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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hayri 
Dener; Yüksek öğrenim gençlerinin isteklerini 
boykotlar düzenlemek suretiyle belirttiklerini, 
bunun basma, yasama meclislerine ve millete 
mal ve bu halin gerekli ıslahatın yapılacağının 
garantisi olduğunu beyanla, gençlerin boykot
lara son vermesini istedi ve boykotun durdurul
masının faydalarını açıkladı. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil; üniversite 
ve yüksek okullar öğrencilerinin vakur ve Türk 

gençliğine yakışır şekilde hareket ettiklerini, 
eğitim müesseselerinde köklü reformların ya
pılması için süratle hareket edilmesi lüzumunu 
belirtti. 

Niğde üyesi Hüseyin Avni Göktürk'ün Millî 
Eğitim; 

Kütahya Üyesi Orhan Akça'nm Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma; 

Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu'nun Bayın
dırlık ve Ulaştırma; 
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Bursa Üyesi Şeref Kayalar'm Dilekçe Kar
ma Komisyonundan istifa ettiklerini belirten 
önergeleri okundu, bilgi edinildi. 

C. H. P. Grup Başkanvekilliğinin, kısmî se
çimler dolayısiyle, Grup Yönetim Kurulu ve 
Haysiyet Divanına yapılan seçime dair önerge
si ve ilişiği liste okundu, bilgi edinildi. 

Güven Partisi Başkanvekilliğinin, kısmî se
çimler dolayısiyle Grup Yönetim ve Disiplin 
Kurullarına yapılan seçime dair önergesi ve 
ilişiği liste okundu, bilgi edinildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının havale edildiği komisyonlardan üçer üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair İmar ve İskân Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu'nun önergesi okundu 
ve teklif kabul edildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan dörder üye alın-

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, Erzincan ovasmdaki taşkın
lara dair sözlü soru önergesi Tarım ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/497) 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'te kurulması ön
görülen sanayi sitesine dair yazılı soru önerge
si, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/462) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye-

Tasarı 
1. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 

Federatif Halk Cumhuriyetlerince millîleştiril-
miş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 

mak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin önergesi okundu ve teklif ka
bul olundu. 

2 Haziran 1968 Senato kısmî seçimleri dola
yısiyle boşalan komisyon üyeliklerine seçim ya
pıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara üyeleri Turgut 
Cebe ve Yiğit Köker'in, güreşçilerimiz hakkın
da Senato araştırması istiyen önergesi, önerge 
sahiplerinin isteği üzerine geriverildi. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, Hoyran gölündeki balık avına dair 
Senato araştırması istiyen önergesi görüşüldü 
ve Komisyonun kurulmaması kabul olundu. 

25 Haziran 1968 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Mehmet Ünaldî Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

si Salih Tanyeri'nin, Sabah Gazetesinin bir ya
zısına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/463) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder öztekin'in, ambar zararlıları ile mü
cadeleye dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ticaret, Dışişle
ri ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/464) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder öztekin'in Yakapınar ve Geçitli köy
lerinin içme sularına dair yazılı soru önergesi, 
Köy İsleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/465) 

hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/231, Cum
huriyet Senatosu 1/904) (Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına.) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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RAPORLAR 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/413; Cumhuriyet Senatosu 1/895) 
(S. Sayısı : 1132) [Dağıtma tarihi : 25.6.1968] 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak

kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ta
rım ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/408; Cumhuriyet Senatosu 
1/894) (S. Sayısı : 1133) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1968] 

4. — 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/48; Cumhuriyet 
Senatosu 1/896) (S. Sayısı : 1134) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 6 .1968] 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet thıaldı 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — '54 ncü Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Bursa Üyesi Saffet Vrai'in; Balıkçıla
rın Trol ile balık avlandığına İmralı Ceza Evi 
Balıkçılık Kooperatifinin de aynı usulü tatbik 
ettiğine ve Su ürünleri kanunu tasarısının 
biran evvel kanunlaşmasının sağlanmasına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Tirol ile balık avlamanın za
rarları hakkında Hükümeti uyarmak maksadiy-
le Sayın Saffet Ural gündem dışı bir konuşma 
talebetmektedir. 

Kısa olmak üzere buyurun Sayın Ural 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri. 

Son seçim kampanyası sırasında Bursa böl
gesinde ve özellikle Gemlik, Mudanya ve Ti-
rilye'de yaptığım temaslarda, balıkçılıkla geçi
nen vatandaşlarımızın Trolla balık avlanması 
konusunda şikâyetlerine mutaboldum. Armut
ludan Tirilye'ye kadar bütün Gemlik körfezi 
balıkçıları; trolla balık avlamanın balık nesli
nin üremesini önlediğini, bilhassa Gemlik kör
fezinde en iyisi üretilen Barbunya ile sair tür
den balık istihsalimizin bu gayrimeşru usulle 
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balık avlanması yüzünden çok azaldığını, ba
lıkçılık meslekinin ekmek parası kazandıramı-
yacak bir hale dönüştüğünü ve millî servetimi
zin grinden güne bu alanda yok edilmekte ol
duğunu yana yakıla anlattılar. 

Yalnız Gemlik'te 756 kayıtlı balıkçı ailesi 
vardır, bunlar sadece balıkçılıktan geçinmek
tedirler. Demek oluyor ki Gemlik körfezinde 
binlerce nüfus geçimini bu mesleke bağlamıştır 
Evvelce Gemlik balıkçıları yılda 30 bin kilo 
barbunya üretirken trolla balık avcılığına göz 
yumulması veya önlenememesi sonucu bugün 
yıllık istihsalin 100 kilo civarına düştüğünü öğ 
rendim. 

Bir tarafta Bozburun ile Yalova arasında 
denizden ince kum çıkarılması balık gücünde 
körfeze balık akımı ve yumurta bırakılmasını 
önlerken, diğer taraftan trolla deniz dibinin 
taranması bu felâketi bütün körfeze bulaştır
maktadır. 

Sayın senatörler Gemlik balıkçısının almak
ta olduğu kredi yıllık 120 bin lira civarında
dır. Bu balıkçılık merkezimizde Buzhane ve 
Tuzhane de yoktur. Balıkçılıkla geçmen körfez 
halkı bütün bu güç şartlar içinde bulunur ve 
hayatını büyük güçlükle idameye çalışırken. 
büyük bir disiplin ve kanunilik çerçevesi için-

1. —• Adalet Partisi Grupu Başkanlığının; Se
nato kısmi seçimleri neticesinde boşalan Grup Yö
netim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimlere dair 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
3 Haziran 1968 tarihinde yapılan Kısmi Sena

to Seçimleri münasebetiyle; Cumhuriyet Sena
tosu Bolu Üyesi Rahmi Arıkan, Cumhuriyet Se
natosu Ordu Üyesi Eşref Ayhan ve Cumhuriyet 
Senatosu Sivas Üyesi Ahmet Çekemoğlu'ndan in-
hilâl eden Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine 

de faaliyette bulunmaları gereken İmralı Ceza 
Evi Balıkçılık Kooperatifine ait motorların 
trolla balık avlamakta olmaları yaraya tuz -
biber ekmektedir. Gemlikte edindiğim bilgiye 
göre, bahis konusu imralı Balıkçılık Koopera
tifinin dört motoru vardır. Bunlardan sadece 
birisinin kaptanı, kötülüklerini bilerek trolla 
balık avlamayı reddetmekte diğer üçü ise, gün
lük balık istihsalini artırmak için bu usule baş
vurmakta ve böylece geleceği umursamamakta
dırlar. Balıkçılığın hâlâ 1878 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesine göre yapılmakta olma
sı temeldeki zaıf olarak görünmektedir. Balık
çı vatandaşlar Su ürünleri kanun tasarısının 
biran önce kanunlaşmasını beklemekte ve bu 
kanuna büyük bir ümit bağlamış bulunnıakta-
dırlar. Vatandaşların birçoğunda tasarının ka-
nunlaşmamasındaki sebebin balık ağalarının te
siri olduğu inancı vardır. Tasarı komisyon
dan çıkmış bulunmaktadır. Biran önce Millet 
Meclisinde ve Yüce Senatoda görüşülüp kanun
laşması temennisinde bulunurken Sayın Hü
kümeti, Gemlik körfezi balıkçılarının dertlerine 
eğilmeye ve imralı Balıkçılık Kooperatifine 
ait motorların trolla balık avlamalarını önliye-
cek ciddî tedbirler almaya davet ediyorum. 

Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (Al
kışlar) 

Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi Arif Hikmet 
Yurtsever, Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Os
man Mecdi Agun ve Cumhuriyet Senatosu Muş 
Senatörü isa Hisan Bingöl yedek üye olmaları 
hasebiyle seçilmişlerdir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi 
Grup Başkam 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Gündemle ilgili iki takrir var, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
tevhitli kanun tasarıları basılıp üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır, önemine binaen gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak gündemdeki bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

Başkanlığa 

Gelen kâğıtlar meyanında bulunan, Tarım Ba
kanlığı kadroları ile ilgili 2 ve 3 sıra No: da ka
yıtlı 1132 ve 1133 sayılı tasarının gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin temi
nini ve bütün işlere takdimen görüşülmesini arz 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Takrirler
de üç esas vardır. Birincisi tasarının gündeme 
alınması, ikincisi diğer işlere takdimen görüşül
mesi, üçüncüsü ivedilikle görüşülmesi. 

Şimdi 1132 ve 1133 Sıra Sayılı tasarıların 
gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin diğer işlerine takdimen görü
şülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/413; Cumhuriyet Senatosu 1/895) (S. Sayısı : 
1132) (1) 

BAŞKAN — 1132 Sıra Sayılı tasarının mü
zakeresine geçiyoruz. 

Gerekçe ve maddelerinin okunup okunmama
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Gerekçesi
nin okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Maddelerin okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkanım, gelen kâğıtlardan gündeme alınıyor. 
maddeleri dahi okunmuyor. O takdirde nasıl 
söz söyliyeceğiz? 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, Umumi Heyetin 
oylarına arz ediyorum, Umumi Heyetin iradesi 
bu yolda tecelli ettiği için artık ne sizin, ne be
nim her hangi bir hususa temas etmemiz müm
kün değildir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Madde
lerin okunmaması Tüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Okunmasını oylarınıza arz edi
yorum, Yüksek Heyet Kabul etmiyor. Yüksek 
Heyet demek ki, gelen kâğıtlardan okumuş. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeleri okutuyorum. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3658 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmına ilişik (1) sayılı cetvel
de derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

(1) 1132 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. ETa&deyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Devlet Memurları Ayhklartmn Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 saydı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadü ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/408; Cumhuriyet Senatosu 1/894) (S. Sayısı : 
1133) (i) 

BAŞKAN — önceliği kabul edilen tasarının 
gerekçesinin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 1133 Sıra Sayılı basmayeızı tutanağın so
rumdadır. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlı

ğı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Tarım Bakanlığı kısmına ilişik cetvelde gös
terilen derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi ekleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Tarım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yan üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasanmn tümü üzerinde söz istiyen sayın üye 
var mı? Yok. Tasanmn tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tasarı kanunlaşmışta'. 

3. — 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/48; Cumhuri
yet Senatosu 1/896) (S. Sayısı : 1134) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1134) sıra sayılı ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtıl-

(1) 1134 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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mış bulunmaktadır. Önemine binaen Gündem
de mevcut bütün işlere takdimen gelen kağıt
lardan gündeme alınarak öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

Kanunun adı : 
1963 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı. 1/896 

BAŞKAN — 1134 sayılı Kesinhesap Kanu
nunun gelen kağıtlardan gündeme alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Gündemimizdeki di
ğer işlere takdimen görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1963 bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı 
Madde 1. — 1963 bütçe yılının genel gi

derleri (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde gös
terildiği üzere, 

a) 7 744 087 348,45 lirası cari bütçe gi
derlerine, 3 744 463, 565,88 lirası da yatırım 
giderlerine, 

b) 445 916 522,48 lira, özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen mebaliğden yapılan 
cari bütçe giderlerine, 191 118 715,85 lirası da 
yatırım giderlerine, 

c) 272 255 435,57 lirası nâzım giderlere 
aidolmak üzere toplam olarak 11 997 841 588,23 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvelleri ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1963 bütçe yılı genel tahsilatı 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
11 493 931 705,74 lirası normal gelirlerden yapı
lan tahsilata, 236 821 466,08 lirası özel ka
nunlar gereğince, elde edilen gelir tahsilâtı
na, 272 255 435,57 lirası da nâzım gelir tah 
silâtma aidolmak üzere toplam olarak 
12 003 008 604,39 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi (B) cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — 2 ve 1 nci maddelerde yazılı 
gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
5 167 016,16 lira tahsilat fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 1963 bütçe yılı içinde ödenek 
dışı harcanan ve bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen 45058,34 liralık 
gideri karşılamak üzere aynı miktar tamamla
yıcı ödenek kabul edilmiştir. 4 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ter
tiplerinden 105 669 079,13 lira avans veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — 1963 bütçe yılı içinde harcan-
mıyan ve bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 881 687 323,10 
liralık ödenek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunu 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır. 
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4. — DEMEÇLER VE 

2. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in; soru
lara Anayasa ve İçtüzük hükümleri dairesinde 
zamanında cevap verilmediğine bu şekildeki ha
reketin Hükümeti murakabe imkânını kaldırdı
ğına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündemimizin sorular kısmına 
geçiyoruz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Gündemle 
ilgili usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan; değerli arkadaşlarım. Meclislerin tatile 
girecekleri günler yaklaşıyor. Kasım'dan beri 
T. B. M. Meclisinin faaliyetini tetkik edecek 
olursak, vicdanlarımızın rahatlık içinde olaca
ğım iddia edemeyiz. Başka bir deyimle; Hükü
met olarak, Meclisler olarak ve bu Meclislerde 
görev almış Senatör ve Milletvekilleri olarak 
teşriî görevlerini tam mânasiyle yerine getir-
mişliğin huzurunu duymak mümkün değildir. 

Bir yandan komisyonlarda yatan tasanlar, 
teklifler, bir yandan dolgun Millet Meclisi gün
demleri, bir taraftan da aylarca cevap veril-
miyen yüzlerce sorular. 

Anayasanın Meclislere ait müşterek hüküm
lerinden bahseden 8 nci maddesi malûmunuz
dur Kanunun bu maddesinde «soru, genel gö
rüşme, meclis soruşturmaları ve meclis araştır
ması her iki meslisin yetkilerindendir» diye 
yazılıdır. Esasen 88 nci maddenin matlabmda 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yol
ları.. A «Genel olarak» işaret vardır, ki kanu
nun metni mahiyetindedir. Ve bu bakımdan 
soruların icrayı denetlemek için tatbik edilen 
bir yol olduğu muhakkaktır. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 121 nci 
maddesine göre soruya sözlü cevap istemiş ise 
Başkanlık yazısının Bakanlığa gönderilmesin
den sonraki 3 ncü birleşim gündemine alınmak 
lâzımıdır. Bakan o gün soruya Cumhuriyet Se
natosu kürsüsünden cevap verir. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat nazarınızı 
çekerim, bu maddeye (verebilir) demiyor bu 
maddede «vermeye mecburdur» mânasına gelen 
«verir» âmir hükmü mukayyettir. Ancak 122 nci 

SÖYLEVLER (Devamı) 

maddeye g*öre Bakanın kürsüye gelip bir ayı 
geçmemek üzere geciktirme talebinde bulunma
sı üzerine Senatoca karar verilebilir. Soruya 
mühatabolan Bakan gününde hazır bulunmazsa 
cevap diğer soru gününe bırakılır. 

Bu hal böylece mütemadiyen devam edip 
gider mi? O zaman soru müessesesinin hikmeti 
vücudu kalmaz; Hükümeti, iktidarı denetle
mek mümkün olmaz. Şimdiki gibi. 

Evet arkadaşlar, hâdiseler ortadadır, tuta
naklar ortadadır. Bir Kasım'da Senato ve Mec
lis açıldı. Ben o zaman buraya 18 soru verdim, 
çeşitli konular hakkında, iki sene cevap alama
dım. 16 soru duruyor. Üst üste belki 15 - 20 
oturum böylece devam etti. Sorulara bakanlar 
cevap vermeye gelmediler. Böyle bir murakabe 
olacağını tahayyül edemiyorum. 

Hükümeti murakabe etmek belli bir konu 
üzerinde kamu oyuna ışık tutmak, gerçekleri 
ortaya çıkarmak maksadiyle konulmuş olan 
soru müessesesini maalesef işlemeye imkân ola-
mıyacak bir dereceye getirilmiş bulunuyor. 

Değerli senatörler; burada mühim mesele, 
halkın teşriî organa karşı duyduğu nişlerdir. 
Halk Demokratik nizamı tedvir eden partile
rin, onların elemanlarının davranışlarına, mec-
lislerdeki tutumlarına karşı itimadı sarsılmış
tır. Bunun en mühim delili bu seçimlerde, 2 Ha
ziran seçimlerinde müşahade olunmuştur. Halk, 
Parti, adaylarından ziyade bağımsızlara itibar 
etmenin yer yer işaretlerini vermiştir. Partiler
den ve çok az bağımsızlardan teşekkül eden 
yasama meclisleri Anayasaya ve hukuk kural
larına herkesten ziyade riayet ettiklerini gös
termedikçe bu itimatsızlık daha da genişliye-
cektir. Vatandaş Millet Meclisinde ve Senatoda 
Hükümetin murakalbeden kaçındığını ve soru
ların aylarca cevapsız kaldığını gördükçe tees
sürü derinleşmektendir. Sesinin duyulmadığın
dan, dâvalarına önem verilmediğinden ve bir 
kelime ile kendisine ehemmiyet verilmediğin
den hakkiyle şikâyetçidir. 

Filhakika Hükümet sorulara önem vermi
yor. Bu sorular ister iktidar kanadından, ister 
muhalefet tarafından gelsin, aldırış edilmi
yor. Sorulara cevap vermeyi bir tenezzül adde
diyor. Böyle hakka, kanuna ve hukuka riayet 
etmiyen hükümetler er geç halk indinde itioar-
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dan düşerler, hattâ kendi partileri içinde bile 
itimadı kaybederler. 

BAŞKAN — Sayın Özden, usul hakkında 
konuşmanın hudutlarını aşıyorsunuz? Rica ede
rim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, usul hakkındadır; görüşmem sizi üzme
sin usulün haricine çıkmıyorum. 

Bir senatör, bir milletvekili halk yığınları 
ile yaptığı temaslarının sonucunda böyle konu
ları soru haline getirerek Hükümeti bunlar 
üzerinde beyana davet eder de iktidar bundan 
kaçınırsa bu menfi hareketi kime karşı olur? 

Her halde soruyu soran Senatör ve millet
vekiline karşı değil, bizzat istinadettiği millete 
karşı teşriî görevini yerine getirmemiş olur. 

Muhterem senatörler, bizler rejimi ve do-
layısiyle demokrasiyi halkımıza sevdirmeye 
mecburuz. Bu yolda har türlü fedakârlığı yap
mak her zahmete katlanmak belli - başlı vazife-
lerimizdendir. 

Hal, Meclislerin ciddî çalışmalarına şahido-
lup çıkardıkları kanunların ihtiyaçlara tekabül 
ettiğine vicdanen kaani olacak ve o ortamın 
içimde bulunacaktır. Bir kaç gün sonra dağılıp 
seçim bölgelerimize gittiğimiz vakit soracak
lar: Bu milletin çok büyük dertleri var, birçok 
saralar var, bunlara ne esvap aldınız, ne yap
tınız? Bunlara cevap veremiyecegiz. 

Muhterem senatörler; önemli bir noktaya 
da temas etmek isterim; içtüzüğün 120 nci 
maddesi sarihtir. Bu da tatbik edilmiyor. Ya
zılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi lâzım 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
ran Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adalı yok... Sayın Ba
kan yok.. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Barbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu burada. 
Saym Başbakan.. Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

iken, buna riayet edilmiyor, içtüzüğün 124 ncü 
maddesine göre de Bakan hazır olduğu halde 
soru sahibi 2 nci defa hazır bulunmazsa soru 
yazılı soruya çevriliyor. Tüzük de bundan son
ra ne olacağı da yazılı değildir. Bu itibarla 
tüzüğün noksan cihetlerini önemle ele almak 
ve bu ihtiyaçları bir kere Senato Umumi Heye
tinin nazarı dikkatinden geçirmek lâzımgelir 
kanaatindeyim. 

işte arkadaşlar, gündemimizde 11 madde 
var; bunların bir kısmı Saym Başbakandan, 
bir kısmı Ticaret Bakanından, bir kısmı Millî 
Eğitim Bakanından, bir kısmı Millî Savunma 
Bakanından, bir kısmı içişleri Bakanından su
aller var. Sayın Bakanların oturdukları yere 
bakıyorum; Millî Eğitim Bakanından başka -
bilmiyorum - Bakan görmüyorum. Bu, hep böy
le devam etti, 15 - 20 - 30 defa böyle devam 
etti gitti. Murakabe nasıl olacak, denetleme 
nasıl olacak? Bunun içinden çıkmak mümkün 
değil. Ben, mensübolduğum partinin bir üye
si olarak konuşmuyorum. Sizler de aynı ıstı
rabı duyuyorsunuz, hissediyorum, yüzünüz
den okuyorum, hususi görüşmelerimizde kula
ğımla duyuyorum. Bu sebeple hep beraber Se
nato olarak bu meselenin üzerine eğilmek mec
buriyetindeyiz. 

Hepinizi sevgi ve saygiyle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Divan olarak tüzüğün tatbika
tı hususunda gerekli işlem yapılacaktır. An
cak burada bulunmıyan bakanların bir kısmı 
vazifeli olarak Ankara'da değillerdir. Bu hu
susa işaret etmek isterim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Burada, Sa
yın Başbakan? Yok. Soru gelecek birleşimi bı
rakılmıştır. 

4. -— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdendin, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
.i. — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

— 124 — 
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BAŞKAN — Sayın özden? Burada. Sayın 
Ulaştırma Bakanı? Yok Soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Sayın öüden? Burada. Sayın 
Ticaret Bakanı? Yok. Soru g'elecek birleşime 
bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, açılacak ilköğretmen 
okullarına dair sözlü sorusu ve Milli Eğitim Ba
kanı İlhamı E'rtem'in cevabi (6/153) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca? Bu
rada. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Burada. So
ruyu okutuyorum. 

10 . 10 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Açılacak ilköğretmen okullarının yerinin 
tesbiti bakanlık yetkili elemanları tarafından 
yapılması gerekirken A. P. il ve ilçe teşkilât
ları tarafından tesir edildiği, hattâ yer seçimi
nin bu teşkilâtların resmî toplantılarında ka
rarlaştırıldığını A. P. başkanlarının beyanların
dan öğrenmekteyiz. Okul yeri tesbit ve okul 
açmak teknik bilgi ve ihtisas işi olması gereği 
karşısında Millî Eğitim Bakanlığının tutumu
nun ne olduğunun, öğretmen okulu açılmasın
da ve yerinin seçiminde ne gibi şartların aran
dığının, Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinizi say
gı ile rica ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın İl-
hami Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAOVCİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosu
nun muhterem üyeleri; öğretmen okullarının 
yerinin tesbitinin bakanlıkça teknik şartlar 
dikkate alınmak suretiyle yapılmakta olduğu 
ve yapılacağı gayet tabiîdir. O bölgenin sosyal 
durumu, kültürel durumu, bir öğretmen okulu
nu besliyecek imkânlara her bakımdan sahibolup, 
olmadığı Millî Eğitim Bakanlığının yetkili ku
rulları tarafından tetkik edilmekte, ondan son-
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ra öğretmen okullarının yeri tesbit edilmektedir. 
Her hangi bir partinin iç bünyesi içinde parti
ler memleket meselelerini, siyasi meselelerinin 
tabiî icabı olarak kendilerinin yetkilerinde 
görerek, kendi içlerinde türlü karar alıp al
mamaları Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendir
mez. Binaenaleyh bu hususta her hangi bir 
yerde, her hangi bir parti kademesinde bir 
işlem yapılmışsa bu işlem Millî Eğitim Bakan
lığını bağlamaz, bununla alâkası yoktur. Nite
kim, zannediyorum, sözlü sorularına sebebolan 
izmir'de açılacak olan öğretmen okulunun ye
rinin tesbitidir ki, bugüne kadar henüz yer tes
bit edilmiş değildir. Yer, mutlak surette Millî 
Eğitim Bakanlığının ilgili uzmanlarının mahal
linde yapacakları tetkiklerden ve öğretmen oku
lu kurulması için şartların değerlendirilmesin
den sonra gerçekleşecektir. Onun için Sayın 
Atmaca emin olsunlar, öğretmen okullarının 
yerleri parti kongrelerinde veya parti heyet
leri tarafından değil eğitim icaplarına göre 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tesbit edil
mektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli Senatör arkadaşlarım; bu so
ruyu sormamın sebebi, Sayın Bakanın da açık
ladıkları gibi, izmir'de bir partinin yetkili or
ganlarının toplanarak izmir'in iki ilçesinden 
birisinde ilköğretmen olculu açılması konusu
nu bir gündem meselesi olarak ele almaları ve 
üzerinde tartışmaları ve oylamaları ve netice 
itibariyle 16 ya 1 oyla Kınık'ta bir ilköğretmen 
okulunun açılmasına karar vermeleri ve parti 
içi birtakım netice itibariyle çalkalanmalara 
sebebolmaları idi. Sayın Bakanın buradaki izah
ları beni tatmin etmiş bulunmaktadır. Bura
daki zapta geçen sözlerini hedef ittihaz ede
rek bu mühim konulara da, teknik bir konu, 
bir ihtisas konusu olan okul açılma işinin bir 
partiler konusu olmaktan çıkarılmasını, millî 
eğitim dâvalarının topyekûn partilerüstü bir 
mesele olarak ele alınmasını temenni ediyorum 
frendeniz de. 

Ancak, bu konu açılmışken şu hususu be
lirtmeden geçemiyeceğim. öğretmen yetiştirme 
ve öğretmen okulu açılmasında son yıllarda 
bilhassa üzerinde önemle durulması lâzımgelen 
'bir konu vardır. Açılan ve açılacak olan öğ-

— 125 — 



C. Senatosu B : 54 

retmen okullarının dörtte üçünden fazlası orta
okula dayalı öğretmen okulları olarak açılmak
tadır. Halbuki ilkokula dayalı öğretmen okul
ları köy çocuklarının ve fakir halk çocukları
nın daha kolay okuyabilmeleri imkânlarını ve 
olanaklarını genişletmesi bakımından büyük 
faydalar sağlamaktadır. Bu konu üzerinde de 
Sayın Bakanın durmasını; imkânı olan, bina
ları müsaidolan, şartları müsaidolan bir kısım 
öğretmen okullarını 6 sınıflı hale getirmek su
retiyle köy çocuklarının, fakir halk çocukla
rının daha geniş mikyasta okumalarına imkân 
sağlanmasını kendilerinden rica ediyorum. 

Buradaki konuşmalarında da belirttiği gibi, 
eğitim dâvalarının partilerüstü millî bir dâva 
olarak ele alınmasını tekrar temenni ediyor, 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Soldan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın il-
hami Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Muhterem senatörler; 
(köy çocuklarınm, fakir halk çocuklarının oku
masına şiddetle taraftarız ve bunun imkânları
nı yaratmanın peşindeyiz. Sayın Atmaca emin 
olsunlar, bu meseleyi çok büyük ağırlığı ile 
ele almaktayız, yalnız, plânda da belirtildiği 
gibi, bu hususta bir ufak düşünüş farkı vardır. 
O da bugüne kadar öğretmen okullarının 1 nci 
kısmını almak ve büyük ölçüde parasız yatılı
lık kontenjanlarını buralara tahsis etmek sure
tiyle, köy çocuklarının daha ziyade veya fa
kir halk çocuklarının bir branşta ilerlemesine 
imkân veren bir sistem idi. Biz bu sistemi de
ğiştiriyoruz. 2 nci devre lise ve lise dengeli 
okulların hepsinin temeli olarak ortaöğretimi 
kabul ediyoruz. Buna karşılık da Devlet orta
okulları açıyoruz. Binaenaleyh köy çocukları
nın, ikinci Beş Yıllık Plânda da belirtildiği 
gibi, parasız yatılılık sisteminden de % 80 
olarak faydalanacaktır. Ama Devlet ortaoku
luna gidecektir ve Devlet ortaokulunu bitirdiği 
zamanda, kabiliyetine göre, gerekirse öğret
men okuluna, gerekirse liseye, gerekirse sanat 
okuluna gitmek suretiyle kabiliyeti ölçüsünde 
eğitimin bütün imkânlarından faydalanmış ola
caktır. Binaenaleyh öğretmen okullarının bi-
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| rinci devrelerinin kaldırılması kendilerinin en
dişeye düştükleri gibi, netice doğurmıyacaktır. 
Bilâkis Devlet ortaokulları açılması suretiyle 
okuma gücünden mahrum olan köy çocukları
na, fakir aile çocuklarına kabiliyetleri ölçü
sünde eğitimin bütün dallarında gelişmek, 
ilerlemek ve tahsil yapmak imkânını verecek
tir. Bu hususu tavzihan arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artırılma
sına dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/454) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Burada. Sayın 
Millî Savunma Bakanı? Yok. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

BAŞKAN — Sayın Adalı? Yok. Soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gür soy trak'ın, ikili anlaşmalara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/490) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak? Burada. 
Sayın Başbakan Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin Özgür'ün, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'e 
karşı harekette bulundukları iddiasiyle tutuk
lanan öğrencilere dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/493) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin özgür? Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, 29 Nisan Gençlik Gününü 
anma toplantısına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/496) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu? Burada. 
Sayın içişleri Bakanı? Yok. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler. 
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8. — CUMHURİYET SENİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh- 1 
met Ozgüne.fin, eğitim konusunda Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/20y 

BAŞKAN — önerge daha önce Yüksek He
yetinizde okunmuştu. Uzun olduğu için şimdi 
sözü önerge sahibine veriyorum. 

Buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
yüksek okullarımıza ve fakültelerimize devam 
eden öğrencilerimizden büyük bir kısmı, yıllar
dan beri mağdur edildikleri, haklanın alama
dıkları, eğitimdeki bozuklukların düzensizlik
lerin giderilemediği iddiasiyle boykota başla
mışlar, fakültelerini işgal etmişlerdir. Boyko
tun ve işgal olaylarının dışında kalan öğrenci
ler de, yürüyüşleriyle, bildirileri ile boykot ya
pan ve okullarını ve fakültelerini işgal eden öğ
rencilere katıldıklarını ilân etmişlerdir. Bu öğ
rencilerin, adedleri onbinleri geçen bu öğrenci
lerin iddiaları doğru ise; Türkiye'de bir eğitim 
bozukluğu, eğitim düzensizliği, tek kelime ile 
bir eğitim buhranı vardır. Şayet bu öğrenci
lerin iddiası yanlışsa, öğrenciler hakları olmıyan 
birtakım şeyleri almak için sokaklara dökül
müşler, okullarını işgal etmişler, boykotlara baş-
mışlarsa onbinlerce Türk aydını genç, hata 
üzerinde birleşmişse, hata uğruna sokağa çık- ! 
mışsa, hata uğruna fakültesini işgal etmiş, oku- j 
lunu işgal etmişse yine Türk eğitiminde bir j 
buhran vardır. Bir kısım öğrencilerin iddiaları, j 
istekleri fakülteler, yüksek okullar veya Ba- I 
kanlık tarafından harfiyen kabul edilmiş ve \ 
boykotu terk etmişlerdir. Eğer bu öğrenciler i 
haklı iseler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, ; 
eğitim idarecileri tarafından, fakülte yönetici
leri tarafından kabul edilen bu istekleri haklı 
ise, yıllar yılı bu istekleri yerine getirmiyen 
çocukları sokağa dökülünceye kadar, boykot ya
pıncaya kadar, fakülteleri işgale mecbur edin
ceye kadar hakları eğer verilmemişse, Türk öğ- ; 
retiminde bir buhran vardır. Şayet çocukların ; 
istekleri haksız ise, eğer okul yöneticileri, fakül- i 
te yöneticileri zor karşısında bu istekleri kabul 
etmişlerse yine Türk öğretiminde bir buhran 
vardır. Arkadaşlarım; olaya neresinden bakar- : 
sak bakalım, hangi tarafına gözlerimize hangi 

rOSU ARAŞTIRMASI 
gözlükleri takarak bakarsak bakalım neticede 
Türk öğretimi derin bir buhranın içindedir. 

Meselenin özüne geçmeden evvel bâzı nokta
ları tesbit etmekte, bâzı soruları cevaplandır
makta büyük faydalar vardır. 

Bunlardan birincisi; Millet Meclisinde ben 
bu Senato araştırma önergesini verdikten sonra 
Millet Meclisinde bir genel görüşme açıldığına 
ve orada her şeyin görüşüldüğüne göre bir Se
nato araştırmasına ihtiyaç kalmış mıdır? Arka
daşlarım hemen cevaplandırayım ki, bilhassa bu 
genel görüşmeden sonra mutlaka bir Senato 
araştrıması zaruri olmuştur. Ben Millet Mecli
sindeki genel görüşmeyi başından sonuna kadar 
büyük bir itina ile izledim. Gördüm ki herke
sin maksudu da ayrı, rivayeti de muhtelif. Hal
buki eğitim konusu mutlaka partilerin üstünde 
günlük siyasi didişmelerin dışında ve bu ko
nuya politika çirkefi bulaştırmadan bunun üs
tünde kalınması lâzımgelen bir konudur. Böy
le olabilmek için evvelâ memleketi siyasi par
tilerin arasında bir görüş zemininin teşekkül 
etmesine hiç olmazsa teşhislerde beraber olma
ya ihtiyaç vardır. Hâdiseya çok ayrı açılardan 
takıldıkça hele hakikatler gözlerinizin içine 
baka baka tahrif edildikçe, küsülerde yalan 
söylendikçe sureti katiyede eğitim konusunda 
beraberliği temin etmeye imkân yoktur. Efen
dim bu şöyle olmuş, böyle olmuş şu kışkırtma, 
bu kışkırtma sanunda meydana geldi diyerek 
binlerce, onbinlerce Türk gencinin, birtakım 
kıvılcımların, kışkırtmaların peşine düşecek 
kadar olgunluktan uzak kabul etmek hatadır. 
Arkadaşlarım evvelâ partiler arasında müşte
rek bir anlayış zemini meydana getirebilmek 
için meseleyi parti menfaatlerinin, zümre men
faatlerinin üstüne çıkarabilmek için, önce ob
jektif bir araştırma yapmaya, sebepler neler
dir, hangileri haklıdır, hangileri haksızdır, on
ları ortaya çıkartmaya ihtiyaç vardır. Bu an
cak Meclis araştırması veya Senato araştırma
sı ile mümkündür. Olayları oluruna bırakmak, 
halkın çok sevdiğim bir tabiri ile «adam ben
den atlasın da nerede patlarsa patlasın» gibi 
bir devlet politikasının içerisine girmek bu hu
susta tatbik edilecek politikaların en kötüsü 
ve vatanperverlikten en uzağıdır. 
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Belirtmek istediğim ikinci nokta, şu soruya 
cevap vermektir. Hâdiseler yatışır görülüyor, 
bir üniversite kapatılmış, diğerlerine gerekli 
tâvizler verilmiş ve hâdise zirve noktasını dön
müştür. Şu hale göre bir Senato araştırmasına 
ne lüzum var? Birazcık tâvMerle, sununla bu
nunla meseleyi kapatmak mümkündür, öyle ise 
Senato araştırması bu işi yeniden alevlendirebi-
lir. Şu halde Senato araştırması açmıyalım, me
seleyi kapatmanın çarelerini arıyalım. 

Arkadaşlarım bu bizans zihniyeti, bu idarei 
maslahat zihniyeti bu ise karşı katılacak zihni
yetlerin en fenasıdır.. Glaylarm derin sebepleri, 
var, kökleri çok derinlerdedir bu olayın. Yıllar-
yılı birikmiş birtakım buhranların neticesidir. 
Bu buhranları mutlaka ortaya çıkarmak lâzım
dır. Bu buhranlar yıllardan beri devam eden ih
mallerin neticesidir. Bunları önce ortaya çıkara
lım, sebepleri açık seçik olarak ortaya koyalım. 
ancak ondan sonra tedaviye gitmek mümkün
dür. Hâdisenin üstünü örtmek, adanı aldırma 
şimdiye kadar nasıl geldi gitti ise bundan son
ra da böyle devam etsin demek, arkadaşlarım 
daha büyük buhranlara yol açabilir. 

Kanaatim odur M, gerek icranın, gerekse 
Parlâmentonun tutacağı iki doğru, akıllı yol 
var. Birisi meselenin üzerine güçle gitmemek, 
kuvvetle gitmemek. Hükümet bunu yaptı. Cid
den bu hareketi tebrike şayandır. 

ikincisi; bundan sonra meselenin derinliğine 
inebilmek, hâdiseyi bütün unsurları ile lif lif 
ortaya çıkarmak ve bunlara çare bulmaktır. 
Maalesef Parlâmento bu istikamette hareket 
edecek gibi görünmüyor. Genel görüşmeleri din
lediğim zaman gördüm ki, Millet Meclisinde ge
rek gruplar adına, gerekse Hükümet adına ko
nuşanların ifadeleri asla meseleyi bu istikamete 
götürme niyetinde değildir. Arkadaşlarım tek
rar edeyim. Olaylar çok daha şiddetli şekilde 
yenilenebilir. Olayın, Sayın Başbakanın temen
ni ettiği gibi, bir defa daha nüksetmiyeeek şe
kilde halletmenin meseleyi bir defa daha orta
ya çıkarmıyacak şekilde bu gibi böyle fakülte 
işgalleri, okul işgalleri, boykotları, öğrencinin 
sokağa dökülmesi gibi hareketlerin bir daha ol
maması için tekraren mutlaka meselenin üze
rine gitmek, meselenin sebeplerini ortaya çı
karmaktır. 

Arkadaşlar, üzülerek söyliyeyim ki; fakülte 
ve üniversitelerimizin yöneticileri olayların çok 
gerisinde kaldıkları için, meseleleri sadece pro
fesör odalarının pencerelerinden seyrettikleri 
için hâdiselerin çok gerisinde kalmışladır. Taa 
buhran ortaya çıkıp işgaller başlayıncaya ka
dar, boykotlar başlayıncaya kadar gerekli ted
birleri almamışlardır. Elimizde bir üniversite 
araştırma raporu var. Orada öğrencilerin istek
leri, üniversitenin düzeltilmesi lâzımgelen nok
talar, yüksek okullar ve nihayet bütün bu yük
sek okullara, fakültelere semin teşkil eden, 
dayanak olan orta öğretim müessesesinin dü
zeltilmesi için tavsiyeler var. Fakat bunların 
hiç birisini ne icra, ne de üniversiteler yerine 
getirmemişlerdir. Yıllar yılı bütçe görüşmele
rinde Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi bura
ya geldiği zaman bir çok hatipler çok değerli 
fikirler ileriye sürmüşler, her kanattan. Fakat 
bunlar sadece burada bir hoş seda olarak kal
mış, sadece arşivlere gitmiş, fakat bunlar yeri
ne getirilmemiştir. 

Şimdi ' arkadaşlarım, üniversite idarecileri 
na?ıl olayların gerisinde kaldılarsa, Parlâmen
to aksine olayların ilerisine çıkmalıdır. Kanaa
timizce tedbirli idare olaylara vukuundan ön
ce tedbir almaktır. Hâdiseler çıktıktan sonra 
olaylara tedbir aramaya kalkışmak aslında 
meseleyi halletmez. Mesele hâdise vukubulma-
dan evvel görmek, onun tedbirlerini alabilmek
tir. Üniversitenin, üniversite yöneticilerinin düş
tüğü duruma Parlâmento (düşmemelidir. Mutla
ka olayın sebeplerine inmeli ve bunları giderme 
çarelerini aramalıdır, Çünkü yarın okul yöneti
cilerinin yapabilecekleri yapıldıktan, icranın 
yapabilecekleri yapıldıktan sonra meseleler ka
nun teklifleri, kanun tasarıları halinde huzuru
nuza gelecektir. Meselenin sebeplerini kulaktan 
duyan gazete havadisleri ile takibetmeye imkân 
yoktur. Çünkü kimisi ak demekte, kimisi kara 
demektedir. Herkesin, daha evvelden söyledi
ğim gibi, maksudu ayrı, rivayetleri muhtelif
tir. Maksutları da, rivayetleri ide bir araya ge
tirebilmek için meseleye müşterek bir teşhis ko
yabilmek için Senato mutlaka hâdisenin üzerine 
gitmeli ve meseleyi araştırmalıdır. 

Dokunmak istediğim bir nokta da şudur; 
bir hatip kütle psikolojisinden bahsederek şöy
le demiştir. Efendim; kütle psikolojisi benzine 
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batırılmış bir pamuğa benzer. Bir küçük kıvıl
cım alevlendirir. Bu hangi devrin, hangi anla
yışıdır 'bilmem. Fakat bilimsel hiçbir değeri yok
tur. Sureti katiyede kütle psikolojisi bir benzi
ne batırılmış pamuğa benzemez ve hiçbir top
lum, hiçbir kütle ortada eğer buhran potansi
yeli yoksa ne kıvılcımla harekete getirilebilir, 
ne de alev makinesi ile. Eğer ortada bir buh
ran potansiyeli yoksa, ruhlarda birikmiş birta
kım haksızlıklara uğrama psikolojisi mevcut de
ğilse, bu takdirde hâdiselerin üzerine alev ma
kinesi ile dahi 'gitseniz kimseyi kıpırdatamazsı-
nız. Ama eğer buhran potansiyeli varsa, eğer 
yıllar yılı içerde haksızlığa uğramışlık psiko
lojisi birikmişse, bu takdirde, ne kıvılcıma ih
tiyaç vardır, ne 'de başka şeye. Analojik düşün
meye hevesli olanlara eğer mutlaka analojik 
düşünmek zaruri ise, ben şu misali vereyim: 
Öyle bir baraj tasavvur edin ki, içinde su yok. 
isterseniz bütün barajın bentlerini acın. ister
seniz bütün gücünüzle oradan bir su kinetik 
enerjisi meydana getirmek için gayret sarf edin. 
Elde edeceğiniz sadece sıfırdır Ama baraj dolu 
ise, eğer bu barajın emniyet sübapları sonuna 
kadar kapalı ise, bu takdirde siz ister şeddi açm, 
hter açmayın; erinde geçinde toplanan o po
tansiyel mutlaka bentleri yıkacak ve önünde 
durulmaz bir güç halinde ortalığı kaplıyacak-
tır. Dava buradadır arkadaşlarım. Mesele buh
ran potansiyeli meydana getirmemektir. Buh
ran potansiyeli ruhlarda bir defa birikti mi, 
toplumun maşeri şuurunda buhran potansiyeli 
bir defa kütleleşmeye başladı mı bunun karşı
sında kimse duramaz. 

Buhran potansiyelinin teşekkülünde üç saf
ha vardır. 

Birinci safha; huzursuzluk fertlerin kendi 
ruhlarında meydana gelir. Tek tek fertler mev
cut düzenden şikâyet etmeye, mevcut durum
dan şikâyet etmeye başlarlar. Sonra bu fertler
den gruplara intikal eder. Bu şikâyetler grup
laşmaya, gruplar içerisinde şuurlaşmaya başlar. 
İşte bu grup şuurlaşmalarından toplum sınır
lanmalarını doğru gitmeye başladı mı, buhran 
potansiyeli gruplardan kütleye atladı mı; csı-
•dan sonra arkadaşlar bunun önüne geçilemez. 
Biz diyoruz ki, (bugün üniversite olaylarını baş
latan arkadaşlarımız en itidalli istekleri ortaya 
çıkarmışlardır ve üniversitenin orta kanadına 
mensup arkadaşlardır, mutedil isteklerle orta

ya çıkmışlardır. Bu arkadaşların yenik düşme
leri bunların isteklerinin bir kenara itilmesi bü-
tün öğrencileri ve millî eğitimde reform istiyen 
kütlelerin gözlerini, organize ideolojik gruplara 
çevirecektir. Organize ideolojik gruplar işe gir
diği gün pirincin taşım kimse ayıklıyamıyacak-
tır. Ben bunu bu kürsüden söylemeyi vazife bi
lirim. 

Yine esas konuya geçmeden önce tesbit et
mek istediğim noktalardan birisi de sudur: Sa
yın Barbakan diyorlar ki; eğitim konuları uzun 
vadeli konulardır, Kendisi ile hemfikiriz. Eğitim 
konuları uzun vadeli konulardır. Yine Sayın 
Başbakan diyorlar ki; akşamdan tedbir alıp sa
bahları meseleleri düzeltmek mümkün değildir. 
Bu da doğrudur. Ancak, bu sözler kadar doğru 
ve Sayın Başbakanın temas etmediği üçüncü bir 
doğru daha vardır. O da şudur ki; dün atma
dığımız bâzı adımların cezasını bugün çekiyo
ruz. Bugün atmadığımız bâzı adımların cezasını 
da yarın çekeceğiz. O kadar ki, bugün almmı-
yan tedbirler derece derece istikbalde tesirlerini 
gösterecekler ve istikbalin idarecileri gelecek 
diyecekler ki, eğitim konulan o kadar uzun 
vadeli konular ki, bugün yapıp sabahleyin 
neticesini almak mümkün değildir. Zaten arka
daşlarım, Türk eğitiminin talihsizliği budur. 
Hani ben burada bir hikâye anlatmıştım. Ya 
padişah ölür, ya at ölür, ya ben ölürüm felse
fesi. Bütün millî eğitime şimdiye kadar bu fel
sefe hâkim olmuştur. Gelmiş geçmiş Bakanlar; 
adam şurada kaç günlük ömrüm kaldı. Hele 
ben şöyle bugün tedbirimi alıp, yarın meyvesi
ni toplıyabileceğim işlerin peşine düşeyim, de
mişler ya padişah ölür, ya at ölür, ya ben ölü
rüm felsefesinin içerisine girmişler ve uzun 
vadeli eğitim tedbirlerini almaktan kaçınmış
lardır. Halbuki eğitim ancak uzun vadeli ted
birle düzeltilir. Başka türlü eğitimi düzeltmek 
mümkün değildir. Bu da ancak evvelâ Türk 
eğitimi nerededir, dünyadaki eğitime nazaran 
Türk eğitimi ne durumdadır? Dünyadan daha 
ileride miyiz, geride miyiz, eğitim felsefemizin, 
eğitim politikamızın, eğitim sistemimizin ve 
eğitim düzenimizin acaba çağdaş medeniyet se
viyesindeki yeri nedir? 1870 Fransa'sından alıp, 
kopya edip büyük bir hırsla bağrımıza bastığı
mın, kucakladığımız eğitim sistemi acaba ken
di vatanında ne durumdadır? Bütün bunları 
araştırıp ortaya çıkarmadıkça eğitim problem-



C. Senatosu B : 54 25 . 6 . 1968 O : 1 

leri halledilemez. Senatonun ve Meclislerin va
zifesi önce bunları ortaya çıkarmaktır. 

Şimdi arkadaşlarım bu hususu böyle bitir
dikten sonra esas konuya gelelim. Türk eğitimi 
üzerinde şimdiye kadar çeşitli fikirler ileri sü
rülmüş, raporlar hazırlanmıştır. Bunlardan bi
risi de, bu raporlardan birisi de 1966 Bütçe 
Karma Komisyonu raportörleri tarafından ha
zırlanmış olan şu rapordur. Bu raporun altında 
iki A. P. Milletvekilinin de imzası vardır. Ay
rıca bu rapor Karma Bütçe Komisyonunda mü
zakere edilirken, münakaşa edilirken söz alan 
bütün hatipler, sadece Sayın Şükrü Koç hariç, 
söz alan bütün hatipler bu raporu büyük bir 
hüsniniyetle kabullenmişler, raporu yazanları 
övmüşler ve bu rapora katıldıklarını ifade et
mişlerdir. Hattâ o zamanlar Millet Meclisinin 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı olan bir A. P. 
Milletvekili aynen bu raporu beğeniyor ve ra
pora aynen katılıyorum. Çünkü bu rapor sade
ce tenkid etmiyor, aynı zamanda tedbirlerini 
de getiriyor demiştir. Şimdi bu rapor acaba 
bizim Millî Eğitimimizi nasıl görüyor, müsaade 
buyurursanız sadece giriş kısmından bâzı kı
sımları okuyayım. «Türk Milleti uzun zaman
dan beri çağdaş medeniyet seviyesine yüksel
me gayretleri içerisindedir.» Rapor böyle di
yor. «Bizi çağdaş medeniyet seviyesine götüren 
dik yokuş üzerinde yeterli bir hızla ilerlediği
mizi iddia etmek epeyce güçtür. Bu yola bizim
le birlikte çıkmış olan bâzı milletler etkili bir 
eğitim, sayesinde yokuşu tırmanmışlar, isimle
rini geri kalmış milletler arasından sildirmiş-
lerdir. Bizim geri kalışımızın sebepleri neler
dir: büvük fedakârlıklar pahasına giriştiğimiz 
kalkınma çabalarımız neden yeteri kadar başarı
lı olamamaktadır? Bunun çok çeşitli âmilleri 
arasında eğitim sistemimizin ve eğitim düzeni
mizin başta geldiği muhakkaktır. Gerçekten 
eğitim sistemimizin ve eğitim düzenimizin eko
nomik, sosyal ve moral kalkınma çabalarımıza 
paralel yönde gelişip gelişmediği, yurdumuzun 
şartlarına ve kalkınma ihtiyaçlarımıza uygun 
olup olmadığı tartışma konusu olagelmiştir. 
Bilimsel temellerine ancak Yirminci Yüzyılın 
başında oturtulan eğitim konusunun Batı dün
yasındaki gelişmelerinden habersiz kaldığımız 
iddia edilemez. Aksine Batı'daki eğitim ve öğ
retim gelişmeleri kısa gecikmelerle bize intikal 
etmiştir, öbür taraftan Türk dünyasının bilhas

sa islâmiyetten sonra epeyce yaygın bir eğitim 
atmosferine ve geleneğine sahibolduğu da bir 
gerçektir. 

Batı ile aramızdaki fark başlangıç noktasın
dan ziyade gelişme yön ve hızında eğitim sis-
temindedir. Şu son paragrafı ben ilâve ettim, 
onun için bu kısmı birazcık izah etmek isterim. 

Arkadaşlarım, Batı'da eğitim bilimsel temel
lerine 20 nci Asır başlarında oturtulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, bu okuduğu
nuz sizin önergeniz mi yoksa Bütçe Komisyonu 
raportörlerinin raporu mu efendim? Yani ben 
takibettim sizin önergenizi de. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, benim önergemin baş kısmına bütçe 
raporunu aynen almışımdır. 

BAŞKAN — Peki efendim, devam buyurun 
lütfen. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — 20 nci 
Asrın başında bilimsel temellerine oturtulan 
eğitim konusunda Türk toplumunun başlangıç 
bakımından geri kaldığı iddia edilemez. Cidden 
Batı dünyasında meydana gelen gelişmeler kı
sa fasılalarla bize gelmiştir. Ancak bütün gay
retlerimize rağmen sağlam bir eğitim düzeni ve 
bir eğitim sistemi kuramadığımız içindir M, 
bir türlü kalkınmamıza yardımcı bir eğitim 
meydana getirememişizdir. Ve bundan dolayı
dır ki, Batı'dan çok geride kalmışızdır. Batı'-
nın en büyük eğitimcilerini milyonlar sarf ede
rek memleketimize getirmiş ve rapor hazırlat-
mışızdır. Meşhur John Dewey dahi davet edi
lerek, Türkiye'ye gelmiş, Türk eğitimini tetkik 
etmiş ve raporunu vermiştir. Ben 1960 ta Maa
rif Vekâletine gittiğim zaman, tam yirmi iki 
tane rapor görmüşümdür. 

Bu 22 tane raporu yazdırabilmek için, mil
yonlarca lira sarf edilmiş, ancak bu raporlar 
doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığı ar
şivlerine girmiştir. O 22 rapordan hangisi tat
bik edilse bugün Türk eğitimini düzeltmek 
mümkündür. Her hangi birisini çekin alın o 22 
rapordan, tatbik edin, mutlaka Türk eğitimi 
düzelecektir. Ancak ne yazık ki, o günden bu
güne bütün bu eğitim sorunlarını ele alacak, 
inceliyecek, yurt gerçeklerine uygun bir düzen
le tatbik edecek bir eğitim teşkilâtını kurama
mış olduğumuz içindir ki, sadece mütahassıs 
getirmiş, raporu hazırlatmış ve fakat bu rapor-
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lardan faydalanamaımşızdır. Çeşitli seviyedeki I 
eğitim kurumlarımız ekonomik ve sosyal kal- I 
kınmamızm, şiddetle muhtacolduğu eğitilmiş 
insan gücünü zamanında, yeter sayıda yetiştir
me imkânından mahrumdur. Arkadaşlar, üzü
lerek söyliyeyim ki, Türkiye'de eğitim kurum
ları günden güne medreseleşmektedir. Medrese
leri sadece dine dayalı eğitim kurumları ola
rak saymak yanlıştır. Medreselerin mümeyyiz 
vasfı skolâstik eğitim yürütmesindedir. Ve bi
zim bugün ortaokuldan tutun üniversiteye ka
dar bütün eğitim kurumlarımız günden güne 
medreseleşmektedir. Ayrıca önemli olan nok
ta şudur ki, yüksek okul eğitiminin, fakülte 
eğitiminin istinadettiği, dayandığı ortaöğretim 
iki bakımdan felce uğramıştır. Bunlardan birisi 
müfredat meselesidir. Ortaöğretimde müfre
dat ne kadar kötü olması mümkünse o kadar 
fenadır. 

İkincisi; orta öğretimde bugün mâlik oldu
ğumuz, iyi yetiştirilmiş çok büyük itina ile 
yetiştirilmiş bir öğretmen kütlesine rağmen, 
Orta öğretim Genel Müdürlüğünün bir iltimas 
yuvası haline gelmiş olması orta öğretimi felce 
uğratmıştır. Ben bu kürsüden orta öğretinde 
nasıl iltimasların yapıldığını, nasıl Genel Mü
dürün sabahtan akşama kadar partizan istekleri 
yerine getirmek için çırpındığını, bunun dışın
da başka bir işe bakmadığını misalleriyle ver
dim. Arzu ediyorsa Sayın Bakan taptaze, yep
yeni misâlleri vesikalariyle birlikte kendilerine 
vermeye hazırım. Hem öyle vesikalar ki şura
da, hazır bekliyor. Binaenaleyh arkadaşlarım, 
eğer yüksek okul öğretimini, eğer üniversiteyi 
düzeltmek istiyorsak, evvelâ orta öğretimin se
viyesini düzeltmek, zorundayız, öyle bir müf
redatla, bu kadar feci bir müfredatla, bu kadar 
çağ dışına çıkmış kurunu vustai bir müfredatla 
ve nihayet bu kadar kötü bir eğitim idaresi 
ile, orta öğretimi düzeltmek, ondan sonra bura
dan üniversiteye talebe yetiştirmek mümkün de
ğildir. Bugün, birçok liselerde lise mezunları 
fiilen ortaokul mezunudur. Ortaokul seviyesin
den bir santim daha yukarıda değildir. Bugün 
bâzı fakültelerimizin ve yüksek okullarımızın 
mezunları iyi bir lise mezunudur. Arkadaşlarım, 
bu eğitim müesseselerimizin seviyesi yüksel
medikçe, bu eğitim seviyesi düzeltilmedikçe me
seleye yaklaşmak mümkün değildir. Binaena
leyh, araştrıma evvelâ buralara doğru gitmeli, j 

I orta öğretimin seviyesini tesbit etmelidir. Aca
ba kabahatin ne kadarı orta öğretimde, ne ka
darı yüksek okulda? Bu mutlaka ortaya kon
malıdır. Raporda diyor ki, eğitim sistemimiz
den ve eğitim düzenimizden öğrenci şikâyetçi, 
jğretmen şikâyetçi, üniversiteler şikâyetçi, bü
tün vatandaşlar şikâyetçidir. Şikayetçi olmıyan 
tek kişi var... Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Yıllar yılı böyle olmuştur. 

MEHMET ÖZG-ÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, meseleyi böylece ortaya koyduktan 
nonra... Yalnız şurasını Sayın Bakan söyledik
ten sonra belirteyim, Bakanlıktan ayrıldıktan 
sonra o da şikâyetçi olacaktır. Ben şimdiye ka
dar çok Maarif Vekilleri gördüm. Koltukta 
oturduğu müddetçe her şey süt - liman. Kol
tuktan ayrıldıktan sonra bana gelmiş demişler
dir ki; «özgüneş, sen haklı imişsin. Keşke on
ları yapsaydık.» Ben eminim, göreceksiniz yarın 
"Bakanlıktan ayrıldıktan sonra, Sayın Bakan da 
şikâyetçi olacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, eğitim konusu bizim 
için sadece bir kalkınma, sosyal ve ekonomik 
kalkınma dâvası değildir. Bizim için bir beka 
davasıdır. Bu hususu birkaç misalle birkaç 
noktaya temas ederek anlatmak istiyorum. 

Bir memleketin problemlerini sağlam yol
dan ele alabilmek için, o memleketin evvelâ 
jeopolitiğini ortaya koymakta fayda vardır. 
Çünkü bir milletin sosyal ve ekonomik problem
leri o milletin jeopolitiği ile yakından ilgilidir. 
Meksika için doğru olan bâzı sosyal ve eknomik 
meseleler bizim için yanlış, bizim için doğru olan 
bâzı problemler bir başka memleket için hata
lıdır. Şu halde her memleketin sosyal prob
lemleri, o memleketin jeopolitiği ile yakından 
ilgilidir. Bundan dolayıdır ki, Türkiye jeopo
litiğinin birkaç noktası üzerinde duracağım. 
Malûm dünyada iki tane blok var. Birisi Doğu 
bloku, diğeri Batı bloku veya daha doğru 
bir tâbirle iki jeotrajik güç var. Bu iki gücün 
temas ve mücadele sahası üzerinde bir jeopo
litik şerit var. 

Koreden başlar bu şerit, taa Finlandiyaya 
kadar devam eder. Dikkat edilirse, bir dünya 
haritasına bakılırsa, görülür M, bu jeopolitik 

j şerit üzerinde, bu iki jeostratejik gücün çar-
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pışma, mücadele ve temas sahası üzerindeki 
memleketler ya bölünmüşler, veya büyük iç ve 
dış buhranların içine düşmüşlerdir. Kore bölün
müştür, kardeş kardeşin kanına susamış, baba 
evladın gırtlağına sarılmıştır. Arkadaşlar Vi
etnam bölünmüştür. Kardeş kavgası devam et
mektedir. Batı Almanya bölünmüştür. Bunun 
dışında bu şerit üzerinde bulunan diğer mil
letler de büyük sosyal ve ekonomik problemle
rin içindedir veya bu problemlere itilmiştir. 
Bu şerit üzerindeki milletlerde etnik gruplar, 
etnik farklar, mezhep ve din farkları, zümre 
menfaatleri alabildiğine kışkırtılmakta ve bü
yük buhranlar meydana gelmektedir. Bu ça
resizdir, arkadaşlar. Bu jeopolitik durumun bir 
icabıdır, iki büyük kuvvet bir memlekete el 
uzatmaya başlarsa, iki büyük kuvvet bir saha 
üzerinde temas ve mücadeleye başlarsa, o sa
ha üzerinde birtakım etnik gruplar gayet ta
biî ki kışkırtılacak, mezhep ve din farkların
dan faydalanılacak zümre menfaatleri alabildi
ğine kışkırtılacaktır. Bu milletlerin bölünme-
memeleri için, bu milletlerin bünyelerinin sağ
lam kalabilmesi için tek çare o milletlerin iç 
bünyelerini kuvvetlendirecek reformların, bu
nun başında eğitim reformunun mutlaka yapıl
ması gerekir. Çünkü bir memlekette etnik grup
lar farkını ortadan kaldıran, mezhep mücade
lelerini yok eden, zümre menfaatlerinin çar
pışmasını asgari hadde indiren o memlekette
ki müşterek duygulardır. O memlekette fer
de verilen vatandaşlık duygusu, aynı milletin 
evlâdı olmanın duygusu ve nihayet bir vatan 
üzerinde bir ülke için yasama duygusudur. Bu 
duyguyu ancak eğitim verir. Bir memlekette 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın mânevi zemin 
ve atmosferini, teknik vasıtalarını yaratan ve 
onu besliyen tek unsur eğitimdir. Halbuki bi
zim memlekette, maalesef arkadaşlarım, eğitim 
ortadan tamamen kalkmıştır. Sadece pasif, klâ
sik bir öğretim vardır. Bugün ne orta öğretim
de, ne üniversitede eğitime gerekli önem veril
memektedir. Eğitimle öğretim beraber ele alın
madıkça, fert öğretimin yanında aynı zamanda 
eğitime tabi tutulmadıkça bir memlekette 
millî birlik ve beraberlik sağlanamaz. Kaldı ki, 
arkadaşlarım; ben yazılı soru ile iki defa Baş
bakanın dikkatini çektim ki, bugün devletin 
önemli bir yerinde memleket topraklarının bir 
kısmının ayrılması için gayret sarfeden, mez-

I hep farklarını tahrik eden insanlar var. Millî 
Güvenlik Kurulu Merkezî istihbarat Teşkilâtı 
da Hükümetin dikkatini çekiniştir. Ancak, ay
lardan beri bu hususta bir tedbir ahnmamıştır. 

Arkadaşlarım; bir memlekette mezhep fark
ları mütemadiyen tahrik edilirse, birtakım kim
seler etnik grupları tahrik etmeye devam eder
lerse ve nihayet eğitim eğer bu memleketin he
yeti mecmuasını bir Türklük şuuru içerisinde, 

I bir millî şuur içerisinde eriterek bir millet 
yaratma peşine düşmezse, o memlekette gayet 
tabiî ki, kışkırtmalara müsait bir zemin ola
caktır. Elbette her memleketin fertlerini kış
kırtmak için birçok tedbirler alınacaktır. Dı
şarıdan birçok kimseler, tıpkı bugün TürM-
ye^de olduğu gibi, Türkiye'ye Kuzeyden ve Gü
neyden uzanan ellerle Türkiye'nin karıştırıl
dığı gibi, başka memleketleri de karıştırmak 
istiyeceklerdir. Ama o memleketin fertleri, o 
memleketin yöneticilerine düşen vazife o mem
leketin iç bünyesini kuvvetlendirmek, o mem
leketin vatandaşlarını bir birine bağlıyacak 
sosyal bir zemini meydana getirmektir. Bu 
yapılmadıkça, eğitim bunun için seferber edil
medikçe, gayet tabiîdir ki, birçok arızalar ola
caktır. 

Arkadaşlarım, yine eğitim de bizim için 
ikinci önemli konu Avrupa entegrasyonu mese
lesidir. Bugünkü Avrupa milletleri bir birlik 
içerisinde toplanmak, iki büyük jeopolitik güç 
içerisinde üçüncü bir güç meydana getirmenin 
çabası içindedirler. Biz bu birliğe girmeye ka
rar vermişiz. Bu birlik, geniş ölçüde teknik 

I güce sahibolan, eğitilmiş insangücü olan bir 
j birliktir. Biz bu birlik içerisine bugünkü sos

yal ve ekonomik durumumuzla, bilhassa bugün
kü eğitim sistemimiz ve eğitim düzenimizle gir
diğimiz takdirde Avrupa'nın yetiştirlmiş insan
gücü karşısında bizim ekonomik, sosyal ve moral 
güçlerimiz sarsıntıya uğrıyabilir. Biz bugün hu
dutlarımız kapalı iken, bütün gümrük tedbirle
rini almış olduğumuz halde ekonomik, sosyal 
ve moral güçlerimiz Avrupa'nın etkisi altında 
kalmaktadır. Ya yarın Avrupa'nın eğitilmiş in-
sangücüne, mamul maddelerine sermayesine 
karşı hudutlarımız açılır, bir Avrupa birliği 
meydana getirilecek olursa böyle bir Avrupa 
birliğinn içerisinde Türkiye'nin durumu ne ola-

I çaktır? Bugünden tedbir almazsak bugünden 
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yann meydana gelecek olaylar için ekonomik 
ve sosyal bünyemizi takviye etmeksek, bilhas
sa kalkınmanın itici gücü olan, kalkınmayı mey
dana getiren en büyük etken olan eğitim sis
temimizi de düzeltmezsek Avrupa Birliğinin 
içerisinde çok müşkül, çok rahatsız bir duru
ma girebiliriz. 

Arkadaşlarım eğitimi önemli kılan bir üçün
cü nokta her yıl rekor seviyesinde artan nüfu-
sumuzdur. Her yıl bir milyon yeni vatandaş 
ekmek istemektedir, eğitim istemektedir, sağ
lık hizmeti istemektedir. Bunun nüfus plânla
ması ile, doğumları tahdit ile tamamen önliye-
bileceğimizi zannedenler hatadadır. % 3 art
mayı ne yapacaksınız? Topu topu, indireceksi
niz % 2 ye. Şu halde yılda bir milyon ek
mek istiyen mideyi 750 000 e indireceksiniz. 
Ama bu yeni 750 0O0 de mutlaka ekmek istiye-
çektir. Bütün bu yeni vatandaşlara ekmek ve
rebilmek için, eğitim verebilmek için, sağlık 
hizmeti verebilmek için tek çare Türkiye'de ge
niş bir eğitim seferberliği meydana getirmek, 
bilhassa eğitim düzenini müstahsil vatandaşlar 
yetiştirecek şekilde ayarlamaktır. Bugün Türk 
eğitimi Hazineye açık bono çekmekten başka 
bir şey yapmamaktadır. Türk eğitimi bugün 
yeteri kadar müstahsil unsur yetiştirememekte
dir. Mutlaka eğitimimizi vatandaşı üretici du
ruma getirecek, bir kısmını kısa yoldan, bir 
kısmını uzun vâdede üretici hale getirecek şe
kilde düzeltmek zorundayız. Arkadaşlarım. 
kalkınmış milletler incelenirse, görülür ki, kal
kınmanın üç temel unsuru vardır. Bu temel 
unsurlar meydana getirilmedikçe bir milletin 
kalkınmasına imkân yoktur. Şimdiye kadar 
tarih bu unsurlar ihmal edilerek kalkınmış bir 
milleti göstermez. Bunlardan birisi; kalkın
manın yaygın hale gelmesidir. Yani bütün va
tandaşların kalkınma çabası içerisine girmesi
dir. Bu demektir ki Cumhurbaşkanından en 
mütevazi vatandaşa kadar kalkınmanın icabet-
tirdiği sıkıntılara katlanmak, kalkınmanın 
ica^ettirdioi tasarrufa gitmek, kalkınmanın 
ieabettirdiği gayretin içerisine girmektir. Bir 
memlekette Cumhurbaşkanından en mütevazi 
vatandaşa kadar kalkınmanın arzusu yaygın ha
le geldikçe, o millet kalkınamaz. 

İkincisi; bir milletin kalkınabilmesi yeni 
metodlara, yeni tutum ve davranışlara, mil

letin kendini uydurabilmesi için, ona rehber
lik edecek, ona öncülük edecek faziletli, ehli
yetli ve feragatli bir aydınlar kütlesine ihtiyaç 
vardır. Bu dediğim vasıflan haiz olan bir ay
dınlar kütlesini yetiştirmedikçe, aydınlar küt
lesini bu istikâmetlere doğru sürmedikçe bir 
memleketin kalkınması mümkün değildir. Bir 
memleketi ancak aydınların öncülüğünde kal
kındırmak mümkündür. Aydınlar olmadan, 
rehberlik edecek bir aydınlar kütlesi olmadan, 
veya aydınlar kütlesini bir kenara iterek, ay
dınlar kütlesini horlayarak bir memleketi kal
kındırmak mümkün değildir. 

Ve nihayet arkadaşlanm, 3 ncüsü Fransız
ların Espri de Corps, Anglsaksonlann Belon-
ging Sprit dedikleri, ferdî topluma feragatle 
bağlayan, gururla, bağlayan, millî şuurun, mil
liyetçilik duygusunun o memlekette varsa, ge
liştirilmesi daha da takviye edilmesi, yoksa 
yaratılmasıdır. Afrika^da, Asya'da birçok mem
leketlere milyonlarca lira döküldüğü halde, bir 
hayli gayret sarf edildiği halde, bir türlü kal 
kınamadığı görülmüştür. Ve sonunda yapılan 
araştırmada görülmüştür ki, o toplumda millî 
şuur yoktur. Milliyetçilik duygusu fertlerde 
eksiktir. Ondan sonra o memleketlerde, millî 
şuurun yaratılması için, toplum şuurunu ya
ratmak için ferdi toplum adına feragate ve 
gurura sevk eden duyguyu yaratmak için gay
ret sarf edilmiştir. 

Dikkat buyurursanız aziz arkadaşlarım; say
mış olduğum temel unsurların her üçünün de 
yaratıcısı ve besleyicisi eğitimdir. Bir memle
kette yaygın bir eğitim olmadıkça, bir memle
kette eğitime hız verilmedikçe o memlekette kal
kınma şuurunu meydana getirmek mümkün de
ğildir. Bir memlekette iyi bir eğitim olmadıkça 
o memleketin aydınını kendi memleketi adına 
feragate sevk etmek, kendisinin malik olduğu 
bâzı nimetlere malik olmıyan vatandaşlar için 
feragate doğru götürmek mümkün değildir. 
Bir memlekette eğer sağlam bir eğitim yoksa, 
sağlam hir millî şuur da yoktur. Dikkat buyu
run, Osmanlı imparatorluğu ne zaman gerileme
ye başlamıştır? 'Ne zaman eğitim kurumlan sko
lastik bir hüviyet kazanmış, ne zaman eğitim 
kurumları dinamizmini kaybetmiş, ne zaman 
eğitim kurumlan dinamik aydınlar kütlesini 
yetiştirmekten mahrum kalmışsa Osmanlı fan-
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paratorluğu çökmeye başlamıştır. Hangi millet
teki eğitim gerilemiştir, o millet gerilemeye baş
lamıştır. Hangi mimlekette eğitim büyük bir di
namizmin içerisine girmiş, o memleket kalkın
maya devam etmiştir. Şu hale göre bu memle
ketin kalkınması için bu memleketin muhtacol-
vTüğu, şiddetle muhtacolduğu kardeş kavgasın 
girmemek için, bu memleket halkının birbirini 
sevmesi için, bu memleketteki etnik grupların 
bu memleketteki mezhep farklarının kışkırtıl-
maması için, bunların ortadan kalkması için ya
pılacak tek çare iyi bir eğitime doğru gitmek
tir. Eğitimin kendine düşen vazifeleri yapabi
lecek hale getirmek mutlaka lüzumludur. Aksi 
halde memleketi bu dediğimiz fenalıklardan 
kurtarmak mümkün değildir. Hele politika 
adına çıkılır da birtakım kışkırtmalar yapılır
sa, politika adına birtakım yeni mezhepler or
taya atılır, o mezhepler yakından desteklenirse, 
birtakım küf tutmuş, çok eskimiş mezhepler ica-
dedilir, ortaya konursa asırlar boyunca kaybol
muş, bu milleti birbirine düşürmüş mezhep fark
ları yeniden sahneye çıkartılırsa, Afrika'nın 
bilmem hangi köşesinde, bilmem kimin hangi 
maksatla ortaya attığı mezhep farkları getirilip 
Türkiye'ye sokulur, politika adına desteklenir
se o memlekette arkadaşlarım kalkınma müm
kün değildir. 

İşte bütün bu farkları ortadan kaldıracak 
tek çare, ama tek çare eğitimdir. Nitekim Ata-
ürk'ün zamanında sağlam, etkili bir ortam bü
tün bu işleri ortadan kaldırmıştır. Yıllar yılı 
arkadaşlarım, saklamaya ne lüzum var; Alevî -
Sünnî meselesi yüzünden birbirlerini yemiş olan 
Türk vatandaşları, bu meseleyi unutmuştur. 
çak partili devreye girinceye kadar bu memle
kette bir alevî - sünni dâvası yoktu. Fakat çok 
partili devreye girdikten sonradır ki, birtakım 
siyasi maksatlar uğruna bu mesele kışkırtılmış 
ve siyaset sahnesine çıkarılmıştır. Bugün yep
yeni mezhepler icadedilmiştir. Maalesef bâzı 
çevreler bunları desteklemektedir. Ve bunları 
destekledikleri merkezî istihbarat teşkilâtı ta
rafından, Millî Güvenlik Kurulu tarafından Hü
kümete bildirilmiştir. Ve bugüne kadar tedbir 
alınmamıştır. Bir taraftan bunun tedbirleri alın
malı, bir taraftan eğitim yolu ile vatandaşlar 
arasında millî şuur gelişirilmelidir. Bunun baş
ka yolu yoktur. Oturup da bütün bu tedbirleri 
alma, hiçbirisini yapma, hakları zamanında ver

me, Senato üniversitelerde araştırma yapsın dört 
yıl evvel meseleler ortaya dökülsün, sen hiç se
sini çıkarma, hattâ daha ilerisi 1963 yılında tut
sun bir rapor neşredilsin, altında dokuz tane im
za var. Bu imzalardan birisi Sayın Süleyman 
Demirel'in, Başbakan Süleyman Demirel'in. Bu
rada bütün meseleler bir bir sayılmış. 1963 ten 
bu yana beş sene geçmiş, tedbir alınmasın, on
dan sonra vatandaş sokağa dökülsün, yüzlerce 
rapora hiç ehemmiyet verilmesin, ondan sonra 
otur, efendim, bu insanları komünistler kışkır
tıyor. Bu kadar kolay mı bunları kışkırtmak? 
Hadi gidin de siz kışkırtın bunları bakalım, na
sıl kışkırtılıyorsa? Gitsinler kışkırtıyor diyen
ler bir de aksine kışkırtsınlar da görelim ba
kalım. Madem ki bu kadar kolay kışkırtılıyor-
muş, madem ki, küçük bir kıvılcım yaklaştırıl
dı mı koskoca benzin fıçısı alev alıyormuş. Öyle 
ise bir de siz şu kıvılcımdan götürün de bir alev
lensin bakalım, nasıl alevleniyor? Olmaz arka
daşlarım, olmaz. Bu buhran potansiyeli mesele
si. Bir yerde buhran potansiyeli mevcudoldukça 
orada buhran vardır, orada hareketler olur, 
orada yavaş, yavaş hareketler başlar. Ted
bir alınmazsa arkadaşlar, sonunda gayet 
tabiî ki, işgal de olur, boykot da olur 
Öyle ise zamanında tedbir almak zaruri
dir. Şuna buna bahane bulmak mânâsız. Sen bi
kini ile sokağa çıkarsan, bütün erkekler bana 
yiyecek gibi bakıyor dersen, kabahat yiyecek gi
bi bakan erkeklerde mi, yoksa sende mi? Mese
le evvelâ potansiyeli yok etmektir, işte rapor 
burada. 5 sene olmuş rapor neşredildi. Altında 
Başbakanın imzası var, ama hiçbir tedbir yok. 
İ966 da rapor veriliyor, Karma Bütçe Komisyo
nu tasvibediyor bütünü ile. Altında iki tane 
Adalet Partili milletvekilinin imzası var. Bü
tün bu saydıklarım bu raporda uzun uzun ted
birleri ile beraber gösterilmiş hiçbir şey yok. 
Ne zamana kadar, tâki talebe sokağa dökülün-
ceye kadar, tâ ki fakülteler işgal edilinceye ka
dar. Ondan sonra fakülteler işgal edildi mi ge
lin görüşelim, aman tedbirlerini alalım. Arka
daşlarım böyle palyatif tedbirlerle işleri yürüt
mek mümkün değildir. Türk Eğitimi mutlaka 
köklü tedbirlere gitmelidir. 

Arkadaşlarım, benim bu eğitim üzerinde iste
diğim üçüncü Senato araştırmasıdır. 

i:k ikisinin reddedildiği gibi, bu Senato Araş
tırması da reddedilecek, biliyorum. Benim Se-
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nato Araştırmasının açılmasında veya açılma
masında şahsi hiçbir kazancım veya kaybım yok. 
Ancak ben her türlü murakabe unsurunu orta
dan kaldırmak için gayret sarf edenlere, Parlâ
mento murakabesini fiilen Honıez duruma geti
renlere bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşla
rım, burada Senato Arattırmasını reddetmekle, 
benim yazılı soru önergelerime üzerinden 8 ay, 
9 ay geçtiği halde cevap vermemekle, Sayın 
özden'in söyledikleri gibi, sözlü sorular iki sene
dir gündemimizde beklemekle aslında meseleler 
halledilmez. Hiçbir şey ortaya çıkmaz. Fakat 
bir şey olur arkadaşlar, buhranlar birikir, buh
ran potansiyeli günden güne çoğalır, sonunda po
tansiyel kinetik hale gelir ve ondan sonra da 
kimse önünde duramaz. Burada oy çokluğuna 
dayanarak önergeleri reddetmek gayet kolaydır. 
Ama bu, eğitimde hiç bir şeyi halletmez. Bu 
dışarıdaki problemleri, ortadan kaldırmaz. Par
lâmentonun evvelâ hâdiseye bir ortak noktadan 
bakması lâzımdır. Evvelâ meselenin objektif 
olarak ortaya getirilmesi lâzımdır. Evvelâ me
selenin ne olduğunu Parlâmentonun bilmesine 
ihtiyaç vardır. Sadece gazete havadisleri ile ve
ya Hükümetin burada vereceği bilgilerle iktifa 
etmek daima insanı yanlış istikametlere sürük-
liyebilir. Ben sözlerimi bitirmeden önce, bir nok
tayı daha belirtmek istiyorum. Sayın özden 
dediler ki, ne olacak bizim bu murakabesizlik? 
Sözlü soru işlemiyor, yazılı soru işlemiyor, geti
riyoruz Senato araştırması istiyoruz, o da çok 
zaman reddediliyor. Arkadaşlarım, ben bir nok
tayı söyliyeceğim, bundan sonra samanında ce-
vapîandırılmıyan her yazılı soru önergemi Sena
to Araştırması olarak bu kürsüye getireceğim. 
ister reddedin, ister kabul edin. Ama, Anayasa
nın 88 nci maddesinin verdiği, bana verdiği gö
revi mutlaka, Hükümet arzu etsin veya etmesin 
bu Senatoya getireceğim. Mutlaka bu memleke
tin dertlerini dile getireceğim. Çünkü, ben diyo
rum ki, nasıl üniversite yöneticeleri meselelere 
uzaktan baktılar, olayların dışında kaldılarsa 
senatörler de; Senatonun rahat koltuklarından 
çıkmazlar, objektif bir araştırmaya gitmezler, 
hâdiseleri Senatonun rahat koltuklarından seyret
mek isterlerse, Senato da hadiselerin gerisinde 
kalacaktır. Hâdiselere çok geriden bakmak, hiç
bir şeyi halletmez. Ben temenni ederim ki, Se
nato vazifesini her zaman müdrik olduğu gibi 
bu defa da aynı tutum içinde Senato Araştırma

sını kabul etsin, gerekli araştırma yapılsın; ev
velâ meselenin ne olduğu ve ne olmadığı ortaya 
çıksın, ondan sonra tedbirlerini daha rahat dü
şünmek ve gerekiyorsa kanun teklifleri yapmak 
veya başka yasama tedbirleri almak mümkün 
olur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Solcıan ve 
ortadan, alkışlar.) 

BAŞKAN— Saym ösgüneş bir dakika efen
dim. Takdir buyurursunuz ki, Başkan olarak 
bâzı hususların düzeltilmesine yardımcı olmam 
lâzım. Konuşmalarınız arasında bâzı sürçü li
san olduğu kanaatindeyim. Fakat silsilei kelâmı
nızı bozmamak için müdahale etmedim. Bu kür
süden, bu kürsünün istiabedebileceği vüsatte 
konuşmaların yapılması gerekmektedir. Bu iti
barla eğer yanlış tesbit etmedimse, tesbit edebil
diğim iki cümle var. Bu hususu aydınlatmanızı 
istirham edeceğim. «Bu meseleye politika çirke-
fini bulaştırmıyalım» gibi bir cümle sarf ettiniz. 
Politika kutsal bir meslek olduğu kanısındayım 
bendeniz. Acaba bundan neyi kasdettiniz? Bu hu
susu a çıklamanızı istirham edeceğim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan bir hususu değil iki noktayı açıklıyaca-
ğım. Bayurclunuz ki, «Bu kürsünün istiabı nis-
b etinde» konuşmak gerek. Türkiye'de arkadaş
larım, bu kürsü kadar istiabı geniş başka bir 
kürsü yoktur. Türkiye'de meselelerin en açık 
konuşulacağı, en geniş konuşulacağı, en yüksek 
sesle konuşulacağı kürsü bu kürsüdür. Bu kür
sünün istiab haddi sonsuzdur, namütenahidir. 
Ben zannediyorum ki, Sayın Başkan da bir sür
çü lisanla bu hususu söylediler; bu kürsünün is
tiabı geniştir, istediğim şekilde, en geniş şekilde 
meseleye elimi koymak ve vicdanımın sesini dile 
getirmek zorundayım. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş; buyurduğunuz 
doğru. En geniş mânada herkes bu kürsüden dü
şündüğünü, bildiğini söyler. Ama bir ölçü dâ
hilinde söyler. Yani bu kürsünün istiabedebi-
leceğinden kasdım, bu kürsünün ica,bettirdiği 
ölçüyü ve nezaketi kullanmak icabeder kanaa
tindeyim. Yani sizinle münakaşa mevkiinde de
ğilim, onun için kısa kesiyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, bu kürsüden nelerin söylenip nelerin 
söylenmiyeceğini kanunlar, içtüzükler tasrih et
miştir. Eğer ben bu kürsüden söylenmemesi lâ-
zmıgelen bir söz soylemişsem müdahale edersi-
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niz, açıklatırsınız veya sözümü kesersiniz. Sisin
le münakaşa edip etmemek mevkiine gelince; 
Sayın Başkan, ben senatörüm. Burada herkesle 
haklarıma tecavüz edildiği andan itibaren her
kesle her şeyi münakaşa ederim. Ben Anayasa
nın ve içtüzüğün içindeyim. (A. P. sıralarından, 
anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim müdahale 
etmeyin. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Politika 
çirkefine gelince: önce şunu belirteyim. Bu kür
süye kadar gelme cesaretini gösteren, bu kürsü
ye kadar gelme haysiyetini gösteren her fikri 
burada konuşurum. Ancak yerinden lâf atanla
ra, bu kürsüye gelmeye çekinip de sadece yerin
den bir, iki kelime ile lâf atanlara bu kürsüden 
cevap vermek benim adetim değildir. Ayrıca 
Sayın Başkan gelelim «politika çirkefine». Poli
tika çok iyi bir meslektir, mukaddes bir mes
lektir... 

BAŞKAN — Tamam efendim, kâfidir, oldu 
aydınlatmanız bu kadar kâfidir. 

MEHMET ÖZZGÜNEŞ (Devamla) — Hayır 
Sayın Başkan hayır, değil öyle. Politikanın bir 
mukaddes tarafı vardır. Bu taraf memleket 
problemlerinin, üzerine onları çözme niyetiyle gi
der. Bir de politikanın çirkef tarafı vardır arka
daşlarım, şahsi menfaat, zümre menfaati uğru
na, politika menfaati uğruna memleket mesele
lerini kenara iter. işte politika çirkef i budur... 

BAŞKAN — Bir de «Kürsülerde gözümüze 
baka baka yalan söylüyorlar» tâbirini kullandı
nız. Belki ifadeniz yanlış zaptedilmiş olabilir, 
ama ben şu bakımdan hatırlatmak isterim; bir 
başka Mecliste cereyan eden hâdiseler üzerinde 
o Meclise saygı göstermemiz noktasından bu ifa
deyi kullanmamızın doğru olmıyacağı hususunu 
hatırlatmak istiyorum. Eğer doğru ise, böyle zap-
detmiş olduğum şekli doğru ise. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, kürsü yalnız Mecliste yoktur. Türkiye'
nin her tarafında kürsüler vardır, kaldı ki Mil
let Meclisinde bir hatip Tabiî Senatörler hakkın
da yalan söylemiştir., Kasdım odur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1963 yılı kesinhesap kanun tasarısına oyları

nı kullanmıyan sayın üyeler var mı efendim? 
Varsa kullansınlar lütfen. 

Millî Eğitim Bakam Sayın ilhami Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, Senato araştır
ması hakkındaki önergedeki hususlara ve Sayın 
•özgüneş'in burada onları açıklıyarak ortaya koy
duğu meselelere cevap vermeden evvel ilk konuş
mamı şu suretle başlatmak istiyorum. 

«işgale kadar tedbir alınmamıştır», görünüşü 
gerçeklere uygun değildir. Tedbirler alınmıştır, 
şimdi onları sırasiyle arz ediyorum. Yalnız bir 
gerçeği orta yere açıklıkla koymak lâzımdır. 
Türkiye'de Millî Eğitim meseleleri vardır, bu 
Millî Eğitim meselelerinin arzu edilen şekilde 
halledilemediği gerçeği mevcuttur. Bu ne bugü
nün meselesidir, ne de yarının bitecek bir mese
lesidir. Türkiye, her sahada olduğu gibi geliş
mekte olan bir ülkedir. 

Binaenaleyh bütün meselelerimizi gelişmiş 
memleketler gibi mükemmellikle halledebilmiş 
olmamıza, onların bütün sorunlarını arzu edi
len bir hal çaresine vardırabilmiş olmamıza im
kân yoktur. Kaldı ki, dünyanın en ileri ülkele
ri dahi bu meselelerini halledebildiklerini iddia 
edemezler. Biz bir potansiyel olmadıkça bunun 
neticeleri doğamaz görüşünde hakikat olduğu
nu kabul ediyoruz. Ama bu potansiyel nasıl bir 
potansiyeldir, nereden doğmuştur? Bunların tah
lili gerekmektedir. Eğer bu potansiyel bugün
kü iktidarın hatalarından, ihmalinden doğmuş
sa o zaman onun siyasi murakabesini yapmak 
Parlâmentoya düşer. Ama eğer bu potansiyel 
yılların biriktirdiği bir potansiyel ise veyahut 
bu potansiyelin içinde birtakım suni kabartma
lar var ise, memleketin az gelişmiş olması ve 
her meselenin halledilmesi imkânının bulunma
yışını türlü yollarla istismar var ise o zamanda 
siyasi partilere, memleket severlere bir vazife 
düşmektedir. Gerçekleri olduğu gibi orta yere 
koyup her türlü imkândan veyahut her türlü 
imkânsızlıktan faydalanarak birtakım memle
ket menfaatine olmıyan potansiyelleri yaratma
ya karşı koymaktır. 

Binaenaleyh, bugün Türkiye'nin ilköğretim
den başlıyarak yüksek öğretime kadar mesele
leri vardır. Bugün hepinizin bildiği gibi 34 000 
e yaklaşan köy, şehir ve kasaba ilkokullarımız 
vardır. Burada öğretime devam eden çocuk sa
yımız 4,5 milyon, yuvarlak hesabı içindedir ve 
bu okuma çağındaki bize göre 7 - 12 yaşları 
arasındaki çocukların yüzde seksendördü bu 
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okullara devam etmektedir. Bu durum karşı
sında aşağı - yukarı 500 000 ilköğretim çağın
daki çocuğumuz okuldan mahrumdur. Ortaöğ
retimdeki okullaşma, çağ nüfusunun % 26 si
dir. İkinci devrede % 13 tür, üniversitede % 4,5 
tur. Bu rakamlar Türkiye'de her kademede 
maddi bakımdan, yatırım bakımından bir prob
lem olduğunu göstermektedir. Okullarımızın 
gerektirdiği eğitim araçlarına sahibolduğunu 
da iddia etmek mümkün değildir. Ama bütün 
bunların, oluşunda acaba bugünkü iktidarın bir 
hatası var mıdır? Bunu iddia etmek her halde 
iyi niyetle mümkün değildir. Bütçe konuşmala
rında bunun münakaşaları yapılmıştır, yapıl
makta devam edilecektir. Niçin? iddia etmek 
mümkün değildir. Birinci Beş Yıllık Plân dev
resinde Millî Eğitim için 3 000 600 000 lira ya
tırım yapıldığı halde İkinci devrede7 500 mil
yon liralık yatırım ayrılmıştır. Ama buna rağ
men yine öğretimimizin maddi ihtiyacını bek
lediği imkânı sağlamak mümkün olamaz. Tür
kiye dengeli olarak kalkınmaya mecburdur. Bir 
sahanın mükemmel halli için eldeki bütün ma
lî güçlerinin bir tarafa hasrına imkân yoktur. 
Millî Eğitim tabiî olarak kalkınmamızın başlı
ca muharrikidir. Millî eğitim millî şuurun ge
lişmesinde, millet olarak topyekûn hale gelme
mizde en müessir unsurdur. 

Bu kadar ehemmiyetine rağmen yine diğer 
alanları ihmal ederek bütün gücümüzle millî 
eğitime dönmemiz cemiyet olarak, devlet ola
rak imkânsızdır. Her şeyden evvel millî eğitim 
hizmetleri deminki arz ettiğim ehemmiyetine 
rağmen bugünün üretici, yaratıcı bir hizmeti 
değildir. Bütçemizi ilerliyen, gelişen Türkiye'
nin ihtiyaçlarına cevap verecek malî güce ulaş
tırmak için mutlak ekonomik, endüstriyel ve 
tarımsal kalkınmamızı gerçekleştirmeye mecbu
ruz. Bunun için de bunların icabettirdiği yatı
rımlara para ayırmaya yine zorunluyuz. Demek-
ki, bu şartlar içinde millî eğitimimizin biz bü
tün meselelerinin halledildiğini iddia etmyoruz. 
Ama bir şeyi ehemmiyetle tebarüz ettirmeyi za
ruri görüyorum. Biz Millî Eğitim millî bünye
mizdeki bütün ağırlığıyla, bütün üstünlüğüyle 
ele almışız ve diğer hükümetlere nazaran bü
tün meselelerine el koymuşuz ve onların gereği
ni yeten maddî imkânlarını bütçeyi zorlamak 
suretiyle tahsis etmiş bulunmaktayız. 1968 yılı 
bütçesi yatırımlarında bizim millî gelirimizin 

yüzde dördü millî eğitim hizmetlerine tahsis 
edilmiştir. Bugün diğer ekonomik ve sosyal me
selelerini halletmiş yabancı memleketlerde dahi 
bu nisbet; Amerika'da, Rusya'da % 6 yi bul
maktadır. Yunanistan'da % 2 dir. Hindistan'da 
% 2,8 dir. Binaenaleyh bu nisbet göstermekte
dir ki, A. P. si iktidarı millî eğitime gereken 
ağırlığı vermiştir ve vermektedir. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler var mı efendim? Oylama işlemi bitmiş
tir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi ERTEM 
(Devamla) — 1938 yılında devlet bütçesinin 
içinde millî eğitim yatırımının nisbeti % 6 dır. 
Bütün seneleri okumıyacağım. 1949 yılında % 10 
dur. 1960 yılında % 13 tür, ama 1968 yılında 
% 14 türk Yalnız Millî Eğitim Bakanlığı. Üni
versiteleri de dâhil olarak yatırım ve millî eği
tim hizmetleri nisbeti % 18,5 a çıkar ki, bu da 
biraz evvel arz ettiğim meselelere inzımamen 
A. P. iktidarının Millî Eğitime ne derece ehem
miyet verdiğini, hizmetler arasında dengeyi mu
hafaza etmeyi tüm kalkınmayı gözden kaçırma
makla beraber millî eğitim hizmetlerine vermiş 
olduğu büyük ehemmiyeti göstermektedir. 

Binaenaleyh, Sayın Özgüneş'in dediği gibi, 
millî eğitim meseleleri Hükümetçe meseleler so
kağa düştükten veya işgal hareketleri başladık
tan sonra ele alınmış değildir. Bunun ikinci mi
salini İkinci Beş YıMık Plânın eğitime ait bâzı 
hususlarını okumak suretiyle de kısaca arz ede
ceğim. însan gücünün gelişen ekonominin ge
reklerine göre eğitilmesi ve yetiştirilmesi, yetiş
tikleri alanlarda kullanılmasını arz ettiklerim 
çok kısa cümleler halinde İkinci Beş Yılllık Kal
kınma Plânında istihdam ve eğitime ait bâzı 
anameselelerdir. işte onlardan birisi demin arz 
ettiğim üzere «insangücünün gelişen ve ekono
minin gereklerine göre eğitilmesidir» Binaen
aleyh biz işbaşına geldiğimizden beri samimiyet
le ve büyük bir imanla plâna inanmışızdır ve bü
tün meseleleri plân içinde gerçekleştirmeye ça-
lışmışızdir ve çalışmaya devam edeceğiz. Türki
ye'nin eğitiminde biz her mezun olanın Devlet
ten hizmet istemesini, bir memur zihniyetine 
gitmesini kabul etmiyoruz. Ama bir sosyal Dev
let olmanın tabiî neticesi olarak da eğitime, 
memleketin ihtiyacı olduğu sahalara yönelterek 
gençleri memleketin kalkınmasının zaruri oldu-
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ğu alanlarda yetiştirmeyi kendimiz için vazife 
sayıyoruz. Temel sorun, eğitime ayrılacak sınırlı 
imkânların öncelikle kararlastırılmasındadır. 
İşte bu önceliği biz memleketin ihtiyaçlarına 
göre dikkate almaktayız. Eğitim sosyal hedef
ler yanında ekonomik hedeflere de ulaşacaktır. 

însan gücü fazlalıkları ihtiyaç duyulan alan
lara aktarılacaktır. Eğitimin gayesi vatandaş
lara çevrelerini tanıtmak, şuurlu davranmak, 
toplum yapısı değişmelerine uyabilmek, kazanı
lan bilgi ve maharetlerle kendisinin ve çevresi
nin refah ve mutluluğunu artırmaktır. Orta ve 
yüksek öğretim fırsat eşitliğine göre düzenlene
cektir. Kredi, burs ve yatılılık sistemi ile kabi
liyetli öğrencilerin ekonomik güçlerinin elveriş
sizliği etkili olmaksızın eğitimin en yüksek ka
demesine çıkmaları sağlanacaktır. Binaenaleyh 
biz kredi ve burs meselesini bugünün hâdisesi 
olarak ele almış değiliz. Biz plânm içinde bunu 
tesbit etmişiz ve Yurtlar ve Krediler Genel Mü
dürlüğünün bu sene 11 427 olan yatak sayısını 
beş yıl sonunda asgari 20 bine ulaştırmayı ve 
bugünden ulaşmış olan 86 bin burslu parasız ya
tılı çocuk miktarını, öğrenci miktarını da İkin
ci Beş Yıllık Plân sonunda da 170 bine çıkar
mayı yine plânlamış durumdayız. Binaenaleyh, 
bu meseeOleri bugün ele almış değiliz. İlköğre
tim de köy ve şehir farkı kaldırılacaktır. İlköğ
retimde programlar çevre şartlarına, temel eği
tim gereklerine, oyun ve iş isteklerine uyarlı 
olacaktır. Eğitimden beklenen faydaların ger
çekleşmesi için eğitimde iş esasına göre prog
ramlar gerçekleştirilecek ve yeterli bir beden 
ve sanat eğitimi ide desteklenecektir. Eğitimde 
gözlem ve uygulama metodu uygulanacaktır. 
Daha fazla teferruata girmek istemiyorum. Bun
larla arz etmek istiyorum ki, millî eğitimimizin 
meseleleri bugünün hâdiseleri patlak verdikten 
sonra ele alınmış değildir. 

Sayın Özgüneş yine buyurdular ki; «birta
kım meseleler derhal yapılmıştır. Bunların ma
dem ki, yapılma imkânı vardı, niye şimdiye ka
dar ele alınmamıştır? Eğer mesele böyle ise bir 
buhran vardır. Eğer gençler bir hata üzerine bu 
harekete tevessül etmişlerse yine eğitimde buh
ran vardır. Bunların hepsi buhranın birer mü
şiridirler. Muhterem arkadaşlaım, evet ama sos
yal meseleleri sadece eğitimin yani okulda veri
len telkinlerin, terbiyenin yürüttüğünü iddia et
mek sosyal hâdiselere bigâne olmayı gerektirir. 

Çevre yok mu? Burada, belki biraz sonra, lüzum 
görürseniz okuyacağım muayyen bildirilerdeM 
hava göstermiştir ki; bir çevre vardır. Basma, 
uzun zamandan beri neşriyata, basının tutumu
na bakarsak bu sosyal çevrenin etkilerini dik
kate almamız gerekecektir. Mesele bununla da 
kalmamaktadır, siyasi partilerin, muhtelif der
neklerin yayınladıkları bildirilerin seçim müna
sebetiyle veya diğer yolla parti liderlerinin yap
tıkları konuşmaların hiç rolü yok mudur? Yal
nızca millî eğitimin, yani okulda verilen etkiyi 
dikkate alacaksınız, çevreyi bir tarafa iteceksi
niz. Bu çevre bugün o kadar gelişmiştir ki, rad
yosu ile, sineması ile, tiyatrosu ile ve bütün dış 
âlemdeki basını ile bunları inkâr ederek memle
ket içindeki her hâdisenin sorumluluğunu millî 
eğitimde görmeye kalkmak katiyen sosyal ilim
lerin ilmî bulduğu bir görüş olması mümkün de
ğildir. 

Sayın Özgüneş buradaki konuşmalarında ve 
önergelerinde «kalkınma konusunda bizimle yo
la çıkan memleketler etkili eğitim sayesinde yo
kuşu tırmanmışlardır, eğitim sistemi ve eğitim 
düzenimiz ekonomik, sosyal ve moral kalkınma
mıza paralel olması münakaşası gereken bir ko
nudur» diyorlar. Kalkınmanın gerçekleşmesinde 
veya hızında eğitimin rolü büyüktür; ama tek 
başına eğitim tesirlidir, tek etken eğitimdir de
meye imkân yoktur. Memleketin siyasi durumu, 
içinde bulunduğu huzur havası ve memleketin 
tabiî kaynaklan, bu tabiî kaynakların işletil
mesi, ekonomik gücü bütün bunlar bir memle
ketin ilerlemesinde kalkınma hızının şu veya bu 
rakama ulaşmasında en büyük etkenlerdir. 

Binaenaleyh, bizimle yola çıktı dedikleri 
memleketlerin tek tek isimlerini verirlerse o 
memleketlerin geçirmiş oldukları tarihî safhayı o 
memleketlerin tabiî kaynaklarını, o memleket
lerin ekonomik durumunu münakaşa ederek o 
zaman bizim millî eğitimimizin ne kadar etkin 
veya ne kadar bu hususta yetersiz olduğu mey
dana çıkar. Binaenaleyh, bir tek faktörü alarak 
eğitim sistemini itham etmemize imkân yoktur. 
Yine Sayın Özgüneş «Batı ile pek işe başlamak
ta geri kalmadık ama Batı ile aramızdaki fark, 
başlama noktasında değil, gelişmesinde, eğitim 
sistemi ve düzenindedir» demektedirler. Muhte
rem arkadaşlarım, Türk Millî Eğitiminin, sözle
rimin başında söylediğim gibi, tenkid edilecek 

1 hususları vardır, hepimizin beğenmediği, benim 
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de Millî Eğitim Bakanı olarak beğenmediğim 
tarafları vardır; ama bu hiçbir vakit millî eği
timimizin kendilerinin ifade ettiği gibi; gerçek
lerimize ve memleket ihtiyaçlarına hiç uymadı
ğını ve kendilerinden yani millî eğitimimizden 
hiç netice almadığımızı iddia etmemize imkân 
vermez. Bilâkis millî eğitimimizin büyük başa
rılan olmuştur, Türkiye bugün şerefli bir du
rumdadır, bugün Türkiye kültür seviyesi bakı
mından Batı dünyası ile boy ölçüşecek büyük 
değerler yetiştirmiştir, yetiştirmektedir. Bu Se
natonun kıymetli üyeleri de onlardan biridir. 
Ama, tekrar ediyorum, millî eğitimimizde yapıl
ması lâzımgelen işler vardır. Bunlann sebepleri 
çoktur. Bu eğitim sistemimizin eksikliğinden, 
eğitim düzenimizin yetersizliğinden değil, birbi
rine bağflı birçok sosyal hâdiselerden doğmakta
dır. Çeşitli seviyedeki eğitim kurumlan kalkın
mamız için gerekli insan gücünü yeter sayıda ve 
zamanında yetiştirememiştir, doğrudur, işte bu 
doğruluktur ki, bizi plânlı çalışmaya sevk etmiş
tir. Ve plânın ışığında biraz evvel İkinci Beş 
Yıllık Plândan okuduğum ibarede de belirttiği
miz gibi Türkiye eğitimini istenilen alanlara 
doğru sevk etmekteyiz ve o allanlarm gerektir
diği yatınmları yapmaktayız. Binaenaleyh, bu 
meseleyi zaten ele almış durumdayız. Millî eği
tim düzeninden öğrenci de şikâyetçidir, Öğret
men de, üniversite de vatandaş da şikâyetçidir 
buyurdular. Doğrudur; ama bu doğruluğun se
bebi? Acaba herkes neden şikâyetçidir? Onları 
bir tahlil edersek büyük ölçüde görürüz ki, bu 
şikâyetçi olanlar birbirlerinden şikâyetçidir. 
Öğrenci şikâyet ediyorsa, öğretmenden şikâyet 
ediyor, öğretmen şikâyet ediyorsa, öğrenciden 
şikâyet ediyor, üniversite ondan şikâyet ediyor, 
vatandaş bunlardan şikâyet ediyor, bunlar va
tandaştan şikâyet ediyor. Bununla şunu arz et
mek istiyorum. Şikâyetlerin sebepleri birbirine 
ikna edici durumdadır. Ama bu demek değildir 
M, eğitimde yapılması lâzımgelen meseleler yok
tur. Vardır. Onlar da teşhis edilmiştir. Onların 
üzerinde çalışılmaktadır. Bir kısmı da memle
ketimizin geçirmekte olduğu, geçirmesi zaruri 
bulunduğu durumundan ileri gelmektedir. Son
ra Millî Eğitim öylesine hissî bir meseledir ki, 
bir baba için en kıymetli varlığı oğludur, kızı
dır, evlâdıdır, torunudur. Eğer bu veli için o 
gün çok sevdiği çocuğu kötü not almışsa veya 

I sınıfta kalmışsa, düzenden şikâyetçidir, öğret
menden şikâyetçidir. Bunlann içine büyük ölçü
de hissilik girmektedir, girmesi de insan tabiatı 
olarak normaldir. 

Eğitim reformu bizim için hayati bir mesele
dir. Evet, eğitim bir memleket için hayatidir. 
Ama şu eğitimin reformunu neresinde yapaca
ğız? Sayın Özgüneş gerek önergelerinde, gerek
se burada konuşmalannda bize şu hâdiseleri ile
ri sürerek şunlar üzerinde demediler. Bu umumi 
bir lâf görüyoruz, üniverstede köklü reform. 
Neresinde bu köklü reform? Beğenmediğimiz 
nedir? Şimdi biraz sonra millî eğitimimizin ilke
lerinden başlıyacağız, okul sisteminden başlıya-
cağız. E., bütün bunlar ele alınmış durumlardır. 
Bunlann yapılmasına inanılmış olarak çalışıl-

\ maktadır. Ama çok muhterem senatörler bir 
müfredat programını değiştirmek altı aylık, üç 
aylık bir çalışmayı gerektirmiyor, yetişmiyor 
bu. Biz İkinci Beş Yıllık Plânın bize verdiği di
rektiflere uygun olarak evvelâ ilköğretim müf-

I redat programından başlamak üzere ortaöğre
tim programlarını ele almış ve onlan İkinci Beş 
Yıllık Plânın direktiflerine uygun tarzda hazır
lamaktayız. İlköğretim programı son safhasına 
gelmiştir. 1962 yılından beri bir deneme uygula
ması içindedir. Bir sene daha denemeye karar 
verdik. Türkiye'de ne kadar eğitimci varsa ilk
okul öğretmeninden, üniversite profesörüne ka
dar hepsini topladık, hepsinin görüşünü addık. 

I Böylelikle eksiksiz bir müfredat programı ha
zırlamış bulunuyoruz. Bunun üzerinde son rö-
tuşlan yapıyoruz. Binaenaleyh eğitimin bekle
neni verebilmesi için müfredat programlarının 
üzerindeyiz. Aynı şekilde ortaöğretimin fen eği-

I timini Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu (TBTK) nunda iştiraki suretiyle fen 
eğitimini geliştirmekte yeni müfredat prağramı 
hazırlamakta, buna karşılık sosyal bilimleri de 
ayn komisyonlar halinde ele alıp müfredat 
programlannın sosyal kısımlannı da günümü
zün şartlarına, günümüzün ihtiyaçlanna uygun 
tarzda değiştirmeye çalışmaktayız. 

I Muhterem senatörler, millî eğitimimizin bi-
I raz sonra temas edeceğim bir felsefesi vardır. 

Bu felsefe Türk milletinin hayat felsefesinden 
doğmuştur. Millî eğitimimizin politikası vardır. 
Millî eğitimimizin sistemi vardır. Millî eğitimi
mizin plânı vardır. Bunlan gerçekleştirmeye ça-

f lışmaktayız. Ama bunların bir anda netice ver-
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mesi, bütün meselelerin haledilmesi mümkün 
değildir. Millî eğitimin değişen kısımları vardır, 
sabit kalan kısımları vardır. Felsefenin amaç
ları, anahatları, prensipleri bakidir. Ama metot
ları, ama müfredat, programlan tabiîdir ki, de
ğişen ekonomik, ilmî gerçekler karşısında zama
nın ihtiyaçlarına göre değişecektir. 

Önergelerinde Sayın özgüneş buyuruyorlar 
ki, «Her yıl bir milyon vatandaşımız ekmek, 
iş, eğitim ve sağlık hizmeti istemektedir. Hedef
leri iyi tesbit edilmiş ehliyetle yürütülen plânlı 
bir eğitimle ancak bu karşılanabilir. Bunların 
tedbirleri zamanında alınmazsa, toplum ciddî 
buhranlara sürüklenir.» işte biz plânla bunu 
ele almış, bunları dengeli şekilde hesaplamış, ve 
bu ihtiyaçlara gereken ödeneğin her yıl ayrıl
masını plânlamış bulunuyoruz. Yine Sayın öz
güneş «kalkınmanın üç temel unsuru vardır» 
diyorlar: «Kalkınma arzusunun yaygın hale ge
tirilmesi.» Allaha çok şükür Türkiye halkı, kal
kınmanın zaruretine, kalkınmanın lüzumuna 
kaani olmuştur. Türk halkı, Türk köylüsü 
daima kalkınmanın gereklerini istemektedir. En 
iıcra köye de gitseniz orada vatandaş tarımının 
geliştirilmesi için ekonomik durumunun kuvvet
lendirilmesi için, yaşayış şartlarının değiştiril
mesi için sizden tekniğin, ilmin bütün icaplarını 
beklemekte ve istemektedir ve tabiidir ki bun
ların arasında ve başında okul gelmekte
dir. Binaenaleyh Türkiye'de kalkınma için 
gerekli arzu ziyadesiyle vardır ve işte biz 
de bu arzuyu gerçekleştirmeye çalışmakta 
ve bunun dengesini yapmaktayız, ikinci un
sur olarak; «tutum ve davranışlarla top
luma rehberlik edecek ehliyetli, faziletli fe
ragat sahibi aydınlar yetiştirilmesidir» diyor. 
Bizim eğitim sistemimizin gayesi de bu aydın
ların yetiştirilmesine müteveccihtir. Ve biz bu 
aydınların yetişmesini teşvik etmekteyiz. Ve 
bunları beklemekteyiz. Sayın özgüneş, «aydın
lar hor görülüyor» dediler. Bundan her halde 
bizim bir alınacağımız tarafımız yoktur. Biz 
aydınlara ve aydın fikirlere bütün kalbimizle 
açığız. Onların her türlü fikirlerinden, çalışma
larından faydalanmak ve onları teşvik etmek 
bizim için kaçınılmaz bir memleket vazifesidir. 
«Kalkınmanın itici gücü olan millî şuurun var
sa korunması, ve geliştirilmesi, yoksa yaratıl
ması...» Buyurdular. Biz asla ve asla şüphe 
içinde değiliz ki, Türkiye'de millî şuur vardır. 

Türk milletinin en büyük hasleti de bu millî 
şuurdur. Biz yine millî eğitimimizde bu millî 
şuuru gerçekleştirmeyi, bu millî şuuru kuvvet
lendirmeyi, gençlerimizi millî şuur etrafında 
toplamayı ve Türk milletinin millî, insani, ah
lâki, üstün değerlerini çıkarmayı ve tarihî mira
sını korumayı başlıca vazifelerimizden ve ilke
lerimizden saymaktayız. «Bugünlerdeki öğren
ci, hareketlerinin ve boykotlarının kökleri derin
lerdedir. Bunlar buhranın habercileridir» bu
yuruyorlar. Evet bu mesele, biraz evvel konuş
mamın başında da arz ettiğim gibi millî eğitimi
mizin mühim sorunlarından birisidir. Ama de
minden beri arzına çalıştığım üzere, Hükümet 
olarak, millî eğitimimizin bu sorunlarını ele al
mış, bütün meseleleri üzerine eğilmiş bulunuyo
ruz. Eğer burada derinlerde sebepler aramak 
lâzımgelirse bu-sebebin sadece eğitim refor
munda olmasını kabul etmeye ve onu sadece eği
tim reformunda aramaya imkân yoktur. Biraz 
evvel arz ettim, buradaki çevrenin ihmal edil
mesine imkân yoktur ve dünya gençliğinin du
rumunu bir tarafa iterek sadece bunun Türki
ye'deki bozuk eğitimden doğmuştur diye ele alın
ması ilme, gerçeklere aykırı düşer. Bu demek 
değildir ki Türk gençliği falan veya filân genç
liğin peşinde yürümektedir. Hayır. Bu, dün
yanın bir sosyal vakıasıdır. Dünyanın her ye
rinde gençlik arasında görülen hâdiselerin Türk 
gençliği arasında da görülmesinde, Türk gençli
ğimizi asla itham edecek bir husus yoktur. Ama 
şunu kesin olarak belirtmelidir ki, Türk gençli
ğimiz sorunlarını daha yanlılara göstermek, il-
prili mercilere belirtmek Hükümete duyurmak, 
Parlâmentoya duyurmak için şu veya bu yola 
tevessül edebilirler, ama bu gösteriş bir hadde 
durmaya mecburdur. Bu had de Türkiye'nin 
hukuk nizamıdır, bu had de kanunların sınırı
dır. 

Eğer bu sınır aşılırsa o zaman Türkiye'de 
hukuk devletinden bahsetmeye, o zaman Tür
kiye'nin bir hukuk devleti olduğunu iddia et
meye imkân kalmaz. Gençlik hareketlerini çığı
rından çıkarmaya çalışmak istiyen çok teşeb
büsler olmuştur. Birçok bildirilerde, zamanınızı 
almıyacağım, zaten okunmuştur, dün Mecliste 
de Yüksek Meclise arz edilmiştir; bunların iz
leri görülmüştür, ama şükranla belirtmeye mec
burum ki Türk Gençliği bu tarzda içlerine sız
maya çalışanlara evet dememiştir. Onların arzu 
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ettikleri anarşik ortamı yaratmakta, onların 
görüşlerini kabul etmekte, onlarla beraber ol
makta asla bulunmamıştır. Filvaki birtakım 
küçük grupların hareketlerinde hukuk nizamı
na aykırı durumlardır, işgaller bunlardan biri
dir. Ama biz o inan içindeyiz ki Türk Gençliği 
Türkiye'nin istikbâlinin demokratik hukuk dev
leti içinde sağlanabileceğine, Anayasa hâkimi
yeti içinde gerçekleşebileceğine inanmaktadır. 
Kısa zamanda kanunsuz, duruma hukuk dışı 
davranışlara son verecektir. Meselelerini hukuk 
nizamı içinde, Anayasa müesseselerinin yetkile
ri içinde halletmeye çalışacaktır. Şu bildiriler-
deM, şu hükümler, bunun bugün görülmüş olan 
hâdiselerin sadece bir eğitim meselesi olmadı
ğını ve bu meselelerin hangi mecraya götürül
meye çalışıldığını gayet güzel ifade etmeye ye
ter sanıyorum. «Yarı aç, yarı tok yapılan öğre
nim uğraşı ve bütün bunların temelinde yatan 
talan düzenine karşı çıkan genç arkadaşlarımı
zı yürekten destekliyoruz.» «Kahrolsun bozuk 
eğitim düzeni.» Bu bozuk eğitim düzeni nedir? 
Muhterem senatörler, bunun münakaşa edilme
si lâzımdır. Bu bozuk düzenin neresidir, hangi 
husustur, beğenilmiyen taraf. Kahredilmesi is
tenen bu bozuk eğitim düzeninin münakaşa elil-
mesi lâzımdır. Yoksa umumi lâfla «kahrolsun 
bozuk eğitim düzeni» demek sadece bir ideolo
jinin ifadesi olur, bir anarşik zemin yaratma
nın ifadesi olur. Ama memleket meselelerini 
halletmenin yolu değildir. «Kahrolsun kültür 
emperyalizmi» nerede varmış kültür emperya
lizmi? Hangi kısmında münakaşasını edelim. 

Bugünün dünyasında eğitim sisteminin bü
tün memleketlerden birbirine aktarıldığı bir 
gerçektir. Daha burada Avrupa Konseyi Bülte
ninde Finlandiya'nın İsveç'ten nasıl faydalan
dığını ve bundan nasıl büyük faydalar sağladı
ğını gösteren pasajı önümde. Türkiye'de Kül
tür emperyalizmi yoktur muhterem arkadaşla
rım; ama tabiî olarak bugünün dünyasında bir 
ilim alışverişi vardır ve olacaktır. «Kahrolsun 
Amerikan sömürgeciliği, kahrolsun onların içi
mizdeki ortakları» Eğitim dâvamızın, demin arz 
edilen hususların bilmiyorum bu ifadelerle il
gisi nedir 

Yine bir başka bildiriden : «Yoksul halktan 
bir eğitim düzeni özliyen biz, uyguladığı eği
tim sistemiyle asla halktan yana olmadığını 
ortaya koyan» Eğitim düzeninin hangi kısmı 

halktan yana değilmiş? Onu görmek lâzım. Aca
ba, biraz evvel arz ettiğim gibi, Birinci Beş Yıl
lık Plânın iki katını eğitim yatırımlarına ayır
mak mı halktan yana değildir? Bugün ulaşılan 
86 000 burslu ve yatılı miktarını 170 000 e 
ulaştırmak mı halktan yana değildir? Sıralanan 
âdetlere göre okul âdetlerini her yıl büyük bir 
nisbette çoğaltmak mı halktan yana değildir? 
Orta öğretimi köylere kadar götürmek mi 
halktan yana değildir? Bütün halk çocukları
na imkân sağlamak için ortaokulları, bütün 
ikinci devre öğretiminin esası yapmak ve böy
lelikle kabiliyetli gençleri her sahaya itmek ve 
yürütmek mi halktan yana değildir? Yüksek 
okulları artan kapasite nisbetinde çoğaltmak mı 
halktan yana değildir? Üniversite öğretim üye
leri yetiştirmek için ödenekler koymak ve bun
ların imkânlarım hazırlamak mı halktan yana 
değildir? Bugünkü yüksek okulları bugünkü du
rumdan kurtarıp arzu ettikleri ve zaten şartla
rının da zaruri kıldığı, meselâ, eğitim enstitü
lerinin üzerinde bir eğitim akademisi kurmak 
mı halktan yana değildir? Güzel Sanatlar Aka
demisi bugüne kadar bir yönetmelikle idare 
edilirken bunun bir kanuna kavuşturulması mı 
halktan yana değildir? Teknik okullar, mühen
dis yetiştiren teknik okullar bir yönetmelikle 
idare edilirken onları akademi halin getirerek 
bir kanuna kavuşturmak mı halktan yana de
ğildir? Bütün bunlar, üzerinde durulması, 
münakaşa edilmesi lâzımgelen hususlardır. Tek
nik öğretime ehemmiyet vermek, teknik öğre
timin bugünkü şartları içerisinde, okul kade
melerinde gerekli değişiklikleri yapmak ve 
böylelikle teknik öğretimi cazib bir hale getir
mek, teknik öğretimin iş alemiyle ilgisini kur
mak ve bu maksatla danışma kurulları getir
mek mi halktan yana değildir? Ve nihayet mes
lekî ve teknik öğretimde bulunan gençlerin 
kabiliyetleri nisbetinde yüksek öğrenim yapa
bilmeleri için çeşitli olgunluk kanununun ha
zırlanması ve çıkarılmasına çalışmak mı halk
tan yana değildir? Bunların münakaşası lâzım
dır. Hangisi değildir? Bugüne kadar bırakılmış 
bu hizmetleri ele almak ve bu hizmetleri son 
safhasına kadar araştırmak mı, meselelere la
kayt kalmak demektir? Bunların münakaşası
nı yapmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, başka bir bildiri
den parça «özgür düşünce, ekonomik bağım-
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sizliğin sonucudur, ilkokuldan üniversiteye 
denk tüm eğitim kurumları orta çağ kalıntılı-
ğmdan çökmüş ve çürümüş burjuva töre ve ge
leneklerinden kurtarılmalıdır.» 

işte arkadaşlarım, millî eğitim sorunları 
denen sorunların içinde nelerin bulunulması
na çalışılmak istendiğinin ve içine nelere sızdı
rılmak istendiğinin en açık ifadesidir. Eğitim 
devrimi iç ve dış sömürünün ülkemizde ya
rattığı yoksulluk ve bilgisizliğin önüne geçe
cektir.» 

«Türk öğrencileri bozuk düzene karşı dire
niyor,» «Türkiye'de eğitim, başlı başına devri
me muhtaçtır.» «öğrenciler, eğitim sorumunun 
arkasında bozuk düzenin olduğunu bilmekte
dirler, kendi sorunlarının yoksul Türk halkı
nın sorunlarından geldiğini bilen öğrenciler 
dünya gençliğinden geri kalmadıklarını göste
receklerdir.» Şu ifade, bunun yalnız Türkiye-
ye münhasır olduğunu tekzibeden kendi ifade
leri değil midir? «Dünya gençliğinden geri kal-
mıyacaklarmış». «Türk eğitiminden yabancı et
kilerini silinceye kadar, Türk halkı kendi çı
karlarına sahip çıkıncaya kadar». 

Muhterem arkadaşlarım Türk halkı kendi 
çıkarlarına nasıl sahip çıkacak? Bugün Türk 
halkı kendi çıkarlarına sahip değil midir? Bu 
Parlâmentolar kimin reyi ile, kimin için, ki
min isteğine göre teşekkül etmiştir? Bu Türk 
halkının meselelerine sahibolduğunun en açık 
ifadesi değil midir? Peki demokratik nizamı 
bırakacağız, genel oy sistemini bırakacağız, de
mokratik düzenden ayrılacağız da mı Türk 
halkı meselelerine sahibolacaktır? Daha fazla 
bu konuyu uzatmak istemiyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım- biz hâdiseleri 
asla oluruna bırakmadık, bırakmıyoruz ve bı-
rakmıyacağız. Yalnız hâdiseleri büyük bir so
ğukkanlılık içerisinde, Türkiye'nin gerçekleri 
içerisinde ele aldık ve almakta devam edece
ğiz. Ben bütün memleketsever düşünenlerden 
istirham ediyorum, meseleleri olduğu gibi, ger
çekleriyle ortaya koysunlar. Ancak o zaman 
Türkiye'de huzur doğacaktır. Ancak o zaman 
meseleler gerçek cephesi ve veçhesiyle anlaşıl
mış ve görülmüş olacaktır. 

Sayın özgüneş bir defa üniversiteler hak
kında yapılan araştırma raporundan, bir defa 
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bütçe komisyonuna sunulan rapordan ve bun
ların mükemmelliğinden bahsettiler. Demek ki, 
Türkiye'de bu meseleler araştırılmıştır, rapor
lara da bağlanmıştır. Eğer mesele bunların tat
bik edilmemesinden doğan bir durumsa o za
man kanun konusunun araştırma olmaması lâ
zımdır. Biz o inançtayız ve bunu katiyetle ifa
de ediyorum ki, Türk millî eğitiminin mesele
leri vardır. Ama, iktidar olarak İkinci Beş Yıl
lık plânda bu meseleler teşhis edilmiştir, 
tedbirleri konmuştur ve yıllık program
larda bunlar ele alınarak bir bir ger
çekleştirilmektedir. Hâdiseyi, ciddiyetiyle 
ele almak, nüksetmiyecek tarzda ele almak doğ
rudur. Biz de o tarzda ele alıyoruz, ama biraz 
evvel arz ettiğim gibi bu meseleleri tahrik ede
rek ele alırsak, tahrik edenler bulunursa ve 
tahriklere karşı gerçekleri aydınlarımız, mem
leket severlerimiz orta yere koymazsa zaman 
zaman nüksetmeleri imkanı olabilir. Çünkü me
selelerimizin hepsini bir anda halledebilmeye 
imkân yoktur. Bunları Sayın Başbakanımızın 
da ifade ettiği gibi «sıçrayarak değil, kademe 
kademe, ama hızla bu kademeleri aşarak ger
çekleştireceğiz.» işte plân da bunun ifadeısidir 
ve biz bu yoldayız. Meselelerin organize ideolo
jik grupların eline geçmemesi hepimizin, mem
leket severlik vazifemizdir. Hepimiz bu mesele
leri organize ideolojik grupların eline geçir
memeye çalışmaya mecburuz. 

Bugün atacağımız adımların yarın bizden 
sorulacağını bilmekteyiz ve bu adımlarımızı 
Türkiye'nin menfaatine uygun bir tarzda atmı-
ya bütün gücümüzle çalışmaktayız. 

Eğitim kurumlarının medreseleştiği fikrini 
kabul etmeme imkân yoktur. Türk Millî Eğitim
cileri daima ileri memleketlerin eğitimcileriyle 
temas halindedir. Türk öğretmenleri ileri Batı 
memleketlerinde türlü şekilde staj görmekte, 
türlü tarzda kendileri bu imkânları, bu sis
temleri tatbik etme imkânı içerisinde bulun
maktadırlar. Ve biz ilerliyen demokratik dü
zenin eğitim sistemleri ile her zaman temas 
halindeyiz ve bu doğan yenilikleri Türk millî 
eğitimine getirmeye çalışmaktayız. Binaenaleyh, 
Türk eğitim kurumları medreseleşmemekte, 
bilâkis değişen Türkiye'nin, ilerliyen ve kal
kman Türkiye'nnin ekonomik ve sosyal ve kül
türel ihtiyaçlarına uygun olacak tarzda inM-

I saf ettirilmektedirler. «Ortaöğretim felç ha-
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ündedir.» buyurdular. Bunun birincisinin müf
redat programlarından doğduğunu söylediler. 
Biraz evvel arz ettim, ortaöğretimin müfredat 
programları eldedir, sosyal bilimler ayrı, fen 
bilimleri ayrı olarak yenilenmektedir. Yalcın 
zamanda bu çalışmalar sona edecektir. 

ikinci olarak : «Ortaöğretim iltimas yuvası
dır.» dediler. Halbuki ben Sayın özgüneş'in 
belâgatine, zekâsına, kudretine emindim, bu
nu yuvarlak lâflarla söyliyeceklerine, elimde
dir, diyeceklerine şu hâdiseleri burada sayma
lıydılar; şu, şu hâdiselerdir, diye. Ben bu kür
süden birkaç defa Yüksek Huzurlarınızda ifade 
ettim, tekrar ifade ediyorum. Bana lütfen ne
rede, kimde hangi iltimas hâdisesi vardır bil
dirsinler. Kendilerine gerekli cevabı vermeye 
ve bu hususlarda bu hususa tevessül edenler 
varsa varsa haklarında gerekli takibatı yap
maya her zaman hazırım. Biz kanun dışı, biz 
hak dışı hiçbir işlemin kendi zamanımızda Millî 
Eğitimin kapısından içeri girmesine taraftar 
değiliz. Ben bütün gücümle 125 000 öğretmen 
arkadaşıma huzur vermeye, emeklerinin değer
lendiğine inandırmaya, katiyen kayırma olma
dığı inancını yaratmaya çalışmaktayım. (A. 
P. sıralarşndan alkışlar) Türk öğretmeni kesin 
olarak bilmelidir M, vazifesini yaptığı müd
detçe kendisine kanunlarla, müfredat programı 
ile tevdi edilen vazifenin içinde bulunduğu 
müddetçe mutlak teminat altındadır ve hiçbir 
öğretmen, hiçbir maksatla hakkı olmıyan bir 
tâyinle, bir imkânla karşı karşıya kalmaz. 
Bizim bütün gayemiz ancak çalışana, başarılı 
olan öğretmene hakkı olanı vermekten ibaret
tir. Ortaöğretimin kadrolarının mükemmel ol
duğunu, ortaöğretimde netice alamamanın bu 
iki sebepten doğduğunu söylediler. Buna Millî 
Eğitim Bakanı olarak iştirak etmeme imkân 
yoktur. Çok kıymetli öğretmenlerimiz vardır, 
ama öğretmen kadromuz eksiktir. Bugün ma
tematik öğretmenine düşen ders saati 60 m 
üstüne çıkmıştır. Kimya öğretmenine 60 m üs
tüne çıkmıştır. Fizik öğretmenine 60 m üstü
ne çıkmıştır, işte bunlar eğitimimizin meselele
ridir. Bu meselelerin olmadığını söylemiyo
rum. Halletmemiz gereken meselelerdir bun
lar. Buna mukabil coğrafya dersi de 7,2 saate 
kadar düşüktür. Ama bunun sorumlusu ne ik
tidar olarak A. P. dir, ne de 14 aylık Millî Eği
tim Bakanı olarak benim. Ama biz bunları 

görmüşüz, bunların tedbirlerini almışız, almak
ta devam ediyoruz. 

Sayın özgüneşle birleşiyoruz, bu «Jeopoli
tik şerit üzerinde bulunan milletler bölünmüş
tür, bölünmek için gayretler vardır.» diyor
lar, büyük belâgatleriyle. Lütfetsinler onlar 
da Türkiye'nin bölünmemesine bizlerle bera
ber çalışsınlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Politik maksatlarla mezheplerin ayırıcılığm 
tahrik edildiğini söylediler. Tabiî M, her halde 
onlar biz değiliz. Bilâkis biz bütün gücümüz
le bütün. Türkiye'yi birlik ve beraberlik halin
deki Türkiye'yi yaratmaya çalışıyoruz. Bi
zimle bu sahada işbirliği yapan herkese min
net ve şükran borçluyuz, iktidar olarak, Millî 
Eğitim olarak bütün gayemiz Türkiye'deki her 
türlü ırk, mezhep, her türlü ayrılığın, bölge
ciliğin karşısındayız. Biz Türkiye'yi bütün ka
bul ediyoruz, biz Türkiye'yi bir kabul ediyo
ruz ve ancak Türkiye bütün olursa, bir olur
ca meselelerini halledebileceği inanç1 nd^yz. Ne 
ideolojik bölünmelerin, ne deminki bölünmele
rin Türkiye'ye fayda getirmiyeceğine kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
sor. cümlem şu olacaktır : Türkiye millî eğiti
minde problemler vardır. Türkiye millî eğiti
minden öğrenci şikâyetçi olabilir, öğretmen şi
kâyetçi olabilir, üniversite şikâyetçi olabilir 
ve vatandaş şikâyetçi olabilir. Fakat bunların 
sebepleri birbirinden farklıdır ve biz, iktidar 
olarak, bu şikâyetleri kaldırmaya azmetmi-
şizdir. Ama bunları akşamdan sabaha kaldıra
bileceğimizi iddia etmiyoruz, kimse de bunu 
iddia edemez. Ama millî eğitimimizin meselele
rinin var olduğunu, bunların teşhisinin konul
duğunu ve bu teşhis içinde demokratik niza
mın icabı olarak plânla, programla ve bütçe 
ile bunları halletmeye çalışma durumunda bu
lunduğumuzu arz ederim. Tabiî ki araştırma
nın gerekip gerekmediği sizlerin yüksek tak
dirlerinize kalmıştır. Hepinizi sevgi ve saygı
larla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 135 nci mad
desi Senato araştırmasının müzakere şeklini 
şöyle kabul etmiştir : önerge sahibi önce konu
şur, Hükümet adına bir Sayın Bakan konu
şur. Her ikisi de konuşmuştur. Şimdi Senato 
araştırması için bir komisyon kurulup kurul
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Se-
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nato Araştırma Komisyonu kurulmasını kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 
(Reyler sesleri) 54 ret, 32 kabul. 

1963 bütçe yılı Kesinihesap kanun tasarısı
nın açık oylamasına 81 sayın üye katılmış, 
78 kabul, 3 ret oyu çıkmıştır. Oylama gele

cek birleşimde tekrarlanacaktır. 
Müzakere için kâfi nisap bulunmadığı ci

hetle 27 . 6 . 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

..<... )>9<i 
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1134 S. S. Kanun tasarısı 
1963 bütçe yılı Kesin hesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

('Salt çoğunluk sağlanamamıştır ) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Tüi-kınen 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali delâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürümioğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı : 183 
Oy ven inler : 81 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 102 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Cavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçinc 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA İTİ JT\ 1 > 1 u x ı 

Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Kara-osmanoğlu 
Ruhi Tuınakan 

MAftAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

. NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Erfcürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

T T O A T7" 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Mehmet İzmen 
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TABİÎ ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Oya katılmıyanlar] 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özsrüneş 
Selâhattin Özgür (İ. Â.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(B$k. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulıısoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalây (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı • 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NE\ rŞEHİR 
I. Şevki Atasagun 
(Başkan) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Kocaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
54 NCÜ BİRLEŞİM 
25 . 6 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tanm Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in ihracatımızın artmasına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilköğretmen 
okullarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/453) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/454) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytrak'm, ikili anlaşmalara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/490) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin Özgür'ün, Devlet Bakam Seyfi Öztürk'e 
karşı hakarette bulundukları iddiasiyle tu
tuklanan öğrencilere dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/493) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun,, 29 Nisan Gençlik gününü 
arma toplantısına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/496) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLPR 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, eğitim konusunda Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/20) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/413; 

Cumhuriyet Senatosu 1/895) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 479) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.4. 1.968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5102 1/413 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1988 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3650 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı dosyası ile "birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fer ruh Bozbeyli 

Not : Bu tasarı 20 . 11 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle, görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 479) 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 
Esas No. : 1/895 

Karar No. : 5'ı 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 'sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», komisyonumuzun 11 . 4 . 1968 tarihli toplantısında 
ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Cunıllıuriyet Senatosu Bütçe
ye Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kars Güıruüşane Balıkesir 

Y. Z. Ayrım A. Cilâra N. Sarlıcah 

Afyon Karahisar Antalya Tabiî Üye 
M. K. Karaağaçlıoğlu M. Pırıltı S. Küçük 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli Edirne 
H. İsmen T. Banguoğlu 

İmzada bulunamadı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu * 

Esas No. : 1/895 20 . 6 . 1968 
Karar No. : 75 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 . 4 . 1968 tarihli ve 5102 sayılı yazıları ile Cum-
hurİ3Tet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 20 . 6 . 1968 tarihli Birleşimin
de ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Tarım Bakanlığının gelişen ve geniş liyen hizmet şartlarım karşılamak maksadiyle, 
ihtiyaç görülen meslekî ve idari personel için gerekli kadroların istihsalini öngörmektedir. 

Memleketimizin coğrafi özelliklerinin elverişli bulunması sebebiyle, ülkemiz ekonomisi, esas iti
bariyle tarıma dayanmakta olup; tarım sektörü ekonomik ve sosyal ölçülerle toplum hayatımızda 
en önemli yeri işgal etmektedir. 

Bunun neticesi olarak, da uzun vadeli kalkınma Plânlarımızda tarım sektörü üzerinde hassa
siyetle durulmuş, bitkisel ve hayvansal maddelerle ilgili istihsal, bitki ve hayvan hastalıkları ile sa
vaş ve bu alanda eğitime yeterli derecede ağırlık verilip, araştırmaların daha etkili hale getiril
mesinde zaruret görülmüştür. 

Tarımsal kaynakların uzun sürede dengeli kullanılmasını temin ederek muhafaza ilkesi yanında, 
uygun işletmeyi de göz önünde tutmak, uzun vadeli kalkınma plânının öngördüğü temel ilkeler
dir. 

İleri teknolojinin gerektirdiği maddi ihtiyaçların karşılanması ve bu maddelerin nasıl kullanı
lacağını ve genel olarak çeşitli tarım işlerinin daha iyi yapılan yollarını, tarım sektöründe çalışan
lara göstermek üzere bir gerekli düzenin gerçekleştirilmesi lüzumu nazara alındığında, Tarım 
Bakanlığının hizmet alanında yeter sayıda ve evsafta meslekî, teknik ve idari personelin görevlen
dirilmesi bir zaruret olarak görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususları sağlayıcı ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının kabul ettiği he
deflere ulaşmayı temin edici nitelikte telâkki olunan tasarı, Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 
benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1132) 

Çorum 
A. Çetin 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Koçaş 

İmzada bulunamadı 
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Ancak, tasarıya esas kadroların Bakanlık teşkilatındaki dağıtımında, plân uygulaması gerek
lerinin gözetilmesi ve bölgeler teşkilâtları arasında bir dengenin sağlanması hususunun, komisyo
numuzun raporunda temenni olarak yer alması da kararlaştırılmıştır. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler, bağlı cetvelleriyle birlikte komisyo
numuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarnım önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

saygı ile sunulur. 

Sakarya 
). Salihoğlu 

Niğde 
K. Baykan 

F 
Van 
Melen 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. jjner 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna hayli (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1.— 'Devlet Memur
ları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nıma bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısınma ilişik (L) sayılı cet
velde derece, sayı ve unvanları 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Tarım Komisyonunun kabul et
tiği metin 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa 
yılı cetvel ile tadil ve elderivin 
Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun 

> tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul ediıon 1 nci madde 
aynen kaim 1 edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen 
tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) <w-
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1.1.32) 
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D. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Kadro unvanı Adeti Aylık D. Kadro unvanı 

Merkez Teşkilâtı 
Bakanlık Müşaviri (Ziraat 
Orman Yüksek Mühendisi 
veya Veteriner Hekim) 
Mütehassıs Müşavir (Ziraat, 
Ormalı Yüksek Mühendisi 
veya Veteriner Hekim) 

1 750 

1 500 

Ziraat İsleri Ganel Md. İller Teşkilâtı 
4 Ziraat Yüksek Mühendisi 
5 » » '» 
6 » » !» 

10 » » >> 
11 » » » 

9 Ziraat Teknisyeni 
12 » » 
13 » » 

10 Sorumlu Sayman 
11 » » 
12 Memur 
13 » 

15 
5 

10 
100 
420 

550 
10 

180 
550 

740 
15 
20 
10 
30 

75 

1 250 
1 100 

950 
500 
450 

600 
400 
350 

500 
450 
400 
350 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel 
Müdürlüğü (İller Teşkilâtı) 

4 
5 
6 

10 
11 
12 
13 
11 

Ziraat Yüksek Mühendisi 

Ziraat Teknisyeni 
» '» 

Ambar ve Ayniyat Memura 

2 
4 
6 

150 
200 
35 
45 
10 

1 250 
1 100 

950 
500 
450 
400 
350 
450 

11 
12 
13 

Sorumlu Sayman 
Laborant 

Pamuk İşleri Müdürlüğü (İller Teşkilâtı) 
4 Ziraat Yüksek Mühendisi 
o 
6 
6 

10 
11 
10 
12 
13 
9 

10 

Ziraat Teknisyeni 
» '» 
» '» 

Sorumlu Savman 

Aded 

10 
10 
10 

482 

Aylık 

450 
400 
350 

Teşkilâtı) 
2 
1 
1 
1 
6 
10 
4 
5 
10 
1 
1 

1 250 
1 100 
950 
950 
500 
450 
500 
400 
350 
600 
500 

41 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

(İller Teşkilâtı) 
1 Veteriner Hekim 

» » 
» » 
» » 
» » 

Havvan Sağlık Memuru 

o 
6 

10 
11 

9 
11 » » 
12 » » 
13 » » 
11 Memur 
12 » 
13 » 
14 » 
10 Sorumlu Sayman 
11 » '» 

6 
8 
8 
40 
160 
79 
40 
50 
160 
2 
5 
10 
10 
10 
12 

1 250 
1 100 
950 
500 
450 
600 
450 
400 
350 
450 
400 
350 
300 
500 
450 

600 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

CuımlhuTİyet Senatosu (S. Sayısı : 1132) 



Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : | 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile tadıl ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1 /408; 

Cumhuriyet Senatosu 1 /894) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 478) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5001 -1/408 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasan 20 . 11 . 1967 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 478) 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 11 . 4 . 1968 
Esas No. : 1/894 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kamına bağlı (1) sayılı cetvel ile eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 11 . 4 . 1968 tarihli toplantısında ilgili bakanlık 
temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler komisyonumuzca uy
gun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli 
ile aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 

Afyon K. 
31. Kâzım Karaağaçltoğlu 

Sözcü 
Gümüş ane 

Abbas Cilâra 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 
İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Çorum 
Alâeddin Çetin 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

îmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Hikmet îşmen 

Edirne 
Tahsin Banguöğlu 
İmzada bulunamadı 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/894 
Karar No. : 74 

20 . 6 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 ııci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülünle dair oılan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 . 4 . 1968 tarihli ve 
5001 sayılı yazdan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
20 . 6 . 1968 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet tem'silcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, veteriner hekimlik hizmetlerinin gereken şekilde yürütülmesini temin maksadiyle, 
Tarım Bakanlığına, 116 aded kadro verilmesini öngörmektedir. 

Memleketimiz, gerek toprak ve iklim şartları ve gerekse ekonomik ve sosyal yapının özellik
leri bakımından, kârlı ve verimli bir hayvancılık faaliyetine elverişli bulunmaktadır. Nüfusumu
zun büyük çoğunluğu köylerde yaşamakta ve maişetini tarımdan ve hayvancılıktan sağla
makta, bu yaygınlığın bir neticesi olarak, millî gelirimizin yüzde 40 mm teşkil eden tarım 
gelirlerinin üçte biri hayvan ve hayvan mahsullerinden elde edilmektedir. Bu değer, hayvancı
lığın, memleketimiz ekonomisi yönünden taşıdığı önemi açıkça göstermektedir. 

Millî ekonomimizin temelini teşkil eden unsurlardan biri olan hayvan varlığımızın ko
runması, vasıflarının yükseltilmesi, kendilerine zarar veren her türlü âmillerle mücadele edil
mesi, verimlerinin artırılması, hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli hastalıklardan toplumu
muzun korunması, veteriner hekimlerin aslî vazifelerindendir. 

Bu kadar yüklü görevlere karşılık, halen Tarım Bakanlığının elinde mevcut veteriner hekim 
sayısı, sadece 1 042 den ibarettir. Bu durum muvacehesinde, bu kadar az eleman topluluğu ile 
yukarda belirtilen hizmetlerin yürütülmesini beklemek ve verimli bir çalışma elde etmek mümkün 
görülememektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1133) 
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Türkiye, hayvan sayısı bakımından Avrupa'da ikinci sırayı işgal etmesine rağmen, veteriner 
hekim sayısı diğer ülkelere oranla daha düşük bir değer taşımakta ve pek geri sıralarda bulunmak
tadır. Bir veteriner hekimin kontroluna Batı - Almanya'da 8 297, İtalya'da 7 700, Fransa'da 
4 890, İngiltere'de 5 316 hayvan isabet ederken, memleketimizde bir veteriner hekimin kontroluna 
75 000 hayvan düşmektedir. 

Bu açıklamalar, veterinr hekim görevinin ve memleket ekonomisinde yaptığı hizmetin önemini 
göstermekte ve sayılarının artması halinde millî gelirde husule gelecek •çoğalmayı ortaya çıkarmak
tadır. 

Bu itibarla, bir taraftan kadrosuzluk yüzünden Tarım Bakanlığından ayrılan ve sayıları 210 u 
aşan veteriner hekimin tekrar teşkilâta dönmesini sağlamak, aynı zamanda kadrosuzluk sebebiyle 
müracaatları tervicedilemiyen ordudan ayrılmış veteriner hekimlere kadro temin etmek, uzun 
yıllar hizmet etmiş ve üst derecelere terfie hak kazanmış olanların terfilerini sağlamak suretiy
le teşkilâttan ayrılmalarını önlemek, diğer taraftan, bu yıl ve gelecek yıllarda mezun olacak hay
van sağlık memurları için lüzumlu kadroları istihsal etmek üzere hazırlanan kanun tasarısı, 
komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek benimsenmiştir. 

Ancak, tasarıya esas kadroların bakanlık teşkilatındaki dağıtımında, plân uygulaması gerekleri
nin gözetilmesi ve bölgeler teşkilâtları arasında bir dengenin sağlanması hususunun, komisyonu
muz raporunda temenni olarak yer alması da kararlaştırılmıştır. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler, bağlı cetvelle birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

I I I - Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli Sakarya Uşak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

L. T ok oğlu O. Salihoğlu M. F. Atayurt R. tiner 

Ankara Niğde Trabzon Trabzon 
Y. Köker K. Baykan A. 8. Ağanoğlu Ö. L. Hocaoğlu 

Van 
F. Melen 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1133) 
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Millet Meclisinin 

Kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 
MADDE 1. — Devlet me

murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmına ilişik cetvelde 
gösterilen derece, sayı ve un
vanları yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE" 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
bükümlerini Maliye ve Tarım 
bakanları vürütür. 

Tarım Komisyonun kabul 
Ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 
MADDE 1. — Millet Mec

lisince kabul edilen 1 nci mad
de avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de avnen kabul edilmiştir. 

! 
î Tasarıya bağlı Millet Mec-
! lisi Genel Kurulunca kabul edi-
ı len cetvel aynen kabul edilmiş-
; tir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında 
kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de avnen kabul edilmiştir. 

D. Memuriyetin nevi ıded 
Aylık 
Tutarı 

Merkez kurulusu : 
5 Veteriner İşleri Genel Müdür 

Muavini 
4 Mütehassıs Müşavir 

1 1 100 
8 1 250 

Toplam. 9 

İller kuruluşu : 

4 Veteriner Başmüdürü 8 1 250 
4 Salgın Hastalıklar Mütehassısı 8 1 250 
5 Salgın Hastalıklar » 3 1 100 

D. 

4 
5 
4 
5 
4 
5 
7 
8 
9 

Memuriyetin nevi 
Aylık 

Aded Tutarı 

Suni Tohumlama Veterineri 
Suni Tohumlama Veterineri 
Veteriner Hekim 
Veteriner Hekim 
Gıda Kontrol Mütehassısı 
Gıda Kontrol Mütehassısı 
Hayvan Sağlık Memuru 
Hayvan Sağlık Memuru 
Hayvan Sağlık Memuru 

2 
14 
20 
33 

250 
100 
250 
100 
250 
100 
800 
700 
600 

Toplam. 116 
Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği cetvel 

CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı cetvel aynen 

kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1133) 



Toplantı : 7 I I O A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I | 3 4 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/48; Cumhuriyet Senatosu 1 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 660) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 4 .1968 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 3482 - 3/543 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin S' . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1963 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 6 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 18, 22, 25, 3; 1, 5 ve 8 . 4 . 1968 tarihli 60, 62, 63, 66, 69 ve 70 nci birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 660) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu ^ 20 . 6 . 1968 
Esas No. : 1/896 

Karar No. : 76 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığımın 10 . 4 . 1968 
tarihli ve 3482 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonu
muzun 20 Haziran 1968 tarihli birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. . 

Komisyonumuz, Sayıştayın 3 . 1 . 1967 tarihli ve 546065/2807 sayılı uygunluk bildirimi mu
vacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Niğde 
K. Bayhan 

F, 
Van 
. Melen 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 1963 bütçe yılının genel gi
derleri (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde gös
terildiği üzere, 

a) 7 744 087 348,45 lirası cari bütçe gi
derlerine, 3 744 463, 565,88 lirası da yatırım 
giderlerine, 

b) 45 916 522,48 lira, özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen mebaliğden yapılan 
cari bütçe giderlerine, 191 118 715,85 lirası da 
yatırım giderlerine, 

c) 272 255 435,57 lirası nâzım giderlere 
aidolmak üzere toplam olarak 11 997 841 588,23 
liradır. 

MADDE 2. — 1963 bütçe yılı genel tahsila
tı bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
11 493 931 705,74 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 236 821 463,08 lirası özel 
kanunlar gereğince elde edilen gelir tahsilâtı
na, 272 255 435,57 lirası da nâzım gelir tah
silâtına aidolmak üzere toplam olarak 
12 003 008 604,39 liradır. 

MADDE 3. — 2 ve 1 nci maddelerde yazılı 
gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
5 167 016,16 lira tahsilat fazlası olarak kal
mıştır. 

MADDE 4. — 1963 bütçe yılı içinde ödenek 
dışı harcanan ve bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen 45 058,34 liralık 
gideri karşılamak üzere aynı miktar tamamla
yıcı ödenek kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerinin ter
tiplerinden 105 669 079,13 lira avans veril
miştir. 

MADDE 6. — 1963 bütçe yılı içinde harcan-
mıyan ve bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 881 687 323,10 
liralık ödenek yok edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len G nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince Kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

»>«-« 
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