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I — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tabiî Üye Haydar Tımçikaımt'm, petrol ve 
-enerji bunalımı ve bu bunalımın Türk ekono
misine etkilerine dair gündem dışı demecine 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal De
mir cevap verdi. 

Konya Üyesi Mehmet Varışlı, Maliye Bakan
lığı bünyesinde 'bulunan gelirler kontrolörleri
nin görev ve yetkilerinin kanun kapsamıma 
alınmasına ve 

Mardin Üyesi Sd t Mehmet oğlu da, 10 Ocak 
1974 tarihli Hür Ar. a dolu Gazetesinde neşredi
len «Maarifimiz» adlı yazıya dair gündem dışı 
•birer demeçte bulundular. 

Bakanlar Kurulunu tenkile memur edilmiş 
bulunan Kontenjan Üyesi Naim Talû'nun, Ba
kanlar Kurulunu kuramayacağına dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi; 

C. H. P. Grup Başkanlığının, Elâzığ Üyesi 
Celâl Er tuğ'un partilerine katıldığına dair tes
keresi ve 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, C. H. P. Gru
buna katıldığına dair önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Danışma Kurulunun T5 Ocak 1974 tarihli 
toplantısında alman 2 sayılı karar, eki dağı
tım ceitveli ve 

Bütçe ve Plân Komisyonu teşkilinin, Ana
yasanın 94 ncü maddesi gereğince Hükümetin 
kurulmasından sonraya ertelenmesi kabul olun
du, 

17 . 1 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,20'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba ş.k an v ek i 1 i Kasta m o nu 

Mehmet Vnaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

i>o<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saaıta : 15,00 

BAŞKAN : Bagkanvsfcili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (KLliamionıa), O. Nuni Ganpaîat (Konya) 

BAŞKAN 20 nci Birleşimi acıvorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Yotersavı vardır, müzakerelere 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kahraman Maraş Üyesi Hilmi Soydan' I BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kahra-
in Elbistan ve Afşin ilçelerinde yapılacak 7 mil- m a n } i a r a : 3 (/yesi Sayın Hilmi Soydan «Elbistan 
yar kilovathk termik santrala dair gündem dm yQ A f ^ i u i l ç e l e r i l K İ e y a p ı ı a c a k y m i l y a r k i ı o v a t _ 
demeci ve Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Ke- . , .. . . . , , , . . , . , lık termik santralın yapılması konusunda» gamma? Demırm cevabı. * 
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dem dışı söz talep etmişlerdir, buyurun Sayın 
Soydan. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dünyanın bir kısım bölgelerini tehdit eden 
petrol ve enerji sıkıntısı aynı vaziyette Türki
ye'mizde de etkisini göstermiş bulunmaktadır. 
İşte bıı konuda Enerji Bakanlığınca MTA tara
fından yapılan sondajlarda üç. bucuk milyar ton 
linyit kömürünün rezervi Elbistan ve Afşin ova
larında ıtespit edilmiştir. 

İşbu kömür yataklarının termik santralı ku
rulmak suretiyle enerji üretimi Türkiye'nin ger
çek sorunları arasında gelmektedir. Bakanlık 
olarak yapılması Türkiye'ce öngörülen Türkiye 
Elektrik Kurumu ve Kömür İşletmesi konusun
da sosyal devlet olarak sosyal meskenlerin ya
pılmasına başlanmış bulunmaktadır. 

Ancak, dev tesis olan termik santralın in
şasına dış finansman yardımı hususuna lüzum 
hâsıl olduğundan, Türkiye olarak Paris'te top
lanılan Elbistan ve Afşin'de kurulması karar
laştırılan Türkiye'nin en büyük termik santra
lının dış finansmanı konusunda proje görüşme
leri sonuçlanmıştır. 

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Ge
nel Sekreteri Ahmet Tufangil'in başkanlığında 
yapılan toplantıya Türk heyetinden başka Dün
ya Bankası, Avrupa Bankası, Amerika. Birle
şik Devletleri, Federal Almanya, Fransa, İsviç
re, Japonya ve Kanada temsilcileri katılmışlar
dır, 

•Elbistan ve Afşin Termik Santralının 4(50 
milyon dolara yaklaşan dış finansmanının nasıl 
karşılanacağı üzerinde durulmuştur. Dünya Ban
kası temsilcisinin yüz milyon dolar, Avrupa Ban
kası temsilcisinin altmış milyon dolar verecek
lerini, diğer ülkelerin temsilcileri de vermekte 
(bulundukları konsorsiyum kredilerine ek ola
rak sağlayacakları kredilerle proje finansma
nına katkıda bulunacaklarını belirtmişlerdir. 

Amerika Birleşik Devletleri ise. İhracat ve 
İthalât Bankası aracılığıyla Elbistan ve Afşin 
projelerine katkıda bulunacaktır. Elbistan ve 
Afşin ilçelerine yapılacak termik santralı 1200 
megavat gücünde olacaktır ve bu suretle işle
tilecek linyit değerlendirilerek Türkiye'nin bu

günkü üretiminin % 60'ma denk olan yedi ilâ 
sekiz milyar kilovat - saatlik enerji sağlanacak
tır. Üçer yüz biner kilovattık 4 üniteden mey
dana gelecek santralın 10 milyar liraya malo-
lacağı hesaplanmıştır. Santralın ilk ünitesi 
1978 yılında hizmete girecek ve altışar ay ara 
ile diğer ünitelerin yapılmasına devam edilecek
tir. Kahraman Maraş vilâyetine ve dolayısıyle 
Türk sosyal hayatına ve ekonomisine etki ya
pan bu müjdeyi Türkiye Radyoları ve Televiz
yonundan öğrenmiş bulunuyoruz. Şu günlerde 
kuraklık âfeti scO)cebiyle barajlardan eksilen 
enerji istihsalini ve dolayısıyle Türk sanayiinin 
zedelenmesi tehlikesi karşısında müstakbel 
ekonomimizi teminat altına alacak ve Doğu'da 
da sanayiin gelişmesini temin edecek olan ve 
tezek dâvasının bitmesine son veren bu müjde 
ile ilgili olarak hir hususu belirtmek istiyorum. 

Bu konu ile ilgili olarak Paris'de konuşu
lan ve alman kararların neticeleri ve kamuoyu
nu aydınlatması bakımından sayın Enerji Ba
kanından bir istirhamda bulunacağım. Paris'e 
gönderilen ve bilahâre yurda avdet eden heye
timizin mevzu ile ilgili olarak almış oldukları 
kararları ve bunların neticelerini sayın Bakan
dan detaylı olarak Senatoda izah etmelerini arz 
ve rica ederim. 

Yüksek Senatoyu hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı Sayın Kemal Demir. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Kahraman Maraş Senatörü Sayın Soydan'ın 
Afşin - Elbistan projesi üzerinde yapılan çalış
malar ile ilgili gündem dışı konuşması üzerin
deki bilgilerimi sunacağım. 

Sayın senatörler, Afşin - Elbistan projesi, 
Afşin'in düşük evsaflı linyitleri üzerine, dayan
maktadır. Afşin - Elbistan bölgesinde yaklaşık 
olarak 3 milyar 300 milyon ton civarında kö
mür rezervi vardır. Bundan önceki bir görüş
mede arz etmiştim; Türkiye'nin linyit rezerv
lerinin yaklaşık olarak 6 milyar civarında ol
duğu hatırlanırsa bunun yalnız 3 milyar 30O 
milyon tonunun Afşin'de bulunduğu görüldü
ğünde Afşin - Elbistan projesinin değeri daha 
ivi anlaşılmış olacaktır. 
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Afşin - Elbistan bölgesinde 3 milyar 300 | 
milyonluk linyit kömürü rezervinin 1 milyar j 
800 milyon tonluk kısmı işletilebilir, işletmeye 
müsait kömür halindedir; bugünkü araştırına- [ 
lar sonucunda tespit edilen bulgulara göre. 

Elektrik enerjisi üretiminde gerçekten önem
li bir kaynaktır. İlk düşünce olarak bu bölgede 
bu düşük evsaflı kömüre davalı 12CO MY7 güç
te, yani üretim olarak yaklaşık 7 milyar 800 mil
yon kilovatsaat güçte bir santralın kurulması 
söz konusudur. 1982 yılında hizmete geçmesi 
söz konusu olan bu santralı takiben, 1982 yı
lını takiben yine Afşin - Elbistan kömürlerine. 
dayalı termik santrallarımn güçlerinin artırıl
ması plânda öngörülmüştür. Hedef, 2000 MY\" 
güçtür. Bu, yaklaşık olarak 12 - 13 mil- | 
yar kilovat saat elektrik enerjisi üretimi de
mektir. 

17 . 1 . 1974 O : 1 

Çok kısa bir süre önce Paris'de yapılan son 
toplantıdan, görevli arkadaşlarımız ülkemize 
dönmüşlerdir. Görüşmeye Dünya Bankası tem
silcileri, Avrupa Yatırımlar Bankası temsilcile
ri, Almanya, Fransa ve İtalya hükümeti erinin 
temsilcileri katılmışlardır.- Projenin desteklen
mesi prensip itibariyle, esas itibariyle kabul 
edilmiştir. Dünya Yaptırım Bankası projeyi 100 
milyon dolar ile destekleyecektir, ilk etapta, 
birinci etapta. Avrupa Yatırımlar Bankası 55 
milyon dolar verecektir. Almanya, Fransa ve 
İtalya hükümet temsilcileri projeyi benimsedik
lerini, uygun gürdük]erini, destekleme kararın
da olduklarını söylemişlerdir. Hükümetlerinin 
en geç. bir ay içerisinde bu kararlarını Hükü-
metömk'e ya-ılı o1 arak b:ld:ir-e::der*:ıi ve bir ay 
-nura da ülkemizde ilgililerle bir toplantı ya
pılarak bu anlaşmanın yazılı hale getirilmesi 
hu-'iu .̂u tespit edilmiştir. 

Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Kö
mür İşletmeleri Afşin - Elbistan projesini ger
çekleştirmek için bölgede çalışmaya başlamış
tır. Türkiye Elektrik Kurumu yan tesislerini 
kurmaya başlamıştır; Türkiye Kömür işletme
leri sahada kuyular açmak suretiyle kömürün 
kalorifik değerini araştırmaktadır. Afşin - El
bistan kömürü ile ilgili olarak büyük bir re
zervi olmasına rağmen düşük evsaflı bir kö
mür olduğu için. özellikle suyu fazla olduğu 
için yakıt olarak kullanılmaya müsait görülme
mektedir. Kalorifik değeri ilk tespitlerde çok 
düşük bulunmuş olmasına rağmen, 1100 - 1200 
civarında bulunmuş olmasına rağmen Türkiye 
Kömür işletmelerinin son aylar içerisinde yap
tığı kuyu araştırmaları ile bunun 2000'in üstün
ce olduğu anlaşılmıştır. Böylece, değeri daha 
da fazla altmıştır. Afşin - Elbistan projesi 
termik seııtral ile gerçekleştiği zaman yıllık 
kömür üretimi 17 milyon ton civarında olacak
tır, simini için. 3 milyon ton civarında da ya
kacak kömür üretilecektir, bundan ayrı olarak. 
Böylece Afşin - Elbistan santralı işletilmeye 
başladığı zaman kömür üretimine geçildiğinde, 
yılda toplam 20 milyon ton linyit kömürü üre
tilecektir; 17 milyon tonu santralda, 3 milyon 
tonu. iso yakacakta kullanılabilecektir. 

Gerçekten bu proje, Türkiye'nin elektrik 
enerjisi üretiminde en önemli projesidir. Bü
yük üretim yapan Keban santralının üretim hac
minin yıllık 5 milyar 800 milyon kilovatsaat ci-

Afşin - Elbistan projesi birinci ünitede ger
çekleştiği, 1980 yılında üretime geçtiği zaman, 
bütün üniteleri tamamlanıp, dört ünitesi, de ta
mamlanıp üretime geçtiği zaman plânın öngördü
ğü 1980 yılı üretim tahmini 29 milyar 600 milyon 
kilovat .saattir. Demek ki, Afşin - Elbistan termik 
santralı nıüstakilen, tek başına bunun 1/4'ünü 
karşılayabilecek güçte bir santral olacaktır. 

Afşin - Elbistan projesinin finansmanı ile 
ilgili bilgilerimi, özetlemek istyorum. 

Afşin - Elbistan projesi 10 milyar TL. ııa 
malolacak bir projedir. Bu projenin kömürle ı 
ilgili kısmı vardır, termik santral ile ilgili kıs
mı vardır /Kömür ile ilgili kısmı toplam pro
jesi 4 milyardır; kömür ile ilgili olarak. Bu 4 
milyarın 2 milyar 700 milyon TL.'lık kısmı dış 
kredi ile sağlanacaktır; 1 milyar 300 milyon 
TL.'lık kısmı iç imkânlarla, iç kaynaklarla sağ
lanacaktır. Termik santral ile ilgili 6 milyar 
yatırım projesi projelidir'. Termik santral ile 
ilgili bu 6 milyarlık kısmın 4 milyar TL.'lık bö
lümü dış yardımla, 2 milyar TL.'lık bölümü ise 
iç. kaynaklarla karşılanacaktır. 

Böylece toplam olarak 10 milyar yatırım I 
tutarının 6 milyar 700 milyonu dış kaynaklar
dan, 3 milyar 300 milyonu da iç kaynaklardan 
karşılanmış olacaktır. I 

Projeyi, Dünya Bankasının liderliğinde bir 
konsorsiyum desteklemektedir. Bu konsorsiyu
ma Avrupa Yatırımlar Bankası ela dahildir; I 
İtalya, Fransa, Almanya dahildir. | 
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va r ında olduğunu arz ederek, 1200 megava t - j 
lık kısmı tamamlandığ ı zaman 8 milyara ya
kın, 2000 megava t l ı k kısmı tamamlandığ ı za- j 
man 12 milyara yakın üretim yapabilecek olan 
Afşin - Elbis tan projesinin önümüzdeki geliş
meler içerisinde Türkiye 'n in elektr ik enerjisi 
yönünden taşıdığı önemi belirtmiş olacağımı 
sanır ım. 

Bilgilerimi, sunmuş bulunuyorum, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

2. —• Muş Üyesi İsmail İlhan'ın 13 . 11 . 1973 
tarihli 4 neü Birleşimdi yüıulem dışı konuşma ile 
Doğu ve Güneydoğu illerimizin bâzılarında ku
raklık -ve tabu âfetler sebebiyle zarar yören çift
çilere Hükümetçe yardım yapılmasını tide}) et
miş olmasına rağmen büyün kadar yardım ya-
pıhnanv'sı elolayısıule çiftçilerin elüşiülderi sıkm-
tdı durum- ve Parlâmento - Hükümet ilişkilerine 
dair yündenı (kşı demeci. 

BAŞKAN" —• Cumhuriyet S c m t o s u Muş 
Üyesi Sayın İsmail İ lhan, Hükümet ile Par lâ
mento aras ında kurulması gereken bağlant ı 
hakk ında gündem dışı söz ta lep etmişlerdir. 
Buyurun Sayın. İlhan. 

İSMAİL İ L H A N (Muş) — Sayın, Başkan, 
Cumhur iye t Senatosunun sayın üyeler i ; 

Değineceğim konu, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu çiftçileri için seçimden sonra bütün 
Türk iye 'de bir numaral ı aktüel konu olan Hü
kümet in kurulması k a d a r ve ha t tâ diyebilirim 
ki, ondan daha büyük bir önem taş ımaktadı r . 
Beklemeye bir tok gün bile t alı amin ödü olma
y a n bu konu, daha çok, halen işbaşında bulu
nan I l ü k ü m c ' i i lgilendiren bir konu olduğu 
için, yeni hükümetin kurulmasını beklemeden 
bu konuyu dile getirmiş bulunuyorum. 

Üzüntü ile belir tmek zorundayım ki. Hü
kümet , Pa r l âmen tonun sesine kulak asmamak
ta, bu kürsü lerde dile getirilen sorunlara eğil-
memekte ve bunun tabiî bir sonucu olarak da 
va tandaş müşkül duruma düşmektedir . 

Bir hükümet düşünün ki, kendisi bir karar 
name hazırlar , bu ka ra rnamen in uygulanacağı
nı bü tün va tandaş lara valilikler kanal ı ile bil
dirir , va t andaş yazın tedbirini ona göre alır, 
fakat kışın ortasına gelmiş olmamıza rağmen 
ka ra rnamen in bir tok maddesi uygulanmaz. Bu 
suret le va tandaşa vermiş olduğu sözü yerine 
-getirmemiş olan bir Hükümet du rumuna düşer. 

Muhterem arkadaş lar , konu sizlerce 'bili
nen ve fakat Hükümet in bir t ü r lü ciddî o la rak 
ele almak istemediği bir k o n u d u r . 

.13 Kîisını 1973 tar ih inde bu konu burada 
dile getirilmiş ve Sayın Başbakandan zamanın
da. tedbir ler al ınmadığı t akd i rde , özellikle Do
ğu Anadoluda kışın basması dolayısıyle yolla
rın, kapanacağın ı ve dolayısıyle yapmak istedik
leri. yardımın dahi yerini bulamayacağını belirt
miştim. İşte bugün, günü geldi. 

Benim buradak i esas gayem yalnız 'Muş çift
çilerinden bahsetmek değildir. A y m konu ile il
gilenen Bingöl, Tunceli. Kars , Diyarbakı r , Adı
yaman, E rzu rum ve 18, başka bir deyimle 24 
il ile ilgili bir sorunu iki ay evvel dile getirmiş 
bükmüyorum. Aradan iki ay beş gün geçmiş ol-
masnıa. rağmen tek bir tedbir al ınmamıştır . Ben 
her gün 15 - 20 telgraf alıyorum, Sayın Cumhur
başkanına aynı konuda te lgraf lar gitmiştir , Sa
yın Başbakana aynı konuda te lgraf lar gitmiş
tir, Sayın Tarım Bakanına , Sayın Ticaret Ba
kanına aynı konuda telgraf lar gitmiştir , Ziraat-
Lankası (iene!. Müdür lüğüne aynı konuda bas-
vurmalar olmuştur maalesef ve maalesef bugü
ne kadar herhangi bir tedbir al ınmamıştır , tek 
bir ku ruduk yardım yapılmamıştır. 

Sözü. edilen 13 Kasım gününde Hüküme t 
başkanı ve bakanl ıklar arasmda.kj işbirliğini 
-ağlamakla yükümlü bulunması sebebiyle Baş
bakan Sayın Xaim Talû 'dan Tar ım ve Ticaret 
bakanl ık lar ınca or taklaşa hazırlamış oldukları , 
fekat bir tü r lü uygulama sahasını bulmamış ol
duğu 7/O0Ö8 sayılı Kara rname uyar ınca öııgö-
: ülmüş olan 400 milyon l i ranın nereden olursa 
olsun bulunması is t i rhamında bulunmuştum. 
Bu konuşmadan sonra bir tek şey oldu, Tar ım 
î 'oknnlığı temsilcileri ile Ticaret Bakanl ığ ı tem
silcileri bir araya geldi, günlerce çalıştılar ve 
s nunda 2 8 . 1 1 . 1 9 7 3 tar ih inde 400 milyon lira
yı 109 milyon liraya düşüren ikinci bir protokol 
a r z u l a n d ı , biz İrana da razıydık, ye te rk i vak
t inde bu 100 milyon lira da yerini bulmuş ol
saydı. Günlerce bekledik maalesef. H a t t â ve 
ha t t â müsaadenizle şunu bel i r tmek ist iyorum, 
ben. seçmenime karş ı yalancı çıktım. Çünkü, ben 
Hükümet in çalışmalarını yakmen t ak ip ediyor, 
400 milyon lira yerine hiç olmazsa 1C0 milyon 
l i ranın yerine ulaşacağını günü gününe tel
grafla, mektupla , ha t t â telefonla seçmenlerime 
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bildirirken, sonunda bu 100 milyon liranın da 
suya düştüğünü görünce onlara karşı mahcup 
oldum, ve vicdan azabı duyuyorum, kusura bak
mayın. 

Tarım Bakanlığının bu konuda elinden ge
len bütün çalışmaları yapmış olduğunu da hu
zurunuzda belirtmek istiyorum. Çünkü, illere 
düsen 100 milyon liranın, 70 milyon yemeklik, 
30 milyon da yemlik olmak üzere tahsis edil
miş olan bu para, illerin durumuna göre Tarım 
Bakanlığınca tahsis edilmiş. Enteresan olan 
konu illere, (İstirham ediyorum, ben sizin za
manınızı aklığımı biliyorum, fakat içimde birik
miş olanları müsaadenizle dile getireyim, kusu
ra bakmayın.) vatandaşa iki defa yazı yazıl
mıştır; çiftçiye, «sana Hükümet olarak yardım 
edeceğim» denilmiştir. Birisi, Temmuz ayında, 
Eylül ayında. İkincisi Aralık ayında. 12 nci 
ayın 8'in d e Muş Valiliğine bir yazı yazılmış, 
«400 milyon lira suya düştü, 100 milyon lira 
göndereceğiz; fakat siz ihtiyacınızı bildirin», 
denmiş. Benim seçmenim tekrar ümitlenmiştir, 
hunim için Muş Valiliğinden Tarım Bakanlığı
na yazı gelmiş ve ikinci tahsis emrini bekle
miş. Tarım Bakanlığı da bu konuda vilâ}^ete 
yazı göndermiş, 10 milyon lira Muş vilâyetine 
geliyor diye. Bir kuruş gitmemiştir. Vatandaşı 
ikinci defa ümitlendirmiş bulunuyoruz ve ikin
ci defa da vatandaşa hiçbir şey göndermemişiz. 

Şimdi ben seçmenlerime ne diyeyim, Türk 
vatandaşına ne diyeyim? Hükümet bir kararna
me ile sana yapmayı öngörmüş olduğu, sana 
vermiş olduğu sözden caydı mı diyeceğim? Va
tandaş bana ne diyecek? 

Bilhassa, basından istirham ediyorum, bu ka
rarname çıktığı zaman en iyi bir şekilde Türk 
Milletine duyurulan bu Kararnamenin uygulan
ması için de yardımcı olmalarını istirham edi
yorum. Bu kararname uygulansın. Muş çiftçi
sine 10 gün içinde yem gitmediği takdirde bü
yük bir felâketle karşı karşıya, olduğumuzu 
Muş'u bilen bir şahıs olarak arz etmek istiyo
rum. 

Bu durumda, zamanında, uyardığım halde 
Parlâmentonun sesini dinlemeyen Başbakanı kı
nadığımı ve ileride icabederse hakkında Senato 
araştırması isteyeceğimi bildirir, sizleri hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar)' 

3. — Kontenjan Üyesi Vahap Güvene'in 
Türk - İş Genci Başkam S ey fi Demirsoy'un ve
fatı münasebetiyle gündem 'dışı demeci. 

BAŞKAN* — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Vaihap Güvenç, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı 
merhum Seyfi Demirsoy'un vefatı dolayısıyle 
gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun, Sayın Güvenç, 
VAIIAP GÜVENÇ (Cumhunbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Türk işçileri çok değerli bir liderini, Türk 
sendikacılık hareketinin kurulup gelişmesine 
gönül vermiş ve önderlik etmiş bir mücadele 
adamı Türk - İş Genel Başkanı Sayın Seyfi De-
mirsoy'u kaybetmiş bulunuyor. 

Hayatının en olgun ve verimli zamanında 
Sayın Demirsoy'un aramızdan ayrılışı hepimizi 
derinden etkilemiş ve üzmüştür. 54 yıllık öm
rünün 30 yıldan fazlasını Türkiye'de demokra
tik vs milliyetçi sendikacılığın gerçek anlamda 
kurulup gelişmesine ayıran ve «Ben ölünceye 
kadar işçinin hizmetinde olacağım» diyerek 
kendini Türk işçisine ve Türk sendikacılık ha
reketine adayan Sayın Seyfi Demirsoy'un ölü
mü çalışma hayatımızda yeri kolay doldurula
mayacak olan büyük bir kayıptır. 

O. en güç ve çetin şartlar içinde bile serin
kanlılığını her zaman koruyabilmiş ve sorum
luluk duygusunu, vazife anlayışını her şeyin 
üzerinde tutabilmiş nadir yetişen bir yurtsever
di. O, bütün bu serinkanlılığı ve vakur temsil 
yeteneği yanında, işçi haklarına en ufak bir 
gölge düşürülmesi ihtimali belirdiği an çetin 
mücadele adamı, sarsılmaz bir azim ve inanç 
âbidesi olarak mertçe savaş vermekten çekinme
yen örnek sendikacıydı. 

Sayın Seyfi Demirsoy, Türk sosyal politi
kasının oluşum ve gelişiminde çeyrek yüzyılı 
aşan kendine özgü yapıcı ve kurucu çalışmala
rıyla Türk sendikacılık tarihine adını yazdır
makla kalmamış, aynı zam a nida Türkiye'nin de
ğişen. gelişen ve hattâ zaman zaman çalkantı ve 
bunalımlar içindeki ekonomik ve siyasal olay
ları karşısında inandığı yoldan hiçbir zaman 
ayrılmamıştır. 

İç politikadaki siyasal çekişmeler içinde bi
taraf olması veya bir tarafı tutması konusunda 
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yapılan bütün telkin, teklif ve hattâ baskıları 
partilerüstü politika anlayışlıda önlemesini bil
miştir. 

Bu anlayış ve Türk işçi hareketine en yarar
lı olan yolda ısrar etmesinin anlam ve önemini 
şimdi onun ardından daha iyi, daha büyük ve 
daha belirgin bir şekilde görüyoruz. 

iSiyasî partilerimizin sayın genel başkanları
nın onun hakkındaki son beyanları, Sayın De-
mirsoy'un bu görüşlerinin ne derece isabetli 
olduğunu bir kere daha göstermiştir. 

Sayın Demirsoy, ömrü boyunca demokrasi
ye, adalete yürekten inanan ve bu uğurda şe
refli sendikal mücadelenin, en güzel örneğini 
vermiş Türk sendikacılığının mümtaz bir si
ması olarak yalnız yurt içinde değil, yurt dışın
da dünyanın başlıca uluslararası kuruluşla
rında da kendisini sevdirmiş ve kabul ettirmiş 
bir sendikacıydı. Onun ölümü yurt dışında, da 
'derin yankılar ve dünya sendikal çevrelerinde 
büyük üzüntü yaratmıştır. 

Adını, vakur ve şerefli mücadelesini hak 
bildiği yoldan ayrılmadan ve yanılmadan yü
rüyüşünü, ondan sonra gelen Türk isçileri dai
ma bir örnek ve. rehber tutacaklardır. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
Türk - İş Genel Başkanı Sayın S ey fi Demirsoy' 
un vefatı dolayısıyle duyduğum bu teessürü ifa
de ederken, sizlerin de hissiyatınıza tercüman 
olduğum inancı içinde Sayın Demirsoy'un içi
mizde daima canlı ve sıcak kalacak olan aziz 
hatırası önünde saygıyle eğiliyorum. (Alkışlar) 

/. — Tabiî İ'ye Svplıi Karaman, 15 Ocak 
1974 tarihli 9 numaralı lamın hükmündeki ka
rarnameye dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu 'Tabiî 
Üye'•d Sayın Suphi Karaman, «15 Ocak 1974 
tarihinde çıkarılan Bakanlar Kurulunun bir 
kararnamesiyle Devlet Personel Kanımuna rlY:i 
gösterge tablosunda memurlar lehine deği
şiklik yapılmıştır. Aynı kınında em riliririn 
durumuyle ilgili aç-.İklamada bulımmrk üzere 
gündem dışı söz talebediyorum.» diyorlar. 

Yani, bu kararnameyle mnmurlar hakkın
da tanman hakların emek!ik>r üzerine inikası 
mevzuunda söz İstiyorsunuz, değil imi efendim? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Evet 
elendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
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I SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

15 Ocak 1974 günü Bakanlar Kurulu, Per
sonel kanununun gösterge tablosunda bir 
değididik yapmış ve Devlet personeli lehine 
olarak 9 numaralı kanun hükmünde 'kararna
mesini cılka inmiştir. 

Bu kararnameyle P127 sayılı Devlet Peırso-
nel Kanununda değişiklik yapan kanunun gös
terge tablosundan 10 ncı dereceyi (kaldırmış 
v- 15 nci dereceden başlamak üzere 2 nci de
receye kadar olan kademeler gösterge rakam
larına ilâveler yapmıştır. Yani, 15 nci dere
de: eceyi 125den başlatmış ve 2 nci dereceye 
katlar bir ekleme yapmış ve böylelikle bütün 
Devlet personeline; gösterge t ab loşumda 10-25, 
brüt maaş tutarlarında 70 - 175 lira, vergileri 
ve sairesi (kesildiği vakit ortalatma 55 - 150' 
lira arasında bir zammı öngörmüştür. 

Bendeniz Cumhuriyet Senatosunun 04 ncü 
Birleşiminde, .10 Mayıs 197:] günü yaptığım 
idr gündem dışı konu/mada son birkaç yıldan 
beri geniş halk kitleleri iç m artıik dayanılmaz 
b;r hal alan fiyat artış'arı ve hayat pahalılığı 
üzerimle bâzı mâruzâtta bulunmuştum. Bu ara
da 1970Yle Devlet Personel Kanununun uygu
lanmasına başlandığı andan o konuşmayı yap
tığım ta.ihe kadar yani 1970 - 1.973 Mayıs 
ayı arasında hayat standardının, toptan eşya 
fiyatlarının, geçim endeksinin r/c 40 civarın
da arttığını, buna göre de Devlet Personel 
Kanununun ilk çaktığı vakit Devlet personeli 
iç'n getirmiş olduğu o küçük refah düzeyinin 
çok gerilerde kaldığım, dolayısıyle bu konuş
ma mm bir yerimle de .1974 Bütçerinde kat ma
yının, daha bütçe hazırlıklarına 7 - 8 ay var
ken 10 - 11 olması lâzım geldiğini; ama hiç ol
amazsa bütçe imkânları içerisinde 9 ya da 10 
eivarmda bir katsayının tespit edilmiş olma
sını arz ve teklif erimdim. O konuşmamın so
nundaki önerilerimi müsaade ederseniz kısa.a 
arz drnek istiyorum : 

Asgarî ücret, günün koşullarına uygun ola-
j rak yeniden saptanmalıdır. İşçi statüsünde as

gari ücret 800 liraya çı'kmıştı, Devlet personeli 
i 490 lira alıyoıdu. Bunun değiştirilmesini öne

riyorum, demiştim. 
I Hu se.n değişiklikte kımıen buna yakın 
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bir durum v a r ; brüt olarak en düşük kade
meyi 125'e ç ıkarmakla 775 l i rayı t u t t u r m u ş 
olacaktır k i biraz ona yaklaşıyor. 

O zamanki ikinci önerimde, 1961'de sap
t a n a n maaş ve ücretlerdeki, en az geçim in-
dirJmleri bugün ar t ık gülüne ve Ikomik bir du
ruma düşmüştür . Bunlar ın da günün koşul
lar ına uygun bir düzeye çıkarılması gereği var
dır, demiştim. 

Bun la r ı . 1974 Bütçesi hazır l ıklar ında daha 
7 ay evvel beyan etmiştim. Bu yolda bütçede 
hiçbir şey yapılmamışt ır . 

Bugün besicilikle uğraşan kimselerin bir 
besi hayvanına ayda 400 - 500 lira masraf yap
tığı gerçeği ortada iken asgarî geçim indirimi 
ücret l i ler in maaşlar ında hâlâ 1961 Me büyük bir 
fırlama ile o zaman yapılmış olan düşük rakam
lar içinde tu tu lmak tad ı r . 

O zamanki üçüncü öner imde; «Bugün ar t ık 
gülünç bir hale gelen Personel K a n u n u n u n 14, 
15, 16 ncı barem derecelerinin kaldır ı lması zo
runludur .» demiştim. Şimdi 16 kaldır ı l ıyor, .125'e 
get ir i lmekle aslında 15ole kaldır ı lmış oluyor. 
Yani önerimin bu kısmı da Hükümet in iki gün 
evvelki karar ıy le kısmen yerine getirilmiş olu
yor. 

Personel K a n u n u n d a k i maaş ve ücret lere 
uygu lanan ve geçim endekslerine uydurulması 
öngörülen, her zaman belir t t iğim gibi Persmırl 
K a n u n u n u n mı modern hükümlorlı ıdmı birisi 
(dan ka tsayı durumu 50 yıldan beri uygulanan 
personel s ta tüsünde en modern hükmü, artarı 
haya t pahalı l ığı karşıs ında günü;] şar t lar ına uy
du ru l a rak yeni bütçede 10 ya da 9 olarak ha
zırlanmasını önermiştim. Bu, bütçede ise, hepi
nizin bildiği gibi 8 olarak önerilmiştir . Bu du
n u n da kısmen t a h a k k u k etmiştir. 

Diğer bir husus olarak, «fiyat ar t ış lar ını 
frenlemek üzme spekülatif hareket les in önlen
mesi, aracı ları azal tacak tedbir ler in alınması ve 
imalâ t ta sürat le maliyet kontrolüne mut laka gi
dilmesi şar t t ı r .» dviniştim. 

Arkadaş lar ın ı , 1973 M a y s ayında yaptığını 
bu konuşma ile 1970'de Personel Kanununun 
uygulandığ ı gün ila bugün aras ındaki hayat pa
halı l ığının c/< 40 ar t t ığ ın ı önerip, or taya .koy
muştum. Şimdi hepinizin malûmu olduğu veehi-
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le yay ın lanan -en son 1973 Ekim ayı gösterge
lerinin or taya koyduğu gerçeklere göre ; 1970 
yılı f iyat lar ına göre o yıl % 6,7 haya t pahalı* 
laşmıştır. 1971 yılı baş ındaki f iyat lara göre % 
15.9, 1972'de % 18, 1973'üıı 9 ayında, Ek im so
nuna k a d a r c/c 22 oranında haya t pahal ı l ığ ında 
bir ar t ış olmuştur. Bü tün bunlar ı 1970 fiyatla
rına irca edersek, 1970 fiyatları ile 1973 Ekim 
ayı f iyat lar ı aras ında c/c 49,6 bir ar t ış vardır . 
Demek ki 1970'dcn İm tarafa or ta lama olarak 
haya t pahalı l ığı c/c 50 oranında ar tmış t ı r . Bu 
dönem de daha çok 12 Mar t Hükümet le r in in 
kapsadığı dönemdir. 12 M a r t t a n bu yana işba
şında bulunan Hükümet le r zamanında h a y a t 
c/c 50 pahalı laşmışt ır . Dolayısıyle, katsayısı 7 
olan bü tün ücretli ler, emekliler de dahil herke
si rf 50 fakir duruma düşürmüştür . 

Arkadaş la r ım ; hayat pahalılığı, geçinme zor
luğu ve a r t an f iyat lar karşısında ülkemiz hepi
nizin bildiği gibi çok kapsamlı , çok geniş sorun
ların bir ikimi a l t ındadır ve bu sorunlar ın bir 
k:smı kamuoyuna aksetmiştir , bir 'kısmı için Hü
kümet ler tedbir ler almıştır, fakat bir kısmı da 
hep hasır altı t u tu lmak tad ı r ve bunla r günün 
birinde normal bir Hükümet kuru lduğu anda 
hepsi birden pa t l ak verecek ve ülkemiz çok bü
yük sorunlarla karşı karşıya ka lacakt ı r . 

Bunlar ın <uı başında bü tün dünyayı etkile
yen petrol f iyat ındaki büyük ar t ış gelmektedir 
ve Türk Petrol Kanununun ilgili maddesine gö
re Basra 'daki kuyubaşı fiyatı. Tü ık iye l l ek i pet-
L-;d i'rmmmı tavın eder ni tel iktedir . Bu maddo-
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ıııın gibi daha birçok hayat pahalılığını artıra
cak, geçini sıkıntısını çoğaltacak soranlarla 
karşıkarşıyayız. Bütün bu sorunlar var, bunlar 
için Devlet kaynaklarını harekete getirmek su
retiyle kamu personelinin ücretlilerin, işçilerin, 
emeklilerin maaşlarının ayarlanmasına zaruret 
vardır. 

Hükümetimiz iki gün evvel aldığı kararla 
kısmen olsun bu yolda bir ayarlama yapma ci
hetine gitmiştir ama dikkati çeken nokta, ha
yat pahalılığını tahrik edecek ve mutlaka ya
pılması lâzımgelen bâzı zamları, fiyat artışları
nı tutarken, yalnız ücretlerdeki bu artışın, öm
rü birkaç gün kalmış bir Hükümet tarafından 
yapılmış olmasıdır. Tarafsız bir Başbakan baş
kanlığındaki bir Hükümetin bu noktada bir 
seçim yatırımı yapmak gibi fikri olmaması lâ
zımdır. Kurulacak Hükümet kimse, gerek olum
suz yönde etki yapacak olan fiyat artışlarmda-
ki zamları, gerek personele olumlu yönde et
ki yapacak ma-aş artışlarını hep bir arada mü
talâa etmesi lâzımdı. Önerilerin, tekliflerin bir 
kısmını yapıp, bir kısmını yapmamak bunaltıcı 
ve yanlış yorumlara sehebolacak bir nitelik ta
şımaktadır. 

Hepinizin bildiği gibi iki gün evvel alman 
bu 9 numaralı kararın basına akseden kısımla
rına göre 16 neı derece kaldırılmakta, 15'ten 
2 ;rıci dereceye kadar olan derecelere zamlar ya
pılmaktadır, (Miktarını arz etmiştim, 70 ilâ 175 
lira arasında) 1 nci derecede bir fark yapılma
maktadır. Basma tam aksetmeyen, fakat kısmen 
duyulan duruma göre de 1 nci derece için 1 400, 
hatta 3 000 liraya yaklaşan yan ödemekr söz 
konusu olmaktadır. O takdirde 2 dereceden aşa
ğıdakilere bir zam yapılıp komuoyuna lanse 
edilirken, hiç zam yapılmayan 1 nci dereceye 
yan ödeme şeklinde büyük meblâğlar verilmek
tedir ki, bu büyük çoğunluk olan dar gelirli 
memurlar kitlesi üzerinde elbette ki, çok olum
suz etkiler yapacaktır. 

Bizim bildiğimiz kadarıyle 22 Maıt 1973'te 
de bu yönde 2 225 liraya kadar varan yan öde
meler bir kararname ile hazırlanmış, ama bu 
kararname Resmî Gazetede yayınlanmamıştır. 
Şimdi bütün 1 nci derecedeki memurlara 3 000 
liraya kadar varan yan ödemeler vermek, diğer 
personeli 75 ilâ 175 lira arasında bırakmak hem 
sosyal adalet ilkesine aykırıdır. Hem de büyük 

çoğunluğu teşkil eden kitle üzerinde yüksek 
kademedeki memurlar hakkında kötü yorumlar 
yapmak niteliğini taşımakta dır. 

Konuları böyle ortaya koyduktan sonra 
şimdi emeklilerin durumuna geliyorum. 

'Arkadaşlar] 1970 yılında çıkan Personel 
Kanunu ve Emekli Sandığı kanunundaki deği
şiklikler hakikaten Türk kamu hizmetlerinin 
statülerine modern bâzı yenilikler getirmişti]". 
Bunların en önemli yönlerinden biri sı de Kaı-
sayı unsuru idi. Emekli Sandığı Kanununda de
ğişiklikler yapan 1425 sayılı Kanun çıkarılır
ken emekliler için ayrı bir gösterge tablosunun 
yapılmasına belideniz Genel Kurulda ve komis
yonlarda şiddetle karşı koymuştum. Emeklile
rin durumunun, Devlet memurlarının durumu
na bağlı olmasını ve Devlet memurları için her 
türlü zamların otoma tıkman emeklilere geçme
si modern personel anlayışı idi; ama gösterge 
tablosunu ayrı yapmak, gösterge tablosunun he
saplarındaki incelikler ve hesaplarındaki ard 
niyetler hakkındaki bir şüphe yaratabileceği 
gibi, icabında şimdi örneği görüldüğü üzere yi
ne memurlara yapılacak bir zamdan emeklilerin 
dışarda kalması gibi kötü bir sonuç doğuracak 
idi ve bugün bu durumla karşıkarşıya kalmış 
bulunyoruz. Hükümet bu son kararnamesi ile 
16 nci dereceyi kaldırıp 70 lira ile 175 lira ara
sında zamları öngörürken, katsayı 9'a çıkarıldı
ğında bu zamlar bir miktar daha artacakken, 
emekliler eski statülerinde kalmışlardır. Bu 
yanlıştır ve o gün bizim ortaya koyduğumuz 
tezin üç sene sonra ne kadar doğru olduğunu 
ortaya koymaktadır. Böyle bir konuyu ele alan 
Hükümet bu ayrıcalığı yapmamalı idi. İster bu
günkü Hükümetin kararnamesiyle yürürlüğe 
girsin, ister bunu bugünkü Hükümet yapmasın 
'bundan sonra kurulacak başka Hükümet yap
sın; ücretlilerin maaşlarına yapılacak her tür
lü zam, her türlü gösterge tadilâtları aynen 
emeklilere de intikal ettirilmelidir ve emeklile
rin de maaş göstergeleri ona göre ücretlilerle 
birlikte değiştirilmelidir. Yoksa, Emekli Sandı
ğı için 1973'te çıkan 1425 sayılı Kanunla yap
mak istediğimiz yenilikleri ve getirmek istediği
miz modernizasyonu tamamıyle kaldırmış olu
yoruz. 

Buna Yüce Senatonun dikkatlerini çekmek 
için söz almıştım; sözlerimi burada bitirirken 
hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
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o. — Antalya Üyesi Re§at Oğuz'un millî eği
timimizde maddî ve manevî yönleriyle personel 
buhranı konularında gündem dışı demeci. 

(BAŞKAN — Sayın Reşat Oğuz, bir dakika
nızı rica edeceğim: «Maddî ve manevî yönüyle 
Millî Eğitimimiz ve bir teklif» konulu bir gün
dem dışı söz ta'lebediyorsunuz; size söz verip 
vermemek hususunda pe'k tenvir edici malûmat 
göremedim bu önergenizde, lütfen açıklar mısı
nız! 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Müsaadenizle 
kürsüden açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Kürsüden açıklayamazsmız 
efendim, size söz vermediğime göre kürsüden 
açıklamanız İçtüzüğümüz gereğince mümkün 
değil; ne hakkında söz istediğinizi anlayabil
mem için sizclen bir açıklama rica ediyorum, 
bunu da ancak yerinizden yapabilirseniz, kür
süden açıklama yapmanız usule aykırı olur 
efendim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Öyleyse müsaa
denizle bulunduğum yerden kısa bir açıklama 
yapayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Bugün Millî 

Eğitimde personel buhranı vardır. Bu personel 
buhranının dayandığı nokta da Millî Eğitimin 
maddî durumunun bugünkü dikkate şayan bir 
üzüntü manzarası arz eden vaziyetidir. Çare de 
bakanlıkların belini doğrultan bütçe konusu
dur, bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN —- Buyurunuz, kısa olarak rica 
edeyim, çünkü mevzu çok uzun. Bütün yönüyle 
mevzuu izah edecek olursanız, o kadar uzun si
ze söz veremeyeceğim Sayın Oğuz. İstirham 
edeyim, bu mevzuda kimin nazarı dikkatini cel-
bedecekseniz meseleyi o hale getirin; bir kon
ferans halinde gündem dışı konuşma mümkün 
değil; yani nazarı dikkati eelbetmek istiyorsa
nız hakkınız oluyor, yoksa konuyu konferans 
seklinde bir mevzuu inceleme şeklinde getiri-
yarsanız, o zaman gündem dışı söz vermem 
mümkün değil. Bunu istirham edeceğim, kısa 
olarak meseleyi vazedin, ilgililer ondan ne hisse 
alacaklarsa alsınlar. O şekilde konuşmanızı ri
ca edeceğim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Yüce Senato
nun Yüce Başkanı ve Yüce Senatonun saygıya 
değer üyeleri, sizleri saygıyle selâmlarım. 

I (Sayın Başkanım, bir konferans vermek üze
re huzuru âlinize ve arkadaşlarımın huzurları
na çıkmış değilim; bir memleket problemini 
Yüce Senatonun enzarma ve zatıâlinizin de bil
gilerine sunmak sadedinde söz istedim; lütufla-
rmıza bilhassa minnettarım. Zatıâliniz, zamanın 
müsaadesi nispetinde müsamahası bol bir Sayın 
Başkansınız. Sene başında bendeniz buradaki 
konuşmaları uzun uzun dikkatle dinledim, va
kit imarı konusunda da bir hayli zaman geçti, 
bendeniz başınızı ağrıtmayacağım. İnanın ki, 
uzun bir tecrübenin, çekilmekte bulunan bir ıs
tırabın ufacık bir noktasını dile getireceğim; 
müsamahanıza bilhassa teşekkür ederim ve dö-

I nerek zatı âlinizi saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, bu nezaketiniz 

karşısında benim diyecek bir şeyim yok, ancak 
ben biraz da zatıâlinizi sayan et yönünden ko
nuşuyorum. Günleme geçeceğiz, arkadaşların 
tahammülü belki gündemi beklemek yolunda
dır, o bakımdan hatırlatayım dedim. 

I Buyurunuz efendim, buyurunuz. 
REŞAT OĞUZ (ıDevamla) — Sizin sesiniz-

deki dostane şefkat ve himayeye tekrar minnet
lerimizi arz ederim. Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım; Millî Eğitimimizde 
I personel buhranı vardır, öğretmen kıtlığı var-
I dır. Öyle ki, açılmakta bulunan ve açtırmakta 
j olduğumuz liselere öğretmen bulamamanın tek 

sebebini öğretmen yetiştirmekteki dikkatsizliği
mize, öğretmen yetiştirmekteki hassasiyetimizin 
noksan oluşuna bağlamak isterim. 

Bugün Anadolu liseleri öğretmensizdir ve 
Anadolu liselerinin mezun ettiği öğrenciler kal
dırımlarda üretici değil, doğrudan doğruya 
ana - baiba bütçesine yüklenen, iş arayan ve her 

I zaman patlama istidadını gösteren birer anarşi 
bombası olmak tehlikesi içinde gözümüzün eli
fine bakmaktadırlar. Çare ne olacaktır? Türki
ye'de öğretmen yetiştirmenin zorıuduğuna ken
dimizi eğmeye mecburuz. Öğretmen yetiştireini
yoruz, yötiştiremediğimiz için de bütün okulla
rımız birer öğretmensizilik harabesidir ve ders
ler boş geçmektedir. 

'Ayrıca, Millî Eğitim fakirdir. Millî Eğitim 
çaresizlik içindedir. Öğretim yılı başında koru
ma dernekleri eliyle tahsil edilmekte bulunan 
paraların kimin tarafından talebedildiği hususu 

I da yüksek malûmunuz olmak gerekir. Zira, bu-
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nu okul idareleri, koruma derneği kanalıyle 
idare etmektedirler. Şikâyet konusu olan bu 
husus Millî Eğitimin kanayan bir yarasıdır. 
Millî Eğitim Bakanlığına şikâyetler gelir, Millî 
Eğitim Bakanı bu şikâyetleri eleştirmek üzere 
müfettişlerini yollar; sonunda veli karşısında 
mahcuptur, fakat kararsızdır. Millî Eğitimin 
mekteplerinin kömürü, odunu, kırtasiyesi, hat
ta fakir çocuklara yardım meselesi tamam;en 
koruma derneklerinin elinden çıkar. 

Bu itibarla, bir Millî Eğitim bütçemiz var
dır ki, neredeyse tasadduka kalkacağız, el uza
tacağız arkadaşlarım. Nitekim, veliye el uzatma 
keyfiyeti de tasadduktan başka bir şey midir? 
Memleketimizin bugün millî eğitim manzarası 
öylesine hüzün vericidir ki, bir taraftan Ana
dolu «öğretmen» der, ama öğretmen yok; yetiş
tirmiyoruz, yotiş'tiremiyoruz; «Bütçem yok, pa
ram yok» diyoruz, malzeme yok gönderemiyo
ruz ve veli tâ Kabataş Lisesine, buna benzer 
liselere öğrencileri yolluyor, çocuklarını yollıı-
yar, o liselerin kestiği pazarlığı ödeme suretiy
le sonuçlandırdıktan sonra çocuğunu oraya ve
riyor, ama diğer veli mustariptir ve diğer lise 
mezunu çocuklar ötekilerin ayarında olmadık
larımdan, üniversite imtihanını kazanamadıkla
rından bugün, önümüzdeki günlerde, gençliğin 
bir üniversiteye girememesinin nedeniyle mus
tarip ve tehlikeli, somut ve dikbaşlı, hınçlı aza
bını, ıstırabını duyacağız ve göreceğiz arkadaş
larım. Gerçek budur... 

Mulhıterem arkadaşlarım; öteden beri, mes
lek hayatımın temadisi müddetince bir şey ta
hayyül ederim; Millî Eğitime de Türk Milleti
nin gözbebeği, yarınlarının teminatı olan Türk 
Ordusunun bütçesine yakın bir bütçenin umu
dunu daima yaşamışımıdır ve bir gün buna 
mecburiyet duyulacaktır. Evet; memlekete ça
kılan her çivi hürmete şayandır; bir köpırü, hat
t a sanayi babında bir törpü, hatta baraj, hatta 
'garaj lâzımdır, ama ondan evvel millî eğitime 
yatırım lâzımdır. Millî eğitime yatırım yapmaz
sak, dizini döven, kızını dövmeyen anaya dö
neriz. 

Arkadaşlarım, durum her zaman için kritik 
safhalar arz etmek mevkiindedir. Önümüzdeki 
aylarda, günlerde Millî Eğitim bütçesi bahis 
konusu olacaktır. Bilelim ki, öğretmen bu mem
leketin yarınlarını ya yapacak adamdır, ya da 

yıkacak adamdır. Yapacak adam olarak onu 
her yönden maddî, manevî doyurmaya mecbu
ruz. Yapmıyoruz, sadece bir maaşın mahkûmi
yeti altındadır. Biliyor musunuz ki, öğretmen 
aldığı maaştan sonra, maaş sabahlarında beşuş
tur, ay sonlarında da mağmumdur. Eşinin ihti
yaç listesi yüreğini yaka.r. Akşamları oturup 
kitap okuyacağına, akşamları oturup imtihan 
kâğıdı okuyacağına dolmuş şoförlüğü yapmak
tadır. Hatta, yönetmelik hükmünün menetme
sine rağmen, öğrencisine özel ders vermekte
dir ve ondan da menfaat sağlamaktadır. Çocu
ğunun yüzüne hangi vicdan rahatlığı ile baka
caktır, bunun hesabını kim soracaktır? Susarım 
ve bir sual halinde kafamızda dönmesini iste
rim. 

O halde, evvelâ öğretmeni maaşından, öğ
retmene hayat hakkı vermekte, öğretmene in
san gibi yaşama hakkının bulunduğunu teslim 
etmekle ve bunu bilfiil para ile ispat etmekle 
mümkün olacaktır. Eskilerin «Kut-i lâyemut» 
denilen, bilirsiniz ölmeyecek kadar bir gıda, 
Dünün 25 - 40 senelik öğretmenindoki ideal he
yecan, müşterek memleket heyecanı idi; ama 
bugün biz öğretmene «İdealistsin aslanım, ya
şa» diyoruz, sırtını sıvazlıyoruz ve 40 sene ev
velinin o heyecanlı telkinini buzdolabına koy-
•muşuzdur, 40 sene geçtiği halde dolaptan çıkar
dığımız bu eskimiş olması lâzıniıgelen düşünce
yi hâlâ öğretmene sunarız; buyur sen idealist
sin, sen vatanın dayandığı yegâne insansın. 
Evet, yegâne dayandığı insansın ey öğretm'e-
iiıim; ama ona biz, bu dayanaklığm gücünü ver
mediğimiz müddetçe o, ideal fakr-üd-dem için
dedir, bilesiniz arkadaşlar. Öğretmende ideal 
kansızlığı başlamıştır. Sebep? Müsavi feragatin 
şartları içinde yaşamak ister. Binaenaleyh, mil
lî eğitimi bütünü ile mütalâa edelim, binası ile 
mütalâa edelim, ihtiyaçları ile mütalâa edelim, 
öğretmeni ile mütalâa edelim ve ondan sonra da 
bu memleketin teminatı, Atatürk'ün ikinci ordu
su, irfan ordusundadır diyelim. Atatürk, Cum
huriyeti esasen gençliğe emanet etmiştir. Bu 
neyi ifade eder? Yüksek bilgileriniz bunu pe
kâlâ takdir ederler. Sizler ki, bu memleketin 
halinde, âtisinde büyük mesuliyetler almış ve 
almakta bulunan büyük kıymetlersiniz ve mem
leketin müstesna şahsiyetlerisiniz. Ben hatta 
derim ki, sizier asel-i musaffa (süzme bal) in-
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sanlarsınız, değerli insanlarsınız, bu memleke
tin dertlerine kulak verecek insanlarsınız, öyle 
şahsiyetlersiniz. Senato olarak, senatör olarak 
millî eğitime önem vereceğiz. Arkadaşlarım, 
en büyük yatırım burada. Evet diğer maddî 
yatırımlar sonra gelsin. Öyle milletler var ki, 
millî eğitimine millî savunma bütçesi kadar 
önem veriyor. Çünkü, gençlik öğretmenin elin
de, gençlik tamamen memlekete hizmet edecek 
çağın heyecanında; bir zehirlenirse halimiz ne 
olur? Istırabımız ne kadar derin olur arkadaş
larım ? 

Bu itibarla, millî eğitim bütçesini tetkik 
ederken cimri davranmayalım. Bu fakir millet 
ebediyen yasamak için millî eğitimine çok yatı
rını yapmak mecburiyetindedir. Bu yatırımın 
dikkati gözümüzden kaçmasın ve size gönlü 
ile hitabeden bu arkadaşınız da, millî eğitime 
45 yıl hizmet etmiş olmanın heyecanı ve tecrü
besi ile gerçekleri dile getirdi. 

Takdir sizindir ve beni lütfen dinlediğiniz 
için de ayrıca şükranlarımı arz etmek isterim. 
(Alkışlar) 

iSayrn Başkan, çok teşekkür ederim bende
nizi ikaz buyurdunuz, artık notlardan bir daha 
'konuşmayacağım. Hürmet ederim. 

'BAŞKAN — Yalnız bir tavsiyem olacak, 
mikrafona konuşunuz; mikrafondan uzaklaşı
yorsunuz, yoruluyorsunuz. O bakımdan arz edi
yorum. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sayın Başka
nım bendeniz heyecanlı yaratılmış bir insanım. 

BAŞKAN — Hayır heyecan meselesi değil. 
Heyecanınız olacak da, mikrafondan uzaklaşma
dan konuşursanız daha az yorulacaksınız. 

• • ^ 1 

KESAT OĞUZ (Devamla) — Başka bir söz 
verişinizde bu yüksek tavsiyelerinize uyaca
ğım. 

Hürmet ederim. 
BAŞKAN — Hürmet bizden. 
Gündeme geçiyoruz. 
6. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 

için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in görev
lendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/398) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 Ekim 1973 gün ve 4 -1152 sayılı ya

zımız. 
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakan

lar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci maddesi uya
rınca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'i gö
revlendirdim. 

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan 
sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönde
rileceğini bilginize arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

(Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

Gündemimizde komisyon seçimi vardı; fakat 
şu ana kadar listeler matbaadan gelmediği için, 
gündemimizde görüşecek başka mevzu bulunma
dığından 22 . 1 . 1974 Sah günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapammja SaiaM : 16,05) 
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