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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, canlı hayvan ih
racatının serbest bırakılması gerektiğine dair 
gündem dışı demecine Ticaret Balkanı Naim Ta-
lû ve, 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçliğil'in, öğret
menlerin intibaklarındaki aksaklıkların düzeltil
mesine dair gündem dışı demecine de Başbakan 
Ferid Melen cevap verdiler. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, gös
terilen adaylar seçildiler. 

Osmanoğlu, 1936 doğumlu, Ahmet Şen hak
kında af kanunu tasarısının birinci maddesi 
tekrar açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı
nın birleşim sonunda açıklanan sonucuna göre 
çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın tekrarla
nacağı bildirildi. 

10/45 numaralı araştırma önergesi önerge 
sahibinin, 

10/2 numaralı araştırma önergesi ilgili Ba
kanın, 

10/3 numaralı araştırma önergesi de öner
ge sahibi ve ilgili Bakanın; 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 ve, 

Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2942 sayılı kararlarının Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri ve 
Dilekçe Karma Kmisyonu raporları, Komisyon 
yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmama
ları ve, 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut Gü-
lez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesin
de Bolu Çimento Fabrikası idare Meclisi Reisli
ği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağ
daşmayacağına dair, istanbul Üyesi Ekrem Öz
den 'im önergesi ve bu hususta Başkanlık Divanı
nın 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 1972 
tarih ve 31 sayılı kararları da, Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in izinli bulunması nedeni ile gelecek 
birleşime bırakıldı. 

3 Ekim 1972 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15,45'te son- verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Hayrı Mumcnoğlu Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahrine İ'col; 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet' Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Şive:), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 83 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 
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III — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Afyon Karahisar Üyesi M. Kâzım Ka-
raağaçlıoğlu'nun, teknik personelin yan ödemele
ri ile ilgili 18 . 8 . 1972 gün ve 7/4821 sayılı Ka
rarnameye dair gündem dışı demeci ve Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı'nnı cevaoı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Afyon 
Karahisar Senatörü Sayın Kâzım Karaağaçlıoğ-
lu, teknik personelin yan ödemişleri ile ilgili 
18 . 8 . 1972 güm ve 7/4821 sayılı Kararname 
üzerinde gündem dışı söz taleibeıtmişlerdir. 

Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler ; 

Yüksek huzurlarınızda teknik personelin 
yan ödemeleri ile ilgili bir, konuda şahsî düşün
ce ve kanaatlerimi Yüce Heyetinize arz etmek 
maksadiyle gündem dışı söz almış bulunuyo
rum. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın Yüce Meclisler
de müzakere olunacağı bir dönemde, 22 yıllık 
perspektife oturtulan 1995Uerin Baitı uygarlı
ğına yönelmiş müreffeh ve bahtiyar Türkiye'si
ni he'def alan kalkınmayı ve onun hizımeitlerimii 
gerçekleştirecek olan 25 - 30 yıllık bir maziye 
uzanan bir devre içinde; gerçek refahın, asıl 
kalkınmanın temel unsuru olduğu halle, yıl
lar yılı Devlet için taşıdığı değer, arz etiği 
ehemmiyet bir türlü takdir edilemeyen bir hiz
met sınıfından söz etmek istiyorum. Omların 
bahtsız hikâyesinin bir sayfasını değerli Heye
tinize arz ederek, bu dâvaya Türk Milletinin 
adına, onun hayal ettiği refah ülkesinin yeni 
baştan inşası adına gönülden sahip çıkacağımı
za inanarak, Sayın Hükümeti memleketin kal
kınma mesuliyetinin anlayışı içinde bu mesele
ye ciddiyetle yeni baştan eğilmeye tarih huzu-
runjda bir kere daha davet ediyorum. 

Filhakika Hükümetin bugün ülkemizin için
de bulunduğu güç şartlar altında bütün mese
leleri kemali ile değerlendirmesi elbette bekle
nemez. Hukuk Devletinin nizamı içinde de
mokratik rejimin varlığının muhafazası, Türk 
Milleti tarih içinde yaşadıkça güçlü olarak var 
olması, icabeden Devlet müessesesinin korun
ması gibi hayatî konular, elbette hiçbir tered
düt© mahal bırakılmadan üzerinde dikkatle 
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1 eğilinmesi şart meseleleridir. Hukuk Devleti ve 

onun demokratik müesseseleri mevzubahis olun
ca, elbette ona öncelik tanımak ve millî men
faatlerimizle ilgili teşebbüslerde tekaddüm hak
kına saygılı olmak tabiatiyle en büyük vazife
mizdir. Ancak, 12 Marttan bu yana siyasî is
tikrarın ve huzurun alman tedbirlerle nispetsin 
temin edildiğinin iddia ve ifade olunduğu bir 
ortaım içinde, 20 nci asrın ikinci yarısının mo
dern devlet anlayışı içerisinde, yukarda arz 
ettiğim emniyet ve asayiş konularının dışında, 
medenî cemiyetlerin gelişen ihtiyaçlarımla cevap 
verecek birtakım lâzümeleri de yerine getirmek 
zarureti vardır. 

Modern yapıda Hükümet ve Devlet ilişkile
ri sadece bir yönde işleyen mekanizma değil
dir. Hiç şüphe yak ki, 20 nci asrın ikinci ya
rısının modern duvleti, yurt içinde asayiş ve 
güvenliği, dışa karşı da vatanın savunmasını 
ifa eden bir müessese olmaktan öteye, sosyal, 
ekoncomilk, teknolojik, idarî ve siyasî yönleri 
olan çeşitli tatbikatın devletidir. Bütün bun
ların zamanı ve şartlan içinde demoikraitük re
jimim Anayasa sınırları dâhilinde hukukî ve 
idarî tasarruflarla millî menfaatlere uygun 
bir şekilde telif edilmesi Hükümet etmemin hik
metidir. Bugünkü icraların en büyük muvaf
fakiyeti de, bütün meselelere Türkiye'nin mil
lî menfaatleri doğrultusunda değer biçip, onla
rın birbirleri ile olan irtibatını da nazarı dik
kate alarak, gerekli tedbir ve müdahaleleri za
manında yapabillımesidir. Bendemiz yukarıda 
arza çalıştığım genel perspektife dayalı olarak, 
teknolojik devlet kadrosunu teşkil edem teknik 
personelden, onun yıllarca ihmale uğrayan 
dertlerinden kısa pasajlar halinde bahsedece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ağustos 1970 ta
rihinde, Türk Devlet hayatında 1946'dan bu 
yana sözü edilein, hattâ siyasî sloganlara konu 
teşkil edecek kadar bir yönü ile de istismar 
edilen Personel Kanunu, Adalet Partisi hükü
metleri tarafından büyük bir cesaretle mesele
nin üzerine gidilerek hazırlanmış ve 1'970 yılı 
Ağustos ayı başlarında Türk Devlet hayatında 
1 . 3 . 1970 yılından geçerli olmak üzere yürür
lüğe girmiştir. O tarihlerde 13,5 milyar civa-
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rmda olan yıllık cari harcamalara, sözü edilen 
Personel Kanunu ile 9 milyar civarındaki bir 
mallî külfetin Devlet Bütçesinle yüklenımıiş ol
masına rağmen, ne acıdır ki, A'dan Z'ye kadar 
tümü ile Devlet memurlarını memnun (etmek 
maalesef mümkün olamamıştır. Büyük bir hu
zursuzluk doğmuştur. Her Davleit hizmetlisi 
kendisinin diğer görevliye göre ne aldığmm 
hesabını, onun muhasebesinin mukayesesini 
yapma hevesi içinde huzursuz olmuştur. 

intibaklar da, bu arada kanun esprisinin 
doğrultusunda işleyen gayriâdil bir tatbikat 
içerisinde ayrı bir sıkıntı kaynağı olmuş ve hu
zursuzluk zincirine yeni halkalar ilâve etmiştir. 
Bu huzursuzluk devam ederken asıl bir sınıf, 
bir kadro vardı ve onlar kanunun çıkışını mü
teakip en büyük gadre uğramışlardır ki, bu 
sınıf teknik parsonel ve sağlık personeli idi. 

iKanunun müzakeresi esnasında komisyonlar
da ve Meclislerde bu kadroların Devlet için 
arz ettiği ehemmiyet, taşıdığı değer, tajhsdl dö
nemlerinden ihtisaslaşmaya kadar diploma 
kıymetlendirilmesi, hizmetlilerin fizik ve moral 
tesirleri ile görevlerinin büyük mesuliyeti kamu 
ve özel sektör yönünden bu meslek erbabının 
arz ve talep kanunu muvacehesindeki kıymetleri 
ve en mühimi, kalkman ülkelerde kalkınmanın 
en büyük kadrosu olan teknik personelin in
kâr kabul etmez büyük hizmet payı, basta sayın 
Hükümet üyeleri olmak üzere büyük sayıda se
natör ve milletvekili arkadaşlarım tarafından 
ifade ve beyan olunmuş ve bu hususlar zabıtlara 
tsscil edilmiştir. 

Bu müzakereler esnasında, kalkınmanın ma-
nivalâsı olan teknik kadronun, 1327 sayılı Ka
nunun şümulü dışında ayrı bir ücret statüsü 
içinde mütalâa olunması ve bu maksatla Batı 
demokrasilerinde olduğu gibi, bu sınıfın hizmet
leri, devlet için taşıdığı değer ve ehemmiyet 
dikkate alınarak yeni bir barem kanunu ha
zırlanması istenmiş ve bu yolda meselenin 
ehemmiyeti ve Türk Devlet hayatının geleceği 
yönünden bu konudaki yanlış tutumun teviide-
deceği zararlar bütün yönü ile izah edilmiştir. 
Bu haklı direniş ve taleplere Meclis kürsüle
rinden cevap veren Hükümet temsilcisi, o dev
rin Maliye Bakanı Sayın Mecut Erez şöyle de
mişti: (Millet Meclisi, 115 nci Birleşim, 29.6.1970 
Pazartesi) 

«MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Şimdi sözü teknik personele getir
mişken ve yerinden bir sayın arkadaşımız da 
«Artış yok, eksilme var.» demişken, bu konuda
ki mütalâalarımızı arz etmek yerinde olacaktır. 

«Muhterem arkadaşlar, şimdi, teknik perso
nele hiçbir şey getirmiyor, tarzındaki iddia ev
velâ yerinde değildir. Ne getiriyor bir baka
lım: 

«ilk memuriyete intisapta bir üst derece ile 
işe başlıyor. 

«Dışarıda serbest meslek faaliyetinde geç
miş olan hiznıetüsrinin memuriyete sayılması 
imkânı getiriliyor. 

«Ek görev ve vekâlet ücreti sisteminin istis
naî olarak bu görevlerde kabul edilmesi için 
bir madde ihtiva ediyor. 

«Bu tasarı geniş bir yan ücreti sistemi geti
riyor. Teknik personel işin bu yan ödemeler 
şunlar : 

«Mahrumiyet zammı, iş güçlüğü ve riski 
zammı, tedarik zammı, fazla çalışma ücreti. 

«Burada yapılan münakaşanın özü şudur; 
sadece maaş olarak eline geçecek olan ücrete 
bakıyor. Yan ödemeleri katiyen hesaba katmı
yor. Yan ödemeleri hesaba katmayınca da, eline 
geçecek olan para azalmış gibi görünüyor. Kal
dı ki, tasarıda ayrıca bir madde var. Azalma 
diye birşey yek. Bugün ne alıyorsa, yine onu 
alacak. Herhangi bir memurun maaşı eğer bu 
sistemde biraz aşağıya düşüyorsa, aşağıya düş
mesini önleyici bir madde var burada «Bugün
kü maaşını almaya devam eder» diyor. Demek 
ki, azalma diye bir şey yok. Ama, yan ödemeleri 
hesaba katmadığı için bir mühendis, bir yüksek 
mühendis, mahrumiyet zammı bölgesinde ise, 
ne kadar mahrumiyet zammı alacak, ne kadar 
iş güçlüğü veya riski zammı alacak, tedarik 
zammı alması gerekiyorsa, o zammı ne kadar 
alacak, fazla çalışma ücreti alacaksa onu ne ka
dar alacak; bunları belirtip tasarıya yazmak im
kânı olmadığı için bunları göremiyor. Bunu gö
remediği için de, sadece o ücreti, maaşı gördüğü 
için bu bizim için tatminkâr değildir, diyor. 
Eğer imkân olsa idi, bu yan ödemeleri bir cet
vel halinde yazsa idik, bu takdirde hiç kimsenin 
itirazı olmayacaktı. O zaman iş şuraya daya
nıyor; büroda proje yapan teknik eleman, mü
hendis için söylemiyorum; büroda oturmuş, bun-



>enâtosu B Î8 3 . 10 . 1D72 

ca sene tahsil görmüş, bu kadar müktssebatı 
var, yüksek mühendis olmuş, ama büroda otur
muş, asla mühendlslilde ilgisi olmayan bâzı 
idarî işlerle meşgul; şimdi bu şahıs ile şanti
yede, madende çalışan mühendis aynı parayı ala
maz. Tasarının getirdiği reformist karakter içe
risinde bu da var. istenilen şey bunların da 
alınmasıdır. 

«Muhterem arkadaşım söyledi; «Ankara'da 
bu kadar teknik eleman toplanmış, madende 
çakışanlar, şantiyede çalışanlar, Anadolunun 
mahrumiyet bölgesinde çalışan mühendisler top
lanamamış, burada bulunanlar toplanmış», de
diler. Büroda çalışanlarla, bizzat madende, şan
tiyede çalışan mühendis arasmda bir fark ola
caktır. Yüksek mühendislerimiz de bunu normal 
karşılıyorlar aslında. Konuştuğumuz zaman, 
doğrudur, muhakkak bir fark olması lâzımdır 
arada diyorlar. Yalnız bizim mühendis arkadaş
larımızın iyi anlayamadıkları şey, maaşlarından 
gayri yapılacak yan ödemeler Kanunda görün
mediği için, ne alacaktır bilmiyor ve bu müp-
hemiyet içerisinde, bir tereddüt ve endişe içeri
sinde mühendislere bu tasarı tatmin edici hiç
bir hüküm getirmiyor, diyor ki, bu mütalâalar
da isabet yoktur. 

«Ayrıca şunu da arz etmek isterim; maaş 
itibariyle bugün bir azalma var gibi görünü
yorsa, yan ödemeleri hesaba katmadan bu (7) 
katsayıya göre olan hesaptır. Katsayı değiş
kendir, gelecek sene bu katsayı (8) olduğu 
takdirde, bu azalma ortadan kalkacaktır. Maaş 
itibariyle de bir azalma ortada kalmayacaktır. 
Şu halde, bugünkü katsayıya göre yapılan he
saplar yanıltıcıdır.» 

Cumhuriyet Senatosu 100 ncü Birleşim 
2 - 4 . 7 . 1973 Cuma günü de Sayın Maliye Ba
kanı Mesut Erez aynı konuda mesul bir Hükü
met üyesi olarak Cumhuriyet Senatosunun bu 
küre üs ünden yukarıda arza çalıştığım Mecliste
ki kcîiıuşmalarım tekrar teyit ve tescil ettirici 
mahiyette bjr konuşma yapıyor ve şöyle diyor : 

«Hakikaten teknik elemanlar memleketimiz
de kıymetli seçkin bir kadrodur. Değerli bir 
kadro teşkil ederler ve hiç bir memleket teknik 
«konanların hizmetinden vazgeçemez. O hizmet
ten sarfınazar edemez. Bilhassa kalkunma halin
de olan memleketlerde teknik elemanların o 
memleketin kalkınmasındaki katkıları çok bü

yüktür. Belki de büyük yüldi onlarım onıuzlarm-
dalır. Bunları söylüyorsunuz da niye 'bir özel
lik tanımıyorsunuz, diye bir sual sorulabilir. 
Arz ettim, ayrı bir teknik hizmetler sınıfı ihdas 
edilmiştir. Bu 'hizmetlere Sayım özgüneş söy
ledi, «Ruhî ve fizikî yıpranmayı nazarı itiibara 
akmıyorsunuz.» diye... Bilâkis, <ayn bir madde 
vardır. Bu maddede işgüçlüğü, yani o iş zor 
ise, madende çalışıyor ise, şantiyede çalışıyor 
ise, işgüçlüğü, iş riski, tehlikeli islerde çalışı
yor ise, maden ocağında çalışma gibi ve sağlık 
hizmetl'erimde röntgen cihazının karşısıında sıh
hate münafî bir hizmette çalışmak gibi, iş riski... 

«Tedarik güçllüğü zammının verilmesini der
piş eden madde de vardır. Bu madde, daha zi
yade teknik elemanlar için, teknik hizmetler 
için vazedilmiştir. Böyle olunca, tümü üzerinde 
de arz ettiğim gibi, şuraya gelip dayanıyor;» 
Efendim, kaç lira alaoağım? Bugün kaç lira 
alıyorduk, bu tasarı kanunlaştıktan scara baş 
lira alacağız? 

Yapılan mukayeseler ücrete göre, maaşa gö
re; demin arz ettiğim fazla çalışma ücreti, iş 
güçlüğü, iş riski, tedarik "güçlüğü maddeleri-
gc-zönünde bulundurulmaksızın, onlara göre ve
rilecek ilâve tediyeler gözönünde bulundurul
maksızın sadece maaşa göre yapılan bir muka
yesedir. Eğer bu tasarıya bir cetvel merbut 
olsa da, teknik hizmetlerde filân filân görevlere 
şu kadar miktarda iş güçlüğü, şu kadar lira te-
davlk güçlüğü, şu kadar lira iş riski zammı ve
rilir; şu mıntıkalarda şu kadar lira mahrumi
yet zammı alınır, mahrumiyet zamma da var, 
diyo bir cetvel eklenmiş olsa idi, o zenıan zan
nediyorum ki, yüksek mühendislerimizin, bil
hassa yüksek inşaat ve makine mühendisi eri mi-
zln bura hiç bir itirazı olmaya saktır. E vs t, bu
rada bir müphemiyet vardır. Ama, zarurî olarak 
vardır. Bilâhare tatbikatta tespit edilecek, ka
nun yürürlüğ-e girdikten sonra tespit edilecek 
elan bir husustur. Bu sebeple bir müphemiyet 
vardır. Onun için diyorum ki, bunun tatbikatını 
beklemek lâzım gelir. Tatbikatı gördükten son
ra biz inanıyoruz ki, yüksek mühendislerimi
zin de bir itirazı kalmayacaktır.» 

ırayım Maliye Bakanı Mesut Erez bey, ka
nunun müzakeresi esnasında bu kürsülerden 
Yüce Heyetinize bu şekilde Hükümet Sözcünü 
olarak, kanunu hükümet adına savunan mesul 
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"bir şahıs olarak bunları ifade ediyor ve böyle 
diyor. 

Hükümetlerin müteselsil mesuliyet anlayışı 
içinde, tamamıyle Hükümet tarafından; hazırla
nan kanunun bu konudaki görüşünü, esprisi 
içinde anagayesine uygun bir sakilde beyan 
ediyor, tescil ediyor ve kanun yapıcısı olan ve 
bu mânada son sözün sahibi oîlan Meclislere 
1327 sayılı Kanunun teknik personeli ücrteıt sis-
temimd -tespit eden maddelerinin ve yan ödeme-
I'arıl belirten, maddelerin Ibu mânayı ifade etti
ğini açııMıyor. B:ır alevî bu maddelerim tatbika-
tıniîi kanunî izahını zabıtlarda tespit ediyor, 
«Şayet teşrii organlar tasarıdaki maddel'eri ay-
ıi'sn kabul buyururlarsa, tatbikat böyle olacak
tır..» diyor ve o tarihte de Hükümet üyesi ola
rak o gün a'ltma imzasını attığı Hükümetlerin 
şeref damgasını taşıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 1327 sayılı Kanu
nun müzakereleri sırasında Cumhuriyet Sena
tosunun 100 ucu Birleşiminde 24 . 7 . 1970 Cu
ma günü teknik personelin ücret sistemi ve yan 
ödemelerle ilgili konularda igörüşlerini ifade 
eden o tarihin Van Senatörü, bugün mübaşirden 
uzatmalı jandarma onbaşısına kadar yaygın hiz
met sektörlerine tatbik edilen yan ödemeler 
Kararnamesini hazırlayan Hükümetin Başkanı 
Sayın Ferid Melen'in Cumhuriyet Senatosu kür
süsünden yaptığı konuşmanın bir pasajını da 
arz edeceğim. 

Sayın Melen konuşmasında; «Bir arz "ve ta
lep meselesidir, bilhassa bâzı meslekler için; 
dışarıda mühendise on bin lira aylık veriliyor. 
Piyasası bu miktar ise, siz 'bunu üç bin liraya 
çalıştıramazsınız.» Nihayet insanların da bir fe
dakârlık haddi vardır. Binaenaleyh, baremleri
nizi tespit ederken bunu nazara almaya mecbur
sunuz. Biz, getirdiğimiz sistemde (bunu yapama
mışız. Sınıflandırma maddesinde mâruzâtta bu
lunacağım. Göreceksiniz, sınıflandırmışız, (Tek
nik personel) demişiz, ama farklı bir muamele 
yapmışız. Genel idare hizmetleriyle teknik hiz
metlere şahadetnameye göre değer biçmişiz. 
şahadetnameye göre tespit etmişiz, genel idare
de de öyledir; yüksek okuldan mezun olan şu
rada başlar, burada biter, fark yoktur. Belli 
bir fark yoktur. Varsa bile bu, çok cüzidir. Bu, 
bir şeyi halletmez. Şahadetnameyi esas tutmu
şuz, hizmetin mahiyetini değil. Binaenaleyh bu 

yürümez, ister istemez bir supleks vermeye mec
buruz. Getirdiğimiz sistemin gayet sıkı olması; 
fakat ihtiyaca ujrmaması sebebiyle de supleks 
vermeye mecburuz. 

«Birinci maddede Sayın özgüneş'in teklifi 
bu zaruretten doğmuştur. Yarın göreceksiniz, 
birçok kanunlar gelecek; vaktiyle de vardı. Bir 
müessese kurulurken <barem sisteminin rijit 
kaidelerinden kurtulmak için gelen kanunda; 
3656, 3659 sayılı Kanuna taJbi değil, diye mad
deler konurdu. Damga Resmine tabi değil, Di
vanı Muhasebat murakabesine tabi değil, şek
linde standart maddeler vardı. Bunlar konurdu. 
Böyle sert rejimlerde, supleks olmayan haller
de ihtiyaç bizi yarın onlara doğru götürür. Sa
yın özgüneş'in bugün reddedilen teklifi korka
rım ki, bir sene sonra, iki sene sonra bir başka 
kanunla, bir başka kanun içinde huzurunuza 
gelecektir, ihtiyaç bizi o noktaya götürürse, 
bu sebeple çaresiz sistemi iyi kuramadık; iyi 
kuramaymca yumuşaklık vermek lâzımdır. 

«Doğu Anadolu'ya doktor bulamazsınız, baş
ka bir tertip düşünmeye mecburuz. Devletin va
zifesi, evvelâ hizmeti Yürütmektir. Binaenaleyh, 
benim baremime uymuyor, bu sebeple bulamı
yorum, diye hizmeti ihmal edemez. 

«Sayın arkadaşımızın teklifi aslında bu ka
nunun prensiplerine aykırı düşüyor, ama arz et
tiğim gibi, bu kanun prensipleri iyi va'zetme-
diği için ben tümü üzerinde konuşmadım, arka
daşlarım konuştu. On dakikaya bunları sığdır
mak mümkün değildir. Onun için bu fikirleri
mi maddelerde de ayrıca arz edeceğim.» 

«Prensipsizliğin mahzurlarını gidermek için 
çaresiz bu nevi istisnalara gideceğiz veyahut da 
prensipleri düzelteceğiz. Faraza teknik persone
le ben, sınıflandırma maddesinde ayrı bir sta
tü tatbik edersem o zaman mesele kalmaz. Fa
kat, etmezsem bir supleks vermeye mecburum. 
Bu sebeple takrire taraftar oluyorum» diyor. 

Sayın Melen'in katıldığı takrir, 1327 sayılı 
Kanunun birinci maddesine teknik personelin 
de ithal edilmesi, yani teknik personel için ayrı 
bir personel kanunu hazırlanmasının gereğini 
teklif eden önergedir. 

Görülüyor ki, Sayın Melen teknik persone
lin Devlet için arz ettiği ehemmiyeti takdir et
miş, tecrübeli bir Devlet adamı olarak bütçeler
de öngörülen tüm harcamaların % 60, % 70'ini 
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ifa eden yatırım harcamalarının ekonomik ve 
teknolojik şartlar içinde tespit edilen zamanda 
gerçekleşmesi ve bu hizmetlerin kalkınmada
ki teminatı yönünden bu kadroda, özel sektör
de olduğu gibi, kamu sektöründe de piyasa eko
nomisine yakın bir ücret sistemine gidilmesini 
zarurî görmektedir. 

Üzülerek ifade etmek lâzımdır ki, dün sena
tör olarak gerçeğin ta kendisi olan bu ifadele
riyle Türk administraçyonunuîi bir sektörünün 
ihmalinin Devlete nelere mal olacağını ima et
mek isteyen Sayın Melen, bugün Hükümet Baş
kanı olarak bu hakikatleri unutmuş gibi bir 
davranışla, 18 Ağustos 1972 tarihli yan ödeme
ler kararnamesini çıkartıyor, üzülerek ifade 
edeyim ki, kararname ile âdeta zabıt kâtibin
den, uzatmalı jandarma onbaşısına kadar bü
tün hizmetlilere cülus bahşişi dağıtır gibi ulufe 
verilmek istenmiştir. 

BAŞKAN — Saym Karağaçlıoğlu. Efendim, 
daha yazınız biraz uzun gaiiba. Biliyorsunuz ki, 
gündem dışı konuşmak bu kadar uzun zamana 
tahammül etmiyor. Ancak, Tüzüğümüzün ya
zık konuşmalara 20 dakika verdiği müddeti ve
rebileceğim size. Bu itibarla bu müddet içinde 
konuşmanızı ikmal etmenizi rica edeceğim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
İkmâl etmeye çalışacağım Sayın Başkan. 

Kanunun yan ödemelerle ilgili maddesi mu
vacehesinde, bu imkânın; o tarihte Maliye Ba
kanı ve Hükümet sözcüsü olan Sayın Mesut 
Erez'in ifade ettiği gibi münhasıran Türk tek
nik ve sağlık personeline tatbik edilmesi huku
kî bir zorunluluk olduğu halele, maalesef, ka
nunun mütearifelerinin dışına çıkılarak , Türk 
malî gücünün taşıyamıyacağı bir külfet, zaten 
açık olan bütçeye tahmil edilmiştir. Acaba bü
tün meslek gruplarına teşmil edilmesinin sebebi 
neydi? Kanunî maksadın dışında sabit kâtip
lerinden, uzatmalı jandarma onbaşısına kadar 
yaygın halinde geniş tutulmasının pratik ne 
faydası olacaktı? Bunu anlamak mümkün de
ğildir. Getirilen yan ödemeler Kararnamesiyle 
Personel Kanununun getirdiği tedirginliğe yeni 
bir huzursuzluk ilâve edilmiştir. Bu suretle 
büyük bir ferahlık yaratacağı umulan yan öde
meler Kararnamesi büyük bir bekleyişten son
ra maalesef, tarifesiz bir hayal sükûtu doğur
muştur. Bu Kararnameyle kamu kesiminde ça-
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lışan bütün teknik kadrolar, Devlete ve Hükü
mete küskün hale gelmiştir. 

Bugün devletlerin güçlerinin, onların sahip 
oldukları teknolojik imkânlariyle ve yetiştirdik
leri teknik kadrolariyle ölçüldüğü bir devirde, 
Türkiye gibi meselelerini halletmemiş, kalkınma
sını entegre hale getirmemiş ülkelerde en büyük 
kalkınma kadrosu hiç şüphe yok ki, yetişmiş 
personeldir. Bu kadroya gereken değeri ver
memek, onları başka kesimlere ve dışa göre 
zorlamak Türk kalkınmasını sabote etmek ve 
Devletin uzun yıllarda yetiştirdiği bu kadronun 
tamamiyle hovarda bir mirasyedi anlayışı içinde 
eriyip gitmesine sebebolmaktan öteye ne mâna 
taşır?.. Bu yolda devam etmek yarının güçlü, 
müreffeh Türkiye'sini kurma hayallerinin iflâsa 
mahkûm olması demektir. Buna Türk Milleti 
adına asla müsamaha olunamaz. Mutlaka, Sa
yın Hükümet buna bir çare bulmalıdır. 

Çıkmasiyle teknik personel arasında büyük 
bir üzüntü konusu olan 4/4700, 7/4821 sayılı 
yan ödemeler Kararnamesi kamu kesiminde ça
lışan 28 000 civarındaki teknik personelden 
12 000 civarındaki mühendis, mimarın faydalan
masını sağlamıştır. Bunun dışında mezkûr tek
nik kadronun % 55'i bu ödemelerden faydala
namamıştır. 

Diğer taraftan üzülerek ifade etmek lâzım
dır ki, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal haya
tında büyük bir yeri olan kamu iktisadî kuru
luşlarında çalışan teknik personel de bu Karar
namede düşünülmemiştir. 

Yeni çıkacak kararnamenin de bu hizmetlere 
gönül huzuru verecek bir imkân sağlayacağmı 
düşünmek mümkün değildir. Aslında çok kifa
yetsiz olan yan ödemeler gün geçtikçe artan 
hayat pahalılığı karşısında büyük bir mâna taşı
mamaktadır. Zira, 1958 tarihinden bu yana ha
yat pahalılığı % 343 artmıştır. 1958 tarihinde 
liseden sonra beş yıl yüksek eğitim görmüş bir 
teknik eleman 910 lira net aylık ücretle işe baş
larken, bugün aynı eleman 1 382 lira almakta
dır. Bu kararnameyle beş yüz lira yan ödeme 
de verilse, eline 1 700 lira civarında bir ücret 
geçecektir. 

Bugünkü hayat şartları içinde 1958 tarihin
deki yaşantısını sağlayabilmesi için 3 127 liralık 
aylık geliri olması lâzımdır. Kaldı ki, yan öde
melerle artan fiyat artışlarını karşılayacak bir 
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esneklik de, maalesef getirilememiştir. Karar
name bir bakıma değişmez bir yan ödeme siste
mi getirmiştir. Bu, Türkiye'nin ekonomik kon
jonktürü içinde süratle artan hayat pahalılığı 
karsısında ehemmiyetli bir malî imkân sayıla
maz. Kaldı İd, sağlık sektöründe yüksek eğitim 
görmüş bir personele 1 500, 2 OGö lira arasında 
bir yan ödeme sağlanırken, aynı seviyede eği
tim gören teknik elemana 450 ilâ 1 300 lira 
arasında farklı bir imkân sağlanmaktadır. 

Bu arada Kararname teknik personel için
deki değişik meslek grupları için de farklı öde
meler getirmektedir. Orman ve ziraat mühen
dislerinin yan ödemeleri düşük tutulmuş, tekni
kerlere 350 - 400 lira dolayında bir yan ödeme 
öngörülmüştür. Memlekette yetişmiş tecrübeli 
mühendis, yüksek müdendise, yani seviyeli tek
nik personele elan ihtiyaç aşikâr iken, asıl dik
kate alınacak hususun teminindeki müşkülât 
zammı olması lâzımgelirken, maalesef bu konu
da, para değerinde olduğu gibi, kadro tespitin
de de affedilmez hatalar yapılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, 
Köy işleri Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı 
gibi ülkenin kalkınmasında büyük payı olan 
yatınmcı kuruluşların her biri muhtelif türden 
mühendis, yüksek mühendis, mimar, yüksek 
mimar olan bölge müdürü, grup âmiri, bayın
dırlık müdürü, il imar müdürü gibi mutlaka 
teknik nitelikte olması icabeden kadrolara, ma
alesef teminindeki müşkülât zammının verilme
mesi, bu kadroların aynı hususiyeti taşıyan mu
avinlerine, keza bu bakanların müsteşar, müs
teşar 'muavini, genel müdür, genel müdür mua
vini, daire başkanı gibi teknik nitelikte olması 
icabeden hizmetlilerine, teminindeki müşkülât 
zamlarının verilmemesi hususunu izah etmek 
mümkün değildir. Kararnamede vali muavini
ne, kaymakama teminindeki müşkülât zammını 
600 - 500 lira olarak vereceksiniz; buna mu
kabil yılda üç buçuk milyarlık yatırımı gerçek
leştiren, taşlan korumadan, sulama şebekelerin
den Keban barajına kadar bir hayli baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin inşa ve denetimini, 
her türlü idarî ve teknik koordinasyonunu sağ
layan DSİ Genel Müdürüne, onun bölge müdü
rüne ve daire başkanlarına, fen eğitim müdür
lerine teminindeki müşkülât - zammını... -

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, Tüzü
ğün verdiği hakkı kullandınız. Eğer, bağlaya-

bilirseniz bağlamanızı rica ediyorum. Yok, ta
mamını okuyacağım diyorsanız o zaman ben, 
Yüksek Heyetin kararına arz etmek mecburiye
tinde kalacağım. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Tamamlamak istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, sözünün 
bitimine kadar kendisine müddet tahsisini tale-
betmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Her türlü idarî ve teknik koordinasyonu 
sağlayan T>Bİ Gresrsl Müdürüne ve onun bölge 
müdürü ve daire başkanlarına, fen heyeti 
müdürlerine ne «teminindeki müşkülât zammı
nı» ve ne de «yan Ödeme» adı altında geçen 
zamlardan har hangi! birini vermeyecsksiıniıs... 
Keaa, Güneyden Kuzeye, Doğudan Batıya usa
nan il ve Devlet yollarının inşasını sağlayan, 
bakamını., onarımını, işletmişini yapan, yüz
lerce, üst, altgeçit tüneli inşa eclsn, istan
bul Boğazı ve Haliç Köprüsünü gerçekleştiren, 
yılda iki milyarı a;? an yatırımları ile mkâr 
kabul etmez hizmetler ifa eden Karayolları 
Genel Müdürüne, yardımcılarıma, daire baş
kanlarına, bölge müdürlerine vermeyeceksi
niz; sonra .da, Üçün Beş Yıllık Plânda 281 
milyar liralık yatırımı gerçekleştirme gayret-
Isri ioerisjne giraceksiniz... Bu şekilde bunun 
tahakkuk etmesi mümkün 'değildir. Hizmetle
rin gerçek] estirilmesi kadrolarla mümkündür. 
O kadroları ihmal ettiğiniz müddetçe, hizmet
leri hedefime oturtmanız mümkün olamayacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma j:in her 
şeyi bulursunuz; parayı, zamanı, prog
ramı, ekipmanı; ama bilinmelidir ki, sadece 
teknolojiyi ve onun kadrosu olan tecrübeli 
teknik personeli bulmak güçtür. Bu kadrolar 
Devlette senelerin fedakârlığı iüe toplanmıştır. 
Bu kadroları bu kısır malî ücret politikası 
ile Devle-; bünyesinde tutamazsınız. Teknisye
ninden yüksek mühendisine kadar bu sınıfın 
şeref ve haysiyetini korumaya, onları günün 
sosyal ve ekonomik şartlarında huzur içinde 
yaşayacakları bir seviyede tutmaya mecbur-
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sunuş. Aksi halde bütün hu kadroların en 
güzide elamanları yurt işi özel sektörden, 
yari dışı gelişmiş ülkelerden gelişmemiş ülke
lere kadar gidip, büyük bir beyin gölüne baş
layacaklardır. Bugün Libya'ya yapılan müra
caatlar iklbinin üzerindedir. Suidi - Arabistan, 
gelişmemiş Afrika ülkeleri, medenî âlemin en 
gelişmiş ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, 
Kanada, Avustralya Türk teknik beyin gö
çünün ilk durakları olarak t<u talihsiz ihraca
tın iştahlı p azarlandır. 

Üzülerek öğreniyoruz ki, «Türkiye'de bü
yük çapta teknik personele ihtiyaç yoktur, 
«mevcutlar, ihtiyaca kâfidir» denerek muhte
rem Hükümeti yanlış istikâmete ssvk eden 
kuruluş ve kişiler olduğu söyleniyor. Bunun 
gerçekle ilgisi nedir? Bunu pek bilemeyece
ğim; ama bildiğim bir husus var, o da şudur : 
1 . 12 , 1970 tarihinden bu yana Personel Ka
nununun yarattığı huzursuzluk yüzünden 
15 . 7 . 1972 tarihine kadar kamu, yani Dev
let sektöründen ayrılan tecrübeli ve kaliteli 
mühendis ve yüksek mühendislerin adedi 1 900 
dür. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın 3 ncü cildinin 
768 nci sayfasındaki 534 ncü tabloya bakı
lırsa, inşaat mühendisi ve mimar olarak, özel 
ve kamu sektöründe çalışanlar da dâhil,12 439 
elemanın bulunduğunu görürsünüz. Bu ra
kam, İstatistik Enstitüsünün tespit ettiği nü
fus sayımı beyanlarından alınmıştır. Bu rakam 
mütekait mühendisten tutunuz da, Devlet sek
töründe, özel sektörde bilfiil mesleğini icra 
eden veya otel, motel işleten veya askerî 
kadrolarda hizmet gören elemanların da tü
münü ifade etmektedir. Çünkü kaynak böyle 
diyor. Bu istatistik Enstitüsünün nüfus sa
yımı beyanlarından almış okluğum ve meslek 
gruplarının tasnifimden ortaya çıkan neticedir. 

Bu tablo karşısında yukarıdaki rakamm ka
mu sektöründe, büyük bir iyimserlik, % 
60'nın çalıştığını kabul etseniz dahi, 7 500 
rakamını bulursunuz. Bu değerin yanında 
yatırımla ilgili teknik faaliyetlerim önder kad
rosu olan 1 900 kişinin Personel Kanununun 
tatbikatı sebebi ile ayrılmış olmaları korkunç 
bir dağılışın, daha doğrusu yatırımcı dairele
rin yıkılışının, çöküşünün müthiş ifadesidir. 
Bu 1 900 rakamının, yine büyük bir iyimser

likle, % 80'1'iıi inşaat ve minıar - mübendişler 
teşkil ettiği, gerisinin elektrik, makine ve s al: a 
mühendisleri olduğu farz olunsa bile, elle ecii-
bıı 1 520 rakamı dahi yukarıdaki acı akıbet
ten bizi kurtaramayacaktır. 

Kaldı ki, bugü'ie kadar bu yan ödemelerin 
âdeta komediye benzer şekilde, ağlayan çocuk
lara horoz şekeri verilir "gibi kararnamede yer 
alışının ilânın d."in önce, sırf Personel Kanu
nunun teknik persene!e reva gördüğü, isabet
siz olduğa kadar haksız tatbikatına üzülen 
personelin dış ülkelere ve özel sektöre kayışı 
sebebiyle, senelerin, yetiştirdiği 350 bilgili ve 
tecrübeli eleman maalesef DSİ den ayrılmıştır. 
Bu boşluk doldurulamamıştır ve doldurulama
yacaktır da, 

Bugün milyarlık tesislerde bir tek tecrü
beli mühendis bulmak mümkün değildir. Yüz 
milyonlarca lira verilerek kurulan, büyük 
emeklere ve malî külfetlere mal olan Devlet 
Su işleri Araştırma Lâboratuvarları artık bo-
şala beşala işlamez hale gelmiştir. Bu teshin, 
yılların gayreti neticesinde meydana getirilen 
beton, zemin, petrografi ve hidrolik lâboretu-
vaelan, Avrupa'nın ünlü ilim tezgâhların :1a 
nasibini alm.'ş değerli mühendislerimizin eriğin 
tecrübeleriyle, barajından inşaat sektörüne ka
dar büyük çapta mülısn dişlik hizmetlerine ilmî 
•bir ağırlık içinde cevr.p veriyordu. Üzülerek 
ifade ederim ki, bu lahoratuvarlardan milyon
larca lira sarfı ile kurulmuş olan petrografi ve 
zemin mekaniği lâboratuvarları bugün el&maıı-
sızlık yüzünden kapanmış bulunmaktadır. Bu
gün kc'tü bir personel politikası yüzünden dağı
lan bu kuruluşlara nasıl eleman temin edilecek
tir? Bunun ervahı maalesef yoktur. 

Keza bu ayrılan kadrolar içinde, Genel Mü
dürlük merkez dairelerinde ihtisaslaşmış 50 
adet personel de vardır. Bunlar; baraj projele
ri, sulama, drenaj, taşkın konuları ile yeraltı 
su faaliyetlerinde ilmî seviyede geniş tecrübe
nin de sahibi idiler, içlerinde daire başkanları, 
başkan yardımcıları, fen heyeti müdürleri, baş
mühendis, proje müşaviri, uzman müşavir gibi 
teknik pozisyonu haiz kıymetli elemanlar da 
bulunm ak ladır. 

Bu boşalmalar sadece merkez teşkilâtında-
değildir. Taşra teşkilâtında da aynı çözülen 
korkunç hızla devam ediyor. Keban gibi büyük 
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bir baraj inşaatında 2 - 3 yüksek sı ühen üsten 
gayri teknik bir otoriteyi karsınızda bulmanız 
mümkün değildir. Milyarlarca liralık yatırımın 
senelerce uzadığını bu kürsülerde tenkid eden 
arkadaşlarımızın dikkatlerine arz ediyorum. As
lında hizmetlere hayatiyet verecek, onları za
manında yerine getirecek olan kadrolar, hiç 
şüphesiz ki, yetiş niş olan bu teknik kadrolar
dır. 200 kişi ile iki milyarlık büyük projelerin 
realize edilmesi dünyanın hiç bir yerinde görül
müş bir hkmeıi değildir. 

Kebandan sonra Türkiye'nin en büyük ener
ji baraj lannian biri olacak olan, Manavgat su
yu üzerinde inşası düşünülen Oymapmar Baraj 
ve hidro - elektrik santralı şantiyesinde. 8 - 10 
yıllık tecrübesi olan bir tek yüksek mühendis 
arkadaştan başka işin teknik kapasitesini taşı
yacak seviyeli ve tecrübeli bir eleman bulma
nız mümkün değildir. Bendeniz bu mıntıkada 
yapmış olduğum bir gezide bu arkadaşla tanış
mak fırsatını buldum. Kendisi de yakın bir za
manda buradan ayrılacağını söyledi. Günkü. 
aldığı ücretin kendisinin vazife mesuliyeti ile 
kabili telif olmayacak şekilde kısır olduğunu; 
binaenaleyh ya dışarıya çıkmak sureti ile kendi
sine yeni bir iş bulacağını veyahut da özel sek
törde yeni bir hizmet aramak mecburiyetinde . 
bulunduğunu ifade etti, Bu baraj ki, bugün 
Fransız müşavir firması elan Coyne - Belli Fir
masına ihale edilmiş 2,5 milyar liralık büyük 
bir teknik yatırımdır. Türkiye'de bu vüsatte ilk 
defa olarak büyük kemer betonarme baraj inşa 
edilecektir. Tünelinden dolu savaşına kadar 
bütün bu inşaatların ayrı bir teknik kadro tara
fından, ekip kadro tarafından kontrol ve taki-
bedilmesi Türk ekonomisinin, Türk endüstrisi
nin gelişmesi bakımından hayatî bir zaruret ol
duğu halde, bütçeye milyarlar tahmil edecek 
olan bu proje başıboş bırakılmıştır ve başıboş 
bırakılmaya da mahkûm edilmiştir. Yapılan tat
bikatın aslında küçük gibi görünen neticeleri, 
ileride Türkiye 'nin kalk.- n m a sini freni ey e c ek 
ve büyük çapta sıkıntılar doğuracaktır. Bu ba
kımdan bunları huzurlarınızda arz etmek istiyo
rum. 

Aslında taşra teşkilâtı o hale gelmiştir ki, ne 
inşaatları takibedebiliyor, ne de mahallî proje
leri hazırlama imkânına sahi i: olabiliyor. DSİ 
için böyle olan durum, Türkiye'nin ekonomik 
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ve sosyal katkısına, kültürel gelişmesine büyük 
hizmetleri olan ekonomik ve sosyal ve kültürel 
mübadelelerin en mühim unsuru olan, yurt sa
vunmasındaki rolü ile de ehemmiyet taşıyan, 
yol hizmetlerinin yapılmasından işletilmesine 
kadar tümünü bünyesinde taşıyan Türkiye 
Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü için 
de aynı sıkıntılar büyük çapta mevcuttur. Bu
gün Slapayollarımn il ve Devlet yolları şantiye
lerinde, yapım ve bakım hizmetlerinde, bölge 
müdürlüğü teşkilatında ve Genel Müdürlük 
dairelerinde projeden tatbikata kadar yeterli 
s ayı o. a kifayetli eleman bulmak maalesef müm
kün değildir. Liboratuvarlarında, proje servis
lerinde her gün devam eden ayrılmalarla büyük 
çapta boşalmalar mevcuttur. Bu en mükemmel 
kuruluşumuz da, maalesef büyük bir batışın, 
en acı bir çöküşün içindedir. 

Karayolları Mersin Bölge Müdürlüğünden 
ve istanbul Köprüsünden misal vermek isterim. 
Bugün Mersin Karayolları Bölgesi ekonomik ve 
sosyal yap?, itibarîyle çok gelişmiş olan bir böl-
gemizdir. Yol şebekeleri çok ehemmiyet taşır. 
Bareneiye ve pamuk bölgesi olan bu mıntıkada 
ulaşım, ekonominin can damarı olmaktadır. Ha
reketli olan bu bölgede bütün şubeler dâhil, tüm 
hizmetlerde, bölge müdürü de dahil, 16 yüksek 
mühendis ve mühendis vardır. Bunların 11'i 
bu devrede askere gidecek olup, kararları da çık
mış bulunuyor. Geriye 5 eleman kalıyor. Bunun 
birkaçı da yan ödemelerin bu tatbikatı yüzünden 
ezel sektöre veya dış ülkelere gidecek, geriye 
3 - 5 mühendis kalacaktır. Ne kadar tecrübeli, 
ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, bu kadro ile 
yılda 70 - 80 milyonluk bir yatırımı gerçekleştir
mek, mevcut şebekeyi mükemmel bir şekilde iş
ler bir halde tutmak mümkün değildir. 

Diğer taraftan Karayollarımızm en büyük 
hizmet âbidesi olan istanbul Boğaziçi Köprüsü 
ve istanbul geçişi ile Haliç Köprüsü inşaatları 
devam etmektedir. Bu tesislerin teknik yönden 
değeri hepinizce malûmdur. Malî portesi ise, 
milyonların üzerindedir. Üzülerek ifade etmek 
lâzımdır ki, maalesef istanbul gibi bir yerde; bu 
işleri yürütecek bir, iki yetişmiş tecrübeli ele
mandan başka bir kadro hemen hemen yoktur. 
Bu kadro; köprü işi ihale edildiği zaman 50 - 60 
kadar yüksek mühendisten ibaretti. Personel Ka-
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nununun tatbikatıyie bu. kadrolar cağa sola ka
yarak eridi, büyük bir' iflâsın eşiğine geldi. 

Karayolları ekspres yolları da aynı. güçlükle 
karşı karşıya. Bu misaleri yatırımcı kuruluîlar 
olar. İmar ve İskân Bakankğj, YSE G-eıısl Mü
dürlüğü, Etibank Genel Müdür 1 :iğ d_ g-ibi, büyük 
çapta teknik elemanı hizmetinde toplayan güç
lü kuruluşlarda görmek mümkündür. Hattâ; 
şunu ifade etmek lâzımdır ki; Sayın Mesut Eros 
kendileri buradalar, Üçüncü Demir Çelik tesis
lerine bugün İ327 sayılı Personel Kanununun 
tatbikat*, içerisinde, arzuladığı teknik kadroları 
bulmak, mümkün olmadığı için, özek bir şekilde 
mukaveleli mühendisleri 6 000 liradan 12 OCG 
]iı aya kadar ücret ödemek suretiyle Devlet sek
töründe, pür olan Devlet sektöründe çalıştırmak 
mecburiyetini duymuştur. 

O halde, Devletin Demir Çelik tesislerinde 
bunu ödeyeceksiniz; onun dışında Heban Bara
jında, Gökcekaya Barajında, Ayvacık, Kadıncık 
Santralinde, Aslantaşta bunları ödemeyeceksiniz 
ve onların maliyetlerini düşünmek suretiyle, 
Personel Kanununun kısır hükümleri içersinde 
500 liralık yan ödemeyle, yılların tecrübesini ta
şıyan ve Devlete tasarrufuyle milyarları kaşan
dıracak olan yüksek mühendis, raubendis gibi 
ihtisaslaşmış olan uzmanları çalıştırmayacaksı
nız... Hangi ekonomik koşulda Devlet ülçüsüyle 
bağdaşır bu?,. Bunun tarifi yoktur. 

Devlet; aslında millî menfaatlerin doğrultu
sunda meseleleri düşünen ve onlar:n istikametin
de gerekleri zamanında yapan ve hizmetleri ak
satmadan o hizmetlerin kadrosunu bulan büyük 
bir hizmet ünitesidir, icranın en büyük kadrosu
dur Binaenaleyh, orada ayrı, öbı'r tarafta ayrı 
bir muamele yürüttüğünüz müddetçe, Devlette 
istisaslaşmaya da, hizmetlerde ihtisaslaşmaya da 
imkân vermemiş olursunuz Çünkü, su mühen
disi inşaata gidecektir, inşaat mührndisi çelik 
işine gidecektir, çelikte çalışan öbür tarafta yol
da çalışacaktır. Çünkü, nerede daha fazla bir 
malî imkân bulursa, o istikamete kayma temayü
lü olacaktır. Bu da hayatın tabiî bir şartıdır. Fs 
dekarlık muayyen bir seviyeye kadar gider, on
dan sonra da aslında bu fedakârlık yapan züm
reyi korumak Devletin vazifesidir, 

Birçok illerimizde mühendis, mimar, yüksek 
mühendis veya teknisyen olarak il imar ınüdü-
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rü, bayındırlık müdürü, YSE müdürleri hizmet 
görmektedir. Teknik kariyer içerisinde bu vazi
felerin •sahipleri, yılların tecrübesini taşıyan 
mühendis arkadaşlarımız olması lâzımdır. Ama 
Doğu illerine gidiniz ki ; hiçbirisinde teknik tec
rübeyi haiz olan bir eleman bulmanız mümkün 
değildir. Teknikerle, teknisyenle çok bölge
lerde nafıa müdürlüğünden, imar müdürlüğün
den tutunuz da, YSE Müdürlüğüne kadar Dev
letin büyük hizmetlerini gördürmek mecburiye
tinde kalırsınız. Demek ki, oralara adam bula
mıyorsunuz, demek ki oraya ihtisaslaşmış olan 
elemanı, teknik personeli götüremiyorsunuz. Bu
nun sebepleri üzerinde durmak lâzım. İşte bu
nun sebepleri; getirilmiş olan Personel Kanunu
nun kifayetsiz oluşundan ileri gelmektedir. 

Binaenaleyh, ben arkadaşlarıma şunu söylü
yorum; İmar Kanununun âmir hükümlerine 
rağmen, Türkiye'de belediyelerin, kaçında mü
hendis teşkilâtı vardır, kaçında fen müdürleri 
vardır, imar plânları hangi teknisyenin, imar 
nosyonununa sahibolan mimarların yönetimi 
altında tatbik edilmektedir?... Zannederim bun
ları bulmak ve görmek mümkün değildir. İs
tanbul, izmir, Ankara gibi büyük şehirlerin 
ötesinde .hiçbir şehirde imar tatbikatlariyle 
m,-şgul olan, oranın su işleriyle, elektrik işle
riyle ve belediyenin yol işleriyle uğraşacak 
olan tek bir mühendise rastlamak mümkün de
ğildir. 

Benim bulunduğum şehir Af yan Karahi-
s ar'dır, 50 - 55 bin nüfusu vardır. Bu şehirde 
dahi yıllardan beri bir mühendisi, bir yüksek 
mühendisi, bir mimarı belediye hizmetinde tut
mak mümkün olamamıştır. Çünkü, belediyeler 
de aynı Personel Kanunu tatbikatını yürütmek
tedirler. 

Bu itibarla, geniş bir Devlet görüşü içerisin
de bunları değerlendir meye ve binnetice Devle
tin hizmetlerini aksamadan, modern Devlet ya
pısının icabı içerisinde yerine getirmeye mec
buruz. O halde, bu kanun kâfi gelmiyorsa, bu 
kararnameler kâfi gelmiyorsa, Hükümetler ye
ni kararnameler çıkarmak suretiyle veya Dev
letin bekası, selâmeti için, kalkınmanın emni
yeti, teminatı için yeni kanunlar getirmeye, on
ları Meclislerden geçirmek suretiyle bu kadro
ları bllnyede tutmaya mecburdur. Binaenaleyh, 

j benim burada arz etmeye çalıştığım, aslında 
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belki birtakım arkadaşlarımız tarafından basit 
bir mevzu olarak görünürse -da, haddizatında 
Türkiye'nin temel meseleleridir. 

Ekonomi, en büyük gücünü teknolojin ge
lişmesinden alır. Teknolojiye ehemmiyet ver
in emiş olan memleketlerin ekonomileri gelişe
mez. Bugün Amerika'ya gidiniz, Amerika eğer 
gün batmayan bir imparatorluğun sahibi olmuş 
ise, dünyanın 'her yarinde bütün siyasî mesele
lere ağırlığını koyuyorsa bu, orada gelişen tek
nolojinin, patlayan teknolojinin yeni hayat sa
baları aramasından il&ri geliyor. Aslında Tür
kiye ekmek dâvasını halletmiş olan bir belde 
değildir. Binaenaleyh, ekmek dâvasını hallet
meyen bir ülke içerisinde, siyasî istikrarın öte
sinde, a 3 ay hin, emniyetin ötesinde mutlaka bu 
kadrolara Batı demokrasilerinin değer ölçüleri 
içerisinde bu kadrolara jahip çıkmak lâzım
dır. Hattâ, bugün dünya siyasî gelişmesinde 
öyle bir tekamül hâsıl olmuştur ki, dünyayı 
yöneten insanların büyük bir kısmı HU kanaate 
varmışlardır: Devletlerin yön e dimini" e, teknik 
kompetanca haiz, matematik görüşe sahip, po
litik tecrübeleri olan kadroların yönetimde me
suliyet almalarım arsulamışlardır. Bugün dün
ya bu istikamete "doğru giderken, siz; kalkın
manızı entegre hale getirmemiş bir Devlet yapı
sı içerisinde, sizin manevebnız, sisin en büyük 
imkânınız, potansiyelimiz olan bu kadroları eli
nizin tersiyle bir kenara irmek suretiyle onla
rı düşünmemek ve cnîarm haklarını vermemek 
gibi bir davranış içerisine giderseniz, bu, hik
meti Devlet ile kabili izah* değildir. Devlet yö
netimiyle kabili izah değildir. Binaenaleyh, bu 
konuya mutlak surette eğilmeye meşhuruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Flânı birkaç gün sonra 
müzakere edeceğiz. Bu plânın büyük bir kısmı 
yatırımla ilgilidir. Malî kaynaklarını buldu
ğunuz halde, onu tatbik edecek kadroları bula
madığınız zaman, bu 281 milyarı beş sene son
ra 300 milyarla dahi halledemezsiniz. 

Size bir misal olarak vereyim; bugün Dev
le i Su işleri içerisinde yılların tecrübesine sahi-
be'ın, baraj projelerinde çalışan-bir kadro var-
cl":\ Buna Devletin yıllık ödediği para rakam
la söylüyorum; bunlar hakikattir, Devlet arşi
vinden alınmıştır, 3 milyon liradır. Ama, Âslan-
taş barajı gibi bir barajın müşavirlik firması
nın proje bürosuna Devlet 20 milyon lira cde-
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mistir. Traetion - L'electricite denilen bir Bel
çika firması bunu yapmıştır. Bu firmanın ele
man larlyle Brüksel'de bir tesadüf eseri olarak 
konuştum. Bu hâtıramı anlatmak istiyorum: 

Oradaki mühendis arkadaş bana; «Bizin ba
rajlarda yetişmiş kaliteli, ihtisaslaşmış arka
daşlarınız var. Ne diye bu projeleri bize iha
le ediyorsunuz, ne diye bu projeleri bize yap
tırıyorsunuz?» dedi. Ben de; «Dış projeli kredi 
imkânları sebebiyle, mukavelelerin gereği isti
kametinde bir mecburiyet bizi dış mühendis
lik proje firmalarının müşavirliğine itiyor ve 
biz buna mecbur ekiyoruz, onun için bunu ya
pıyoruz. Aslında biz de Batının bu teknoloji
sini onların dimans±yonları içerisinde büyük 
ölçüler içerisinde biliyoruz; ama memleketimi
zin imkânları belki geniş çapta bunun tatbikatl
arı yapmaya bize fırsat vermiyor. Biz yapamı-
yorsak, bunu bilmediğimizden, bu teknolo
jiyi öğrenmediğimizden değil; o teknolojiyi en 
geniş mânada biliyoruz ve bunu yerine getiri
yoruz» dedim. Sayın arkadaşım başka tüıüü 
bir ifadede bulundu, dedi ki, «O halde niye bü
yük paralar ödüyorsunuz? Şunu bilmeniz lâ
zım ki, bu müesseselerin büyük patronları, 
bu bankaların idare meclislerinde, Yatırım 
Bankası, Sanayi Bankası ve diğer birtakım 
kalkınma bankalarının idare meclislerinde va
zifelidir, o bakımdan bundan ön şart olarak 
koyuyor.» dedi. Bunlar belki devletler huku
ku bakımından anlaşmaların gereği olan, yeri
ne getirilmesi lâzım gelen bir konudur, ama 
ihtisaslaşmayı gerektirmeyen veya Türkiye'de 
gemi inşası gibi, çelik endüstrisi gibi geliş
miş teknolojisi olmayan kısımların ötesinde, 
bütün diğer hizmeLleri yapabilecek yetişmiş 
bir kadro vardır. Bunun değerini, bunun kıy
metini bilmeye mecburuz. 

Bugün Türkiye'de teknik personele, tüm 
Devlet yatırım daireleri dahil olmak üzere, tüm 
Bâvlst dairelerimde yılda 237 milyon lira ücret 
öderiz. Ama buna mukabil yabancı proje mü
şavir burçlarına, mühendislik bürolarına yılda 
1 milyar 343 milyon lira para öderiz. Arada 
korkunç bir fark vardır. Birisi yerli mühendis
lik bürolarımız, kamu sektöründeki daireleri
miz yabancıların yaptıkları islerin en asgarî 10 
mislini yaparlar, onlarsa sadece projelerin fi
zibilite raporları ve bâzı ihtisası icabettiren ko-
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nıüannıia da proje taitibikaitlarıcra girerler. j 
Binaenaleyh, biz kendi kıymetlerimizi değer
lendirmeye mecburuz. 

Benim aslında arz etmek istediğim; Bevle-
tin kıt imkânları içerisinde büyük hkmetler 
yaparak, meselelerimizi büyük çapta halle me-
Idar olabilecek çareleri getirmesini ve mutlaka 
teknik personelle ilgili konuları, ücret - hi.3m<et 
sistemi içeririnde, Devlet için taşıdığı ağırlığı 
da nazarı itibara alarak, ccıun ehemmiyetini 
de gez önünde bulundurarak değerlendirmelini 
istetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz daha 
birtakım konulara da değinmisk istiyordum, fa
kat zaman bir hayli geçti. Şunu d:rz etmek is
tiyorum; yeni getirilen Karanıamfide birkaç 
noktaya da değindikten sonra sözlerimi bitire
ceğim. 

Bu Kararname, a:? in i a Sayın Maliye Ba
kanının ve o tarihlerde kanunu müdafaa eder
ken ifade ettiği gibi, münhasıran teknik per
sonel için yaa ödemeler 71 nci maddede öngö
rülmüştür. Fakat tatbikat âdeta hrgün büıtün 
hizmet kadrolarına tekmil edilmek sureliyle, 
mübaşirden, zabıt kâtibine, orman muhafaza 
memurundan, askerî personele kadar bütün 
kadrolara yaygın bir hale getirilmiştir. Ilak-
sadınm dışına, kanunî mütearifelerin dışına 
takılmıştır ve bu kararname ile çıkarılmış olan 
ödemelerde de yine büyük haksızlıkların. ya
pıldığını- görüyoruz. Bu haksızlıklardan bir 
tane1:!; bakınız Türkiye'de'3,5 milyarlık bir 
bütçenin sarfı ile yükümlü bulunan teknik kad
ro olan DSî'nje 9 milyon lira yan ödeme verll-
mişiir. Buna mukabil Adalet Bakankğ.ra 27 
milyon lira yan ödeme verilmiştir. Keza N"l!î 
Eğitim Bakanlığına verilen yan ödemelerin de
ğeri 83 milyon liradır. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına 152 milyon lira verilmiştir. 
Karayollarına, 2,5 milyarlık yatırım yapan bu 
müesseseye verilmiş olan yara. ödemelerin değe
ri 14 milyon Sûradır. Bütün bu •söylediğini ra
kamlar yılda verilenlerdir. Aslında bu rakam
lar devede kulak misalidir. Bir taraftan diyo
ruz ki, üretime yönelelim; öbür taraftan üre
timi yapacak olan, memlekette ekonomiye ha
yatiyet verecek elan bu kadroları ikmal ediyo
ruz. 

Beıîlette klâsik hizmetleri görecek kadroları 
bulmak mümkündür. Bugün Türkiye'nin hiç 
bir devresinde bir vali muavini, kaymakam arı
yor us, diye gazetelerde bir ilân görülmemiştir. 
Bu idareciler çok mazur görsünler, kendileri
ne büyük saygı gösterdiğim bu mülkî idare 
âmirlerime bühtan olsun diye, serzeniş olsun 
diye söylemiyorum; ama tatbikatın getirmiş ol
dukları yanlışlıkları ifade bakımından söylüyo
rum. Teminindeki müşkülât zammı olarak 
kaymakama, vali muavinine 500 - 600 lira veri
yordunuz; öbür tarafta büyük bir projenin ba
şına geçecek olan mühendise teminindeki müş
külât zammını vermiyorsunuz. Baktım; karar
nameyi tamamryle tetkik ettim, bunların hiç 
birisine rastgelmek mümkün olamadı. 

O halde sayın arkadadarım, ben fazla uzat
mayacağım, ünümüze Üçüncü Beş Yırdık Plâ
nın tatbikatı gelecek. Bu tatbikatı da nazarı 
itibara alarak meseleye Muhterem Hükümet 
mutlaka eğilmeli, gereken değeri mutlaka ver
meli. Zararın neresinden dönülür se kârdır. 
Devlet hayatı için alınacak tedbirlerin büyük 
ehemmiyeti olduğun;'1.! kabul ederek, mutlaka 
o noktada zarardan dönmeye mecburuz ve Dev
let yatırımcı kadrolarını kuvvetli hale, kudret
li hale, güçlü hale getirmeye meoburuz. Bu, 
bizim eşref borcumuzdur. Devleti yönetenlerin 
mesuliyeddir. Parlâmentonun da teşriî vazife
leri meyarueıda Hükümeti murakabe hizmetleri 
anlamında bu vazifesidir. 

Tahmin ederim ki, bütün arkadaşlarım ca-
ii:. yürekten bu konuya samimî olarak inanıyor 
ve bu konunun halledilmesi için büyük temen
nide bulunuyorlar. Ümit ederim ki, Sayın Hü
kümet de bu konuya gereken ciddiyete eğilir 
ve meseleyi slıemmi mükimme tercih stmsk su-
retr 
ka!ı 
retıy^ olum 

olan 
11 Dİ 

Aşs 
iroiarı, 

, g ot ur ur, az 
hie olmazsa 

la o.sa 
îevletin 

DU sunve emele munaıaza ceme miKaa ve şan
sını bulur. 

£>uras:nı ifade ederek sözlerimi bağlıyorum. 
Zan re :nısyiri.z ki; bir mühendis olarak, teknik 
bir görüşün içerisinde meslek dostlukları, mes
lek yakınlığı garabeti içerisinde bu konuyu di
le get'r.iyorum. Hayır arkadaşlar; \dn bu ko
nuyu Tüıklye'nin meselelerinin halli içim sizin 
huzurunuza getiriyorum. 

191 



C. Senatosu B : 88 3 . 10 . 1972 : 1 

Yarın toprak reformunun halli büyük çap
ta teknik personelin omuzları üzerine binecek
tir. Kadastrodan altyapı tesislerine kadar, su
lama tesislerine kadar; yoluna, kanalına ve 
diğer birtakım tesislerine kadar hepsi teknik 
personelin hizmeftleri ile olacaktır. Devlete, Hü
kümete küskün ve Devlsatin Kükümetin kay
betmiş ölduğm bu değerlerin boşluğu içerisinide 
ıbu reformları hangi espri ile muvaffakiyete, he
defe ulaştıracaksınız? O zaman büyük ümitler
le getirilmiş olan, getirilmek istenilen reform
lar aslında Türkiye'min siyasî yapısını tehdit 
edecek şekilde büyük tehlikeler tevlit edecek, 
menfî birtakım neticeler doğuracaktır. Çünkü 
ademî muvaffakiyet halinde milletin Devlete, 
onu yöneten siyasî kadrolara ümidi kalmaya
caktır. Aslında solcuların da aradığı böyle 
ümitsiz bir ortamdır, 

Rusya'da bilir misiniz ki, 1917 HJerenske Hü
kümeti zamanında topralk reformu yapılmıştır. 
Çin'de Sun Yet - Sîn'den sonra hâkim olan ko
münistler toprak reformunu getirmişlerdir. 
Ama onların hiç birisi hikmetleri hedeflerine 
götürmeye muvaffak olamamışlardır. 

Milyarlarca lira petrol geliri olan, ak dev
rimi gerçekleştirmek isteyen iran dahi, bu top
rak reformunu 20 noi asrın ikinci yansında 
Batının bütün imkânlarına rağmen gerçekleş
tirememiştir. Türkiye, tarım ve toprak refor
munu ele alırken bütün bu acı tecrübeleri ga
yet iyi düşünmek mecburiyetindedir. Çünkü 
kem aletle kemalât olamaz. Belki bu kadrola
rı dolduracak birtakım insanlar bulursunuz. 
Ama bunlar yılların tecrübesini değil, günün 
tecrübesizliğini taşır. Bu dolduracağınız kad
rolar, çok mazur görün, kedililerini küçük 
gördüğüm için değil, ama hepinizce ilmî sevi
yeleri tescil edilmiş olan özel okullardan ye
tiştirilmiş bulunacak olan mühendisler . olacak
tır ve bunlarla; henüz daha tecrübesi olan 
kadrolarla siz milletin sırtından aldığınız para
larla, milletin fedakârlık yaparak Devlete öde
diği vergilerle âbideler kurmaya çalışacaksınız 
ve onun altında d i müreffeh Türkiye'sin öy
küsünü söyleyeceksiniz... Bu mümkün değil ar
kadaşlar. 

Binaenaleyh ben sözlerimi bitirirken, yine 
Hükümetin mesul olan kişilerine söylüyorum, 
rica ediyorum huzurunuzda, bir teşriî vazifesi 

olan arkadaşınız olarak rica ediyorum; bu ko
nulara lütfetsinler eğilsinler. Bu bir memle
ketin var olma, yok olma meseleleri içerisinde 
hayatiyet arz eden sivri noktalardan, tepeler
den bir tanesidir. Buna mutlaka eğilmeye mec
buruz, hep birlikle eğilmeye mecburuz, Hü
kümet olarak sahip çıkmaya mecburuz. 

Saygılar sunar, yüksek müsamahalarınıza 
sığınarak uzun müddet vaktinizi aldığım için 
hepinizden özür dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Doğan 
Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Bundan önce de burada bu işle uğraşan ar
kadaşmış olarak ifade etmiştim. O zamanlar 
bizi yan ödemeleri çıkarmıyorsun diye zorluyor-
dımuz ve söyle cevap vermiştim: «Uğraşıyoruz 
çıkaracağız; ama çıkardığımız anda dahi şikâ
yetler t ovali edecektir. Çünkü, bir takdir mese
lesidir. Takdir olan yerde münakaşa, mukayese 
vardır. Münakaşa, mukayese olan yerde de şikâ-
y >; iler olacaktır.» Nitekim, o gün burada ifade 
ettiğim husus, bugün bütün çıplaklığı ile mey
dana çıktı. 

Sayın arkadaşım Karaağaçiıoğlu meseleyi 
çok derinliğine aklı, yan ödemelerin de dışına 
taşırdı, reformların da ötesine götürdü ve bir 
teknik personel ağırlığını huzurunuzda va'zet-
ııveys çalıştı. Doğrudur, zaten doğru olduğu 
şusûan da belli; Personel Kanununda teknik 
persD-îLİe özel yer verilmiş. Bir yüksek tahsil 
mezunu 10 nen derecenin 1 nci kademesinden 
işe başlarken teknik seviyede aynı tahsili ya
pan şahıs 9 neu derecenin 3 ncü kademesinden 
işe başlatılmış; yani bidayette 6 senelik bir 
kıdem tanınmış, ayrıca özel hükümler getiril
miş. Bunların bir kısmını kullandık, daha bir 
kısmı var. Eğer bütçe kanunlarında imkânlar 
elverir de bize yetki verirseniz, bu aletleri de 
işletmek mümkün, Meselâ, şantiye zammı var, 
mc.îrlâ mahrumiyet zammı var, ne bileyim, bir 
kaç zam daha var. Bunlardan şimdi kullandığı
mız, teminindeki güçlük zammı île iş güçlüğü 
vs iş riski samlarıdır. 

Burada temindeki güçlük zammını çıkarır
ken yapılan konuşmaları zabıtlardan tespit et
sek,. zannederim ki, çok az, fevkalâde az kisi-
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ye bunu vermek gerekiyor. Verdiğimiz, verebildi- j 
ğimiz gerek bütçemizin bize verdiği imkânlar, j 
gerekse sizin Bütçe Kanunu ile bize verdiğiniz j 
yetkiler öloüsündedir. Birisine daha fazla ağır- • 
lık verildi, birisine daha az ağırlık verildi; biz 
böyle bir şey düşünmedik, ama belki de öyle ! 
çıktı. Nitekim demin arz ettim; takdir olunca ı 
mukayese imkânı doğuyor. «Niye kaymakama 
da verdiniz?» O zaman değerlendirildi, kayma
kama da verilmesi lâzımdı. Yanında mühendise 
de verilmesi lâzımdı. Ama yeterli mi verdik? j 
Mümkündür, kararnamedir, burada huzurunuz
da defaatle ifadeye çalıştık, hata olabilir, nok- j 
sanlık olabilir. Bunlar düzeltilir, inkişaf eder. 

Yine defaatle burada ifadeye çalıştık: Bir 
tane çıkaracağız, meseleleri halletmeyscektir, 
bir daha çıkaracağız yine halletmeyecektir ve 
nihayet bir seviyede bu meseleleri en az mah
zurlu hale getireceğiz. Nitekim bunun misalle- i 
rini de verdim. Dünyada bunlar bir iki senede j 
halledilmiş meseleler değildir dendi. O zaman i 
da dendi, sonra da dendi. En iyi neticeyi alan ! 
asgarî 10 sene bu meselelerin içinden gelip geç
miş memleketler olarak burada ifade edildi. 

'Sayın Karaağaçlıoğlu'nun burada ifade ettiği 
şeylerin bir kısmı doğrudur, belki hepsi doğru
dur; ama bizim imkânlarımız da belli, Devle- j 
tin imkânları belli. Şöyle dediğiniz yerde bu yıl ] 
1 milyar liranın üzerinde yan ödeme vermek ! 
zor andasınız; İktisadî Devlet Teşekkülleri de ha- | 
riç, genel ve katma 'bütçeli daireler de hariç, j 
Şu şartlarla, şu ölçülerle bir yılda bunu vermek 
kolay değil. Tabiî bunun hesabını yapmak da | 
kolay değil. i 

Ayrıca biz meseleleri sadece yan ödeme ile ! 
değerlendirmedik. Bir de 1 - 4 kararnamesi çı
kardık. Bu 1 - 4 kararnamesinde de çalışılan 
yerin değeri tespit edildi. Eğer 'bu çalışılan ye- ı 
rin, yahut yapılan isin Devletçe değeri 1 - 4 se- j 
viyesin de ise, hattâ müktesep hak olarak hangi ı 
derecede olursa olsun, bu dereceye çıkarıldı, j 
Yani, 1 - 4 kararnamesiyle bu arkadaşlarımız ] 
dört derece, beş derece istifade ettiler. Ayrıca 
da yan ödemeden istifade ettiler. Bir çoğu ı 
da müktesep 'hakları dolayısıyle zaten o dere- j 
cede idiler. j 

O zaman birsey daha düşündük, burada da 
•söyledik, idareci kadroya 1 - 4 derece aletini 
çalıştıralım., yan ödeme vermeyelim. Bunu baş- j 
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tan söyledik ve zait dediğimiz kısmı çalıştıra
lım, fakat yan ödeme vermeyelim dedik; öyle 
yaptık. Hakikaten Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü veya Karayolları Genel Müdürlüğü ve
ya YSE Genel Müdürlüğü gibi fevkalâde me
suliyet kinde bulunan, fevkalâde dirayetli ar
kadaşlarımıza dahi bu espiri içinde yan ödeme 
vermedik Bu doğrudur, yanlıştır, tabiî biraz 
svvel arz ettiğim gibi bir takdir meselesidir. 
Biz3 tanıdığınız takdir meselesidir. Eibetteki 
münakaşa edilecektir. Münakaşa edile edile de 
gelinecek, ve bir müddet sonra bir yerde birleş
memiz mümkün olacaktır. 

ŞİTicli, arkadaşım belki sürçülisan olarak 
burada kullandı, «Ulufe dağıttılar» dedi. Hayır 
arkadaşlar, biz ulufe filân dağıtmadık. Bizim 
dağıttığımız sizin bize Bütçe Kanunu ile verdi
ğiniz yetkiye istinaden bütçedeki paradır ve 
alanların kanunen hakkıdır. Kanunen Hükümet 
kararı teşekkül ettikten sonra alma hakkına 
sabiboLi-rMarı meblâğlardır. Onun için «Ulufe» 
iabnki bahis konusu olamaz ve de bu kürsüde 
kanaatimce meslekleri birbiriyle münakaşa, ya
hut mukayese etmenin faydası da yoktur. 

M. KÂZIM KAPvAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Kaıahisar) — Ulufe değil. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Şu da söylenebilir. Teknik Personel 
'bugün verdiğiniz bu yan ödemelerle tatmin edi
lemez vs de değerli, bilhassa tecrübeli mühen
disleri Devlet hizmetinde tutamazsınız, dola
yısıyle de Devlet için sıkıntı olur. Bunları hep 
düşündük. Bu doğru bir söyleyiş tarzıdır; ama 
niye jandarma çavuşu şunu alır da, niye kayma
kam bunu alır da, e öbürü? Öbürü de alır, 
cbürü de alıyor, o da alıyor. Kanun ona da im
kân vermiş, buna da vermiş. Nitekim, bir kıs
mına demiş ki, su ilâ su arasında. Hepsini ayır
mış. Teknik sınıf için azamî haddi, asgarî had
di koymuş. Sağlık personeli için ayrı koymuş ve 
idarî personel için de ayrı koymuş; yani hepsi 
kanını-1 a var. Bis özel olarak birbirinden ayır
ma imkânına sahip değiliz. Ama, bunlar isabet
li olmuştur, dengeli olmuştur, olmamıştır. De
mir. söyledim, bu her zaman münakaşa götürür 
ve münakaşaya açık bir husustur ve demin yine 
ara ettim. Bu münakaşa edile edile geliştirile
cektir ve inşallah bir seviyeye bunu getirmek 
mümkün olacaktır. 
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İktisadî Devlet Teşekkülleri Kararnamesi 
hazırlanmaktadır. Biliyorsunuz 1 - 4*de de ay
nı gecikme oldu. Kolay olmuyor but Tek tek iş
ler üzerinde durulduğu için vakit alıyor. Yalnız 
bir1 anaprenri'bl umum'yetle genel ve katma büt
çeli dairelerde yapıp ilk defa onu çıkarıyoruz ve 
o tarih itibarıyla de bilâhare iktisadî Devlet 
Teşekkülleri yan ödemelerini çıkarıyoruz. 1 - 4 
Kararnamesi de aynı şekilde olmuştur. Onun 
için çek kısa samanda anaprsns.ipTer tespit edil-
diği için bunu çıkarma imkânına inşallah sa-hi-
bölacağız. 

Efendim, ir 's gardiyanlardan bahsedil:?!, 
•Millî Eğitim Bakanlığındaki yan edemeden h-
tifado eden arkadaşlardan bihsediîdi. Şunu da 
söyleyeyim : B^rakmız niz onu, siz bu şekilde 
rrmkayere ediyorsunuz; gidin bakın, aynı şey 
Millî Eğitim Bakanlığının içinde de vardır. Fi
lancaya niye bu kadar verdiler de, falancaya 
niye bu kadar vermediler?.. Bu olacaktır. Bunu 
enlemek mümkün değil. Tabiî. "bunu bir haklı 
eoviyede münakaşa edip, bir haklı seviyede tut
mak var. Bunun münakaşasını daha çok yapaca
ğız ve bu tarhih edilecek. Nihayet Kararname-
d:"i\ gel^ecek, imkânlar değerlendirilecek ve 
bir seviyeye gelecek. Bunun başka da yolu yak 
zaten. Her tarafta bu hizmetlerin inkişafı, ya-
br t yeni bir personel rejiminin inkişafı bu yolla 
cimuş. 

Arkadaş reformlardan bahsetti. Reformların 
çıkarılma ?m i a ra^ıl Yüce Meclislerin büyük 
katl ısı c!aeakra, elb etteki tatbikatında ĉ a İdarî 
elemanlar yanında teknik ehmanlann da payı 
olacaktır, 

Briı eyle ümldediyorum ki, arkadaşımın bu
rada bir şeyi söylememesi lâzımdı, üm::?ed:yo-
i'iım değil, isterdim ki, «Bu özel ckuldan mezun 
olanlar gelirse ne olacak?» denmesin. Ge'mezıe 
ckutmayakm. Yüce Meclisler özel okulları ka
pattı, re-mî okul haline koydu. Bunlar da bi
zim çocuklarımla, Nokran yetiştiriyorlar3a tak
viye ed:"lm; ama burada ondan ge'scek, bun
dan gelecek diye bir ayırım yapmanın faydası 
ol* a cağı kanaatinde değil'm. Bunlarm morali 
takanından da bunun doğru olacağı kanaatin-
d: değilim. 

Saygılar sunarım, (Alkışlar) 

M. KASIM KAEAAÖAÇLIOÖ-LU (Afyon 
î>.a:ahirar) — Sayın Balkan... 
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I BAŞKAN — 4 Ekim 1972 Çarşamba günü 
saat 15,00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısı yapılacaktır. Yüksek Heyete 
arz ederim. 

M. KÂZIM KARAAĞAOLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, tavzih etmeme mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma üzerin
de müzakere açılamayacağını arz ederim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Yanlış anlaşılacaktır. Zabıtlara 
geçmesi için arz ediyorum Sayın Başkan. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tica
ret Bakanı Nainı Talû'ya, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mesut Erez'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/167) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı teske
resi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar; Ticaret 
Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Me-
Liıt Erez'in vekillik etmesinin, Barbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk, Bayülken'e, Başbakan Feriel Me
len'in- vckillil:. etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/168) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, takdim ediyorum 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Halûk Bay ülken'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Başbakan Psrid Melen'In vekillik 
etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

B3 BICAN - Yüksek he^'-tln "̂ 11 ̂ P rrlnia e*1-
nulur. 
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4. — İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley' in, 
Sosyal İsler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/45) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görevli bulunduğum Sosyal İşler Komisyonu 

üyeliğinden istifa ettiğimıi bilgilerinize arz ede
rim. 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — İstanbul Üyesi Cemal Yıldırımdın, Milli 
Savunma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/46) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Ko

misyonu üyeliğinden istifa ettiğimi saygıyle arz 
ederim. 

istanbul 
Cemal Yıldırım 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6'. — İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'e has
talığıyla binaen 25 gün izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/166) 

BAŞKAN — Birr Başkanlık tezkeresi va.r, 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Meb

rure Aksoley'in hastalığına binaen 5 . 9 . 1972 
tarihinden itibaren 25 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkan
lık Divanının 2 . 10 . 1972 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Sayın Mebrure Aksoley'in, hastalığıma bi
naen, 5 . 9 . 1972 tarihinden itibaren 25 gün 
izinli savılmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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7. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
19 . 9 . 1972 gün ve 392 sayılı yazıları K. 

Türk - Amerikan Kredi Anlaşması konuısum-
araştırma yapmak üzere kurulan komisyona 
grubumuz üyelerinden Savın Özer Detrbil iştirak 
edeceklerdir. 

Arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grubu Başkanı 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Türk - Amerikan kredi anlaş
ması konusunda araştırma yapmak üzere kuru
lan komisyona Kontenjan Grubundan Sayın 
Özer Derbil aday gösterilmiştir. Sayın Özer 
Derbil'in bu göreve seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

8. — T. II. Y. Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonlarına ek rapor hazırlamak üze
re, yeni bir görev süresi tanınmasına dair tezke
resi (10/33, 3/169) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

THY hakkında yaptığımız araştırma bitmiş, 
basılması için 26 . 9 . 1972 tarihinde raporumuz 
dosya halinde makamınıza teslim edilmiştir, 

Bu arada, ilişikte sunduğumuz müracatı ma
karamıza takdim ediyoruz. Belgede dikkati çe
kecek birtakım ithamların mevcudolması Sena
to Genel Kurıılrnıı tenvir etme ihtiyacını yarat
maktadır. 

Bu durum Başkanlığınızca uygun görüldüğü 
takdirde, halen vazifede bulunan Komisyonu
muzun, bu. yeni mevzuu da süratle meydana çı-
kaması için gereğini arz ederim, 

Hürmetlerimle. 

THY Araştırma Komisyonu Sözcüsü 
izmir Senatörü 

Mümin Kırlı 
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BAŞKAN — Bu tezkerede istenen husus 
biraz müphem bırakılmıştır. Tezkere ile mehil 
mi isteniyor; mehil isteniyorsa ne kadar müd
det isteniyor? Bu hususlar açık bırakıldığı için, 
önerge sahibi izmir Senatörü Sayın Mümin Kır
lı arkadaşımızdan kısa bir izahat rica edeceğim. 

THY ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

THY Araştırma Komisyonu olarak raporu
muzu hazırlayıp Başkanlığa takdim ettikten 
sonra, THY dış hatlarında kullanılmak üzere, 
DC - 10/10 tayyarelerinin alındığını gazeteler
den hepinizin okumuş olduğunuzu zannederim. 
Şu anda, belki de bu alımın kontratı yapılmış, 
paralar ödenmiştir zannediyorum. 

Bu alımdan sonra ihaleye iştirak etmiş fir
malardan biri, Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğımıza, Sayın Başbakana, Meclis ve Senato 
Başkanlarına ve zannediyorum Ulaştırma Ba
kanlığına bir ihbar mektubu ile müracaat etmiş
tir; yani «Bu alımda bâzı hatalar vardır, bu 
hataların, halen faaliyette bulunan THY Araş-

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair so
rusu ve Sanayi ve Teknoloji Bahanı Mesut 
Erez'in sözlü cevabı (6/566) 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sa
yın Mesut Erez?... Burada, önerge sahibi Sayın 
Lûtfi Bilgen?... Burada, önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ticaret ve Sanayi Bakanının acele söziü ce
vaplandırması dileğiyle, 

Mersin'de «Akdeniz Gübre Sanayii» : A. G. 
S. kurulmaktadır. 

Sermayesinin % 40'ı Kuveyt'e 
% 10'u iş Bankası 
% 10'u Şekerbank 
% 40'ı Azot Sanayiine ait, 

tırma Komisyonunca meydana çıkarılması lâ
zımdır» gibi bir ihbarda bulunulmuştur. 

Raporumuzu takdim etmiş olmamıza rağmen, 
Komisyonumuzun halen faaliyette bulunduğu 
inancı ile bu ihbarın değerlendirilmesi için, me
hil değil; fakat iki üç hafta idinde bu konuyu 
da araştırmak suretiyle ek bir raporla huzuru
nuza gelmek için Sayın Başkanlığa bu müraca-
ati yapmak mecburiyetinde kaldık. Bir iki ay 
gibi bir müddet istemiyoruz. Esasen müracaa-
timizde o vardır; eğer Başkanlık, bu konunun 
da daha evvel yaptığımız araştırma içinde rapo
rumuza konulmak üzere huzurunuza getirilme
sini tensip ederse, bize iki üç haftalık bir müd
det versin istedik. 

Müraeaatimiz budur, böylece takdim ediyo
rum. Karar, Yüksek Genel Kurulundur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şu halde, bu önergeyi, Başkan
lık Divanında görüşüp, bir neticeye vardıktan 
sonra Yüksek Heyete getirmemiz daha münasip 
olacaktır. Bu itibarla, şimdi herhangi bir işlem 
yapmıyorum. 

Azot Sanayii A. G. S.'ye hissedar olduğu için 
bütün tasarruflarında söz hakkı ve mesuliyet pa
yı vardır. Azot Sanayii Sanayi Bakanlığına bağ
lı bir kamu teşebbüsü olduğu için de Hüküme
tin yetkisi ve sorumluluk payı vardır. Bu yolla 
da Parlâmentoyu ilgilendirdiğinden aşağıdaki 
hususların Sanayi Bakanı tarafından Yüce Sena
toda süratle cevaplandırılarak Türk kamuoyunu, 
bilhassa çiftçi kesimini çok ilgilendiren bu me
selenin açıklığa kavuşturulması gerektiği mu
hakkaktır. 

Türk Çiftçisi AGS'nin her türlü faaliyetini 
yakından izlemektedir. Zira Türkiye'de Azot 
Sanayii kurulmadan önce 1 kg. azot için ödenen 
para sonradan iki katını geçmiştir ve bu fiyat 
artışı her yıl ilerlemektedir. Bunun sebebi Azot 
Sanayiinde devamlı olarak vukubulan yatırım 
ve cari harcama israfları dolayısıyle tesisin baş-

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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langıtaç hesabedilenden çok yüksek bir fiyata mal 
olması dolayısıyle üretimin pahalı satılmasıdır. 

Şimdi aynı israfın, hattâ bir ucu yabancı ser
maye olduğu için daha da fazlasıyle Akdeniz 
Gübre Sanayiinde yapılmakta olduğu çevre hal
kının bile gözünden kaçmayacak kadar aşikâr-
laşmıştır. Elbette bu kadar israfın sonucu elde 
edilecek gübre fiyatlarının daha da pahalı satıl
masını intaç edeceğinden halkın.izm AGS üze
rindeki dikkat ve teessüsünü sadece haklı bul
mak değil, tebrik de etmek gerekir. 

Sayın Sanayi Bakanının olayı bu yönden de 
ciddiyetle eğilmesinin zaruretine inanıyor ve 
bekliyorum. 

1 -14 Eylül 1967 de yapılan bir mukaveleyle 
Akdeniz Gübre Sanayü inşaatında Haldor Topsqe 
mühendislik müşavir firma olarak iş almıştır. 

Bu firmanın müşavirlikten başka bâzı işler
de mütaahhit firma olarak da AGS'ye iş yap
tığı doğru mudur? Sorumlulukları nelerdir? 

Anamukavelede sorumluluklarını tespit ede
rek işlerinin kontrol edilebileceğini tespit eden 
maddeler nelerdir? Cezaî müeyyideler nelerdir? 
Elde ne gibi ek protokol vardır İşler hangi ek 
protokole göre yürütülmektedir? 

Bu protokoller kimler tarafından imza edil
miştir ve nerede saklanmaktadır? 

Haldor Topsqe Firmasına hak etmesi gere
ken işlerin karşılığı olarak : 

a) Türkiye dışındaki işler için 1.364.000 
dolar, yaklaşık 20.000.000 TL., 

b) Türkiye'deki işler için 7.162.000, ki 
cem'an 27 milyondan fazla para daha iş bitme
den ödenmiş midir? 

Başlangıçta bu parayı hak etmek için veri
len zamanda işin bitmesi imkânı olmadığından 
bir ek protokolle ayda 100.000 lira gibi bir üc
retle müşavirlik görevini hâlâ yapmakta mıdır? 

Bu şartla çalışarak her ay 100.000 lira ödene
cek idiyse, neden iş bitmeden, sanki bitmiş gibi 
27 milyon TL. ödenmiş midir? 

îşin gecikmesinde Haldor Topsqe'mim bir ro
lü var mıdır? DışardaM firmalarla gerekli irti
batı ıda bu firma burduğuna göre işlıerim gecik
mesinden maddî ve devamlı biır kazanç sağlaya
cağı için işi geciktiren bu firma hakkında 
AGS ne gibi bir işlem yapmıştır? 

Kuveyt ile anlaşma gereğince fabrikamın 
esas hammaddesi Kuveyt'ten temin edilecektir. 
Kuveyt oradaki Amonyak Fabrikasını hâlâ ku
rup faaliyete geçirememiştir. Eğer AGS erken-
den daha doğrusu öngörülen süre içinde fabri
kayı kurar da amonyak ihtiyacı başlarsa »elbet
te üretime geçmek için Kuveyt'in amonyak fab-. 
rikasının tamamlanımasıını beklemeyip, başka 
bir yerle anlaşma yapmak zorunda kalacaktır. 
Halbuki Kuveyt'in AGS'ye katılışının anasebe-
bi kemdi üreteceği bol amonyağa devamlı bir 
pazar teminiıdir. 

Duyulduğuna göre Kuveyt'te kurulimakta 
olan Amonyak tesisi ileri memlekettiler için artık 
demode olmuş bir fabrikanın oraya (montajım
dan İbarettir. Elbette demode bir fabrikanın 
yapacağı pahalı üretimin amonyağı AGS'den 
başka yere veremeyecek ve dolayısıyle de Mer
sindeki Akdeniz Güibre 'Sanayiinin üretimi pa
halı olacak ve bu farkı Türk çiftçisi ödeyecek
tir. 

Bu bakımlardan fabrikanın geciktirilmesi 
Kuveytlilerin de işine gelmekte midir? Omla
rında HalldOr Topsqe üzerinde etkileri olabilir 
mi? 

II - Fabrikamın bütün mekanik montaj mu 
yapan Tokar Firmasının esas kurucuları kim
lerdir? 

Bu firmaylıa ilgi! mukavele ve protokoller 
nelerdir? Nerededir? Kimler tarafımdan imza 
edilmiştir? 

Şimdiye kadar adına yapılan sitüasyonlar 
nasıl hesaJbediHip tediye edilmiştir? Burada im
za yetkisi olmayanlara iımmlattoılimauş muame
leler var mıdır? 

Hattâ üzerinde imza dahi bulunmayan bir 
protokole göre ödenmiş iki miUyoma yakın bir 
işlem var mıdır? Bu işlem Yönetim Kurulunun 
hangi kararıyle meşrulaştırılımıştır? 

Yine Tokam ait bir milyon liraya yakın bir 
ödem'eyi gerektiren protokolde yetkili imza var 
mudur, yok mudur? 

Yine Tokara ait milyonluk bir protokolde 
hangi yetMlinin imzası vardır? 

Anamukaveleye bile aykırı yetkisiz kişiler 
tarafından imzalanmış protokoller var mıdır? 

Yetkisiz kişilerim imzasıylie hemen her ay ya
rım milyonluk bir ödeme yapıldığı varit mi
dir? 
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III - Fenni ve Gama Firmasıyle yapıdan 
uzum. mukaveleyi kimiler imiza etmiştir? Yoksa 
imza edilmesi unutulduğu veya imzaya lüzum 
görülmediği hailde icnzaısız mukavele ve ona da
yalı protokollere müsteniden ödenen paralar 
var mıdır? 

IV - Kutlutaş Firmasıyle aıı&inşaat şirketi 
olarak mukavele yapılmıştır. Fakat Mersin'de 
yaygın söyllentiye ve kulüplere kadar taşan [ko
nuşmalardan anlaşıldığına göre bu firmaya o ka
dar çok usulsüz ödemeler yapümıştar ki Geme! 
Muhasebe bile içinden çııkamajmış ve suiistimal 
denebilecek usuîisüzliükl'srin tespit edilerek "ndr 
anlaşma zemini bulabilmek içifn, Kutlutaşüfa 
AGS anasında pazarlık vasatı hazırlamak ve t?,~-
fiys etımek gayesiyle DAPTA adında bir ya
bancı fiırma kiraflannrjş mıdııır? 

Kiralanmış ise bunun ücretini Kutlutaş mü
teahhit firma mı verecek AGS'mi verecektir? 

Durum bu hale geldiği halde, AGS nin ge
nel muhasebesine Bakanlıkça ek konarak iddi
aların varit olup olmadığı tespit edilmiş midir? 

Kutlutaş'm esas sermayedarlarından esM 
azot yöneticisi olan kimse var mıdır? 

Varsa bu zatın AGS de çalışan mühendisler 
üzerinde mezkûr ilişkilerin tevatüren intikal 
ettirilmesi suretiyle maddî ve manevî baskıları 
var mıdır? 

Örneğin : Her hangi bir firmanın yaptığı bir 
inşaatta merdiven mozayiklerine birim fiyat ola
rak metrekareye 20 lirayı geçmeyen bir fiyat 
tespit edildiği halde, Kutlutaş tarafından yapı
lan aynı mozayikler için metrekare birim fiyat. 
olarak 50 lirayı geçen bir fiyat tespit etmek zo
runda kalınmış mıdır? 

AGS de görevli kontrol mühendislerini mü-
taahhitler mi kontrol eder, yoksa mühendisler 
mi mütaahhitleri kontrol ederler? Kim kime 
baskı yapmaktadır? 

V - AGS genel muhasebesinden, yukarda an
latılan sebepler dolayısiyle emin olmak müm
kün müdür? 

Bütün bu usulsüz ödemeler muhasebe usul
lerine nasıl uydurulmuştur? Muhasebe kontrol 
edilmiş midir? 

VI - 3 Mart 1971 tarihinde Mersin'e fabri
ka müdür muavini olarak bir makine kimya 
yüksek mühendisi tâyin edilmiş midir? Anlaş
mada AGS ye yüklenen külfetler nelerdir? Bu 
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müdür muavininin yetkileri ve hududu neler
dir? 

VII - Böyle bir tâyin yapılmış ise mezkûr 
müdür muaviniyle mütaahhitler arasında ne 
gibi anlaşmazlıklar çıkmıştır? 

VIII - Bu müdür muavini mühendis AGS 
nin menfaatlerini korumaya muktedir olmuş 
mudur? Yoksa mütaahhitler hesabına mı çalış
mıştır?. 

Bâzı mütaahhitlerin alışageldikleri usulsüz 
işlemlere devam etmiş midir? 

IX - Bu müdür muavininin usulsüz hazır
ladığı situasyonlar var mıdır? Varsa hakkında 
ne gibi kovuşturma yapılmıştır? 

X - Bu müdür muavini usulsüzlüğe devam 
etmeyerek ve hattâ bâzı usulsüzlükler dolayı
siyle Gene! Müdürlüğü ikaz etmiş midir? 

Bu hususta aralarında yazılı ve sözlü ne-gibi 
konuşma ve yazışmalar olmuştur. Bu arada yet
ki asamı olmuş mudur? 

Genel Müdürlük ne cevap vermiştir? 
XI - Genel Müdürlük orada öteden beri 

olup biten usulsüzlükleri zaten bilmekte olduk
larını, bizzat bana en yüksek yetkili ağzından 
ifade ettiklerine göre meseleyi tahkik için der
hal işe el koymuşlar mıdır? Eğer işe el koymuş
larsa ve usulsüzlükleri tespit etmek niyetinde 
idiyseler, bu yolsuzlukları kendilerine ilk defa 
intikal ettiren mezkûr müdür muavininden fay
dalanmak için ona ne gibi imkân sağlamışlar
dır? Yoksa işine derhal son mu verilmiştir? 

Oradaki usulsüzlükleri en iyi bilen. Genel 
Müdürlüğün tahkikatında en çok yardımı doku
nacak olan fabrika müdür muavininin derhal 
işten alınması tahkikatın selâmetini şüpheye 
düşürmez mi? 

Bunu bilen memurun tahkikata başlarken 
işten atılması orada çalışmakta olan mühendis
lere tahkikatın halli bir yöne götürülebilmesi 
için bir gözdağı bir tehdit mahiyetini taşır mı? 
Tapmaz mı? 

Bu şartlar altında yapılacak bir tahkikatın 
hakikatleri ortaya çıkarmaktan ziyade suiisti
malleri örtmek çabasına düşüldüğü intibaını 
verir mi, vermez mi? 

Eğer ciddî bir4 tahkikat yapılacaksa tahki-
'kaiın selâmieti ve diğer namuslu memur ve mü-
hen-dislerln baskı havası altınd'aın, kurtarılması 
idin :83ki fabrika müdür muavinimin görevine 
iadesi gerekmez mi? 
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Eğer memuriyetinde suçları varsa tahkikat
ta iddialarımı ispat 'etmesine fırsat verilerek, 
araştırma bittikten sonra gerekli tâyin yapıla
maz mıydı? 

Dışarıdan bizim bile öğrenldiğimliz, birtakım 
suiistimalleri 'en iyi bilecek mevkide olan bir gö
revliyi hele usulsüzlükleri ilik defa Genel Mü
dürlüğe aksettüren 'anlaşmalı bir müdür mua-
vimiiınıitn 1 yıllık tazminatını da AGS'ye yükleye
rek vazifesine son vermeyi gerektirecek sebep 
güdümlü bir tahkikat-isteğinden başka ne ola
bilir? 

Eğer bu usulsüzlükleri Genel Müdürlük da
ha önce biliyor idiyse neden şimdiye kadar tah
kikata girişmemiştir? 

XII - Hemen işine son verilen fabrika mü
dür muavininin ortaya attığı usulsüzlükleri meş
rulaştırmak için Ankara'da Genel Müdürlükte 
İdare Meclisince bir karar alnnımış mıdır? Alın
mış ise bu karanın geçmiş hataları nasıl düzel
teceğini ianlamak güç olmaz mı? 

XIII - Akdeniz Gübre Sanayiinin sadece Mer
sin'de bir fabrikası olduğu halde Ankara'da bir 
Genel Müdürlük kurulmasına gerekçe meydi? 

Bir irtibat bürosu yetmez miydi? 

XIV - Genel Müdürlükten uzaklaştırılan 
Clealandın yerine bir Türk Genel Müdür alma 
karşılığında Kuveytlilerin tensilbedeceği 4 ya
bancı uzman için taviz verilmiş midir? 

Bu 4 yabancı uzmanın Türkiye'deki bütün 
masrafları, lojman otomobil v.s. tahsiıslîniden 
gayri yılda 60 000 Sterlin verileceği doğru mu
dur? Her biri için yıllık yarım milyon. TL. olan 
bu para nasıl tahsis edilebilmektedir? 

XV. - Mersin'deki Fabrika Müdür Muavini 
bâzı gerçekleri ortaya koyduğu için süratle va
zifesinden uzaMaştiırılırken onun yerine geti
rilen fabrika müdürüyle hangi şartlarla anlaş
ma yapılmıştır? 

Hailen İdare Meclisi Başkanı olan bir mesul 
şahıs AGS'ye murahhas âza tâyin edildiği doğ
ru mudur? 

Doğruysa idare Meclisi Başkanlığından al
makta olduğu aylık ücrete 'ek olarak muralhhats 
âzabik için ayda 15 000 TL. ücret, laynca 5 000 
TL. ek mesai ücreti verümlekte olduğu doğru 
mudur? 

Yönetim Kurulunun böyle bir kararı var 
mıdır? 

Bu aylıklara ek olarak tahsis edilen lojman, 
öDoımolbil, seyahat masrafları v.ıs. dolayısıylie 
AGS'ye yükleyeceği aylık masraf ne kadar tut
maktadır? 

XVI. - ithal edilen bir mal içün gümrükler
den geçerken rüşvet verilmesi kanunî imidir? 
Bir resmî ioııruluş böyle bir rüşveti verebilir 
mi? 

Kuveytlilerin bile AGS.'deki israfı gördük
ten sonra ortalıktan (kurtulmaya çalıiştıkları de
dikodusu yaygındır? israf hakikaten bu kadar 
fazla mıdır? 

Hülâsa kurulduğu günden beri kanayan bir 
yara olarak usulsüzlük ve hattâ suiistiimalleıie 
dolu bir faaliyetin içinde bulunan bâzı işlem
lerden Ibulgünkü Sanayi Bakanımı mesul tutmak 
ne derece hakşinaslık veya haksizlik olur 'bi
linmez; 'ama ne yazık ki, mesuliyet makamını 
işgal 'ettikleri şu anda bütün bu iddialarsın doğ
ru olup olmadıklarını tespit etmlek, aksaklık
ları düzeltımek, suçluları cezalandırmak, nahak 
yere cezalandırılanların haklarını iade eltmek 
suoletiyîe AGS.'yi normal rayına oturtmak Sa
yın Bıakana düşmektedir. 

Bu hususta kendilerinin süratle olaylara mü-
dalhale ederek alınan neticeyi Türk kamuoyuna 
açıJklaimak için Senatoda sözlü bilgi vermeleri
ni, eğer hakikaten yolsuzluk iddüaları varit ise 
bir Senato araştırmasına gidecek yolun da açık 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

İçel Sonatlara 
•Dr. Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Mesut Erez, buyurun. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Kütahya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Önerge sahibi arkaldaişısnın da önergesinde 
değindiği gilbi, memuriyetim zamanına taallûk 
etmeyen bâzı hâdiıslelerde, önergede sorulan su
allere teferruatlı olmayan bir şekilde cevap 

ı vermek üzere huzurunuza geldim. 

önergeyi dinlediğimiz zaman, çok teferruat
lı bâzı ısuallsr sorulduğu aşikâr oluyor. Bu su
allere paralel olarak yaptırılan incelemeyi bu
rada arz letmem, hlern çok uzun zaman alacak ve 
hem de inceleme konusu olmuş, haikkınıda hu
kukî veya cezaî muamele yapılması mevzuba-
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his hususları açılamanın bâzı mahzurları da 
bulunabilecektir. Bu sebeple, arkadaşlarım da 
tasvibederlersie, genel olarak durumun ne oldu
ğunu açiklamaya çalışacağım, 

Muhterem senatörler, mevzubahis Akdeniz 
Gübre Sanayii Anonim Şirketi, tamamen Tica-
reît Kanunu hükümlerine tabi, o statüde özel 
bir şinketfâr. Bu fabrikanın inşaatı sırasında 
yapılan muamelelerde usulsüzlükler olduğu, hat
tâ kanun hükümlerine muhalefet sayılabilecek 
hareketlerde bulunulduğu idjdia ledillmesi üze
rine, benden önceki Sayın Sanayi Bakanı tara
fından bir inceleme yaptırılması ihtiyacı duyul
muş ve bu inceltenle yaptırılmıştır. özel şirket 
olduğu için, murakabenin hukuken şirket mu
rakıpları tarafından yapılması iktiza tediyor ve 
şirket murakıplarının tespit ettikleati hususla
rın şirketin genel kuruluna bildirilmesi ve ge
nel 'kurulda aliinıaoak karara gere muamele ifa
sı gerekiyor. 

Bu durum karşısında o zamanki Sanayi Ba
kanı, iburalda şirket murakıplarınım inceleoniesm-
den başka bir incelemeye lüzum hâsıl olduğu
nu takdir etmiş vte bu incelemeyi yaptırmış. 
Kenldisi görevden ayrılmadan önce inceUjeme bit
memiş bulunuyordu. Bu incelemeyi Maliye Ba
kanlığı hesap uzmanlarınldan Sabit Güleryüz, 
Mustafa Köselbalaiban vte Bayındırlık Bakanlı
ğı Yapı ve imar İşleri Reisliği Kesin Hesap Fen 
Heyeti Müdürü Mehmet Mertan yapmışlardır 
ve bir rapor yazmışlardır. Bu raporda larkada-
şımızın temas ettiği konulardan birçoğunun va
rit olabileceği neticesine varmıştır. 

Bu rapor Sanayi Bakanlığına geldikten son
ra, 'benim memuriyetim şurasında yapılan 'işlem 
şöyledir: önergede de yazmaktadır, Akdeniz 
Gübre Sanayii Anonim Şirketinin % 40 hisse
si Azot Sanayiine ait, % 40 'hissesi Kuveyt'e 
aüdolup yabancı ortaklıktır, % 10 hissesi İş 
Bankasına, % 10 hissesi de Şekerbanfca aittir. 
Azot Sanayiine Bakanlığımız tarafından ra
porun bir örneği gönderilmiştir ve Azot Sana
yiine, şirketin umumî heyet toplantısında ida
re heyetinin ibra edilmemesi talimatı veril
miştir. Yapılan toplantı neticesinde Azot Sa
nayiini temsili edenler orada rapor mündereca
tına paralel izahatta 'bulunmuşlar ve idare he
yetinin ibra ediîimlemesini taleibetmişlerdlir. Ge
nel kurulda yapılan müzakereler sonunda Azot 

Sanayii Genel Müdürlüğünün bu isteğine rağ
men ıdiğer ortaklar raporun içinde yazdı hu
susların ısuç sayıHalbilecek nitelikte olmadığını 
ve bunları o nitelikte görmediklerini ifade ede
rek idare heyetini ibra etmişlerdir. Şirketin 
murakıpları tarafımdan tetkilk edilsin 'diye ev
velâ karar vermişler, murakıplar tetkük etmiş
lerdir, mucibi mesuliyet cihet olmadığına dair 
rapor yazmışlardır, onun üzerine de umumî he
yette ilbra kararı almmuşjtar. 

îbra kararı Azot 'Sanayii Umum Müdürlü
ğünün muhalefetine rağmen alındıktan sıonra 
hükuıM bir durum ortaya çıkmıştır. Bu ibra ka
rarı karşısında suç sayılabilecek fiillerden do
layı ne gibi bir muamele yapılabileceği ince
lenmiştir. Suç olup olmadığını gayet tabiî ad
lî merciler, tâyin öder, mahkemeler, hâkimler 
tayin eder. Bizim hukukçularımız, Sanayi Ba
kanlığının hukukçuları ve Azot Sanayiinin hu
kukçuları Türk Ticaret Kanunu hükümleri mu
vacehesinde bu ibra keyfiyetinden sonra yapı
lacak bilir muamele olmadığı mütalâasında bu
lunmuşlardır. Böyle bir mütalâa karşısında 
bir defa ıda Maliyle Bakanlığı Başhukuk Müşa
virliğinden, hâdüseyi anlatarak, mütalâa isteı-
yeilim diye düşündük ve Maliye Bakanlığına hâ
diseyi intikâl ettirip bu Başjhukuk: Müşavirinin 
mütalâasını sormaya karar verdik. Hâdise şim
di bu safhadadır. 

Bunun dışında Yüksek Heyetinizin bilgisi
ne sunacağım hususlar şunlardır : 

Kuveyt yabancı şirketiyle Akdeniz Gübre 
Sanayii Anonim Şirketi arasında bâzı anlaşmaz
lıklar da zamanla zuhur etmiştir. Yabancı şir
ketin, Akdeniz Gübre Sanayiine amonyak te
darik etmesi mukavele şartlarına göre lâzım 
idi. Bu fiyatan amonyak veremeyeceğini bildir
miştir. Bu, Süveyş Kanalı kapalı olduğu ve 
açılmadığı içindir. Kuveyt'ten Türkiye'ye amon
yak naklinin çok masraflı olduğunu bildirmiş, 
amonyak veremeyeceğini söylemiş ve verme
miştir. Mukavelenin yapıldığı tarihlerde dahi 
Süveyş Kanalı açık bulunmuyor, kapalı bulu
nuyordu; ama bu kanalın zamanla, süratle açı
lacağını tahmin ettiklerini söylemişlerdir. Bu 
konudaki ihtilâf da henüz halledilmemiştir. 

Meseleyi BakanlıMararası iktisadî Kurulda 
da görüştük, iktisadî Kurul Kuveyt'in Msse-
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terinin satınalınması muamelesi dâhil müzakere 
yolu ile bu meselenin halledilmesine karar ver
di ve Kuveyt ile bu mevzu etrafında müzakere
ler de halen cereyan ediyor. 

Akdeniz Gübre Fabrikası kısmen faaliyete 
geçmiş bulunuyor. Yalnız, bir amonyum fosfat 
tesisleri henüz faaliyete geçirilememiştir. Tec
rübe faaliyetinde olan bu fabrikada zaman za
man arızalar görülüyor ve arızalar giderildik
ten sonra istihsal başlıyor, sonra tekrar bâzı 
arızalar görülüyor. Arz ettiğim gibi tam bir 
tecrübe safhası intibaını veriyor. Son aylarda 
günde 800 ton, 1 200 ton civarında ve arızalı 
günlerde daha az gübre istihsali yapılıyor. 
Arızasız bir şekilde fabrikanın çalışması için 
gerekli tedbirleri alıyor. Tabiî Türkiye'nin güb
re istihsalinde büyük yeri olan bir fabrikadır. 
Samsun Fabrikası ile Kütahya Fabrikasının 
birlikteki istihsaline tekabül edecek miktarda 
bir istihsalde bulunması hesaplanan bir fabri
kadır. Bu sebeple ben de şahsen bir kaç defa 
bu fabrikayı ziyaret ettim, gördüm, istihsali
nin aksaksız devam edebdümesi için bazen ya
bancı uzmanlar da geliyor. Büyük gayret sarf 
©dilmektedir. 

özet olarak arz ettiğim bu cevaptan sonra, 
şunu bildirerek huzurunuzdan ayrılmak isti
yorum. uzmanlann yaptığı incelemeye paralel 
olarak arkadaşınım teker teker sorduğu sualle
re burada, şu dosyaların içinden okuyarak ce
vap vermek mümkün; ama işin bu safhasında 
bunun mahzurlu olabileceğini düşünmekteyim. 
Muhterem arkadaşım daha detaylı bilgi edin
mek isterse, kendisine bu dosyalarımızı göste
rebiliriz. Bu izahatımı Yüksek Heyetiniz şim
dilik yeterli görürse, bu konunun mahiyetine 
uygun düşecektir. 

Bu vesileyle hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Ben buradan Sayın Bakanıma teşekkür ede

rek ayrılmak düşüncesindeydim başlangıçta; fa
kat tahkikatın halen devam etmekte olduğunu 
buyurdular, inşallah iyi bir neticeye varır. Yal
nız tahkikatın devam etmesinden dolayı benim 
üzerinde durulması gereken bir kısım hususlara 
da işaret etmeme müsaade buyurursanız, sizlere 
konuşmamın sonunda ayrıca teşekkür edece
ğim. 

Sayın Erez bir noktayı belirttiler. % 40 his
seye sahip olan Azot Sanayii, Devlet adına idare 
heyetinin ibra edilmemesini aldığı talimat gere
ğince istediği halde; (% 40'ı yabancı, % 20'si 
yerli şirketler) % 60 hisseye sahip olanlar ida
re heyetini ibra etmiş. Tabiî burada çelişik bir 
durum var, bir hukukî durum var. O halde 
buradan bir neticeye varmak mümkün. Fabrika 
veya buna benzer büyük teşebbüslerin ipinin 
ucunu başlangıçta kendi elimizde tutmak zo
runda olduğumuz anlaşılıyor. Ne kadar batak 
olursa olsun, suiistimaller ne kadar derin olur
sa olsun % 49'u bizde kalan, kaldı ki, burada 
% 40'ı bizde bir teşebbüsün hiç bir şeyine hâ
kim olmadığımız neticesine varıyoruz. O bakım
dan ben şu dosyaların içerisinden hiç bahsetme
den geçecektim ve dediğim gibi birkaç satırla 
da meseleyi kapatmak istiyordum. 

Daha bu şirketin kuruluşunda yabancı şir
ketlerle, yerli şirketlerle yapılan mukaveleler-
deki birtakım aksak noktaların burada açıklan
masında fayda mülâhaza ediyorum. Madem 
tahkikat devam ediyor; tahkikatın da bu ışık 
altında yapılmasında fayda gördüğümden do
layı affınıza sığınarak, belki biraz vaktinizi ala
cağım, ama bu üzerinde durduğum hususların 
belirtilmesinde de fayda görüyorum. 

Başlangıçtayken «Akdeniz Gübre Sanayii
nin durumunu tespit etmek için her şeyden ön
ce onunla ve onun adma iş yapan müteahhit 
firmaların pozisyonlarını mukaveledeki çürük 
noktalan, şirketle olan münasebetleri üzerinde 
çok kısa da olsa durmazsak yanlış teşhis koyar, 
dolayısıyle de yanlış tedavi yapmaya çalışırız, ki 
iş büsbütün çığınndan çıkar», demiştik. Şimdi 
görüyorum ki, biz bu yanlış teşhisler içerisinde
yiz ve iş de hakikaten çığınndan çıkmıştır, pe
rişan olmuştur. 

Şimdi onlann düzeltilmesi için bâzı temenni
leri olacak: Çünkü, Akdeniz Gübre Sanayii bu
gün içinde bulunduğu çıkmaza daha işe başlar
ken düşürülmüştür. Mukaveleler yapılırken 
öyle ağır şartlar kabul edilmiştir ki, insan dü
şünüyor: «Bunları niçin kabul ettik?» diye. 
Bu kadar ağır şartlarla, âdeta dikte edilen harp 
sonu anlaşmalan kadar tek taraflı işleyen hü
kümleri hangi zorunluklar kabul ettirmiştir? 
Netice şimdi meydana çıktı. 
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Hele bunlardan bir kısmının usule aykırı ve 
hattâ karşılıklı yetkili imzalar aranmadan yü
rürlüğe konması da affedilir şeylerden değildir. 
Mukaveleler var; meselâ, Türkçe ve ingilizce 
metinleri beraber yazılmış; fakat mukavelede 
şirkete ait bir imza yok. Herhangi bir say
fası değiştirilebilir, yerine başka hükümler ko
nabilir, öyle noktalar var. 

Ben bunların içerisindeki maddeleri okuya
rak vaktinizi almak istemiyorum. Sadece baş
lıklarını söyleyeceğim, üzerinde müfettişler du
racaklardır. 

Meselâ, Haldor Topsqe ile yapılan mukavele 
«1» de ve mukavele «2» de; yine «1» numaralı 
mukavelenin 1 nci maddesinde proje mühendis
liği îî in konulan özel hükümlerde, çeşitli dosya
larda birtakım aksaklıklar ve dediğim gibi mü-
tareka hükümlerine benzeyen şeyler vardır. Ben 
de Sayın Bakanımın yaptığı gibi bunun dosya
larda kalmasını tercih edeceğim. 

Şimdi baştan sona kadar okuyabileceğimiz 
bu anamukavelelere göre, gerek mühendislik 
ve gerekse proje mühendisliği için hiç bir zo-
runluk yüklememisiz; yani Haldor Top3qe'ye 
bir şep yüklenımemiştir ve biz de yüklememisiz. 
Haldor Topsqe'yi bağlayan bir cezaî müeyyide 
yoktur. Ancak, biz kendimiz bâzı cezaî müeyyi
deler yüklenmişiz; tek taraflı işlemiş. 

Meselâ; «Akdeniz Gübre Sanayiinin vecibe
leri» diye bir başlık konmuş; ama «Haldor 
Top3qe'nin vecibeleri» diye bir baslık konma
mıştır. Orada sayıyor, Haldor Topsqe'ye karşı 
Akdeniz Gübre Sanayii neler yapacağını. Tek
rar üzerinde durmayacağım. 

Özet olarak şöyle olmuştur: Haldor Topsqe 
dâhilde ve hariçteki işleri takibedecsk, getire
cek, Akdeniz Gübre Sanayiine verecek, Akdeniz 
Gübre Sanayii en çok 14 gün içerisinde bütün 
bunları neticeye bağlayacaktır. Bizim kendi 
mevzuatımıza göre, ağır işleyen bürokrasi çar
kımıza göre 14 gün içerisinde pek çok meseleyi, 
bâzı meseleleri neticelendirmek mümkün değil
dir. Onun için Haldor Topsae dış arda bir mese
leyi aylarca uzatacak, arzu ettiği kadar gecikti
recek, tam kendi hesabına göre kıvamına getir
diği zaman Türkiye'ye getirecek, Akdeniz Güb
re Sanayiinden netice isteyecek. 14 gün içerisin
de bu neticeyi almak mümkün olmayacağından 
bu işten doğacak aksaklık doğrudan doğruya 

Akdeniz Gübre Sanayiinde kalacak, Maddeler 
böyle hazırlanmıştır. Bütün maddelerde biz 
kendimizi 14 günle kısıtlamışız; cevap hazırla
mak hususunda, ona karşı vecibeleri yerine ge
tirmekte. Ama, Haldor Topsqe için bir zaman 
koymamışız, işin esas püf noktası da buradan 
geliyor. 

Sayın Bakanım dediler ki; meselâ: «Kuveyt 
kurduğu fabrikanın üreteceği amonyağa pazar 
bulmak için buna teşebbüs etmişti» Doğru, nor
maldir. «Sonradan Süveyş Kanalı açılmadığı 
gerekçesiyle de bunu reddetti, vazgeçmek iste
di,» 

Yine belirttiler; «1967 senesinde fabrika ku
rulduğu zaman Süveyş Kanalı çoktan kapanmış 
bulunuyordu.» 

öyle anlaşılıyor ki, Kuveyt firması, ortağı
mız, yabancı ortak Süveyş Kanalının zamanında 
açılmayacağını da biliyordu. Haldor Topsqe ile 
ilişkisi dolayısıyle işleri dışanda yeteri kadar 
aksatmak ve Kuveyt'e zaman kazandırmak için 
daha mukavele yapılırken bu hükümler konmuş 
oluyor. 

Nitekim, bu önergemde de belirttiğim gibi, 
dış işler için 20 milyon lira kadar, iç işler için 
de 7 milyon lira kadar bir kontrol hakkı öde
yeceğiz. 1970'in Martında fabrikanın bitmesi 
lâzımdı. Bitmeyecekse bu 27 milyon liralık öde
menin de, tabiî bittiği zamana kadar sarı olma
sı gerekir iken, 1970'ten önce bütün bunlar 
ödenmiştir. Bunların üzerinde de ayrıca durul
ması gerekir. 

Şimdi başka bir garip nokta : Haldor Tops-
qe'ye bir iş veriliyor, elde bir protokol, elde bir 
anlaşma yoktur; «Ben bunu yapmam» diyor. 
Halbuki protokolleri karşılıklı olarak vardır, 
fakat imzasızdır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, bir şeyi hatırla
tırsam her halde size faydalı olurum. Biliyorsu
nuz ki, soru ve düşünceleri bildirme müddeti 15 
dakikadır. Bu konuşmanızı 15 dakika içerisine 
sığdırmanızı istirham edeceğim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Öyle bir şey 
olduğunu... 

BAŞKAN — Tüzük hükmü katidir. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — öyle bir şey 

olduğunu bilmiyorum. 
Burada açıklayacağım bâzı hususları, belki 

tahkikatın selâmetine engel olacağı endişesiyle 
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geçiyorum. Diğer bir firmanın bir iki noktasına 
temas edip onu da geçeceğim. 

Tofkar inşaat Firması ile iş yapılmıştır, ona 
da pek çok yüklü işler verilmiştir. Bu işlerin 
yürütülmesinde, genel müdürlükle fabrika tat
bikat müdürü arasında bir hayli anlaşmazlık 
çıkmıştır. Fabrika müdürünün yerinde verdiği 
bir işi genel müdürlük bozmuştur. Fiyat anlaş
mazlıkları çıkmıştır; (üzsrinde teferruatına ka
dar inmeyeceğim) hatta öyle olaylar geçmiştir 
iki, şirketin kendi mühendisi, elemanlan, işçisi 
ve araçları, vinçleri boş durduğu halde, sırf 
karrşıdaki firmanın adamlarına makinalarına iş 
çıksın diye kendi yapacaklan işleri lüzumsuz 
yere ona vermiştir. Ve böylece birtakım lüzum
suz masraflar da meydana gelmiştir. Tokar 
Firmasının üzerinde biraz fazlaca durulması 
gerektiğine kaniim. 

Yine tespit ettiğim birkaç hususun arzını, 
Sayın Bakanımın arzulanna uyaran tahkikatın 
hitamına bırakıyorum; fakat bahsi geçen tah
kikatla ilgili işlerin pek çoğu bitmiştir. Netice 
gömüde kalmıştır. Bunu acaba nasıl hallede
ceklerdir? Yalnız bundan, sonrası için bâzı ted
birlerin alınması lâzım sanıyorum. 

Bilhassa üzerinde duracağım bir nokta var; 
o da şu: Bâzı mukavelelerin bir sureti fabri
kada yahut da genel müdürlüktedir. Bir sure
tinin de inşaatçı şirkette olması lâzımgelirken, 
muamelelerden görüyoruz ki, iş yapılıyor, para 
ödeniyor, fakat hangi mukaveleye göre 
para ödendiğine dair esas bir kayıt 
yok. Şirket müteahhide «Sizde böyle bir 
mukavele var imdir?» diye soruyor. Müteahhit 
AGS'ye «Sizde böyle bir mukavele var mıdır?» 
diye soruyor. Ortada belirli bir mukavele mut
laka vardır; ama bu herhalde ya kaybedilmiş
tir veyahut da lâubalilikten dolayı hasıraltı 
edilmiştir, hıfzedilmiştir. Bu kadar laubalice 
yapılan bir işin sonunda elbette 100 milyonlar 
gidecektir. 

Yine buna ait misaller de var, hangi muka
velenin kimlerin imza etmesi gerektiği halde 
kime ettirildiği, 100 sayfalık bir mukavelenin 
sonunda ve sayfalarında hiçbirinde imza bulun
madığı yine elimdeki dosyanın, hem Türkçe, 
hem İngilizce nüshalarında mevcut. İmzasız mu
kaveleler ve protokoller vardır. 

j Yine başka bir firma, Fennî ve Gama'dan gay
ri Kutlutaş firması (Önergemde de geçti) asıl 
anainşaat firması olarak çalışmış; fakat bu de
diğim sebeplerden dolayı büyük soygun yapmış
tır. Vaktinizi almamak için teferruatına kadar 
gitmeyeceğim. 

Bir noktayı daha aydınlatıp huzurunuzu 
terk edeceğim. Bu fabrikaya ilk defa ciddî bir 
adam gönderiliyor; müdür olarak değil de mü
dür muavini olarak vazifelendiriliyor. Bütün 
bu aksaklıkları yerinde görüyor ve tespit edi
yor ve mücadelesine de başlıyor. G-önül isterdi 
ki, böyle mücadeleci bir arkadaşımız, mesul ki
şi orada tutulsun, fabrika daha süratli bitsin, 
şimdiye kadar para yenmişse daha yenmiş ol
masın... 

O fabrika müdürü hakkında genel müdür
lükte iki rapor var, raporlardan bir tanesi şöy
le : (Yani bütün bu 100 milyonları geçen suiis
timallerle mücadele eden müdür hakkındaki İM 
rapordan birisi şöyle) «Bu mühendis istanbul'da 
bir gemicinin çocuğu olarak doğmuştur, Darüş-
şafaka Lisesini bitirmiş, yüksek tahsil için Ame
rika'ya gitmiş, '5 senelik tahsili 3 senede başarı 
ile bitirmiş, Amerika'da 7 - 8 sene başarılı ça
lışma yapmış ve Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'de 
evvelâ müteahhitliğe başlamış, PTT den 500 kü
sur bin liralık bir işi tam zamanında ve en mü
kemmel bir şekilde yapmıştır. Parasını almaya 
gittiği zaman, iş ortağının parayı çektiğini ve 
kendisinin dolandırıldığını öğrenmiş, Devlet 
hizmetine geri dönmüştür. Fevkalâde başarılı, 
güvenilir, iş verilmesi lâzım, yalnız fazla titiz
dir» deniyor. E-apor böyle, Akdeniz Gübre Sa
nayii Genel Müdürlüğünün dosyasında bu var. 

Şimdi, böyle bir eleman için biz çırpmıyo
ruz, adam bulalım fabrikanın başında çalıştı
ralım, namuslu olsun, dürüst olsun, çalmasın, 
çaldırmasın diye. Bir senelik bir mukavele ile 
de bunu oraya koymuşuz. Arkasından ikinci bir 
rapor var, Azot Genel Müdürlüğü, Akde
niz Gübre Sanayii Genel Müdürlüğüne yaz
mış. Şimdi ben ismini vermeden söylüyorum, 

I «işte falan mühendisin biraz geçimsizliği var
dır, müteahhitlerle anlaşmazlık çıkarır, kendi
sine fabrikada yetkili iş verilmemesi» diye not
lar da var. 

Akdeniz Gübre Sanayiinin % 40 hissesine sa-
I hiibolan ortağı Azot Sanayiidir. Azot Sanayii 
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Devlete bağlıdır ve asıl ürettiği madde de Tür
kiye'nin anailhtiyaç maddelerinden olan petrol, 
demir, kömür gibi maddelerdir. Bunların fiyat
larını Devlet tespit edecektir. 

Azotlu gübreyi bir fabrika istediği fiyata sa
tamıyor. Sonunda bütün bu israflardan dolayı 
çok pahalıya mal olacaktır. Birtakım masraf
ların üzerine bir miktar kâr kovarak fabrika, 
üretiminin fiyat tespit için Hükümete başvura
caktır. Hükümet bu fiyatı tespit ederken, İM 
şey düşünecektir; ya çiftçinin, halkın Batınalma 
gücüne göre bir fiyat ayarlayacaktır, ki norma
li budur. O zaman fabrikanın bu peşin israfın
dan, suiistimallerden dolayı göreceği zararı da, 
Hazinenin karşılaması lâzımgelmektedir. Buna 
bir defa hakkımız yok. Aksi halde, onun zara
rını karşılayacak yüksek bir fiyat tespit eder
se, o zaman da anaihtiyaç maddelerinin fiyat
ları çok yüksek tutulacağından yeniden Türki
ye'de bir pahalılık hareketi başlayacak, çiftçi
nin girdilerinde yükselme olacak, böylece bir 
çıkmazın içerisine gireceğiz. Benim alâkam, 
önergemde de belirttiğim gibi bu noktadandır. 

Türkiye'de bunu yapan çeşitli özel firma
lar olabilir; üç, beş, on tane olabilir. Kendi ara
larında rekabet ederler, ne yaparlarsa yapsın
lar, nasıl olursa olsun, çiftçi en ucuzunu alır. 
Ama, Türkiye'de böyle bir şey yoktur. Dışarı
dan ithal de etsek Devlet eliyle olacaktır, ki şim
di içinde bulunuyoruz, kendimiz de yapsak Dev
let yapacaktır veya Devletin kısmen katıldığı 
birtakım şirketler yapacaktır; ama mutlaka fi
yatı yine Hükümetimiz tespit edecektir. 

Şu dosyanın içinde bulunan bütün vesika
ları huzurunuza dökerek vaktinizi almak iste
miyorum. Sayın Bakana gidip kendilerinden 
ek malûmat alacağım; fakat son olarak şunu 
üzüntü ile ifade etmek istiyorum ki, bir lira
lık bir iş üç liraya çıkmıştır. Belki 300 milyona 
varmayacak bir iş, milyara yakın bir masrafın 
içerisine girmiştir; ama biz bütün bu hesapları 
da teker teker teferruatlı olarak bu kürsüden 
ortaya dökmek imkânına sahip değiliz. Sorula-
ramızı da belki mesul olmadıkları halde Sayın 
Bakana yöneltmek durumundayız. 

Şunu da belirtmek isterim ki, amonyak sa
tışını Kuveyt bıraktıktan sonra başka bir fir
madan temin ettik; bu yakınlarda oldu, nitrik 
asit kazanı patlamadan önce idi. italyan inkon 

Firması belirli bir fark vermek suretiyle iste
di. Benim öğrendiğime göre kabul edildi; fa
kat teminatını zamanında yatıramadığı için 
hakları yandı. Sonra İnkon Firmasının Mersin'
deki Türk mümessili araya girdi. Yine benim 
öğrendiğime göre yeni bir şartname, bütün şart
lar inkon Firmasına uyacak şekilde hazırlandı 
ve ona verildi. Başka firmalar daha hesaplı 
şartlarla vereceğiz gibi tekliflerde bulunduğu 
halde bu kaale alınmadı, benim öğrendiğim bu. 
Acaba bu husus çok yakın bir zamanda olduğu 
için Bakanımızın haberi var mıdır? Bu müm
kün müdür? Bunun aydınlatılmasını istiyorum. 

Yine dediler M, şimdi bakın... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, rica ediyo
rum. 

LÜTFi BİLGEN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, 

«Birtakım aksaklıklarla fabrika fiilî safha
da çalışmaktadır.» dediler. Bir nitrik asit ka
zanı patladı, teknisyenler maddî zararın 7 mil
yon lira olduğunu söylerler; ama istihsale dö
nük neticeyi alırsak 40 - 50 milyonluk bir za
rar olacaktır. Yine teknisyenlerin ifadesine gö
re, nitrik asit kazanının patlaması başlangıçta 
montaj mdaki teknik hatadan ileri gelmektedir. 
Derler ki, dünyanın hiçbir yerinde böyle nitrik 
asit kazanının patladığı görülmemiştir o safha
da. işleticilerin, bizim adamlarımızın da belki 
bir hatası yok; ama baştan beri ikazlarımız cid
diye alınsaydı, iyi kontrol yapılsaydı çok para 
harcanmasına rağmen, ki biraz evvel Sayın Ka-
raağaçlıoğlu bahsetti, diğer Devlet sektöründe... 

BAŞKAN — Soru hududunu da aştınız Sa
yın Bilgen, istirham ediyorum. 

LÜTFi BİLGEN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Oluk gibi akıtıyoruz, ama netice alamıyoruz, 
üzüntümüz budur. 

Bu hususta sizleri rahatsız ettim. Beni din
lemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın üyeler gündem üzerinde yaptığım tet
kikte, gündemde bulunan mevatla ilgili sayın 
bakanlar ve sayın senatörler salonda bulunma
dığı için... 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Senatör
ler var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın senatör varsa bakan yok, 
bakan varsa senatör yok. Bunu ifade etmek is
tedim efendim. 

B — YAZILI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, deneme liselerine dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'
in yazılı cevabı (7/65) 

10 . 7 . 1972 
C. Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sunduğum yazılı sorunun Sayın 
Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

Soru : 
1. Örneği Amerika'dan alman deneme lise

leri sisteminde başarı derecesi nedir? 
2. Bu sistemi Amerika'dan alıp uygulayan 

başka devletler var mıdır? Bu devletler hangi
leridir? Hangi tarihlerde almışlar ve her ülkede 
ayrı ayrı kaçar okulda uygulanmaktadır?. 

3. Bu okullardaki öğrencilerin başarı dere
cesi nedir? 

4. Bizim ülkemizde 1971 -1972 öğretim yılı 
içinde kaç lisede bu sistem uygulanmıştır? 

5. Bu öğretim sisteminde esas olan beş du
yu organının öğretim ânında, çalıştırılması ve 
öğrencinin inceleme, deneme ve değerlendirme 
yeteneklerinin geliştirilmesidir. Buna göre, 

a) Sınıflardaki öğrenci miktarının 40 kişi
yi geçmemesi, 

b) Okulun derslik ve lâboratuvarlarının el
verişliliği, kitaplıklar, ders araç ve gereç du
rumu, 

c) Bu eğitim sistemine göre yetişmiş öğret
men miktarının olup olmadığı, 

d) Aile ve çevrenin bu sistemle bağdaşma
sı için bir önçalışmanın yapılıp yapılmadığı? 

3 . 10 . 1972 O : 1 

Bu itibarla müzakerelere devam imkânı kal
mamıştır. 

5 . 10 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,12 

YE CEVAPLARI 

6. Ortaokullarda bu sistemin uygulanma-
I yışı, yani fen dersleri, cebir - geometri gibi ders

lerin deneme liselerinde değişik işlenmesi karşı
sında çocukların intibaksızlıkları, başansızlık-
lıklarını etkilememiş midir? 

7. Genel olarak deneme liselerinde başarı 
oram nedir? 

8. Bakanlık olarak alınacak tedbirler var 
mıdır ve nelerdir?. 

9. Ankara - Bahçelievler Deneme Lisesi ile 
yeni deneme lisesi arasındaki farklılıklar ve ben
zerlikler nelerdir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 27 . 9 .1972 

Özel 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

i lgi : 21.9.1972 tarih ve 15174-692/7/65 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, deneme liselerine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Sivas Senatörü Hüseyin Öztürk'ün, deneme 
liselerine dair yazılı soru önergesi ile ilgili1 ce
vabımız : 

1. Bugün liselerimizde sınıf mevcutları 
normalin üstündedir. Buna karşılık okullarımız 
öğretmen, araç ve gereç bakımından yeterli bu
lunmamakta, programlar da öğrencilerin ilgi, 

| istidat ve kabiliyetlerine göre yetişmelerini sağ-
I layamamaktadır. Bunun için orta öğretim siste

mimizde program ve metot denemelerinin yapıl-
I ması gerekli görülmüş, bâzı liselerimizde günü-
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müzün şartlarına uygun programların geliştiril
mesine başlanmış, bâzı okullarımız da deneme 
liseleri haline getirilmiştir. 

Bu okullarda, matematik ve fen derslerinde 
temel ilko ve kavramların anaçizgileriyle veril
mesi; konuların araştırıcı bir metotla işlenerek 
öğrencilere bilimsel düşünce alışkanlığı kazan
dırılması; karşılaştıkları problemleri her za
man çözebilecek yetenek ve davranışlar veril
mesi esas alınmaktadır. Bunun için de öğrenci
nin bilgiyi kendisinin elde etmesini sağlayan 
laboratuvar çalışmalarına, bireysel inceleme ve 
araştırmalara önem verilmekte ve bu amaçlara 
götüren ders araçları, ders ve yardımcı ders ki
tapları ve müfredat programları geliştirilmek
tedir. 

Bu maksatla dünyanın her yerinde matema
tik ve fen derslerinde muhteva ve metot bakı
mından köklü değişiklikler yapılmakta ve ge
liştirilen yeni müfredat programları uygulama 
alanına konulmaktadır. 

1958 yılında kabul edilen bu program dünya 
memleketlerine hızla yayılmış, her ülke kendi 
şartlarına uygun olarak programları geliştirme
ye başlamıştır, 

1980 yılından itibaren memleketimizde de bu 
tip çalışmalara başlanmıştır. 

1987 yılında değişik şartları bulunan 9 lise 
seçilmiş, modern matematik ve fen grupları bu 
okullarda üç yıl müddetle denenmiştir. 

Bu deneme, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu ile Devlet Plânlama Teşki
lâtı ve Bakanlığımız arasında yapılan bir an
laşmaya göre bir proje olarak ele alınmıştır. 
Bu proje, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Dai
resi Başkanlığına bağlı «Fen Öğretimini Geliş
tirme Bilimsel Komisyonu» tarafından yürütül
müştür. Bu komisyon, üniversitelerimizden 5 
öğretim üyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumundan bir temsilci ile Talim 
ve Terbiye Kurulundan üç üyeden kurulmuş
tur. 

1967 - 1970 yıllan arasında 9 pilot lisede uy
gulanan programların üniversitelerle işbirliği 
halinde değerlendirilmesi yapılmış ve uygula-
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nan programların başarılı olduğu görülmüştür. 
Ancak, mevcut orta öğretim sistemimizin gü
nün şartlarına uymadığı ve öğrencilerin yete
neklerine göre kollara ayrılmadığı dikkate alı
narak bu programların yeni bir orta öğretim 
sisteminde ve değişik biçimde uygulanması 
Bakanlıkça uygun görülmüş ve konu 8 nci Millî 
Eğitim Şûrasına götürülmüştür. 

8 nci Millî Eğitim Şûrası, bu modern prog
ramların yeni bir orta öğretim sisteminde ve 
teksifi olarak daha çok okulda uygulanmasını 
ve bir plân dâhilinde diğer okullara teşmilini 
uĵ gun bulmuş ve şartları elverişli olan 100 lise 
ila 89 öğretmen okulunda yeni bir biçimde uy
gulanmasına geçilmiştir, 

2. Birinci soruda sözü edilen deneme, bir 
sistem olmayıp matematik ve fen dersleriyle il
gili yeni programların denenmesi ve geliştiril
mesi çalışmalarıdır. 

Bir kısmı adapte ve bir kısmı da telif ola
rak hazırlanan bu program ve kitaplar denene
rek geliştirilmiştir. Bu programları ilk geliştir
me çabaları Amerika'da başlamıştır. Bahsi ge
çen programlar memleketimiz dâhil birçok 
memleket tarafından adapte edilmiş olup ha
len kullanılmaktadır. Meselâ, biyoloji proramı 
30 dile çevrilmiş ve 70 kadar ülkede uygulan
maktadır. Fizik programı ise 18 dile çevrilmiş, 
49 kadar ülkede tatbik edilmektedir. 

Bütün dünya ülkelerinde geliştirilen modern 
matematik ve fen programları birbirine yakın
dır, 

3. 9 pilot lisede 1967 yılından itibaren uy
gulanmakta olan bu programlara göre yetişmiş 
öğrencilerin üniversitelere giriş imtihanlarında, 
diğer okullardan mezun olanlardan daha yük
sek puvan aldıkları ve daha çok başarılı olduk
ları Üniversitelerarası Giriş imtihanı Komisyo
nu Başkanlığından alınan yazılardan öğrenil
mektedir. Meselâ, adı geçen Komisyon Başkan
lığının 5 . 4 . 1971 gün ve 134/71 sayılı yazı
sından Türkiye ortalaması fen ağırlıklı puvan 
250 olduğu halde 9 liseden imtihana giren öğ
rencilerin ağırlıklı fen puvan ortalaması şöyle
dir : 
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Lisenin adı 

Ankara Başkent Lisesi 
Ankara Gazi Lisesi 
Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi 
Erzurum Lisesi 
Aydın Lisesi 
izmir Atatürk Lisesi 
istanbul Atatürk Erkek Lisesi 
istanbul Atatürk Kız Lisesi 
istanbul Kadıköy Kız Lisesi 

Ağırlıklı 
fen puyan 
ortalaması 

282.45 
308.45 
277.97 
253.81 
289.30 
354.67 
264.12 
301.30 
269.51 

4. 1971 - 1972 öğretim yılında 100 lise ve 
89 öğretmen okulunda, daha önce 9 lisede de
nenip geliştirilen modern matematik ve fen 
programları yeni bir biçimde uygulanmaya baş
lanmıştır. Buna göre orta öğretimin ikinci dev
re birinci sınıflarında fen bilgisi I ile matema
tik dersi okutulmuştur. ikinci sınıf edebiyat 
kollarında fen bilgisi II ile biyoloji ve matema
tik, fen kollarında ela matematik ve fizik oku
tulacaktır: 

5. Bu programların uygulanmasında bâzı 
şartların sağlanması esas alınarak ilgili işlemler 
yapılmıştır. 

a) Bu programın uygulandığı okullarda 
sınıf mevcutlarının 40 öğrenciyi geçmemesi ge
rekmektedir. Okullar seçilirken durum göz-
önünde bıüundularak sınıf mevcutları 40 öğ
renci olarak tespit edilmiştir. 

b) Her okulda fen bilgisi için 6 şubeye bir 
sınıf lâboratuvar tahsis edilmiştir. Bir sınıf lâ-
boratuvarda 11 deney masası, 41 sandalye, 2 
dolap ve bir lavabo bulunmaktadır. Her sınıf 
lâboratuvar için 10 takım araç gönderilmiştir. 
Her masada 4 öğrencinin çalışabileceği bir araç 
takımı bulunmaktadır. Masa, sandalye, dolap
lar Bakanlıkça, Ankara'da tek tip olarak yap
tırılmıştır. Ders araçlarının % 90'ı Bakanlık 
Ders Aletleri Yapım Merkezinde seri halde ya
pılıp okullara gönderilmiştir. Ders araçları, 
mahallî imkânlarla yapılabilecek nitelikte ve 
öğretim değeri yüksektir. Fizik, kimya ve biyo
loji dersleri için de her okuldaki şube sayısına 
göre yeteri kadar sınıf veya lâboratuvar ayrıl
mıştır. Donatımı ve araçları da Bakanlıkça sağ
lanmıştır. Ders araçlarının % 90'ı adı geçen 
merkezde yapılmaktadır. 

c) Modern matematik ve fen programlarını 
okutabilecek öğretmen yetiştirilmesi ve mev
cut öğretmenlerimizin bu programlara intibakı 
için 1965 yılından bu yana çalışılmaktadır. 

Orta dereceli okullarımıza öğretmen yetiş
tiren eğitim enstitüleriyle yüksek öğretmen 
okullarından öğrencilerin yeni programlara 
göre yetiştirilmesi sağlanmıştır. Mevcut öğret
menlerin bu programlara intibakı için bu yıla 
kadar açılan yaz kurslarında 1 200 matematik 
ve 1 650 fen dallarında olmak üzere 2 850 öğ
retmen yetiştirilmiştir. 

1972 yaz aylarında açılan kurslara da 2 380 
öğretmen katılmıştır. Birkaç yıl içinde bu kurs
lardan geçmemiş öğretmen kalmayacaktır. 

Öğretmen ve öğrenciler için ders kitapların
dan başka yardımcı ve kaynak kitapların da 
yayımlanmasına önem verilmiştir. Halen birçok 
yardımcı ve kaynak kitap yayımlanmıştır. Bun
lara ek olarak 26 kitabın daha baskısına geçil
miştir. 

d) 1967 - 1970 yılları arasında 9 pilot li
sede bu programlar uygulanırken, öğrencilerin, 
ailelerinin, öğretmenlerin ve çevrenin bu prog
ramlarla ilgili görüşleri alınmış ve neticede 
programların beğenildiği ve öteki okullarımıza 
da teşmil edilmesinin uygun olacağı görüşü or
taya çıkmıştır. 

6. Uygulanmakta olan modern matematik 
ve fen programları öğrencilerin ortaokulda bu 
programı görmedikleri hususu dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Bu program bir geçiş programı
dır. Modern matematik ve fen programları or
taokullar için de hazırlanmaktadır. Bunlar da 
denenip geliştirildikten sonra modern program
lar ortaokullarımızda uygulanacak ve lisedeki 
programlarda yeni bir ayarlama yapılacaktır. 
Bu durum karşısında öğrencilerin intibaksız
lıkları ile ilgili bir problem olmayacaktır. 

7. Üçüncü soruda da belirtildiği üzere, 9 
pilot lisedeki öğrencilerin başarı oranı diğer li
selerden yüksektir. 100 lise ve 89 öğretmen 
okullunun birinci sınıflarında 1971 - 1972 yılın
da uygulanan programda öğrencilerin basan 
oranları henüz saptanmamıştır. Bunun için 1972 
Kasım ayı sonunu beklemek gerekmektedir. An
cak öğretmen ve idarecilerle yapılan temaslar
dan programların uygulandığı birinci sınıflarda 
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başarı oranının çok yüksek olduğu tespit edil
miştir. 

8. Modern matematik ve fen programları
nın okullarda uygulanması ve bir plâna göre 
diğer okullara teşmili için alınmakta ve alına
cak tedbirler şunlardır : 

a) Okullarda her sınıftaki mevcudun 40 
öğrenci olacak şekilde ayarlanması için ek bi
nalar yapılması gerekmektedir. 

b) Ders ve lâboratuvar araçları seri halde 
Ders Aletleri Yapım Merkezinde yapılmakta
dır. Daha pahalı ve öğretim değeri düşük olan 
gösteri deneyleri araçlarının yapımından vaz
geçilmiştir. 

c) Öğretmenlerin yeitştirilmesi için eğitim 
enstitüleri ile yüksek öğretmen okullarının 
programlarında gerekli ayarlamalar yapılmış 
olup bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

d) Modern matematik ve fen programla-
riyle ilgili yardımcı ve kaynak kitapların hazır
latılıp bastırılmasına devam edilmektedir. 

. . . .> . . . 

3 . 10 . 1972 O : 1 

9. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi ders
lerin teksifi olarak bâzı sınıflarda okutulup ve 
yıl içinde bitirilmesi esasına göre kurulmuştur. 
Ayrıca, bu lisede öğrencilerin başarısı 4 notla, 
başarısızlığı ise tek notla değerlendirilmekte
dir. Modern matematik ve fen programları 1967 
yılından beri bu lisede mevcut deneme düzeni 
içinde diğer liselerden farklı olarak uygulan
maktadır. Uygulanan programlar açısından di
ğer deneme liseleriyle aynı olduğu halde sınıf 
ve değerlendirme sistemleri bakımından öteki
lerden farklıdır. Bahçelievler Deneme Lisesin
de yapılmakta olan program geliştirme dene
meleri bütün dersleri kapsamakta, ayrıca ders 
geçme, değerlendirme, rehberlik ve eğitsel kol 
çalışmalarına özel bir önem atfedilmektedir. 
Bu itibarla, lise bir lâboratuvar vazifesi gör
mekte ve program geliştirme devamlılık arz et
mektedir. istanbul Atatürk Kız Lisesi de aynı 
nitelikte başka bir deneme lisesidir. Bu lisedeki 
başarı oranı da diğer liselerden iyidir. 

• • « < • • • • 
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Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türklere 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

15,00 
9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu. (6/11) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli iline bir yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/14) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, yüksek ve ortaöğretime 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X I . — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anyasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, Ankara İmar Limited 
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Şirketine dair Senato araştırması istej^en öner
gesi (İO/2) 

S. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) ( S. Sayısı : 
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575'o 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 

içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 20 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

7. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
pora (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V • 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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