niye değiştirmiyor
sunuz beyefendiler?.. Dört yıllık süre dolu-
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yor, seçim yılma giriyoruz, Petrol Kanununu 
Meclise getirdik diyeceksiniz ve seçim sathı 
mailinde Türk halkına bunu söyliyeceksiniz. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sizin 
toprak reformunu getirdiğiniz gibi. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — 
Meclise sevk ettik değil, Meclisten çıkardık, 
demenizi bekliyoruz. Deyin... 

Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 
BEKİR TÜNAY (Adana) — İçinizden ay

rılanlar Beş Yıllık Plâna koydurdular, onu 
burada. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Başkan
lığa yazılı olarak bir sual takdim etmiştim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 

Ali Rıza Uzuner tarafından verilmiş bulunan 
soruyu arkadaşımın beyanı üzerine zapta ge
çirmek üzere okutuyorum. 

Sayın Ali Rıza Uzuner, esasen bu sorunuz 
zapta geçerdi. Mamafih, siz kendiliğinizden is
temişsiniz, o halde zapta geçirmek üzere ar
zunuzu kırmamak bakımından okutuyorum. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bendeniz sorumu Sayın Bakanın kısaca 
cevaplandırması maksadiyle ve vakit alma
ması bakımından zatıâlinize takdim etmiştim. 
Zapta geçmiş olacağına göre, duyurulması ba
kımından okunmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Yazılı soru halinde gayet ta
biî zapta da geçecek, gayet tabiî. Size de ce
vabı intikal edecek. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Trabzon 

Soru : Sayın Bakanın beyanlarında işaret 
buyurdukları Karadeniz Rafinerisinin; 

1. Kuruluş hazırlıkları ne safhadadır, ku
ruluş yeri tesbit edilmiş midir? 

2. Gerekli etüt ve projeleri tamamlan
mış mıdır, inşaat hangi tarihte başlıyacak-
tır.? 

3. Finansman kaynağı sağlanmış mıdır, na
sıl bir kuruluş olacaktır? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin 

I görüşülmesinin yeterli görüldüğüne dair bir 
önerge var, önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 

bütçesinin görüşülmesinin kifayetini arz ede
rim. 

Şevki Güler 
Afyon Karahisar 

HASAN ÖZCAN (Bolu) — Sayın Başkan, 
konuşmam yanlış anlaşıldı ve beyan edildi. Beş 
dakika içinde cevap vermeme müsaade buyu
run. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın özcan, yanlış anlaşıldığını iddia et
tiğiniz bir beyan mı var efendim? 

HASAN ÖZCAN (Bolu) — Evet. 
BAŞKAN — Evet, size karşı şu şekilde bir 

beyanda bulunuldu. Ben not alıyorum tabiî, 
her konuşmacının ileride iddiası olacağı ihtima
li karşısında. Sayın İhsan Topaloğlu'nun Cum
huriyet Senatosunda petrol hakkında yapmış 
olduğu konuşmadan bâzı pasajlar sizin konuş
manızda mevcutmuş. Böyle bir şey var mı, 
yok mu? 

HASAN ÖZCAN (Bolu) — Evet. 
BAŞKAN — Yalnız bu noktaya münhasır 

almak üzere buyurun. Sayın Hasan Özcan, yal
nız bu noktaya münhasır olmak üzere söz ve
riyorum. 

HASAN ÖZCAN (Bolu) — «Vatanperverlikle 
kabili telif olmıyan» diye bir şey söylemedim. 
Yazım da buradadır. 

BAŞKAN — Yok efendim, o noktalar de
ğil. Sayın İhsan Topaloğlu'nun Cumhuriyet Se
natosunda petrol hakkında yapmış olduğu ko
nuşmadan bâzı pasajların cümle halinde, keli
me kelime aynen zatıâlinizin hazırlamış olduğu 
yazılı metinde de mevcut bulunduğu beyan edil
di. Buyurun. 

. HASAN ÖZCAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; Sayın Bakan ar
kadaşımız yalnız bu hususu değil, biz - dış ti-
ceretin de, en mühimmi bu husustur - devletleşti
rilmesine taraftar olmadığımızı dün Ticaret Ba
kanlığı Bütçesi burada konuşulurken ifade et
tik, bir kere daha ifade edelim ki, Millet Par-
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tisi dış tiöaretin devletleştirilmesine taraftar de
ğildir. 

BAŞKAN — Ne alâkası var dış ticaretin 
devletleştirilmesi ile bu Bakanlık bütçesinin, 
Sayın Hasan özcan. 

HASAN ÖZCAN (Devamla) — O bakımdan, 
Cumhuriyet Halk Partisi ile iktisadi görüşte ay
nı olmadığımızı beyan etmek için, bâzı notlar 
aldım. (A. P. sıralarından «Konuşsun» sesleri) 

Şimdi Sayın Bakan ilâve etti, dedi ki; ten-
kidler dedi falan. Benim buradaki konuşmam
da da bütün bütçe konuşmalarında dar bu be
şinci konuşmadır, «Yıllardan beri iktidarla
rın» diyorum, «Adalet Partisi Hükümeti» de
miyorum. Sayın Başkan da her gittiği yerde 
Türkiye'nin 40 bin köyünden 20 bin köyünde 
okul olmadığını ifade ediyor, mamur ve müref
feh, büyük Türkiye'yi inşa yolunda olduğunu 
ilâve ediyor; doğru. Türkiye yıllardan beri 
geri kalmış. Şimdi, bütün mesuliyeti Adalet 
Partisi Hükümetine yüklemek vatanperverlik
le kabili telif değildir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Şimdi, Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşımız, meselâ Birinci Beş Yıllık 
Plânda, ikinci Beş Yıllık Plân Sayın Başbaka
nın imzası ile, yani Türk köylüsünün; Birinci 
Beş Yıllık Plânda 1963, 1964, 1965; Türk köy
lüsünün % 50 sinden fazlası Ziraat Bankasından 
aldığı kredi miktarı 296 lira, Türk köylüsünün 
% 70 ninde millî geliri 485 lira... 

BAŞKAN — Sayın Hasan özcan, bu bütçe 
ile bunların alâkası yok. 

HASAN ÖZCAN (Devamla) — Biz, yalnız 
Adalet Partisine mesuliyeti yükleme görüşünde 
değiliz, benim yazılı beyanım burada. Vatanper
verlik ile kabili telif olmıyan sözler söylemem, 
söylemiş değilim. O bakımdan Türkiye'de... 

BAŞKAN — Peki efendim, tamam efendim, 
başka bir şey konuşmıyacaksınız. (A. P. sırala
rından (Bölükbaşı yazmıştır» sesleri) 

HASAN ÖZCAN (Devamla) — Hayır, be
nim konuşmalarımda muhterem arkadaşlar, şe
refimle söyliyeyim, dünyanın en aşağılık bir 
insanıyım... 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
HASAN ÖZCAN (Devamla) — Hasan öz-

can'ı burada bilirler, ailemi herkes tanır, ko
nuşmalarımda, Osman Bölükbaşı'nın bugüne 
kadar kaleme aldığı bir kelime yoktur... 

BAŞKAN — Yok efendim, öyle bir şey den
medi Sayın özcan, yok öyle bir iddia efen
dim. 

HASAN ÖZCAN (Devamla) — Peki peki. 
Saygılar, hürmetler sunarım arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesinin tümü üzerinde müzakere 
icra edilmiş bulunmaktadır,. 

7. — Devlet Su l§leri Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1166) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanun tasarısının maddele
rine geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin maddelerini teker teker okutuyorum : 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 60 099 663 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 120 975 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 426 618 132 lira 
ki, toplam olarak 2 607 692 795 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum: 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 42 924 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 977 500 
BAŞKAN -rr Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 815 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
runa eklidir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 2 179 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

16.000 Çeşitli giderler 5 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 210 456 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderler 1 705 974 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 204 545 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma paylan 

ve sermaye teşkilleri 1 351 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 225 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 75 215 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 528 496 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 124 523 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 607 692 795 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (E) işaret
li cetveli okutuyorum: 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı ve pay
lar 100 145 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

62.000 DSİ Genel Müdürlüğü mal
ları gelirleri 7 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 12 350 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 2 487 972 243 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bağlı okunmuş ve kabul edilmiş 
cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce 1969 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1969 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, 30 . 6 . 1969 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince, geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 
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Madde 5. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, kuruluşu hakkındaki 18 . 12 . 1953 ta
rih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1969 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

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

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretleri kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) 
bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işıaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölü
mü ile (31.310) ncu (Mukavelenin feshi mü
nasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şirke
tine ödenmek üzere) maddesine aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yallara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

Madde 10. — Baraj ve Hidro - elektrik sant
ralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştiril
mesine zaruret hâsıl olacak Kara ve Demiryol
larının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi 
yerlerde ulaşımın süratle temini maksadiyle 
hava meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, ve Ba
raj göl sahalarında kalan akaryakıt boru hat
larının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarmak 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yer alan proje 
krelilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın 
(Madde altındaki açıklama da dâhil) Bayın
dırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdür
lüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza su-
nuyoıum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Devlet Daire ve müesseseleriy
le kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sa^yüı Kanunun şümulüne gi
ren yeraltı, yerüstü suları, ©tüt, proje ve inşa
at yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme 
gelir; diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcama
ları) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ah
valde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemek
sizin (A/2) cetvelinin ilgili maddelerinden ge
rekli harcamayı yapabilir. İşin hitamında yapı
lan kesin harcamalara göre tahakkuk eden 
miktarı ilgili özel maddesindeki ödenekten har
cama yapılan maddeye aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla birinci fıkra esasları daire
sinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza sunu-
yoıum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 12. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sari taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık
rası hükümleri (Kesikköprü Barajı için verile
cek bonolar hariç) 1969 bütçe yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1969 yılı Devlet Su işleri G-enel Müdürlüğü 
Bütçesi tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama muamelesi için kupalar sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1177) (1) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı Büt
çesinin maddelerine yeçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı 
Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzeıie 2 718 508 lira, sermaye teş
kil ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 51 369 lira ki, top
lam olarak 2 769 877 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli 
okutuyorum. 

Bölüm Lira 

(1) 814 S. Sayılı basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 2 312 661 

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

13.000 Yönetim giderleri 321 845 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 75 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Mala transferler 5 301 

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

35.000 ıSosyal transferler 41 067 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri, bağlı (B) işartli cetvelde gösteril
diği üzere 2 769 877 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum : 

B - CETVELİ 

68.000 Çeşitli gelirler 15 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 2 754 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1969 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yı
lında da devam olunur. 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad-
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fık
ralar ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı 
Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1969 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) 
işaretli gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli 
(Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cet
velinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerden bu maddeye, 
b) 1964 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 

Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 

1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1969 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi 
tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. Bu 
hususa tahsis edilen oy kupası sıralar arasın
da gezdirilecektir. 

Muhterem arkadâşlanm, bu şekliyle Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve ona bağlı 
genel müdürlük bütçelerinin müzakereleri sona 
ermiş bulunmaktadır. Memleket için hayırlı 
olsun. 

C — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
9. —• Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Senatosu 
1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı: 808; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 1173) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Bayındırlık erkânı ve 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşa
cak arkadaşlarımız burada beklediler. Devam 
etmek arzusunda iseler devam edebilirim. 

(1) 808 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bütçe yarma kalacak düşüncesiyle grup 
adma konuşacak arkadaşlarımız gittiler. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Bayındırlık Bakan
lığı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Y. T. P. Grupu adına beyanda bulunacak 
kimse yok epeyden beri. 

C. H. P. Grupu adına... 
AL! RIZA UZUNER (Trabzon) — Efendim, 

bütçe yarına kalacak diye konuşacak arkadaş
lar gittiler, öyle şayi oldu... 

BAŞKAN — Peki efendim, o zaman mesele 
yok. Hatipler, yoksa gayet tabiî bütçeyi görüşe
meyiz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Y. T. P. Grup Sözcüsü yok, C. H. P. Grup 
Söczüsü yok, M. P. Grupu adma zatıâliniz mi
siniz Hasan Bey?.. 

HASAN ÖZOAN (Bolu) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, Bayındırlık 

Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz sırası sizin. 
Açık oylama muamelesi devam ediyor. Arka

daşlar oylarını kullansınlar. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (Bo
lu) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Yurt ve toplum kalkınmasındaki hizmetle
rinin önemi hepinizce malûm bulunan Bayındır
lık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı daire ve 
kuruluşların, 1968 yılı bütçe uygulamaları ve 
1969 yılı bütçe tasarıları hakkında Millet Par
tisi Meclis Grupu adma görüş, tenkid ve temen
nilerimizi sunmak üzere yüksek huzurunuzda 
söz almış bulunuyorum. 

Kalkınma Plânının inşaat ve ulaştırma diye 
adlandırılan iki temel konusunu uhdesinde top
layan Bayındırlık Bakanlığı, yüklendiği hiz
metleri, yapılar, demiryolları, hava meydanları 
ve akar yakıt tesisleri ve karayolları gibi faali
yet kolları ile gerçekleştirme çabası içindedir. -

Bakanlık bu konularla birlikte, plânın getir
diği tedbirler bölümünün de yükümlülüğü al
tına girmiştir. Hizmetlerden olumlu sonuçlar 
elde etmenin her şeyden evvel tedbirler konu
sunda çok hassas ve titiz davranılması şartına 
bağlı olduğuna inanmaktayız. 

Bu itibarla 30 sene evvel tedvin edilmiş 3611 
sayılı Bakanlık Teşkilât Kanunu, büyük ölçüde 

artan iş hacmi ve Bakanlık bünyesindeki vâki 
değişiklikler sebebiyle Bakanlık bünyesine tat
bik edilemez hale gelmiştir. 

Şöyle ki: Geçen yıl bütçeleri vesilesiyle de
ğindiğimiz gibi, bu Bakanlığa bağlı DSİ Genel 
Müdürlüğü tüzelkişiliği haiz katma bütçeli bir 
Genel Müdürlük olarak Enerji ve Tabiî,Kaynak
lar Bakanlığına, yapı - imar hizmetlerinden imar 
hizmetleri imar ve iskân Bakanlığına devredil
miş, buna mukabil Hava Meydanları ve Akar
yakıt Tesisleri Dairesi bu Bakanlık bünyesine 
alınmış Karayolları Genel Müdürlüğü, hükmi 
şahsiyeti haiz mülhak bütçeli bir kuruluş hali
ne getirilmiş bulunmaktadır. 

Sistemin bu kadar değişikliği karşısında hiz
metlerden rantabl ve rasyonel ölçüler içerisinde 
olumlu sonuçlar istihsal etmenin mümkün ola-
mıyacağı bilinen bir gerçektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yine geçen yıl bütçeleri vesilesiyle belirtti

ğimiz veçhile, değinmeden geçemiyeceğimiz 
önemli bir konu da Bakanlığın hizmetlerini bü
yük ölçüde frenliyen 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ihale Kanununun bugüne kadar değiş
tirilmemiş olması keyfiyetidir. Ayrıca 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununda günümüz 
şartlarına cevap verecek şekilde tadilini, hiz
metlerdeki gereken sürat ve verimliliği artıra
cak tedbirler meyanmda zikredebiliriz. 

idare - mütaaihhit münasebetlerini tanzimde 
rolü mühim olan Bayındırlık İşleri Genel Şart
namesi, fennî şartname, birim fiyat analizleri 
ve tip sözleşmelerin günümüz ihtiyaçlarına ce
vap verecek şekilde hazırlandıklarını memnu
niyetle haber almış bulunuyoruz. Ancak, bun
ların tatbikata konulmalarının Devlet İhale 
Kanununun gerçekleşmesine bağlanması, yapıl
mış çalışmaların pratikte fayda sağlanmasına 
engel olmaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlık bünyesinde kuru
lan organizasyon metot ünitesinin yaptığı ça-
İrşraalar ilgi çekicidir. Bu cümleden olmak 
üzere plânın öngördüğü hedeflerin önceden tes-
biti, bu hedeflerin bakanlık teşkilât ve ihtisas 
kollarına göre dağıtılması, hedeflerin icalbettir-
diği faaliyet alanlarına göre hizmet tariflerinin 
yapılması, tarifleri tesbit edilen hizmetlerin 
süre, maliyet, kalite standartlarının tâyini ve 
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kontrol sisteminin tesbiti konularında yapılan 
çalışmalardan ciddî neticeler alınacağını ümidet-
mekteyiz. 

Değineceğimiz önemli bir konu da, cari yıl 
bütçelerine mukavelelerinin gerekli kıldığı öl
çülerde tahsisat konmayışı keyfiyetidir. Buna 
ilâveten, nakit sıkıntısı da geçmiş yılları aşan se
viyede olmuş ve netice olarak yatırımları aksa
tan ve idare - mütaahhit münasebetlerinde ihti-

. lâf doğuran neticeler hâsıl etmiştir. 
Hizmetlerinin büyük bir kısmını ihale sure

tiyle mütaahhitlere yaptıran bakanlığın üzerinde 
duracağı önemli bir konu da mütaahhitlik mües
sesesini tanzime medar olan ve hazırlanarak Yük
sek Meclisin komisyonlarına kadar gelmiş bulu
nan «İnşaat ve Tesisat Mütaahhitleri Odalar 
Birliği» Kanun tasarısının bir an evvel gerçek
leştirilmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Hasan özcan, bir dakika 
rica edeceğim, bir yanlışlığa mahal bırakmıya-
lım. Burada, Millet Partisi Grupu adına ismet 
Kapısız bildirilmiş, yarın bir itiraza mahal kal
masın... 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De
vamla) -— Hayır efenldim, bu bütçe üzerinde 
gurup adına ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. De
mek ki bir itiraz yok. ismet Kapısız yerine za
tı âliniz konuşuyorsunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; 

Şimdi bir başka hayati konuya geçmek isti
yorum. Bu hayati konu teknik personel konu
sudur. 

Kalkınmanın temelinde yetişmiş insangücü 
yatar. Bu itibarla Kalkınma Plânının gerçekleş
tirilmesinde finansman kadar önemli bir unsur 
olan teknik personel konusunu palyatif tedbir
ler yerine köklü tedbirlerle halletmek yoluna 
gidilmesi, kaçınılması mümkün olmıyan bir za
ruret haline gelmiştir. 

4/10195 sayılı Kararnamedeki yevmiye artış
ları eski cazibesini kaybetmiştir. Yatırımcı daire
ler, ihtiyaçları olan yeni teknik personel temi
ninde güçlük çekmekte, daha önemlisi uzun yıl
lar aynı idarede çalışarak tecrübe ve ihtisas sa
hibi bulunan yetişmiş ve çok kıymetli personeli 
bünyelerinde tutamaz hale gelmiştir. Bunun da 
başlıca sebebi, mevcut statünün teknik persone

le gerekli sosyal güvenliği sağlıyamamış olma
sıdır. 

Bu hayati konunun uygun hal çaresini, bu 
kararname hükümlerine tâbi teknik personeli 
güvenliğe kavuşturacak ve tatmin edecek hü
kümlerin kanun yolu ile sağlanması ve uygulan
masında görürüz. 

Buna paralel olarak, 228 sayılı Kanunun ha
zırlanmış olan tadil tasarısının gerçekleştirilme
si, teknik personelin maaş, ücret ve yevmiyede 
geçen hizmetlerinin birleştirilerek emekli hakla
rının doğmasını sağlıyacak şekilde kanunlaşma
sı sosyal güvenlik açısından yararlı bir tedbir 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bayındırlık Bakanlığı hakkındaki genel gö

rüşmelerimizi böylece belirttikten sonra, şimdi 
ide, müsaadenizle çok kısa olmak üzere faaliyet 
kollarına ayrı ayrı değinmek istiyorum. 

Devlet binalarının yapım ve onarımı ile di
ğer kamu kuruluşlarının binalarını yapmak, kat
ma bütçeli idarelerle, idare ve belediyelerin yap
tıracağı binaların proje ve keşiflerini inceliyerek 
tasdik etmekle görevli bu dairenin iş hacmi, plân
lı devreye girdiğimizden beri büyük bir artış kay
detmiştir. Yurt sathının en ücra köşelerine ka
dar yayılmış çok değişik konulardaki, çok çe
şitli işleri mahdut imkânlara rağmen bu daire
nin büyük gayretler sarfederek olumlu sonuçlar 
aldığını ifade etmeyi kaJdirbirlik icabı saymak
tayım. 

Devlet ve kamuya ait bulunan binaların 
yapım işlerinin dağınık ve ayrı ayrı teşkilât
lanmış ünitelerden alınarak bakanlık, özellikle 
bu daire bünyesinde toplanması hususundaki 
çalışmaların da olumlu sonuca varmasını bek
lemekteyiz. 

iSayın milletvekilleri, 
Bakanlığın ve bilhassa bu dairenin üzerin

de durması lâzımgelen hususlardan birisinin 
de mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin 
memleket çapında değerlendirilmesidir. Bu de
ğerlendirme de, projeler yerine mahalli şartla
rın icaplarına ve yapının tahsis edildiği hizme
ti karşılıyacak ekonomik ölçüler içerisinde 
projelerin hazırlanması ve uygulanması sure
tiyle sağlanır. Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, bakanlık bu konu üzerindeki gerekli ça
lışmayı ikmal ederek «Mimarlık ve Mühendis-
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lik Proje Yönetmeliğini» hazırlamış ve yü
rürlüğe koymak üzere faaliyete geçmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
1968 bütçe yılı uygulamasında bu daireye 

tefrik ©dilen 45 milyon lira ve diğer daireler 
bütçelerinden aktarılan ödeneklerle 688 milyon 
liralık ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir. Bütçe 
raporunda, para sarfı suretiyle gerçekleştirme 
oranları yerine fiziki gerçekleşme oranlarının 
yer almasını doğru buluyoruz. 

1969 bütçe yılı tasarısında bu daireye Ba
kanlık bütçesinde tefrik olunan 647 milyon 
839 bin liralık ödenekle, diğer bakanlık büt
çesinde olmakla beraber bilâhara aktarılacak 
250 milyon liralık ödenekle 868 milyon liraya 
baliğ olan tahsisat, geçmiş yıla nazaran yak
laşık olarak % 30 oranında bir artış kaydet
mesine rağmen, programın gerçekleşmesine 
imkân vermiyeceği kanaatindeyiz. Ayrıca, yur
dun her tarafına yayılmış bu hizmetlerin dene
timi için gerekli vasıtalardan yoksunluk da, 
murakabe keyfiyetini büyük mikyasta güçleş
tirmektedir. 

Demiryolu şebekemizi çağdaş teknolojinin 
gerektirdiği seviyeye ulaştırmaya, demiryolla
rı ile ilgili sanayi faaliyetleri geliştirmeyi, 
komşu memleketlerle gerekli bağlantıların 
kurulmasını, gerek yapım gerekse işletme yö
nünden mıodernize edilmesini yurdumuzun sos
yal ve ekonomik icapları olarak görmekteyiz. 

Yıllık bütçelerle bu daireye tefrik edilen 
çok yetersiz ödeneklerle devam etmekte olan 
işlerin, öngörülen müddetler içerisinde gerçek
leştirilmesi mümkün değildir, özellikle üst ya
pı için lüzumlu ray, travers ve bağlantı malze
mesinin tamamının yurt çapında karşılanama
ması, gerekse bu malzemeleri dış memleketler
den temin edecek miktarda para ve dövizin 
tahsis edilememesi, hizmetlerde büyük aksak
lıklar doğurmaktadır. 

1968 yılı bütçe uygulamasında bu daireye 
tefrik edilen 118 milyon lira ödenekle Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına dâhil bulunan, 
Gebze, Arifiye, Cebeci, Kayaş çift hattı, Tat
van - Van - İran hududu hattı, Pehlivan Kö
yü - Edirne - Bulgar hududu hattı ile Keban 
ve Kartalkaya barajları sebebiyle değişen gü
zergâhlar üzerinde çalışılmış, ancak yukarda 
arz edilen sebeplerle uygulamadaki gecikmeler 
artarak devam etmiştir. 

Yine bu daireye 1969 yılı Bütçe uygulama
sı için kamulaştırma ödeneği konmamıştır. Ay
rılan 122 milyon 500 bin liralık ödenek ise de
vam etmekte olan işlerde gereken sürat ve ik
mali sağlıyamıyacak ve bugüne kadar sarf 
edilmiş milyonlarca ura âtıl durumda kalacak
tır. 

1968 bütçe uygulamasında ulaştırma sektö
ründe, Birinci Beş Yılhk Plânda mevcut, İs
kenderun, Hopa, Bandırma ve Antalya liman
ları inşaatına devam edilmiş ve fakat program
da öngörülen müddetler içerisindeki seyirleri 
malûm sebeplerden dolayı sağlanamamıştır. 

Tarım sektöründe mütalâa edilen balıkçı 
barınaklarından, geçmiş yıllarda inşaatlarına 
başlanmış olan 11 aded barınağın hizmete gir
mesi gerekirken, sadece 6 adedinin hizmete gir
mesini yersiz buluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özoan, bir dakikanız 
var. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Devamla) — Daha yanışı olmadı Sayın Baş
kanım, kimse yok zaten, galiba. 

Geçen yıl uygulama?! için ayrılan 127 milyon 
818 bin liralık ödeneği kâii bulmadığımızı be
lirtmiştik. 1969 yılı uygulaması için de ulaştır
ma sektöründe 80 milyon lira, Tarım sektörün
de 50 milyon lira, turizm sektöründe 7 milyon 
800 bin lira olmak üzere cem'an 137 milyon 800 
bin liralık tefrik edilen ödenekle devam eden 
işlere kâfi gelmliyeceği gibi, 1969 yılında prog
rama ithali düşünülen Alsancak liman tevsii, 
Hopa rihtım tevsii, Tekirdağ betonarme iskelesi 
ve İskenderun mendireği inşaatlarına başlan
mak hususunu da sağlamıyacaktır. 

Bu daire hizmetlerinin önemli bir kısmını 
NATO Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri 
inşaatı teşkil ettiği gibi, sivil havacılıkta yur
dumuz için gerekli hava alanlarını inşa etme 
ve donatımını yapma görevi de bu daireye ve
rilmiştir. 

Plânlama, her ne kadar yeni hava alanlarına 
ihtiyacımız olmadığını ifade etmekte ise de, 
zamanımızın uçak sanayiindeki dev gelişmesi, 
mevcut hava meydanlarının ıslahına ve yenile
rinin yapılmalarına zaruret doğuracağı ka
naatindeyiz. 

Geçen yıl baişlamış bulunan Yeşilköy hava 
limanı tevsi inşaatının 1970 - 1971 yılında biti-
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rileceği ifade ©dilmekte ise de, 270 milyon lira 
keşif bedelli bu işin, 1969 yılında ayrılan 52 
milyon liralık ödenek kıstas alınırsa, öngörü
len müddetler içerisinde bitirileıniyeceği ko
layca kestirilir. 

Ayrıca, meydanın kullanılmasına engel teşkil 
edecek PTT antenlerinin başka bir sahaya nak
li için gerekli 10 milyon lira kamulaştırma öde
neğinin bütçede yer almadığını görüyoruz. 

Gaziantep Hava Alanına 1968 yılında başla
nıldığını, 1969 yılında da inşaatının devam ede
ceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Malatya ve Kars hava alanları inşaatının da 
1969 yılı programında yer almasını temenni 
ederdik. 

'Bu daireye 1969 yılında tefrik edilen 75 
milyon 140 bin liranın 58 milyon 450 bin lirası 
Yeşilköy Hava Alanına, mütebaki kısmının da 
31 kalemde tadadedilen hizmetlere sarf edile
cektir. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği 
haiz katma bütçeli bir kuruluş olan Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1 Mart 1950 tarih 5539 sayılı 
Kanunla kurulmuştur. 

Kuruluş Kanununun günümüz ihtiyaçlarına 
cevap verecek nitelikte olmamasına ve hazırlan
mış tadil tasarısının henüz gerçekleştirilmiş bu
lunmasına rağmen, bu Genel Müdürlük uhde
sine tevdi edilen hizmetleri ifa etmek hususun
da büyük gayret göstermektedir. 

Hepimizce malûm olduğu üzere, memleke
timizde kara, deniz, demiryolu olmak üzere 
dörtlü bir ulaştırma sistemi mevcuttur. Bu sis
tem, ileri yıllarda, Batılı memleketlerdeki ör
neklerine uygun olarak nakliyatının da ilâvesi 
temenni olunur. 

Mevcut sistem içerisinde karayolunun gerek 
yapım ve gerekse işletme yönünden yurdumu
zun sosyal ekonomik icaplarına uygun düşen bir 
ulaştırma sistemi olduğunu ve bu yönden büyük 
hizmetler ifa ettiğini söyliyebiliriz. 

Sayın milletvekilleri; Kuruluş Kanununa gö
re, memleketimizdeki karayolu şebekemiz, üç 
anaibölümde mütalâa olunmuştur. 

1. — Devlet yolları, 2. — il yolları, 3. — 
Köy yolları 

Devlet yollan, Karayolu şebekemizin omur
gasını teşkil eden ve en önemli bölge merkez-
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lerini ve vilâyetleri birbirine bağlıyan yollar
dır. 

il yolları: Devlet yolu ağını besliyen, şehir, 
kasaba, bucak merkez, birbirine bağlıyan yol
lardır. 

Köy yolları: Devlet ve il yolu ağı dışında 
kalan, fakat bu ağları besliyen, köyleri birbiri
ne Devlet ve il yollarına bağlıyan yollar Kara
yollarının esasını teşkil eden Devlet yollarının 
tulü 35 038 kilometre olarak tesbit edilmiştir. 
Son envanter durumuna göre, bu şebekenin 
31 273 kilometresi her havada, 3 765 kilometresi 
yalnız yazın geçit veren, 1 240 Km. de hiç yolu 
olmıyan kesimleri ihtiva eder. 

Devlet yolu şebekesinden 16 175 Km. si «ana-
istikametler» olarak adlandırılmış olup ekono
mik, sosyal ve turizm yönünden en önemli mer
kezleri birbirine bağlıyan kesimleri ihtiva eder. 
Bu ağın, kendi sınıfları içinde gerekli kıldığı 
geometrik ve fizikî standartlara göre inşa veya 
ihyası için lüzumlu para miktarı 6 milyar 200 
milyon, anaistikametler dışında kalan 18 323 
Km. İlk kısmının yine kendi standartları için
de inşa ve ıslahı için 6,5 milyar lira ki cem'an 
12 milyar 700 milyon lira olarak hesabedilmiştir. 
Bu ağ 20 yılık trafik projeksiyonuna göre sı
nıflandırılmış olup, yıllık ayrılan ödenek tem-
polariyle ancak 30 ilâ 35 yılda yerleşebilmesi 
mümkün olacaktır. Ayrıca, ihtiyaçların zorun
lu kıldığı ekspres yollar diye adlandırılan yük
sek standartlı yollarla, .istanbul Köprüsü, geçi
şiyle bağlantı yolları ve büyük mikyasta ka
mulaştırma ödeneklerine ihtiyaç gösteren şehir 
ve kasaba geçişleri bu hesabın dışındadır. 

Muhterem milletvekilleri; Devlet yolu ağını 
besliyen ve köy yolu ağı ile beslenen bu şebe
kenin tulü 23 907 Km. dir. Bunun 16 895 Km. 
si 1965 yılında, mütebaki 6 012 Km. si de 1966 
yılında karayolları bünyesine ithal edilmiştir. 
Bu şebeke gerek fizikî, gerekse geometrik stan
dartları bakımından çok düşüktür. Bu ağın 
karayollarına devrinden sonra, gerekli etütler 
sonunda dört sınıfa ayrılmış bulunmaktadır. 

Bu sınıflar içerisinde tâyin ve tesbit edilen 
standartlarla inşa ve ihyası için 6 milyar lira
lık finansmana ihtiyaç gösterdiği yapılan önhe-
saplardan anlaşılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
1969 yılı uygulamalarında da geçmiş yıl uy

gulamasından farklı bir durum olmıyacaktır. 
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Şöyle ki : 1968 toplu sözleşmesinin 1969 a aksi 
40 milyon fazllasiyle 95 milyon lira olacak, sanat 
sınıfı personeli normal yıllık terfileri 30 milyon 
lirayı gerektirecek, yatırım ödeneğinden 50 mil
yon lirası büyük projeler karşılığı harcanacak
tır. Kanaatimizce; bu kuruluşun rantabl ve ras
yonel ölçüler içerisinde hizmet ifası için yıl son
larında verilmesi zorunlu olan ek ödenek, bütçe 
yılı başında tam olarak verilmesini gerektirir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Önemle değineceğimiz diğer bir konu da, 

Devlet ve il yolları üzerinde bulunan ve gidiş
lerinde dar boğazlar husule getirerek sık sık vu-
kubulan trafik kazalariyle, çamur ve toz yüzün
den sıhhate mugayir şehir ve kasaba içi geçiş
leri konusudur. 

Bu konuyu genel müdürlük iki şıkta hallet
meyi tasarlamış bulunmaktadır. Birinci şık ola
rak, kasaba veya şehir geçişini yolun standardı
nı devamlı kılmak için çevre yolu şeklinde yap
maktadır. Bu şık hem pahalı hem de uzun zama
nı icabettiren bir çözüm tarzıdır. 

İkinci şık ise, geçişlerdeki geometrik stan
dardı muhafaza ile nej ve kaplamasını yaparak 
meskûn üniteyi tozdan ve çamurdan kurtarmak, 
aynı zamanda trafiğin akışını muntazam bir şe
kilde sağlamaktır. Bu çözüm şeklini dahi mev
cut imkânlariyle gerçekleşmede zorluk çeken 
idare, geçen yıllarda başlıyan işler için 1968 yılı 
uygulamasında 2 milyon 865 bin lira sarfı ile an
cak 8 Km. yolun kaplamasını gerçekleştirebil
miştir. 

1965 yılı Bütçesinde bu hizmetler için tefrik 
olunan 7 milyon 750 bin liralık ödeneği de çok 
yetersiz bulmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Özcan, bu konuşmayı za-
tıâliniz bir saat için hazırlamışsınız her halde. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De
vamla) — Ayrıca, bakım ve idame giderlerinin, 
hizmetin karekteri itibariyle cari harcamalar 
bünyesinde mütalâa edilmesini yanlış ve bu hiz
met için ayrılan ödeneği de yetersiz buluyoruz. 

Bakım ve idame giderlerini azaltmak için ge
ometrik standartlar Ölçülerle dikkate alınmalı ve 
fiziki standartları yüksek yollar yaparak kısa 
zamanda mahallî şartların icaplarına göre, sezil
miş kaplamaların yapılmasını temin etmeliyiz. 

Kaplamalar ikmal edilmiş yollar sadece ba
kım yönünden değil, aynı zamanda, millî ekono

mi, sağlık, turistik ve trafik kazalarını Önleme 
bakımından da büyük faydalar sağlar. 

Muhterem milletvekilleri; 
Karayolları Genel Müdürlüğü yukarda arz 

ettiğimiz yol sınıfları dışında, Kalkınma Plânı
nın öngördüğü ve ihtiyaçların zorunlu kıldığı, 

i erişme kontrollü ekspres yollar, Boğaz köprüsü 
ve İstanbul çevre yolları gibi, büyük projelerin 
etüt istimlâk ve tatbikat projelerini hazırlıyarak 
çalışmalara başlamış bulunmaktadır. 

Yurdumuzun iki parçası ile birlikte Avrupa 
ve Asya kıtalarını da birbirine karayolu ile bağ-
lıyan İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolları
nın etütleri bu konularda büyük tecrübe ve ih
tisas sahibi bir yabancı firmaya yaptırılmış ve 
bu etütlere müstenit çalışmalar hızlandırılmıştır. 

İç ekonomik rantabilitesi % 14.7 gibi yüksek 
bir rakam olan bu proje, dış finansman teminin
de de gerekli bir raritabiliteye sahiptir. Ayrıca 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan rantabüi-
te hesaplarına göre, bu kat sayının % 16 gibi bir 
rakam olduğu da ifade edilmektedir. 

Türkiye'nin ithalât ve ihracatı değer itiba
riyle % 46 sı, sanayi istihsalinin % 22 si itiba
riyle İstanbul ve civarındadır. İstanbul'un bütün 
yurt ekonomisini etkiliyen durumu hepimizce bi
linen bir husustur. Bu bakımdan Boğaz köprüsü 
projesi sadece İstanbul için değil, bütün yurt 
ekonomisi için değer taşıyan bir proje olarak gö
rülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
İlgili ve yetkili mercilerin beyanına göre, bu 

projenin malî portesi, çevre yolları ve bu yollar 
üzerindeki köprülü kavşaklar, Boğaz köprüsü ve 
Haliç köprüsü ile ilgili kamulaştırma ve inşaat 
bedelleri toplamı âzami bir buçuk milyar Türk 
lirasıdır. Bu miktarın 350 milyon lirası Boğaz 
köprüsü yapım maliyetidir. Büyük bir kısmının 
dış finansman olarak % 7,5 faizi ile birlikte 15 
senede ödiyebileceğimizi öğrenmiş bulunuyoruz, 
Boğaz köprüsü için şimdiye kadar çok şeyler 
söylendi ve söylenmek devam ediyor. Millet Par
tisi olarak bu konunun siyasi ve politik istismar
lar dışında tutulmasını, ilmî ve teknik açılardan 
objektif ölçülerle mütalâa olunmasını, yurdumu
zun ve milletimizin yüksek menfaatleri icabı ola
rak saymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri; 
İstanbul Boğaz köprüsü için uzun zamandır 

süregelen tartışmalara ve polemiklere, Hüküme-
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tin bu konuda efkân umumiyeyi bütün ayrıntı-
lariyle aydınlatmada geç kalmış olmasını, bir ek
siklik hattâ büyük bir kusur olarak görmekte
yiz. 

Muhterem milletvekilleri, Bayındırlık Ba
kanlığı ile bu bakanlığa bağlı daire ve kuruluş
ların, 1969 yılı Bütçesinin bakanlık mensupları
na ve Büyük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, Grupum ve 
şahsım adına Yüksek Meclisin değerli üyelerini 
saygı ve sevgi ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, An
kara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısının yapılan açık oylamasına 98 milletvekili 
katılmıştır. 84 kabul, 14 ret oyu çıkmıştır. Ge
rekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle, gelecek 
Birleşim tekrar oya sunulacaktır. 

Ege Üniversite si 1969 yılı Bütçe kanunu ta
sarısının yapılan açık oylamasına 101 milletve
kili katılmıştır. 85 kabul, 16 ret oyu çıkmıştır. 
Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle, oy
lama gelecek Birleşim tekrar edilecektir. 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 88 milletve
kili katılmıştır. 74 kabul, 14 ret oyu çıkmıştır. 
Tasarı gelecek Birleşim tekrar oya sunulacaktır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 91 
milletvekili katılmıştır. 79 kabuH, 12 ret oyu çık
mıştır. Açık oylama tekrar edilecektir. 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 87 milletve
kili katılmıştır. 81 kabul, 6 ret oyu çıkmıştır. 
Tasan gelecek Birleşim tekrar açık oya sunula
caktır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanun tasarısının yapılan açık oylaması
na 33 milletvekili katılmıştır. 24 kabul, 9 ret oyu 
çıkmıştır. Tasarı gelecek Birleşim tekrar açık 
oya sunulacaktır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 30 mil
letvekili katılmıştır. 23 kabul, 7 ret oyu çıkmış
tır. Tasarı gelecek Birleşim tekrar açık oya su
nulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 03,40 tır. Bu şe
kilde, bugün saat 10,00 da tekrar bütçe müzake
relerine devam etmek üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 03,40 
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Ankara üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ahmet Topıaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ahmet Dallı 
Reoai Brgüder 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Turgut 

BİNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

Üye »ayısı : 450 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 14 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 346 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Refct Sezgin 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Muıstafaoglu 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 

GÜMÜŞANE 
Sabri özean San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kuıtlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nuri Eroğan 

Mustafa Ertuğrul 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz! Koksal 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmeti Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız. 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Ba?~ar 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Guyasettin Duman 
Seyfi Kurtbck 

TEKİRDAĞ 
Halil B'ajol 
llyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaa, 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

AYDIN 
Mııstafa Şükrü Koç 

BURSA 
Bahri Yazır 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

ERZURUM 
.idnan Şenyurt 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu Hüseyin Yaycıoğlu 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

MALATYA 
Şaban Erik 

MARAŞ 

NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 

Hayrettin Uysal 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

* •« 
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Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARx\HlSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
İsmet Sezgin 

BALIKESlB 
Adnan Akm 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Rcfet Sezgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 85 
Reddedenler : 16 
Çeikinserler t 0 

Oya katılmıyanlar : -M.3 
Açık üyelikler : G 

[Kabul ( 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhami Ertean, 
Nazmi özoğul 

ELÂZIÖ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Necati Gü^en 
Ahmet Mustafaoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 

GİRESUN 
AB Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sıabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balımı 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 

edenler] 

Osman özer 
Kaya özdemir 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Saraç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoglu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş. 
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ADANA 
Bekir Tünay 

ANTALYA 
Htiıeyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

AYDIN 
Kıuıtafa Şükrü Koç 

BOLU 
Hasan özcan 
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[Reddedenler] 
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BURSA 
Bahri Yanr 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

MALATYA 
Şaban Erik 

MARAŞ 
Hüseyin Yayeıoğlu 

NEVŞEHİR 

S. Hakkı Eaatoghı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

TOKAT 

Fethi Alacalı 
İrfan Solmara 
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istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 88 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 14 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 356 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

ANKARA 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
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ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydü 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kemi Nedim oğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Muıstafaoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Osman özer 

Kaya Özdcmır 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Mesut Erez 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 

TOKAT 
Osman Saraç 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasııoğlu 

VAN 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakas 
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ADANA 
Bekir Tiinay 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BOLU 
Hasan Özcan 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

KARS 

[Reddedenler] 

KIRŞEHİR 

Süleyman Onan 

KONYA 

ihsan Kabadayı 

MALATYA 
Muzaffer Şamiloğlu Şaban Erik 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
irfan Solmazer 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütççe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAKİSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
AM îhsan Uhıbahşji 

ANKARA 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

Üye »ayım : 450 
Oy verenler : 91 

Kabul edenler : 79 
Reddedenler : 12 

Çekinserler ; 0 
Oya katılmıyanlar : 353 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul tdenUrJ 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIB 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 

GAZİANTEP 
Nagit Sarıca 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 

Osman özer 
Kaya Özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıLdız 

NİĞDH 
Yağar Arıbaş 
Haydar öz alıp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SİİRT 
Âdil Yaça 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfı Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Osman Saraç 

UŞAK 
M. Fahri Uğraaızoğlu 

VAN 
Muslih Göre&taa, 

YOZGAT 
Ne§et Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
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ADANA 
Bekir Tünay 

BOLU 
Hasan özcan 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

[Reddedenler] 

Hüdai Oral I KONYA 
İhsan Kabadayı 

^ZURUM MALATYA 
Adnan Şenyurt Ş a b a n ^ 

KARS NEVŞEHİR 
Muzaffer Şamiloğlu | S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 

Hayrettin Uysal 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

*>m« 
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Hacettepe üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayışa : 450 
Oy verenler : 87 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 357 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 
Talıir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

BlNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halü İbrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kirbas.li 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Refet Sezıgin 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Ilüdai O rai 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Muıstafaoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Osman özer 

Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Msut Erez 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
îbrahim Boz 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Saraç 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Müslih Görenıtaş 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

686/5 — 

http://Kirbas.li


M. Meclisi B : 55 18 . 2 . 1969 O : 3 

ADANA 
Bekir Tünay 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

[Reddedenler] 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

KARS 
Muzaffet Şaımiloğlu 

"4" !<»•<» • • » • • 
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MALATYA 
Şaban Erik 

TOKAT 
irfan Solmazer 



M. Meclisi B : 55 18 . 2 . 1969 O : 3 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasansına 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 33 

Kabul edenler : 24 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 411 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenlerJ 

ADANA 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalm 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşji 

ARTVİN 
Sabit Om an Avcı 
Mustafa Rona 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Refet Seızıgin 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ERZURUM 
Necati Güven 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 

İZMİR 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

[Reddedenler] 

ADANA 
Bekir Tünay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Hasan öze? m 

BURSA 
Bahri Yazır 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

İSTANBUL 
Reşit Ülkeı * 

verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

ORDU 
Ata Bodur 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 

TOKAT 
Osman Saraç 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

MALATYA 
Şaban 

t 

Erik 
rRABZON 

Alii Rıza Uzuner 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 30 

Kabul edenler : 23 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 414 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ADANA 
'Tahir Yüeekök 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Aid ihsan Ulubahşi 

ANKARA 
Orhan Alp 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ERZURUM 
Necati Güven 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İZMİR 
Enver Turgut 

KIRŞüîHlR 
Memduh Erdemir 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

BİNGÖL 

Cemal Yavuz 

BURSA 

Bahri Yazır 

[Reddeden] 

ERZURUM 

Adnan Şenyurl 

İSTANBUL 

Reşit Ülker 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

ORDU 
Ata Bodur 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 

TOKAT 
Osman Saraç 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

MALATYA 
Şaban Erik 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

*>€»••< i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

55 KOL BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1969 Sah 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 1/941) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 805; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1969 yık Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 1/935) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1168) 

X 4. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/574; Cumhuriyet Senato
su 1/942) (Millet Meclisi S. Sayısı : 806; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1169) 

X 5. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1969 bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/576; Cum
huriyet Senatosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 803; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1171) 

X 6. — istanbul Teknik üniversitesi İ9G9 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senato
su 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172) 

X 7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1166) 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Mecisi S. Sayısı : 808; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1173) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/575; 
Cumhuriyet Senatosu 1/945) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 809; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1170) 



X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkerele
ri (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Senatosu 
1/946) (Millet Meclisi S. Sayısı : 810; Cum-
uhriyet Senatosu S. Sayısı : 1175) 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/572; 
Cumhuriyet Senatosu 1/947) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 811; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1167) 

X 12. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkerele
ri. (Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet Senato
su 1/948) (Millet Meclisi S. Sayısı : 812; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1174) 

X 13, — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyon raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe ve Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si 1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1165) 

X 14. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı: 814; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1177) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....•-. !>•-<< • « • • -



Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ 

tanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
aşkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Miilet Meclisi 

Senatosu 1/934) 
!ot : C. Senatosu S. Sayısı 1171) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9502, 1/934 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONP BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 6 . 1 . 1969 gün ve 1/576 - 138 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1 9 6 9 tarihli 30 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul olunan İstan 

si ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrah 
Cumhuri 

Not : 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Cekinser 

(101) 
97 
2 



_ 2 — 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/576, C. S. 1/934 

Karar No. : 159 
MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul 
çe kanunu tasarısı) üzerinde Cumhuriyet Senato 3unca yapılan değişiklikler komisyonumuzca tekrar inc 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca istanbıl Üniversitesi 1969 yılı bütçesinin 6 ncı maddesine ta 
nnca kabul edilen 993, 1032, 1082, 1083 ve 1084 sayılı kanunlar çıkarıldığından bu maddeye mezkûr 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları kısmında yeniden açılan 31.000 nci bölüm 31.di0 (K 
ne (4 000) lira eklenmesini, bu ilâvenin 34.720 nci maddeden tenzil edilmesini, 

Kimya Fakültesinin (L) işaretli cetvelinde mevcut 30 aded (800) lira aylıklı doçentin 20 aded, işle 
mevcut 13 aded (500) lira aylıklı asistanın ise 3 aded olarak tashihi hususu kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik komisyonumuzca da yeinde görülerek aynen benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
/ . Gürsan 

Rke 
E. Y. Akçal 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Giresun 
K. Bosuter 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Trabzon * 
E. Dikmen 

H 

Ö. 

Antalya 
. F. Boztepe 

G-ümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
Ö. Sakar 

Trabzon 
L. Hocaoğlu 

Balıkesir 
C. İnhaya 

İstanbul 
Muhalifim 

S. Aren 

Muğla 
T. Şahin 

Trabzon 
A. R. TJzuner M 

M. Meclisi (S. Sarısı : 803) 
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KATMA BÜTÇELER 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

No. Bölüm Madde 

29 

31.000 

31.410 
34.720 

34.000 
31.000 

ödeneğin çeşidi 

Bütçe Kanunu madde — 6. 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ Bölümü toplamı 
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kimya Fakültesi döner sermayesi 
Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 
MALI TRANSFERLER Bölüı 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ Bölümü toplamı 

Bütçe Karma Komisyonumun 
(kabul ettiği 

İstanbul Üniversitesinin- 'kuru
luşu hakkındaki 7.7.1948 ta
rihli ve 5247 sayılı Kanuna ve 
buma ek 5517, 7161, 7259, 43, 
44, 85, 582 ve 907 sayılı kanun
lara bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 
1969 yılında kullanılamaz. 

Sütun 1 Satır Tl 
Sütun 3 Satır 10 

toplamı 
LRI VE 
toplamı 

(L) CETVELİ 

Doçent 
Asistan 

5 000 
5 000" 

Aded Aylık 

30 800 
13 500 

M. Meclisi (S. Sayısı : 803) 

Cumhuriyet 
değiştirerek 

İstanbul Üniver 
luşu hakkındak 
rihli ve 5247 sa 
bu kanuna ek 5 
43, 44, 85, 582, 
1082, 1083 ve 
nunlara bağlı 
velde yazılı ka 
işaretli cetvelde 
1969 yılında ku 

Doçfcnt 
Asistan 





Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ 

î.ge Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rap 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclis 

Senatosu 1/935) 
Not : C. Senatosu S. Sayısı 1168) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9503 

BÜTÇE KAKMA KOMlSFONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 6 . 1 . 1969 gün ve 1/573-139 sayılı yaamza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihili 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olunan Ege Üniv 

larak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

Not 
Acık oy neticesi : (112) 

Kabul 
Bet 

109 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/573, C. S. 1/935 
Karar No. : 139 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «Ege Ün 
ıu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, (Şenel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlı 

Bütçe Ka 
Kü 

\ 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S 

kara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu r 
*iyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclis 

Senatosu 1/941) 
t : C. Senatosu S. Sayısı : 1163) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9516 

BÜTÇE KAKMA 'KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
lgi 8 . 1 . 1969 gün ve 1/568 - 141 sayılı yazınıza karşılıktır : 
vumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 , 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olunan Ankara 
k olarak sunulmuştur. 
3-ereğini rica ederim. İbrahim 

Cumhuriyet 
Not : 

Açık oy mıeftioeai : (104) 

Kabul 
Ret 
Çekkıser 

: 101 
: 1 
: 2 

_.. , . „.. ..T , ,_, . , r ,. . Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Buyuk Millet Mecl%$% 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/568 C. S. 1/941 

Karar No. : 141 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «Ankara Üni 
u tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa 

Bütçe Karma 
Kütahy 

M 





Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komi 
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri <Millet M 

Senatosu 1/942) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1169) 
Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9517 . 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
ilgi : 8 . 1 . 1969 gün ve 1/574 - 140 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olunan Hace 

ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

Açık Oy Neticesi : (114) 

Not 
Kabul 
Ret 
Cekinser 

112 
1 
1 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/574, 
C. S. 1/942 

Karar No. : 140 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «H 
kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Ba 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 M Î L L E T M E C L İ S İ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

Cumhuriyet Senatosu 1/943) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1172) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9519 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9 . 1 . 1969 gün ve 1/577-142 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olunan İstanb 

Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. İbra 

Cumhu 
Not : 

AÇIK OY NETİCESİ : (114) 

Kabul 
Bet 
Çekinser 

111 
1 
2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/577 Ç. S. 1/943 

Karar No. : 142 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «İstanbul T 
çe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başk 

Bütç 

• 





nem : 2 
•piania : 4 M l L L E T M E C L İ S İ S 
arayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma K 
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M 

Cumhuriyet Senatosu 1 /944) 
>t : C. Sena/tosu S. Sayısı : 1173) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9529 

BÜTÇE KABMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 11 . 1 . 1969 gün ve 1/578 - 149 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olunan Karayolları Gen 
I ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim 
Cumhuriyet 

Not : 
Açık oy neticesi : (121) 

Kabul : 115 
Bet : 6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karına Komisyonu raporu 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/578, C. S. 1/944 
Karar No. : 149 

MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «Karayolları 
bçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başka 

Bütçe Karma 
Kütahy 

M 





Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S 

etrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisy 
!umhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mi 

Cumhuriyet Senatosu 1/952) 
Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1177) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9546-1/952 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 15 . 1 . 1969 gün ve 1/582-154 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1969 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul olunan Petrol Daire 

işik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

Cu 
Not : 

Açı!k oy neticesi : (119) 

Kabul : 105 
Ret : 14 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/582, C. S. 1/952 

Karar No. : 154 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1969 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Petrol Dair 
.anunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

Bütçe Karm 
Kütah 

M 





bonem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karm 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M 

Cumhuriyet Senatosu 1/953) 
(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 1166) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 9549 -1/953 

BÜTÇE KAEMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16 . 1 . 1969 gün ve 1/571 -155 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1969 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul olunan Devlet Su 

yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

Not : 

Açık oy neticesi : (130) 

Kabul : 120 
Ret : 10 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/571, C. S. 1/953 
Karar No. : 155 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Cumhuriyet Senatosu Grenel Kurulunun 3 . 2 . 1969 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Devlet Su İ 

Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş 
Bütç 




