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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. —Yoklama 

Sayfa 
554:555 

556 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 556 

1. — îçel Milletvekili Burhan Bozdo
ğan'a iki ay ve Yozgat Milletvekili Turgut 
Nizamoğlu'na 10 gün izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/265) 556 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan 
çok izin alan îçel Milletvekili Burhan 
Bozdoğan'a ödeneğinin verilmesinin.Genel 
Kurulun iznine bağlı olduğuna dair Baş
kanlık tezkeresi (3/266) 556 

4. — Görüşülen işler 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde, de
ğişiklik yapılması hakkımda kanun ta
sarısı ye Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/90, Cumhuriyet Se
natosu 1/638) (Gündeme) (Millet Meclisi 

557 

S. Sayısı : 59; 
Sayısı : 754) 

Cumhuriyet 
Sayfa 

Senatosu S. 
557,678:681 

2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(1/124) (S. Sayısı : 61) 557,682:685 

3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlğü 1966 yılı B ü t ç e ' 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Sena- ; 

tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan- -
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi (1/8, -^ 
Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Millet Mec- •,.-:. 
lisi S. Sayısı : 44, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 729) .558,686:6Ş9 

4. — 1966 yılı Bütçe kanunu ta-: 
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ile 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında^ 
yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se-' : 

natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar- -
•M' 



Sayfa 
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 716) 558 

a) Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 558:579,579: 
607 

b) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 607: 
626,626:677,690:693 

5. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/6, Cumhuriyet Se
natosu 1/623) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
46; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 607 

6. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

Sayfa 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/11; Cumhuriyet Senatosu : 
1/626) (Millet Meclisi S. Sayısı : 35; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 720) 607,694:697 

7. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Sanatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/13; Cumhuriyet Senatosu : 1/627) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 37; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 721) 607,698:701 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/14; Cumhuriyet Senatosu : 1/624) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 36; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 722) 607,702:705 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

Gerekli çoğunluk olmadığından saat 11 de 
toplanılmak üzere birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönü
şüne kadar kendisine Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan'm vekillik edeceğine dair Cumhu-
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgiye sunuldu. 

2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı, 

Başbakanlık tezkeresinin okunmasından sonra, 
geri verildi. 

Beden Terbiyesi ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 Bütçe 

yılı kanun tasarıları yeniden açık oya su
nulduysa da yapılan tasnif sonunda yeter 

sayı bulunmadığı anlaşıldığından oylamaların 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine 
geçilerek üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere saat 13,08 
de birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Ahmet Bilgin önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Beden Terbiyesi ve Vakıflar Genel Müdür
lükleri 1966 yılı Bütçe kanun tasarılarının 
yeniden açık oya sunulması ve tasnifleri so
nunda kanunlaştıkları bildirildi. 

A. P. Grup Başkanvekili İstanbul Millet
vekili Muhiddin Güven, önceki oturumda Millet 

— 554 
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Partisi adına konuşan Sami Binicioğluya ce
vap vererek, Adalet Partisinin ve başındaki
lerin dimi siyasete alet etmekle suçlanıdırılamı-
yacağına dair bir açıklama yaptı. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi bi
tirilerek bölümleri kabul olundu. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşül
mesine geçildi ve bir süre devam edildi. 

Birleşime saat 21 de toplanılmak üzere saat 
20 de ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
Ahmet Bilgin Sadi Binay 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Ulaştırma Bakanlığı 1966 yılı Bütçesinin gö
rüşülmeleri bitirilerek bölümleri kabul olundu. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel W^ 
•dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanam tasarısı görüşü
lerek tümü açık oya sunuldu, ancak tasnif so* 
nunda yeter sayı bulunmadığı görüldüğünden 
oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma \Genel Komutanlığı bütçeleri gö

rüşülerek bölümleri kabul olundu. 

19 Şubat 1966 Cumartesi günü &aat 10 da top» 
lamlmak üzere aynı gün saat 2 de oturuma 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Siirt 

Adil Taşa 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Başkanlıkça, çoğunluk 
olmadığı müşahede edilmektedir. Dün akşam
ki, çalışmaların sabahın erken saatlerine ka
dar sürmüş olması dolayısiyle arkadaşlarımız 

gelememişlerdir. Bu itibarla saat 11 de tekrar 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,05 

file:///Genel


ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanveküli İsmail Arar 

KATİPLER: Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadi Binay (Bilecik) 

. BAŞKAN — 50 nci Birleşimin ikinci ortra.ru ununu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak. Elektrikler yandığı zaman sayın üye
lerin anahtarlarını açarak beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluk vardır, görüşmelere başlı

yoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'a 
İki ay ve Yozgat Milletvekili Turgut Nizam-
oğlu'na 10 gün izin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi (3/265) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş-
ıkanlılk Divanının sayım üyelerden iki arkada
şımıza izin verilmesiyle ilgili ve gündeme 
girmemiş bulunan bir sunuşu vardır, o yazıyı 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda isimleri yazılı sayın milletvekil

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izin
leri Başkanlık Divanının 17 . 2 . 1966 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

v>;K«^fiyet yüce tasviplerimize arz olunur. 
'v Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

îçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 2 ay, has
talığına binaen, 6 . 2 . 1966 tarihinden itibaren. 

Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu, 10 
gün, mazeretine binaen, 28 . 1 . 1966 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Sayım Burhan Bozdoğan'a has
talığına binaen iki ay izin verilmesini kabul 

edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Turgut Nizamoğlu'na mazeretine bi
naen on gün izin verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'a öde
neğinin verilmesinin Genel Kurulun iznine bağlı 
olduğuna dair Başkanlık tezkeresi (3/266) 

BAŞKAN — Adı geçen arkadaşımız Burhan 
Bozdoğan'ın hastalığı iki aydam fazla sürdüğü 
için tahsisatının verilebilmesi ayrıca izninizi 
icabettiriyor. Bu husustaki Başkanlık tezkere
sini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan îçel Milletvekili Burhan 
Bozdoğan'a ödeneğinin verilebilmesi içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan yüce tasviplerinize arz 
olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 566 — 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/90; Cumhu
riyet Senatosu 1/638) (S. Sayısı : 59) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemde bulunan 1965 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. * 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkamı 

Aydın 
îsmet Sezgin 

BAŞKAN — ömengedıe sözü geçen kanun 
tasarısının öncelikle görüşülmesini önerge ge
reğince oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerimde 
söz istiyen arkadaşımız var mı?.. Olmadığına 
göre maddelere geçilmesini oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1965 yılı Bütç© Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretti cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 13 675 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Olmadığıma göre bölümlere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeye ekli (A/2) ve (A/3) işaretli cet
velleri ve bu cetvellerde yer alan bölümleri oku
tuyorum. 

(1) 59 8. Say ıh basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 12 175 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 13 6J5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... \ ^ 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ; 

32.000 Kamulaştırma ve satırialmalar 1 500. 000 
BAŞKAN— Kabul edenler:.. - '• 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan cetveliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanum yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı -
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen?. Yok. 
Kanun açık oyunuza sunulacaktır. Kupalar sı
ralar arasında dolaştırılacaktır; 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ICa~ 
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dâir Cumhuriyet Senfttosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Mület Meclîsi i/124; Cumhuriyet Sekatosu 
1/642) (S.Sayısi:61) (1) 

(l) 61 S. tiayıh basmayanı tutanağın so-
nundadvr. 
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BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gündemde bulunan Ankara Üniversitesi 1965 
yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

Aydın 
tsmet Sezgin 

BAŞKAN T - önergeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Olmadığıma göre maddelere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1965 yıh Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 30 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?. Olmadığına göre bölümlere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İlişik cetveli okutuyorum. 
ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

13.000 Yönetim giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN ••— Maddeyi ilişik cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabuji edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kısmımın 
12.000 nci (Personel giderleri) bölümünde ye
niden açılan 12.410 neu (707 sayılı Kanun gere
ğince verilecek fazla çalışma ücreti) maddesine 
281 000 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
64.000 nci (özel gelirler) bölümünün 64.300 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
311.000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye' ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen yok. Kanun tasarısı açık oyunuza vaz'-
edilecektir. 

3. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi 
Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasa-
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/8, Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 44, Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 792) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde nisap hâsıl ol
madığı için yeniden oylarınıza arz edilecek 
ve kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

4. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Gündemin diğer maddesine ge
çiyoruz. Evvelce kabul edilen, program gereğince 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşme 
ancak bu görüşmelerle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dış politika ile aktüel konuların çokluğu 

karşısında grup sözoülernin dış poli
tika ile ilgili konuşmaların 20 şer da
kikaya sığdıramıyacakları aşikârdır. Bu iti
barla esasen Dışişleri Bakamlığı Bütçesi görüş
melerinde mûtadolduğu üzere bu bütçe üzerin
de gruplar adına yapılacak ilk konuşmalarda 
zaman tahdidinin kaldırılmasını arz ve töklif 
ederiz. 

îzmir Kocaeli 
Settar İksel Nihat Erim 

BAŞKAN — Efendim, önerge sarihtir. Dış
işleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinde grup 
sözcüleri için konmuş olan 20 dakikalık zaman 
sınırını kaldırmayı teklif ediliyor. Daha evvel 
Sayın Kasım Gülek, aleyhinde söz istedikleri için, 
kendilerine söz veriyorum. Sayın Kasım Gülek 
yanlış anlamadımsa aleyhinde söz istediniz değil 
mi efendimi 

KASIM GÜLEK (Adana) — Evet efendim 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş

larım, grup sözcülerinin Dışişleri bütçesi dolayı-
siyle daha uzun konuşmak istemeleri doğrudur. 
Ancak, burada milletvekillerine konuşma imkâ
nı sağlamayı da düşünmek lâzımdır. Bu önerge 
eğer grup sözcülerinin ve şahısları adına konu
şacak milletvekillerinin konuşmalarına konan 
kısıntıyı kaldırır mahiyetinde olsa idi lehinde 
konuşacaktım. 

Ben bir önerge vereceğim. Bu önerge ile her 
ikisinin kısıntılarının kalkmasını teklif edece
ğim. Yalnız grup sözcülerine tahdit tanımamak 
şahsı adına konuşacaklara kısıntı tanımak hak
sızlık olur. Şahıslar adına zaten burada konuş
ma imkânı mevcut değildir. Şimdi grup adına 
konuşacakları, daha evvelki tecrübelerimizle gör
dük, üç saat konuşurlar. Üç saat konuştukları 
zaman da milletvekillerine konuşma imkânı kal
maz. Bunun eğer tahdidi kaldırılacaksa makul 
bir had konur, milletvekilerine de imkân verilir. 
Böylece konan kısıntı insaflı bir hale getirilir. 
Bunu bir taraflı görmek doğru değildir. 

Yalnız grup adına konuşanlar istediği kadar 
konuşsun, şahsı adına konuşacak milletvekilleri
ne hiç konuşma imkânı tanınmasın, bu demok
rasinin temel fikrine uygun değildir. 

Eundan evvel de yine fırsat oldu, huzurunuz
da arz ettim: Biz parlâmentodaki çalışmalarımı
zı yeni garip bir şekle sokma yolundayız. Bütçe 
konuşmaları sadece Hükümetle grup sözcüleri 
arasında bir dlalog halini almaktadır. Bu kati
yen doğru değil. Millletvekillerinin de konuşma
sı lâzımdır ve faydalıdır ve parlâmento da bu
dur. Şimdi şikâyet ediliyor; «çoğunluk olmuyor, 
milletvekilleri vaktinde gelmiyor.» Elbette gel
mez, halk veriniz. Milletvekilleri sadece dinlemek 
ve el kaldırmak yetkisini haiz. Konuşamıyor. 
Onun da var bildikleri. Burada çok tecrübeli ar
kadaşlarımız vardır. Şimdi Dışişleri Bakanlığı 
bütçesi konuşulacak. Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
dolayısiyle eskiden Bakanlık etmiş arkadaşları
mız var. Bu işlere uzun vakit venmdş insanlar 
vardır. Bunları dinlemek Meclis için faydalı ol
maz mı, elbette faydalı olur. 

Şimdi konu son derece mühimdir. Önergeyi 
veren arkadaşlarımız grup adına konuşacakla
rın istediği kadar konuşmasını haklı olarak tek
lif ediyorlar. Ama, bunun karşısında şahsı adı
na konuşacaklara da imkân sağlamak lâzımdır. 
Sonra muhterem arkadaşlarım, milletvekilinin 
hem hakkıdır, hem vazifesidir burada konuşmak! 
Çalıştığını belirtecektir. Çalışmasını belli edecek
tir. Çalıştığını belli etmesi lâzımdır. Çalışmasını 
belli edeceği yer bütçe vesilesiyle buradadır. 
Bütçe vesilesi ile konuşamıyan milletvekiline 
insafnzlık edilmiş demektir. 

Sayın arkadaşlarım, bir önerge takdim ede
ceğim. Benim ricam, evvelki Önergenin kabulü 
değil, hem milletvekili ve hem de grup sözcüle
rinin konuşmalarındaki tahdidi kaldıran öner
geye oy vermenizdir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bozdoğan lehinde, buyu

runuz. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 

Başkan, Sayın milletvekilleri, Dışişleri gibi önem
li bir konunun Mecliste enine uzununa tartışıl
ması hepimiz tarafından arzu edilen bir mese
ledir. Gerek muhalefet grupu adına konuşan ar
kadaşların ve gerekse iktidar partisi grupu adı
na konuşan arkadaşların fikirlerini burada en 
geniş mânasiyle, en şümullü mânasiyle izah ve 
ifade etmelerine fırsat vermek lâzım. Milletveki
li arkadaşlarımızın bütçe vesilesiyle konuşama
dıkları veyahut konuşma imkânı bulamadıkları 
bir gerçektir. Bütçenin başka bölümleri de var-
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dır. Konuşmak istiyen, çalışmalarını Meclise izah 
ve iff;de etmek istiyen arkadaşlar bütçenin,diğer 
bölümlerinde konuşabilirler. Dışişleri gibi mem
leketimizin en önemli meselesini en güzel bir şe
kilde en etraflı bir şekilde konuşmak, konuşan
ları dinlemek, dinlediğimizden kendimize göre 
mânalar çıkarmak, ilerisi için hazırlıklar yapmak 
elbette bizim vazifemizdir. 

Bu itibarla verilmiş olan önergenin lehinde 
oy vermenizi rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, aleyhin
de. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın ar
kadaşlarım, önergenin aleyhindeyim. Şunu arz 
edeyim ki, elde yüklü bir program ve bu prog
ramın gerçekleşmesi lâzımdır. Bu bakımdan prog
ramın gerçekleşmesi için konulan esas ve kıstas
lar hu bakanlık bütçesinin görüşülmesinde de 
esas olmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, bu bakanlık hizmetleri
nin mühim olduğunu ve mühim olduğu için de 
ilk konuşmaların tahdide tabi olmamasını söyle
diler. Biz bu kanaatte değiliz. Her bakanlığın 
hizmeti mühimdir. Bir Hariciye Bakanlığı hiz
metleri mühim olduğu kadar Dahiliyenin ve di
ğer bütün bakanlıkların da hizmetleri mühim
dir. O Bakanlıkların konuşmaları tahdit edilir 
de Hariciye Bakanlığındaki görüşmeleri niçin 
tahdit edilmesin. Âmme hizmetleri her yönü ile 
âmme hizmetidir. Her bakımdan bu hizmet mü
himdir. Şu Bakanlığın hizmeti mühimdir, onun 
için uzatalım, şu bakanlığın hizmeti mühim de
ğildir onun için kısaltalım, bu doğru değildir. 
Bu bakımdan önergenin aleyhindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kırca, lehinde. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuza arz edilen önerge 
grup temsilcilerinin, sözcülerinin konuşmaları
nın dahi her halde tahditsiz yapılması isteğini 
getirmekte değildir. Sayın İksel ve Sayın Erim 
tarafından imzalanmış bulunan Önergede sadece 
grup sözcülerinin ilk konuşmaların sınırsız ya
pılması rica edilmektedir. Dış politika, konusu 
üzerinde âzami derecede birlik temin etmemiz 
gereken bir konudur. Böyle bir birlik ancak ev
velemirde parlâmentoda yapılabilecek konuşma
larla birbirimizi anlıyabilmemize bağlıdır. 

Bu itibarla biz Adalet Partisi Grupumın Sa
yın ööztfüsu ile mensuıbtı öldüğüm partinin Sa-
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yın sözcüsünün bir arada verdikleri bu önerge
nin kabulü bu yolda atılmış ilk adım olacağı ka
naatindeyiz. Bugünkü programda Dışişleri Ba
kanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitele
rin bütçeleri vardır. Programımız bugün Sayın 
Köseoğlu arkadaşımızın ileri sürdüğü kadar yük
lü değildir. Gece de çalışmak şartiyle ve üniver
siteler bütçesi ile Millî Eğitim 'bütçesinin ;bir 
arada görüşülmesi ise mutat olduğuna göre 'gö
rüşmelerimizi zamanında bitirmek ve programı 
aksatmamak mümkündür. 

Sayın Gülek'in temennilerine iştirak etme
mek de mümkün değildir. Fakat bütçeyi Anaya
sa gereğince muayyen bir zaman içerisinde bi
tirmemiz gerektiğini biz anamuhalefet partisi 
olarak takdir etmiyor değiliz. Bugünün progra
mı bize bu imkânı veriyor. Müsait bir zaman 
durumu içerisindeyiz. Bu itibarla, Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinin üzerinde hiç değilse grup söz
cülerinin ilk konuşmalarının sınırsız yapılması, 
sadece bu konuda âzami birliğin, âzami beraber
liğin âzami anlayışın temini için ilk adım ola
caktır, bir hizmet olacaktır. Bütün arkadaşla
rımdan Sayın Adalet Partisi sözcüsünün ve Sa
yın C. H. P. Grupu sözcüsünün müştereken ver
mek olgunluğunu gösterdikleri bu önergeye müs
pet oy vermelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge
yi oyunuza sunmadan önce bu kolıu ile ilgili iki 
önerge daha geldi; onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe konuşmalarında grup sözcülerinden 

başka milletvekillerinin konuşmalarına da im
kân tanınması hususunun oya va'zını arz ve is
tirham ederim. 

İzmir , 
Şinasi Osma 

Başkanlığa 
Dışişlerinin önemi aşikârdır. Grup sözcüleri

nin ve şahsı adına konuşacaklara kısıntı olmama
sını teklif ederim. 

Adana 
Kasım Gülfck 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, konuyu iki 
ayrı şekle bölerek oyunuza sunmak gerekiyor. 
Sayın Kasım Gülek te... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bu 
-konuda bir takririm daha var, lütfen birlestiril* 
meşini rib'a ederim. 
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BAŞKAN — «Dışişleri Bakanlığı bütçesi üze
rindeki konuşmaların sınırsız olması programı 
aksatır. Bir saatle tahdidin oya arz edilmesini 

.rica ederim» diyor. Şimdi en aykırı teklif sınır
sız olarak grup sözcülerinin konuşmasıdır ki, Sa-

-. yın Kasım G-ülek de bu görüşe iştirak ediyor, 
önergesinin bir kısmı ile. Evvelâ bu hususu oyu
nuza arz ediyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Neyi... 
BAŞKAN — Sayın Osma, siz bütün bütçe 

. müzakerelerinde şahısları adına 'konuşacaklar 
için imkân tanınmasını istiyorsunuz değil mi? 

Efendim, Sayın Osma arkadaşımız yalnız 
Dişileri bütçesinde değil, bütün bütçe müzake
relerine grup sözcülerinden başka milletvekille
rinin konuşmalarına da imkân tanınması husu
sunun oya konulmasını önergesinde teklif et
mektedir. Takrir aynen bu. 

Şimdi Sayın Osma bir kifayet önergesi gel
medikçe zaten böyle bir sınırlama yoktur. Siz 
bir müddet de tâyin etmediğinize göre, önerge
niz bir işlem göremiyecektir. Ama önergenizi 
müddetle kayıtlarsanız o zaman oya sunarız. 

ŞİNASÎ OSMA (îzmir) — Sayın Başkan al
tı kişinin konuşmasından sonra da konuşulsun 
demek istedim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge öyle değil, iç
tüzük hükümleri de sarihtir. 

Sayın Tarık Ziya Ekinci, grup sözcülerinin 
birer saat görüşmesini teklif ediyor; önergeyi 
oyunuza sunuyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, 
ilk grup sözcüsünün bir saatle görüşmesi tahdi
dini- istiyen bu önergeye iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir.. Efendim, şu halde grup sözcülerinin 
zaman tahdidine tabi olmaksızın konuşmaları 
hususundaki Sayın Nihat Erim ve Settar İksel 
tarafından verilen - diğer imzayı okuyamıyo
rum - önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Şiîndi Sayın Kasım Gülek önergesinde; grup 
; sözcülerinden başka şahıslan adına yapılacak 

.-/• konulmaların da zamanla tahdit edilmemesini 
teklif ediyorlar. 

Bu önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Grupları adına söz alanların isimlerini oku-
yfflrtittii 

C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim, 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Rifat Bay-

kal, 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Be

nice Boran, 
A P. Grupu adına Sayın Settar İksel, 
Millet Partisi adma Sayın Mesut Ozansoy, 
Yeni Türkiye Parti grupu adına Sayın Re-

cai tskenderoğlu. 
İkinci defa söz alanlar : 
C. H. P. Grupu adına söz alan Sayın Nihat 

Erim. 
Türkiye İşçi Partisi adına Sayın Tarık Ziya 

Ekinci. 
Şahısları adma söz almış olan sayın arkadaş

larımız: Kasım Gülek, Şinasi Osma, Sadi Binay, 
Mehmet Ali Arsan, Halim Arar, Ali İhsan Ba
lım, Nihat Akay, Şevki Güley, Muammer Bay-
kam, Feridun Cemal Erkin, Bülent Ecevit, Ke
mal Yılmaz, Muzaffer Şamiloğlu, Talât Köseoğ-
lu, Ali Karcı, Hilmi İşgüzar, Sami Binicioğlu, 
Faik Kırbaş, Abdül'bâri Akdoğan'dır. 

Söz çırası C. H. P. Grupu adma Sayın Ni
hat Erim'indir. 

C. H. P. GRUPU AtflNA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
Dişileri Bakanlığı bütçesi üzerinde C. H. P. 
Grupu adına düşüncelerimizi söyliyeceğim. Za
man tahdidini göz önünde tutarak, konuşmamı 
Dışişleri bütçesi vesilesiyle ortaya konması lâ-
zıımgelen konular arasımda bir ayırtaa yaparak 
en önem verdiğimiz noktalara hasredeceğim. 

Dış politika : 
Başkalarına hükmetmek, genişletmek gibi 

emperyalist maksatlar peşinde îkoşmıyan her 
devletin dış politikasının hedefi, en başta ülke
nin güvenliğini, bütünlüğünü tehlikelerden ko
rumak, vatan'daşlarınm ekonomik ve kültürel 
çalışmalarına huzur cinde devam edebilmeleri
ni mümkün kılacak bir dış güvenlik yaratmak
tır. 

Türkiye, millî misakmı tesbit ve ilân ettiği, 
Kurtuluş Savaşını kazanıp Lozan Barışını im
zaladığı günlerden bu yana, millî sınırları için
de yüz yılların geri kalmışlığını kısa zamanda 
giderecek devrimlerini yapmak ve pekleştir
mek, halkını mutluluğa kavuşturmak, kısaca 
kalkınmasını sağlıyabilmek için, dış iflşldle* 
riafe ülke ıb^ünmtg, bhğtmıâ&iı ^ÜJİîky İtâ& 
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lara ve vazifelere karşılıklı saygı kavramlarını 
temel yapmıştır. Sömürgelikten veya yarı sö
mürgelikten sıyrılıp bağımsızlığa kavuşmak için 
mücadele eden halkların çabalarını içten bir 
anlayış ve mânevi destekle izlemeyi şiar edin
miştir. 

Türk dış politikası, bu anayön üzerinde, 
bütün komşuları ile daima dostça ilişkiler ara
mış ve - olumlu karşılık gördükçe - ilerlemiş- I 
tir. Komşularının zayıf düştükleri, felâket 
içinde bunaldıkları anlarda, günlük konjonk
türün yarattığı fırsatlar üzerinde atılmamıştır. 
Prensiplere ve temel ilkelere bağlı kalmıştır. I 
Davranışlarını devletler hukukuna ve millet
lerarası ahlâka her zaman uygun tutmuştur. 
Meselâ İkinci Cihan Harbi içinde ve ertesinde 
Yunanistan'ın yaşadığı faciadan, içinde yuvar
landığı zaıftan faydalanmaya girişmemiştir. 
Tersine ona elinden yelen yardımı yapmaya ça- I 
lışmıştır. I 

Milletlerarası alanda, Türkiye'nin kazandı- I 
ğı güvenin derin nedenleri arasında Cumhuri- I 
yet hükümetlerinin bu davranışının etkisi bü
yüktür. Bir yandan bu, öte yandan da Batı I 
uygarlığı ve kültürü yolunda atılışlar* yurdu- I 
muza kolaylıkla Batı'nm hür, demokratik dü- I 
zeni içinde itibarlı bir yer kazandırmakta rol I 
oynamıştır. Bütünleşmeye (entegrasyona) doğ
ru akıp giden Batı - Avrupa toplumunda -coğ- I 
rafya bakımından yerimiz Güney - Doğu Avru- I 
pa'da olduğu halde- Avrupa Konseyinde ilk I 
günden üyeliğe girişimiz de bundandır. Or- I 
tak Pazar adı verilen Avrupa Ekonomik Top- I 
luluğuna alınmamız konusunda bize kolaylık- I 
lar gösterilmesi de buna dayanır. 

Fakat başkalarının toprak bütünlüğünde I 
gözü olmamanın, öteki devletlerin bağrmsızlı- I 
ğma, haklarına, devletler hukukuna ve millet
lerarası ahlâka saygılı davranmanın karşılığı 
olarak, başkalarından da aynı davranışı, aynı I 
dikkati, aynı titizliği bekleriz. I 

ittifaklarına, dostluklarına bağlılıkta her 
vakit samimî olan Türkiye, müttefiklerinden 
de ve dostlarından da aynı muameleyi gör 
mek ister. Bunda hayal kırıklığına uğradığın
da elbette gerekli tedbirler üzerine eğilir, hâl I 
ve gelecek için politikasını karşılaştığı olayla
rın ışığında tesbit eder. | 
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Hükümet, programında, geleneksel Türk 
dış politikasının az önce işaret ettiğimiz ilkele
rine bağlılığını ilân etmiştir. Hükümetin bü
tün işleri gibi bu alandaki davranışlarını da 
muhalefet olarak çok yakından izlemek başlı
ca görevimizdir. 

Hükümetin programında söylediğini dış po
litika ilkelerini uygulamada ne ölçüde gayretli 
ve başarılı olduğunu kesin çizgilerle belli ede
cek veriler bugüne kadar açığa çıkmış değil
dir. Türk dış politikasının ilkeleri, yönü Cum
huriyet kurulduğu günden beri anaçizgileri 
ile zamanımıza değin bütün meşru siyasi akım-
larca yurtça benimsenmiştir, denilebilir. Ay
rıntılar, ufak olsun büyük olsun uygulamada 
meydana çıkmıştır. Bugünkü Hükümetin dış 
politika için programında söylediklerinin öte
sinde, ardında veya önünde kalıp kalmadığını, 
uygulamanın ortaya koyacağı gerçekler gös
terecektir. 

tikelerin uygulanışı bakımından, Hüküme
tin ne yaptığını, Kıbrıs üzerindeki genel görüş
me ve ondan sonra geçen haftalar, Parlâmen
toya yeter açıklıkla anlatmaktan uzak kalmış
tır. 

Hükümet tutumunun bilinmeyişi karşısında, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu, dış po
litika meseleleri hakkında düşünceler söyleyip, 
sorular sormakla yetinmek zorunda bulunu
yor. Hükümet, uygulamalarında bir ışık be
lirtisi sezildiği noktalarda ise, mütalâalar sun
mak tabiîdir. 

Dış politika meseleleri başlıca şu açılardan 
ele alınabilir : 

a) Güvenlik, 
b) Ekonomik ilişkiler, 
e) Kıbrıs. 
a) Güvenlik : 
Türkiye'nin güvenlik dâvası İkinci Cihan 

Harbi ertesinde ortaya çıkan durumda yeni bir 
şekil almıştır. Almanya ve müttefiklerinin yı
kılması, Fransa ve İngiltere'nin harbten galip 
fakat yıpranmış çıkmaları dünya dengesini 
bozmuştur. Bu dengesizliğin bilhassa Avru
pa'da yarattığı boşluğu, Sovyetler Birliği engin 
insan kaynağından kuvvet alan orduları ve 
onun himayesinde komünist yerli idareler ile 
doldurmak istemiştir. Doğu ve Orta - Avrupa 
memleketlerinde bu akım duruma hâkim ol
muştur. 
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Aynı tehdit Türkiye'ye 'de yönelmiştir. 1925 
de imzalanmış ve süresi dolmuş olmakla bera
ber iki devletin arzusu ile uzatılması mümkün, 
dostluk ve iyi komşuluk Andlaşması Sovyetler 
Birliğince sona erdirilmiş ve hemen bunun ar
kasından toprak ve üs istekleri öne sürülmüş-, 
tür. 

1945 - 1946 yıllarında bize yardım vaadede-
cek bir devlet bulunamadı. Buna rağmen, ül
ke bütünlüğümüze ve bağımsızlığımıza yönelen 
tehlike karşısında direnmekte tereddüdedilme-
di. Çok geçmeden 1947 de Truman doktrini 
ile Amerika, Avrupa'nın bu bölgesine yardım 
edeceğini bildirdi. 

İkinci Dünya Savaşı esnasında, Türkiye 
Kuzey komşusuna karşı dürüstlükten ayrılma
mıştı. Onun felâketli ve sıkışık durumlai-mda 
anlaşmalara bağlı kalmıştı. İngiltere ve Fran
sa ile imzaladığı İttifak Andlaşmasma eklettiği 
II numaralı Protokolla, taahhütlerin Türkiye 
'bakımından Rusya'ya karşı işlemiyeceğini ka
bul ettirmişti. 

Bu tutumuna rağmen, Türkiye'den toprak 
ve üs istenmesi, 1925 Andlaşmasma son veril
mesi, Ankara'da derin bir hayal kırıklığı ve 
güven yıkıntısı doğurdu. 

Beliren tehlike karşısında Türkiye yardım 
aradı, savunma kuruluşlarına girmeye çalıştı. 
Truman doktrininin ardından, 1949 NATO it
tifakı meydana geldi. NATO Batı - Avrupa'yı 
içine alıyordu. Türkiye coğrafya bakımından 
bunun dışında idi. Fakat daha ilk günden 
NATO'ya girmek istedik ve bunu takibettik. 
Nihayet 1951 de Türkiye NATO'ya alındı. Böy
lece, yurdumuz dünyanın en kudretli ittifak 
örgüsünün içinde güvenliğini bulmuş oldu. 

Bir yandan Marshall ekonomik yardım me
kanizması, öte yandan NATO askerî ittifakı, 
İkinci Dünya Savaşında ve 1945 - 1946 da De
mirperde arkasına düşmüş olan ülkelerin ba
ğımsız kalmasında, hür kalmasında başlıca un
sur oldu. 

Aradan geçen yıllarda, askerî güvenlik me
selelerinde yenilikler görüldü. Atom gücünün 
silâh halinde geliştirilmesi, nükleer füzeler ve 
sair yeni araçlar, onlara konvansiyonel silâh
ların çok üstünde bir önem kazandırdı. Bu
gün nükleer silâh ve enerji o derecede gelişti 
ki, şimdi dünya dengesi, bunları yapa'bilecek 

tekniğe ve paraya sahip iki başlıca devletin 
omuzlarında kurulmuş bulunuyor. 

Cihan şöyle bir durumla karşı karşıyadır: 
Birleşik Amerika ve Sovyetler Birliği her 

hangi bir meselede birlikte hareket ettikleri 
takdirde, onlara karşı durabilecek silâh gücü 
yoktur. Daha 1956 da Süveyş'te İngiltere ve 
Fransa'yı durduran böyle bir Amerikan - Rus 
davranışıdır. Yakın örneği ise Hindistan - Pa
kistan arasında 1965 yaz aylarında başlıyan ça
tışmanın aynı şekilde Amerikan - Rus müda
halesi ile kısa kestirilmesidir. 

Amerika ile Sovyetler Birliği arasında atom 
silâhının, nükleer enerjinin yarattığı dengenin 
ve ortamın gerçeğinde, parça parça anlaşmala
rın ötesinde dünya ölçüsünde bir uzlaşmanın 
araştırmalarına hız verildiği gözden kaçmıyor. 

İki devleti buna doğru iten nedenlerin ba
şında, birbirlerine karşı nükleer tahrip gücünü 
kullandıkları takdirde, ikisinin de çok zarar 
göreceği düşüncesi gelmektedir. Hemen bu an
layışın ardından da nükleer tahrip gücünü öte
ki memleketlerin - ve bilhassa Kızıl Çin'in - el
de etmelerini önlemek, hiç değilse geciktirmek 
hususundaki müşterek menfaatleri gelmekte
dir. 

Onbeş gün önce Sovyetler Birliği Başbakanı 
Bay Kosigin'in ülkeleri üzerinde atom silâhı ol-
mıyan devletlere, Amerika ve Rusya'nın saldır
mazlık garantisi vermeleri için öne sürdüğü tek
lif her tarafta yankılar uyandırdı. 

Görülüyor ki, bugünkü güvenlik dâvası silâh
lar yönünden 1945 - 1950 yıllarındakinden büs
bütün değişik bir meseledir. Klâsik silâhlar öne
mini henüz büsbütün kaybetmiş değildir. Ancak 
nükleer silâhlar karşısında oyuncak haline gele-
cakleri günler çok uzak sayılamaz. 

Devletler bu gerçeğin ışığında, diplomatik 
ilişkileri yeniden düzenlemektedir veya düzenle
mesi gerekmektedir, öyle görünüyor "ki, 1969 yı
lında NATO'nun süresi tamamlanınca, meselâ 
Fransa'nın ve hattâ Almanya'nın birtakım deği
şiklikler istiyecekleri şimdiden öngörülmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye, İkinci Cihan Harbi ertesinde güven

liğini, kendi kararlı tutumu yanında, Amerika'
nın yardımları ve N^TO içinde korumuştur. 

NATO, Türkiye için değerini bugün de mu
hafaza etmektedir, öte taraftan silâhlardaki iler
lemeyi göz önünde tutmak bizim için de gerek-
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inektedir. Atom ve nükleer silâhlar dolayısiyle, 
Türkiye'nin güvenlik meselesini Hükümetin 
NATO içindeki ve dışındaki ilişkilerini gereken 
önemle incelemesi beklenir. 

NATO ittifak andlaşmasınm, tecavüze uğrı-" 
yan üyenin yardımına öteki üyelerin koşması ko
nusu, Amerika Cumhurbaşkanının Kıbrıs buh
ranı dolayısiyle 5 Haziran 1964 te Başbakanımı
za gönderdiği mesajda beliren anlayış ne kadar 
üzerinde durulsa yeridir. 

Türkiye, bir saldırıya uğradığı takdirde, öte- ; 
ki NATO müttefikleri onun yardımına koşacak
lar mıdır? 4 Nisan 1949 tarihli NATO İttifak 
Andlaşmasınm 5 nci maddesi ile saldırı karşısın- ' 
da müttefikler «derhal» yardımı taahhüdetmiş- : 
lerdir. 

Başkan Johnson ise mesajında, Kıbrıs'ta Ga- ; 
ranti Andlaşmasını uygulamaya girişmesi sebe- ! 
biyle Türkiye'ye Kusya'nm müdahalesi halinde : ! 

«Türkiye'yi müdafaa etmek mükellefiyetleri ; 
olup olmadığını müzakere etmek fırsatını» i 

Müttefiklerin bulmamış olacaklarına dikkati i 
çekmiştir. I 

Buna, o zamanki Başbakan İnönü'nün 13 Ha- : 
ziran 1964 te verdiği cevapta ise : İ 

«Mesajınızın, Kıbrıs'ta girişeceği bir hareket I 
ı ;•••:'cesinde Sovyetlerin müdahalesine mâruz kal- i 
digı takdirde, NATO müttefiklerinin Türkiye'yi j 
luîidafaa mükellefiyetleri ittifakının mahiyeti ve j 
temel prensipleri bakımından aramızda büyük j 
girüş farkı olduğu intibaını vermektedir. İtiraf j 
edelim ki, bu bizim için büyük bir teessür ve cid- i 
dî bir endişe kaynağı olmuştur. NATO'nun bün- j 
yesi, mütecavizin iddialarına kapılacak kadar za- \ 
yıfsa, hakikatten tedaviye mrulhtaç demektir.» de- j 
mistir. 

Bütçe, Cumhuriyet Senatosunda görüşülür- j 
kon, değerli arkadaşım Esat Mahmut Karakurt'- j 
un bu konu üzerinde mütalâa söylemesi karşısın- j 
da, Sayın Dışişleri Bakanı Çağlayangü, şu açık- i 
lamayı yapmıştır : [ 

«Bu mesele üzerinde NATO da durmuştur, | 
NATO'nun mevzuu beyanında Kıbrıs pozisyonu- j 
nun girmediği, NATO'nun gayesi ile otomatik- i 
man taarruzlara mukabele karşısındaki anlayı-
şmda ve durumunda bu hâdisenin bir yara açma- \ 
dığı ve değişiklik husule getirmediği noktası tes- ! 

bit olunmuştur. O itibarla zannediyorum ki, Sa-
ytn K&ratot"un enÖigeM bu^ttn i$n vadöol- i 

mıyacaktır. Meselenin üzerine eğilinmiştir ve 
hastalık zannederim ki, tedavi edilmiş bir halde
dir. 

Sayın Dışişleri Bakanının, tutanaktan aldı
ğım sözleri arasında «NATO'nun mevzuu beya
nında Kıbrıs pozisyonunun girmediği» değimi 
ayrıca dikkati çekmektedir. 

Bu ne anlama gelmektedir? NATO yetkilileri, 
hâlâ, imzaladığı anlaşmaları tanımıyan davranışı 
yüzünden Yunanistan'la Türkiye arasındaki si
lâhlı bir çatışmayı ve bunun yayılmasını NATO 
kendi mükellefiyeti dışında kalan bir olay olarak 
mı görmektedir? 

Eğer bu böyleyse, NATO'nun bünyesinde be
liren hastalığın devam ettiğini tekrarlıyacağız. 

Bu noktada Sayın Bakanın aydınlatıcı izahı
nı bekliyoruz. 

Türkiye'nin güvenliği dâvası üzerinde bir 
başka gelişmenin olumlu etkisi dünyanın yeni 
şartları içinde hesaba katılmalıdır. Stalin'in ölü
münden sonra Sovyetler Birliğinin yurdumuza 
karşı yürüttüğü politikanın değiştiği Moskova 
Hükümeti yetkililerince tekrarlanmıştır. Gerçek
te de, dostluk yolunda yeni adımları Ankara mü
şahede etmiştir. Karşılıklı parlâmento üyeleri ve 
Hükümet sorumluları ziyaretleri mutlu gelişme
lerin başlangıcı olmuştur. 

«Milletlerarası âlemde, ebedi düşmanlıklar ve
ya ebedi dostluklar yoktur; ebedi olan millî men
faatlerdir» sözü boşuna söylenmemiştir. 

Nitekim, Hitler'e ve Japonya'ya karşı birlik
te savaşan Rusya ile Amerika'nın hemen İkinci 
Cihan Harbi ertesinde ideoloji ve menfaat ça
tışması yüzünden karşı karşıya cephe almaları, 
soğuk harbi bütün şekilleriyle yürütmeleri saf
hasından sonra, şu anıda bir Amerikan - Rus 
uzlaşması ufukta belirmiştir. Avrupa'nın Batı
sındaki devletlerle, Doğu - Avrupa ülkeleri 
arasında yakınlaşma, siyasi ve (iktisadi ilişki
lerin 'geliştirilmesi, günün başlıca konusu ola
rak Avrupa Konseyini meşgtul etoıekıtıedir. Fran
sa Cumhurbaşkanı General De Gaulle, İngilte
re Başbakanı H. AYülson önümüzdeki iaylarda 
Sovyetler Birliği Hükümetinin misafirleri ola
caklardır. 

Bu ortamda, 1964 ite ıgüzel bir çığıra sokul
muş olan Türk - Rus ilişkilerini daha da geliş-
tinmek içki yapılacak iyi ınıiyetM her gayret el-
küşlanmaMiT. Sayın ttogüplü'nün 106ö Töm-
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muzıunda Başbakan Kosigim'i Tüılkiye'ye davett 
ettiğini ve bu ç ağırının ıkabul edildiğimi o za
man gazetelerde okumuştuk. Acaba bu proje
nin gerçekleşmesi neden 'gecikmektedir ? 1965 te 
Podgorny'nin ve Gromiko'mun yurdumuzu zi
yaretleri, ürgüplü'nün Rusya'ya gidişi ilki mem
leket 'arasındaki ilişkileri daha anlayışlı kıl-
ımalkta çok faydalar sağlaımışltır. 

Sovyetler BMiği'nin TüriMye'ye, güven ve-
recelk bir davranışı 'durmadan geliştinmesd, An
kara'nın da gerçek iyi dostluk ile mukabele et
mesi tabiîdir. Yıkılan 'güven duygusunun yeni
den canlanması sebatlı 'gayretler, sağlam delil
lerle mümkündür. C. H. P. Meclis Grupu ken
di Hükümetinin 1964 te açtığı bu çığırda ye
ni 'gelişmeleri içten dilemektedir. 

Sırası 'gelmişken bir noktayı ele almakta 
fayda vardır: Bâzı çevreler, 'Sovyetler Birliği 
ile dostluk ve iyi 'komşuluk ilişkilerinin yeni
den geliştirilmesini, Batı ile ve bilhassa Ameri
ka ile aranın açılması anlamında yorumlamak 
istidadındadırlar. Türkiye bakımından bu çok 
yanlış bir düşüncedir. Bağımsız her ülke 'gibi 
Türkiye ide, *ek tefe 'devletlerle politika ve eko
nomik ilişkilerini kendi öz menfaatleri açısın
dan değerlendirir. Bu ölçü ile, Amerika'nın 
1947 den bu yana Türkiye'ye ilgi göstermesini, 
yardım etmesini 'menfaatlerimize uygun bulduk 
ve teşekkürle ıkarşıladık. Bu politika Amerika'
nın da menfaatlerine cevap veriyordu. Bugün 
de aynı menfaat beraberliği devam etmektedir. 

Sovyetler Birliği ile ilişkilerde durum, 1945 -
1960 a kıyasla değişmiş görünmektedir. Bu ger
çeği Türkiye kemdi menfaatleri yönünden de
ğerlendirmeye mecburdur. 

Değerli arkadaşlarım; 'güvenlik dâvası üze
rindeki etkileri büyük ittifak grupu başkanla
rı ilki devlete karşı 0. H. P. Grupunun dış po
litika görüşüne (kısaca değindik. Bu iki ülke 
ile ilişkiler doğru, haklı bir alan üzerinde is
tikrarlı kılmabildiği talkdirde, Türtkiye dışarı
dan içeriye -ve hattâ içeride kışkırtıcılık şek
linde yeraltı faaliyetlerinin yaratması muhte
mel - her türlü tehlikeden uzak, -güvenlik için
de kalkınma plânlarını yürütecek bir diploma
tik ve askerî 'güven ortamına girmiş olur. Hü
kümetin bu gerçeği önce kabul etmesi, sonra 
da gereklerini uygulayacak bir anlayış ve ça
lışma içinde olmasını isteriz. 
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I Sayın milletvekilleri, komşularımızla, uzak 
yakın devletlerle ilişkiler için 1965 bütçesi ko
nuşmalarında ve Hükümet programı tartışma
larında ortaya ikonan C. H. P. Grupu görüşle
ri değişmemiştir. Büyük Meclisin vaktini alıma-
malk için bunları tekrar eıtımiyeeeğiz. 

b) Ekonomik ilişkiler: 
Şimdi dış ekonomik dlişjMler konusuna kı

saca dokunmak isteriz. 
Bilindiği üzere, dış politikanın baş görevi, 

hedefi, Devletin askerî ıgüvenliğ&ni diplomatik 
yoldan mümkün olan en yüksek derecede sağ
lam bulundurmaktır. Bu görevin yanımda, dış 
politikanın çok önemli bir ikinci hedefi de eko
nomik alanda yalbancı ülkelerle ilişkilerden en 
büyük yararı sağlamaktır. 

Ekonomik bakımdan 'geri kalmış, kalkınma
ya yeni girişmiş bir ülke olan Türkiye, kendi
sine her türlü yardımı yapabilecek devletler
den ve kuruluşlardan en elverişli şartlarla, en 
geniş ölçüde faydalanmak ister. C. H. P. Gru
pu, prensib olarak 'dış yardımlara bu açıdan 
bakmaktadır. Yabancı özel veya resmî serma
yeye, ileri memleketlerin teknik bilgi ve tecrü
besine ihtiyacımız olduğu aşikârdır. (Kendi ken
dimize kalkınabiMriz, kendi kendimize yeteriz, 
yani (autarchie) iddiaları 1920 - 1939 yılları 
diktatörlerinin parolası idi. Türkiye, bu türlü 
sapık ideolojilere ne dün inanmıştır, ne de bu
gün gönül verir. 

Ancak, ekonomik kalkınmada yabancı ile 
işbirliğinin şartlarını tesbit ederken, igözümüzü 
açmalıyız. Petrolde 1954 te yapıldığı gibi, elve
rişsiz şartlarla yardım kabul «itmemeliyiz, işte 
burada iş, Dışişleri Bakanlığına, dış politikaya 
dayanmaktadır. Dünyadaki elkonoımik yardım, 
borç verme, ortaklaşa kalkınma kuruluşlarının 
faaliyetlerini, gelişmelerini yakından izlemek, 
yurdumuzun politik durumunu gerekli şekilde 

i değerlendirmek Dışişlerine düşmektedir. Ma
denlerimizi de aynı elverişsdz şartlarla kaptır
mayı önlemek Dışişlerinin önemli görevidir. 

Önce, Dışişleri Bakanlığının 'bu 'anlayışa 
göre düzene sokulması 'gerekiyor. Sonra da, 
milletlerarası konjonktürden, yurdumuzun ya
rarına neticeler elde etmek içdn 'bilgili, hünerli 
çalışma istiyor. 

Dünya Bankası Genel Müdürü Mr. Woods 
Ocak ayında yayınladığı bir makalede, geliş-

[ me halindeki memleketlerin önemli meselelerin-
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den birlinin dış yardımların yıllık faiz ve ser
maye transferlerini karşılamak için ihracat ge
lirlerinin yüksekçe bir kısmını ayırmak zo
runda 'olduklarına işaret ediyor. Bu gidişle 15 
yıl sonra, geri kalmış ülkelere giren yıllık ya
bancı sermayenin tamamımın yıllık faiz ve kı
sa vadeli anapara ödemelerime gideceğini ha
ber veriyor. 

Aynı meselenin bizi de tetodiidettiğini göz 
önünde tutarak, Dışişleri Bakanlığımızın ça
reler araıması lâzımdır. 

Dünya Bankası Genel Müdürü, yabancı ser
maye yatırım şartlarının hafifletilmesi, bâzı 
hallerde hiç faiz alınmaması gibi tedbirler öne 
sürüyor. 

Hükümet, şimdiden Türkiye için de büyük 
bir mesele 'haline gelen yülük borç ödeme ve 
kâr ve sermaye transferi konularına dış iliş/ki
ler alanında olumlu formüller içinde çözüm yol
ları bulabilir. 

Bu sözlerimizle, şunu belirtmek istiyoruz: 
Bir yandan yabancı teknik ve para yardı

mını yurdumuzda verimli ıkılmaya çalışırken, 
öte yandan bunların geliş ve gidiş şartlan üze
nine titizlikle eğilmek ve çarelep bulmak bir 
dış politika işidir. Olayların akışına seyirci 
kalmamalı, faal bir tarzda elverişli şartlar sağ
lamaya bakılmalıdır. 

Türkiye'nin jeopolitik durumu, 32 milyon
luk ve her yıl bir milyona yakın çoğalan Türk 
Milletinin ımilletlerarası âlemde şimdiki fiilî ve 
potansiyel güç ve değerinin karşılığı olan dik-
ıkati, ilgiyi ve yardımı çekip almasını bilmenin 
önemini kaydetmekte fayda vardır. Teknik ve 
malî yardım, nereden gelirse gelsin, -şartları 
•elverişli 'bulunduğu takdirde - tereddütsüz alın
malıdır. 

Şartları elverişli ıkılmak Hükümetin göste
receği itinaya, uyanıklığa bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Erim, müddetiniz bit
miştir. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Sayın arkadaş
lar, sözlerimin bu kısmında Kıbrıs meselesi 
halkkındaki mütalâalarımı söyliyecektim. Sayın 
Başkanın devamlı ikazları karşısında devam 
etmek imkânını bulamıyorum. 

Bunun vebali, muhalefetin memleketin en 
önemli konusunda görüşlerine imkân verme
mesi dolayısiyle, .ekseriyet partisinindir. 
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I Hürmetlerimle. (Orta sıralardan alkışlar.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, üç ka

nun tasarısı hakkındaki açık oyluma devam ct-
.nıdktedir. Sonradan gelen arkadaşların lütfen 
oylarını kullanmalarını istirham ederim. 

Söz sırası C. K. M. P. adına Sayın Rifat 
BaykaPındır. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA RİFAT BAY-
KAL (Mardin) — Sayın milletvekilleri, Dışiş
leri Bakanlığının Bütçesi üzerinde C. K. M. P. 
Grupu adına düşünce ve görüşlerimizi söyliye-
eeğim. 

Dış politika, bizde oldum olasıya hafif alın
mış, gerektiğinde herkes tarafından büyük ba
şarılar elde edileceği zannedilerek, uzun ve mil
lî bir politika takibetane yerine günlük politi
ka ile idare etme yolu tutulmuştur. 

İç politika cambazlarının, türlü akrobasile
rinin dış politikada geçmediğini milletçe gör
dük. El'an da görüyoruz. 

Bu branşta çalışanlar icjin özel bilgi, ilim, 
gayret, yetişme, tecrübe, kabiliyet, ihata ve he
le hele sağlam karakter şarttır, .ama kâfi değil-

I dir. Memleketimizin özelliklerini öğrenmesi, 
millî ruhla dolu olarak, millî tarihimizi iyi bil
mesi ve millî hedefleri hakkiyle t-esbit etmiş 
olması bir hariciyeci için önde gelen unsurlar 
olmalıdır. 

j Ancak, bu vasıfları şahsında toplıyan kim
seler yabancı devletlerle olan münasobetleri-

I mizde âzami derecede millî menfaat sağlıyabi-
lir ve bunu devam ettirebilir. 

Politika bir milletin elde etmek ve elde bu-
j luındurmaık istediği millî hedeflerime göre tâ

yin edilir. Millî hedeflenin başında, evvelâ o 
I memleketin bağımsızlığının ve toprak bütünlü-
I günün korunması gelir. Daha sonra da siyasi, 
I askerî, ekonomik menfaatler temini için gerek

li faaliyetlerin düzenlenmesi başlar ve devam 
eder. 

Devletler, millî politikalarını ilki ayrı faali-
I yet halinde yürütürler: 

I Birincisi, anapolitikadır. Bu millî hedefleri 
gösteren uzun vadeli bir plândır. 50 - 100 - 200 

I yıl vadeli olarak yapılan plân açığa vurulmaz, 
I üzerinde 'dikkat ve sabırla çalışılır. Hükümet-
I 1er, iktidar değişikliklerinde birbirlerine iftira 
I ve yalan furyası değil, bu kabîl dosyaları tes-
I lim ederler. 
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ikincisi, günlük politikadır. Anapolitikanın 
gerçekleştirilmesi için, içinde bulunulan şart
lara göre, plânlı bir şekilde yürütülen faali
yetlerdir. Eğer ihtiyaçlar gerektirirse bir süre 
anapolitiıkadan farklı ve ona aykırı imûş gibi 
görülen davranışlar olabilir. Ama her şey ana-
millî politika içindir. 

işte Rusya, Deli Petro'dan beri sıcak deniz
lere inmek anapolitikasmı hiç değiştirmemiştir. 
Bugünkü dünya siyasetine göre anapolitika-
dan ayrılmış gibi görülen bâzı davranışları 
karşısında »bir kısım gafiller, «Rusya sıcak de
nizlere inmek siyasetini değiştirdi.» diyorlar. 
Haddizatında Rusya anapolitikadan bir milim 
şaşmıyan bir tutumla günlük politikasını ba
şarılı bir şekilde yürütüyor. 

işte Yunanistan, megalo ideayı yenli çizmiş 
değildir. Asırlarıdır bu dâva peşindedir. De
ğişen iktidarlar bu fikri ancak tekâmül etti
rirler. 

Bizde ise Devlet adamlarımız aç politika
dan kurtulabiMrlerse, günlük politika ile dâ
valarımızı halletmiye çalışırlar. 

Bir Devlet içte birlik halinde, birbirine tut
kun, bağlı, şuurlu ve huzurlu durumda bulun
mazsa, onun dış politikası çok zayıf olur. Bun
ların ışığında Haricdyemize bir göz atabm: 

1. Konsolos olmak için muayyen bir titre 
sahiboknak icabettiği halde, sefiir olmak için 
hiçbir kayıt yoıktur. Meclisi idare azalıkları 
gibi dış temsilciliklerimiz de birer arpalıktır. 
Adları skandallara karışanlar, akraba olduğu 
içki kayırılanlar gibi. 

2. Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile, di
ğer bakanlık temsilcilikleri arasında koordi-
neli bir çalışma yoktur, herkes kendi havasm-
dadır. 

3. Benim bulunduğunu 2 senelik dönemde, 
israil Elçiliğindeki dar kadroda, yegâne me-
todlu çalışan kadro ataşemiliter idi. 

4. İsrail'de bulunduğum devrede sefareti
miz Devletimizi temsil edecek bir nitelikte de
ğildi. Pis, 'bakımsız ve viran idi. Hiçbir emni
yet tedbiri olmıyan ve içinde gizli vesikaları
mız bulunan binayı geceleri 70 yaşında bir ya-
hudi bekliyordu. Görülüyor ki, emniyet fikri 
henüz Dışişleri Bakanlığı mensuplarında yer et
memiş. Sadece Bakanlığa yazmayı kâfi bulu
yorlar. Bu kabil personelin Türk olması şart
tır. Bakanlığın dikkate almasını rıica ederim. 
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Bu seneki programda memnuniyetle müşa

hede ediyoruz ki, kiradan kurtulmak için bir
çok sefaret binasının yapımı plâna alınmış. 
Kançılarya ile ikametgâhın bir arada olması, 
emniyet, çalışma ve tasarruf bakımından önem 
taşır. Bu hususu da dikkate arz ederiz. 

5. Bâzı dış temsilciliklerimizde haber al
ma, sadece sefaretler arasındaki kokteyllere in-
hisar eder. Halka inmezler. Dış politikanın iyû-

,ce yükseldiği anlarda bu kabil sefaretler me-
todlu bir şekilde haber toplayıp kıymetlendire-
odkleri yerde günlük gazeteleri alıp, Türkçe-
ye tercüme edip, şifrelerler ve telgrafla Türki
ye'ye bildirirler. Haberlerin kıymeti bir yana, 
yabancı devletlere muazzam bir posta ücreti 
ödeniyor. Kesilecek gazete kupürlerinin gönde
rilmesi daha ucuz ve pratik âdi. 

Millî ve dinî bayramlarımızda umumiyetle 
Türkiye'den özel bir emir gitmezse kutlamalar 
yapılmaz. 

Temsilcilerimize uğrayan vatandaşlarımızın 
politik bir yönleri yoksa baştan savılırlar. 

Dışişleri Bakanlığımızda bulunan personeli
miz haklı olarak yurt içinde vazife görmekten
se, yurt dışına çıkmayı tercih ederler. İmkân
ları daha iyidir. Halbuki yurt içinde kıt kanaat 
geçinebilecek bir memur olurlar. Bunun için 
Türkiye'yi 'mahrumiyet bölgesi olarak kabul 
ederler. İşlerine de üstünkörü sahip çıkarlar. 
Zaten Türkiye'de 2 sene kalırlar. Bu iki yılın 
birkaç ayı yeni işe intibakla, son sene de iyi 
bir yere tâyin edilmek için uğraşmakla geçer. 
Tabiî bunun istisnaları vardır... 

Dışişleri Bakanlığı mühim dairelerin başı
na geçirecekleri kimseleri en az beş sene ma
sası başında tutmalı, mukabilinde maddeten 
tatmin etmeli, beş sene sonunda da iyi bir ye
re tâyin edip dışarıda kalış süresıini de uzat
malıdır. Bu ve buna benzer hususTar Bakan
lıkça iyi formüle edilirse, dairelerin ve masa
ların gerçek sahipleri olur, bakan veya iktidar 
değişse bile haricî politikamız değişmez. 

Muhterem milletvekilleri, hudutlarımızın dı
şında nüfusumuzdan çok fazla Türk soydaşı
mız vardır. Bunlar kütle halinde imha edilir
ler, camileri, okulları kapatılarak, hem ibadet
lerine, hem okuyup yetişmelerine mâni olunur. 
Can, mal ve ırz emniyeti yoktur. 
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Hariciye Vekâletimiz ve temsilcilikleri bu 
soydaşlarımızla lâyııkiyle alâkadar olmazlar. 
Zaten 27 Mayısa kadar Hariciye Vekâletimizde 
dış Türkler Masası ile Türk Kültürünü Araş
tırıma Enstitüsü de yoktu. 

Bugün dışarıdaki soydaşlarımız da Türk'tür. 
insan Hakları Beyannamesine göre ve insan 
haysiyetine yakışır bir şekilde yaşamalıdır, de
nildiğinde, nereden emir aldığını bilmediğimiz 
bir yığın inısan ve bâzı kasıtlı yazarlar (ırkçı, 
turancı) diyerek zehirli kalemlerinin ve salya
lı ağızlarının yalan ve iftira mikroplarını sa
çarlar. 

Dış Türkleri içinde bulundukları zulümden 
kurtarabilmiek için harb ilânına lüzum yoktur. 
Sadece beynelmilel .kurallara <ve İnsan Hakları 
Beyannamesine göre dışarıdaki soydaşlarımızla 
alâkadar olalım, onlara memleketimizde bulu
nan azınlıklar kadar değil de, dörtte bir ka
dar haklar sağlatalım kâfidir. 

Bugün bâzı dejenere tipler bir komünizm 
havası yaymaya çalışıyorlar ve «Milliyetçilik 
nedir ? Bütün devletler, tek dünya devleti ol
maya doğru gidiyor.» gibi cevherler yumurt
lamaktadırlar. Böyle düşünen Hariciye mensup
larına da rasladık. 

Etrafımıza bakalım, hangi millet komünist
tir? Ben kendi soyundan şikâyet eden komü
nist bir millet görmedim. 

Bunun ancak içimizdeki dejenerelerde ve 
komünist azınllıkta müşahede ediyoruz. 

Kıbrıs meselesine gelince: 
Yeşil Ada'yı İngiltere'ye terk 'ettiğimiz gün

den beri hükümetler bu hususta bir millî po
litika takibetanemişlerdir. Meselâ C. H. P. ik
tidarının Dışişleri Balkanı olan Necmeddin Sa
dak 23 Ocaık 1950 de Mecliste, «Kıbrıs mesele
si diye bir mesele yoktur. Kıbrıs'ta yapılan ha
reketler ne olursa olsun, bunları yapanlar kim 
olursa olsun, İngiltere Hükümeti, Kıbrıs Ada
sını başjka bir devlete tertk etmiyeoeıktir.) di-
yenek Hükümetinin 'görüşünü belirtmişti. 

D. P. nin Hariciye Vekili olan Euat Köprü
lü de 1954 senesinde D. P. Gnupunda, (Türki
ye 'nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktur.) demek 
suretiyle o da Hükümetinin görüşünü ortaya 
koymuştu. İlk Koalisyon A. P. ve 0. H. P. ile 
beraiberdir. Onun için ilk günlerin mesuliyeti 
müşterektir. Daha sonra, Kıbrıs'ın hepsi, tak

sim ve federatif sistem gdbi birbirinden ayrı 
tezler ortaya atılmıştır. 

Sayın C. H. P. Sözcüsünün de belirttikleri 
gibi, Kıbrıs hâdiseleri 1963 Aralık ayında sürp
riz şeklinde patlak vermiş, sorumlu Devlet 
adamlarımızı ıgaf il .avlamıştır. 

Nitekim Rauf Denlktaş 23 Ocak 1966 da Mil-
liyet'te şöyle diyor: . •• 

«1963 hâdiselerinde Türkiye hazırlıksızdı. 
Türk cemaatinin elinde bu hücumu önliyebile^ 
ceSk nitelikte silâh ve cephane yoktu. Ü ç s e - ; . 
neden beri, «Aman silâh» diyen Kıbrıs Türkü- . 
nün aldığı cevap, «Silâha lüzum yolktur, Rum
lar silâhlanıyorsa siz de mi silâhlanacaksınız t 
Türkiye size yapılacak her hangi Mr hücumu 
24 saat içinde önliyecek kudretteıdir. Size kim
senin hücum edeceği yoktur.» sökündedir. 

Hâdise patlak verdikten sonra muahede ah
kâmına göre müdahale için Sayın İnönü'nün 
İngiltere ve Yunanistan'a müracaatları yerin
dedir. Ancak bu iki devlet müdahaleyi kabul 
etmeyip hâdiseyi Birleşmiş Milletlere götürmek 
istediklerinde onlara uyuşu hatadır. Cevapları
nı aldığı an çıkarma yapmalıydı. Hak da, hu
kuk da, kuvvet de bizde idi. Eksik olan yegâ
ne şey karar verebilme cesaretiydi.» 

Muhterem milletvekilleri, ıgerek bu kürsü
den, .gerelk Senato kürsüsünden dinlediğimiz, 
«Çıkarma yapamazdık, buna gücümüz yoktu.» 
sözü yanlıştır. Hatalı tutuma uydurulmuş bir 
mazerettir. Bu söz millî haysiyetimizle ve kah
raman Ordumuzun kudretiyle, vekariyle kabili 
telif değildir. 

Muhtelif rütbeden yüzlerce subay arkada
şım bu sözlerden büyük bir üzüntü ve hiddet 
duymuşlar ve hissiyatlarını şöyle ifade etmiş
lerdir: «Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıbrıs'a her 
zaman, her türlü şartlar altında çıkarma ya
par, bunun münakaşası dahi abestir.» 

O ıgünlerde Kıbrıs'ın durumu: Ada'daki 
Türklerle Rumların silâh, cephane ve teşkilât 
gücü hemen hemen .aynıdır. Sahillerin büyük 
bir kısmı elimizdedir. Mesafe Yunanlılar için 
600, bizim için 42 mildir. Kara, Deniz ve Ha
va Kuvvetlerimıiz Yunanlılardan üstündür. Ge
rekli tertibat alnnıınadığı için zırhlılara, çıkarr 
ma gemilerine lüzum yok. Takalara bindirile
cek bir Türk alayı 7 saat içinde Kıbrıs'a çıka-; 
bilir. Meşhur Altıncı Filo Kıbrıs'ta olmadığı 
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gibi Amerika ve Rusya'dan da bdr ültimatom 
almış değiliz. 

Hattâ ingiliz Balkanı Dunean Sundays'ın 
Avam Kamarasında yaptığı (konuşmada, «Rum 
idaresinin yaptığı bu son davranış hukuk dışı
dır. Bu bal Garantör Devletlerden biri olan 
Türkiye'ye kayıtsız şartsız müdahale hakiki ve
rir.» dediği gibi, hukuka/n da yüzde yüz hak
lıyız. Müdahale yapamıyacağımızı, çünkü NA
TO içinde olduğumuzu ileri sürüyorlar. Fran
sızlar Cezayir meselesinde NATO emrindeki 
kıtalarını çekmiş, kullanmış, sonra iade edilmiş
tir. İtalya NATO'ya rağmen tümen sayısını 
azaltmış, bir kısım kuvvetimi de izinsiz kalkın
ma hizmetinde kullanmıştır. 

27 Mayıstan sonra M. B. K. Hükümeti ola
rak biz, hem NATO'ya bağlı tümen sayısını in
dirdik, hem de Kore'ye tugay yerine bir bölük 
gönderdik. 

Millî menfaatler mevzuulbahsolunea, diğer 
bütün şartlar sukut eder. Düsturumuz bu ol
malıdır. 

Hâdiseler durmaz ilerler. Birleşmiş Millet
lere, Güvenlik Konseyine, gidilir, Yuanlılar ve 
Makaryos, Türkiye ile bir masaya oturmayı 
reddeder. Bu arada Ada'da kuvvetlenirler, 
15 000 NATO silâhlı asker gelir. Ayrıca Ma
karyos da âdeta bir muntazam ordu meydana 
getirir. Katliam başlar, Dr. Binbaşının »karısı 
ve çocukları dahi öldürülür. Meşhur Anayasa
nın çiğnenmedik tarafı kalmaz. 

Sayın İnönü Amerikan Elçisine rağmen 
enerjik bir kararla jetlerimizi bombardımana 
gönderir. Mületçe alkışlarız. Ama arkası gel
mez. 

Kıtalarımız İskenderun'da her gün çıkar
ma yapmak üzere gemilere binerler, fakat yeis 
içinde inerler. Yunan gazeteleri, Türkler İs
kenderun'a çıkarma yapıyorlar, diye millî hay
siyetimizle alay ederler. Yine mazeret 6 ncı 
Filo ve Johnsan'la, Rusya'nın mektuplarıdır. 
İkinci Cihan Harbinden sonra her hangi kritik 
bir durumda bir Devlet gerektiğinde munta
zam kuvvetler yerine gönüllüler göndermekte
dir. Bunlar Devleti hiçbir hususta angaje et
memektedir. 1950 yılında Mac Arthur Kore'de 
savaşı bitirmek üzere idi. Fakat, meşhur Ku-
nuri muharebelerinin olduğu gece 300 000 Kı
zıl Çin askeri Mançurya hududunu geçerek 
savaşa katıldı. Harbin bir an için seyri değişti. 

Birleşmiş Milletler derhal Kızıl Çin'e nota ver
diler. Fakat (Bunlar gönüllüdür, biz karışma
yız) cevabını aldılar. Tabiî Birleşmiş Milletler 
bu gayrihükukî tutumundan dolayı Kızıl Çin'i 
Yüksek Mahkemeye vermeyi düşünmediler, 
aynı şiddetle mukabele ettiler. Biz de aynı yol
da hareket edebilir, biraz müsamahakâr davran-
maJk suretiyle Kıbrıs'a gönüllü bir ordu gönde
rebilirdik. 

Johnson'un mektubu haysiyetimize indiril
miş bir darbedir. Biz Sayın İnönü'den aynı şid
detle yazılmış bir mektup beklerdik. Sayın 
İnönü gerektiğinde pek sert olmasını bilirler, 
Milletlerin haysiyetleri mevzuubahsolunca ne
zaket düşünülmez. Hürmet göstermek istiyen-
ler evvelâ hürmet etmeyi bilmelidirler. 

Türkiye Amerika'nın müstemlekesi değildir, 
eşit şartlar altında ittifak imzaladığı bir müt
tefikidir. Bu bakımdan verdikleri cevabı pek 
nazik bulduk. Mektubun arkasından Amerika'ya 
gidişi icapsız ve verimsiz olmuştur. Dönüşünde 
Amerika için (Beni aldattılar) sözünü tecrübeli 
bir Devlet adamı olarak bilinen Sayın İnönü 
söylememeH idi. Olayları daha evvelinden kes
tirmek, tecrübeli Devlet adamlarının vasıfla-. 
rmdandır. 

Bugünün ve dünün iktidarlarına sesleniyo
ruz : Kıbrıs bir iç politika mevzuu olarak dü
şünülmemelidir. 

Milliyetçilik ve Türklük şuuurundan yoksun 
bâzı zavallılar daha şimdiden Kıbrıs'ı terk et
menin ve kaybetmenin mucip sebeplerini hazır
lamaktadırlar. Yunanlılara yardım ettiğinden 
farkında okuyanların şu şekildeki konuşmala
rına milletçe mâni olalım .: 

«— 100 000 Türk için 30 milyonu tehlikeye 
mi atalım? 

— Kıbrıslı Türkler İstiklâl Harbimize bile 
katılmamışlardır. 

— Pasaportları bile Türk değil, İngilizdir. 
— Ada'nm bugünkü silâhlar muvacehesin

de stratejik bir değeri kalmamıştır. 
— Ada'yı alırsak, iktisaden bize yük olur.» 

gibi sözler doğru değildir. 
Muhterem milletvekilleri bu ve buna ben

zer sözleri çevremizden duymuş ve okumuşsu
nuzdur. 

Antep düşmana 11 ay dayandığı için Gazi 
unvanını almıştır. Haklı olarak bütün Gazlan-
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tepliler bundan gurur duyarlar. Kıbrıs Türk
leri senelerdir bir çarpışma içindedir. Bu 
haksız sözleri söyliyenlerin dilleri kurumaz mı? 
Vicdanları sızlamaz mı? 

Yunan Hariciyesi metodik bir şekilde çalı
şarak Kahire toplantısında aleyhimize bir za
fer kazandı. Bizim iki temsilcimiz toplantıya 
dahi alınmadı. Maalesef hükümetlerimiz ve ha
riciyemiz iyi çalışmadı. Son Birleşmiş Milletler 
Asamblesine muhalafetle istişare etmeden ve 
muhalefeti heyetine katmadan giden A. P. İk
tidarı hatalıdır. Büyük bir sorumluluk altına 
girmiştir. Böyle millî bir dâvada iktidarın ol
duğu kadar, muhalefetin de söz hakkı ve me
suliyeti vardır. 

Toplantı esnasında Sayın Çağlayangil'in 
Yunan Hariciyesine ( Siz Enonisten vazgeçin, 
biz de taksimden vazgeçelim.) teklifini çok ha
fif bulduğumuzu belirtmek isterim. 

Ayrıca toplantı başlamadan evvel Sayın Çağ
layangil'in Başbakana (20 devletin bizi destek
lediğine) dair çektiği bir telgraftan bahsedil
mektedir ki, bu Hükümet, aleyhimize alman ka
rarı, bir tavsiye kararı olarak vasıflandırdı. 

«Bekle ve gör», «izliyoruz» gibi pasif poli
tika yerine, iyi ve enerjik tedbirler alınırsa, bu 
yoruma biz de parti olarak katılırız. Ama üzü
lerek söyliyelim ki, Kıbrıs mücahitlerinin dö
nüşü hakkında iktidarın almış olduğu karar bizi 
sükutu hayale uğrattı. Makarios ve Çrimikos 
bu husustaki düşüncelerini sevinçle belirtmişler
dir. 

Hükümet ve ilgili Devlet organları, Kıbrıs 
meselesini, Türkiye'yi yıkmayı hedef almış bir 
helenizm hareketi olarak halka ve gençliğe an
latmalıdır. Maalesef yetkililer bunu yapmamak
tadırlar. 

Kıbrıs dâvasında Türkiye'nin cesaretsizlik, 
azimsizlik ve basiretsizlikle ifade edilen durumu 
dolayısiyle uğranılacak yenilgi memleketimiz 
için daha başka ve daha ağır gailelerin ortaya 
çıkmasına sebep olabilir. 

Dünya devletleri bugünkü görüşlerinin kar
şılarına, biz de coğrafi bölünmeye müstenit 
«Bağımsız Kıbrıs» tezimizle çıkabiliriz. Bu saf
hada gayesi açık olarak «Enosis» olan Yunan 
ve Makarios diplomasisine üstünlük sağlar, 
inisiyatifi elde bulundururuz. Hariciyemiz millî 
menfaatlere dayanan çok taraflı ve hareketli 

yeni bir dış politika anlayışını benimsemek ve 
uygulamak zorunluğundadır. 

Bununla beraber bu politikanın başarıya ula
şabilmesi. için Kıbrıs'ta aleyhimize olan kuvvet 
durumunun değişmesi şarttır. Jeopolitik üstün
lüğümüz ve tarihi haklarımız Kıbrıs'ı elimizde 
bulundurmaya yeterlidir. 

Kıbrıs'ta kuvvet durumunun nasıl ayarlana
cağı, Başvekâlete verdiğimiz muhtırada yazı
lıdır. 

Ada'da bulunan 15 000 Yunan askerî bizim 
için iyi bir kozdur. Yunan emperyalizmine kar
şı bütün dünya devletleri uyarılır, Ada'da fi
ilî bir durum yaratılır, gerekirse millî müca
dele yapan soydaşlarımıza asker çıkararak yar
dım edilir. 

Anaprensipler için temennilerimiz şunlardır. 

a) Bütün dünya devletlerine, diplomatik 
faaliyetlerle, Makarios ve Yunanistan'ın politi
kasının müstakil Kıbrıs değil, enosis olduğu 
izah ve ikna edilmelidir. 

b) Çok yönlü faaliyet ile Kıbrıs politikasın
da inisiyatif ele geçirilmelidir. 

c) Gönüllü mücahitler cemiyetinin kurul
masına Hükümetçe mâni olunmamalıdır. 

d) İmroz ve Bozcaada Türklcştirilmelidir. 
e) Türkiye'de kalmış olan Yunan uyruklu

ların tamamen tasfiyesi, 
f) Türkiye'daki Türk tebaalı Rumlara, Ba

tı Trakya daki Tüklere tanınan haklar nisbetin-
de hak verilmesi, 

g) Patrikhane hakkında bâzı tedbirlerin 
alınması, 

h) Türk Ortadokslarınm desteklenmesi, 
j) Lüzumsuz ücret ödediğimiz Edirne - Pit-

yon demiryolunu hudutlarımız dâhilinden geçi
rilmesi için inşaata başlanılması, 

k) Yunanistan'la olan münasebetlerin dolâ-
yisi ile Lozan'ın yeniden gözden geçirilmesi, 

1) Bulgaristan'la bir saldırmazlık paktının 
yapılması, 

m) Arnavutluk ile münasebetlerin geliştiril
mesi, 

n) NATO emrinden iki - üç tümenin çekil
mesi için gereken teşebbüsün yapılması (Millî 
kuvvetimiz yalnız Kıbrıs için değil, başka hu
suslar için de Türk Devletinin kontrolü altında 
bulunmalıdır.) 

o) Amerika ile olan münasebetlerimizi bir 
daha gözden geçirip millî menfaatlerimizle bağ-
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daşmıyan ikili anlaşmalar ve neticelerinin kal
dırılması, şahsiyetli, millî ve müstakar bir 
politika takibedilmesi, 

ö) Rusya ile olan iktisadi ve kültürel mü
nasebetlerin millî menfaatlerimiz istikametinde 
geliştirilmesi, 

p) Kardeş Müslüman devletlerle olan mü
nasebetlerin iyi bir şekilde ayarlanması ve yak
laşılması, 

r) Çoğu Müslüman olan üçüncü dünya 
devletlerinin genç yöneticileri, sömürgeci dev
letlere karşı ilk İstiklâl Savaşını yapan Ata
türk'ü büyük bir lider olarak tanırlar ve kıy
metlendirirler. Bu devletlerle olan münasebet
lerimizi bu açıdan değerlendirerek çok yakın 
dostluklar kurmalı, bunu beecremiyen ve gerek
li gayreti gösteremiyen hariciyeciler hakkında 
tedbir alınması. 

s) Arap devjetlerini kaybetmek pahasına 
körü körüne desteklediğimiz ve fakat mukabi
linde lehimize oy kullanmıyan İsrail'le olan mü
nasebetlerimizin bir daha gözden geçirilmesi, 

t) Yurt dışında bulunan soydaşlarımızın 
kaderi ile yakından alâkadar olunması, 

ıı) Yurtta sulh, cihanda sulh diyen Ata
türk millî menfaatler gerektirdiğinde bu düs
turun dışına çıkmıştır. Atatürk ilkelerinin tüm 
anlamı millî menfaatlerimizdir. Haricî politika
mızın bu istikâmetin ayarlanması... Hususları 
istikametinde çalışmalar yapılmasını Dışişleri 
Bakanımıza önemle rica ve tavsiye ederiz. 

Dışişleri Bakanlığı bugünkü bünyesi ve zih
niyeti ile ideal bir kadro olmaktan çok uzaktır. 
Süratle reorganizasyona gidip çağın icaplarına 
uygun bir Bakanlık haline gelmelidir. 

Bütçenin Bakanlık ve memleketimiz için ha
yırlı olmasını diler, C. K. M. P. Grupu adına 
saygılarımı sunarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, üç ayrı 
kanun tasarısının açık oylaması devam etmekte
dir. Kupalar Başkanlık Divanı önündeki kür
südedir. Sonradan gelen arkadaşlardan oylarını 
kullanmalarını rica ederim. 

Söz sırası Türkiye îşçi Partisi adına Sayın 
Behice Boran'mdır. Buyurun Sayın Boran. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
BEHİCE BORAN (Urfa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Dış politika gibi çok önemli ve çok yönlü bir 
konuyu yirmi dakikada her yönü ile eleştirme
nin imkânı yoktur. Zamanın uzatılması önerge
leri iktidar partisinin oylarıyla reddedilmiş ol
duğuna göre bundan şu netice çıkmaktadır: İk
tidar partisi ve Hükümet dış politikanın bütün 
ayrıntıları ve. yönleriyle halk oyu önünde açık
lanmasını, ortaya dökülmesini istememektedir. 
Sözlerimi bu noktayı önemle kaydederek başlamak 
isterim. 

Son zamanlarda bilhassa Kıbrıs politikamız
da uğradığımız başarısızlıktan sonra dış politi
kada değişiklik zarureti üzerinde uzun uzun tar
tışmalar olmaktadır. 

Sayın Dışişleri Bakanının Kıbrıs görüşmele
ri esnasında ileri sürdüğü görüşlerden ve Bütçe 
Komisyonunda yapılan tartışmalardan ve tan
zim olunan rapordan anlıyoruz ki, Hükümet bu 
görüşte değildir. Ana istikametiyle ve esas iti
bariyle politikada bir değişikliğe lüzum yoktur, 
ancak uygulamada bâzı hatalar olmuş olabilir. 
O hataların düzeltilmesi gerekir düşüncesinde
dir. 

T. İ. P. nin görüşü şudur ki, şöyle mi bir 
değişiklik, böyle mi bir değişiklik yapılması id
diasından önce gerçeklere ve durumlara doğru 
bir teşhis koymak lâzımdır. Atatürk'ün ölü
münden sonra ve bilhassa 2 nci Dünya Savaşın
dan sonra Türkiye dış politikası hem Türkiye'
nin gerçeklerini, hem Türkiye'nin dünya için
deki durumunu, hem Türkiye'nin münasebete gi
riştiği devletlerin dış politikasının hangi esas
lara dayandığı konularda doğru teşhis koyama
mak durumuna gelmiştir. Yanlış teşhisler de 
koymuştur ve bunun için de dış politikamız bil
hassa 2 nci Dünya Savaşından bu yana gittikçe 
bir başarısızlığa doğru yönelmiş ve bu başarı
sızlık tam açıklığı ile Kıbrıs konusunda açığa 
çıkmıştır. 

Türk dış politikasının başarısızlığının teme
linde bir çelişme yatmaktadır. İktidarlar ken
dilerini her hangi bir politikayı takibetmekte 
serbest zannedebilirler. Halbuki bu serbestlik 
çok kısa vadelidir. Eğer iç veya dış politika 
gerçek toplumsal şartlara ve dünya şartlarına 
uygun değilse; çok geçmeden iktidar başını ger
çeklerin sert duvarına çarpar. Nitekim Kıbrıs 
meselesinde böyle başımızı duvara çarptık. Onun 
için evvelâ Türkiye ne biçim bir memlekettir, 
dünyadaki durumu nedir ve buna göre bu şar^ 
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larin ışığında nasıl bir politikayı başarı ile yü
rütebilir? Bu sualin cevabını vermek lâzımdır 

Türkiye dış politikada Batı blokunda yer al
mış, askerî ittifaklar yapmış ve Batı memleket
leri ile paralel bir dış politika yürütmeye çalış
mıştır. Ama Türkiye'nin toplumsal - ekonomik 
yapısı ve dünya devletleri içindeki yeri böyle 
bir paralel politika yürütmeye müsait midir? 
Batı memleketleri gibi, o paralelde bir dış poli
tika yürütebilmek için onlar gibi bir toplum ya
pısına sahibolmak, dünya devletleri arasında 
onların işgal ettiği mevkie benzer bir mevkii iş
gal etmek gerekir. Halbuki Türkiye ne yapısı 
itibariyle onlar gibi bir toplumdur, ne de dünya
daki devletlerin kuvvet muvazenesi içinde onla
rın mevkiine benzer bir yer işgal etmektedir. 

Vaktin darlığı dol ayı siy] e kısa bir mukayese 
yapalım : Hep biliyoruz biz az gelişmiş bir 
memleketiz. Yani sanayileşmemiş, tekniği geri 
olan bir tarım memleketiyiz. Onlar ise 
çok sanayileşmiş, ekonomileri gelişmiş bir 
sanayie . dayanan memleketlerdir. Biz tarım 
ürünleri ibraciederliz, omlar mamul madde ih-
racederler. Biz dışarıdan yatırımlar, kredileı 
v. s. şeklinde sermaye ithal ederiz, onlarda ise 
sermaye birikimi fazladır ve mütemadiyen ser
maye ihraç elerler. Onlar, kabul edilmiş ekono
mik terimle, hâkim ekonomidirler, biz hâkim 
ekonomi değilizdir, tabi ekonomiyizdir. Onlar 
sömüren durumundadır, biz ise sömürülen du
rumdayız. 

Burada kısaca işaret edeyim ki; artık hep bi
liyoruz sömürülmek için mutlaka bir sömürge 
olmak zarureti yoktur. Siyasi bağımsızlığa sa-
hibolmakla beraber mamul madde ve tarım 
maddeleri fiyatları arasındaki gittikçe büyüyen 
fark yoliyle ve yabancı sermaye yatırımları yo
lu ile politik bağımsızlığa sahibolan sanayileş
memiş, az gelişmiş, geri tarım memleketleri de 
büyük mikyasta sömürülmektedir. Bu rakam
lar Birleşmiş Milletlerin yayınlarında, resmî ra
porlarında mevcuttur. 

Şimdi biz onlarla aynı mevkide, aynı toplum 
yapısında değilken bilâkis aramızdaki münase
betler hâkim - tabi, sermaye ihracedici - serma
ye kabul edici bir münasebetken, sömüren ve 
sömürülen münasebeti iken, bizim dış politika
mızda bu hâkim sanayici, sermayeci memleket
lere paralel bir dış politikayı başarı ile yürü-
tebilmemize imkân yoktur ve bundan dolayıdır 

ki, dış politikamızda başarısızlığa uğramışızdır. 

Şimdi Batılıların paralelinde bir dış politika 
yürütmenin yegâne dayandırıldığı gerekçe bi-
dm jeopolitik durumumuzdur. Açıkçası bu şu 
lemektir: «Türkiye Sovyetler Birliği ile hemhu-
luttur, hudutlarının etrafında diğer Doğu mem
leketleri de vardır, binaenaleyh oradan gele
cek muhtemel bir tecavüze karşı, Türkiye'yi 
'torumak için Batı ile askerî ittifaklar yapmak 
morunda kaldık ve bugün de o zorunluluk var-
lır.» Gerekçe budur. Şimdi bu gerekçeyi kısa
sa tahlil edelim. 

Bir kere bir memleketin savunması yalnız 
tek taraftan gelmesi muhtemel bir tecavüze göre 
tertiplenmez, başka yönlerden gelecek tecavüz
ler de göz önünde bulundurularak tertiplenir. 
Amerika gibi bir memleket kendisine gelecek te
cavüzü tek taraflı olarak düşünebilir. Çünkü 
Amerika ile boy ölçüşebilecek,, o kıratta, o ayar
da bir tek devlet vardır. Ama bizim gibi az ge
lişmiş, zayıf, güçsüz memleketler bütün geliş-
niş, hâkim ekonomiye sahip, askerî gücü kud
retli memleketlere karşı bir tecavüz ihtimalini 
düşünerek, millî bir strateji üzerinden bir sa
vunma tertiplemek ve ona dayanan bir dış poli
tika yürütmek zorundadır. Nitekim Kıbrıs me-
ielesi göstermiştir ki; gelmesi muhtemel tecavüz, 
hattâ sadece diğer büyük devletlerden de olmı-
yabilir, bizim gibi küçük bir devletle, yani Yu
nanistan'la da bir savaş ihtimali belirebilir. Bi
naenaleyh, onunla da bir savaş ihtimalini derpiş 
;den bir strateji ve bir millî politika yürütmüş 
ılmamız gerekirdi. O zaman Kıbrıs meselesinin 
hallinde bu kadar çıkmaza girmez, bu kadar bo-
calamazdık. 

İkincisi, acaba bu içine girdiğimiz NATO it
tifakı Sovyetlerden gelecek bir tecavüze karşı 
)izi yettiği ve gerektiği kadar korumakta mı-
,lır? Başkan Johnson'un mektubundaki bu hu
sustaki bir ibare bu gerçeğin de tam doğru ol
madığını açıklamıştır. 

Demin Sayın Nihat Erim'in okuduğu ibareyi 
burada tekrarlamıyacağım. Sovyetler müdaha
le ettiği takdirde NATO'nun diğer devletleri 
Türkiye'ye yardım hususunda düşünebilirlermiş 
ve Sayın İnönü gayet haklı olarak diyor k i : 
«Böyle olduktan sonra bu nasıl bir yardım? 
Otomatik değil gelecek yardım. Onlar düşünün
ceye kadar bu atom devrinde Türkiye ne olursa 
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olur.» Demek ki, Sovyetlerden, Doğu blokundan 
gelecek muhtemel bir taarruza karşı Türkiye'yi 
NATO ittifakı gerektiği gibi yeterli derecede 
otomatik olarak korumamaktadır. 

Başkan Johnson'un mektubunda böyle bir 
ibare olmasaydı da bunu bilmek için kâhin ol
maya lüzum yoktu. NATO İttifakı Amerika'nın 
bir üçüncü dünya savaşım öngörerek, düşünerek 
ve karşısında Sovyet Rusya'yı hasım görerek. Kı
talararası stratejisinin bir parçasıdır. NATO 
böyle olduğu içindir ki, değil biz, bizden çok da
ha iktisadi ve askerî bakımdan kuvvetli olan 
Fransa dahi NATO ittifakının değiştirilmesini 
savunmaktadır. Çünkü «NATO ittifakı gerçek 
anlamda kolektif bir güvenliği sağlamamakta
dır.» Eşit haklar üzerinde kolektif bir komuta 
mümkün değildir. Bunun yerine NATO'ya giren 
memleketler arasında karşılıklı ikili anlaşmalar 
yeralmaktadır, tezini müdafaa ediyor, yani, 
Amerika'nın yanında Fransa bile küçük ve buna 
tabi bir yerde kalıyor. 

Şimdi NATO bakımından Türkiye'nin Sov
yetlerden gelecek muhtemel bir saldırıya karşı 
korunması ancak Amerika'nın bu kıtalararası 
dünya stratejisinin bir parçası olarak derpiş edi
liyor. Eğer bir üçüncü dünya savaşı ihtimalini 
öngören bu kıtalararası stratejide Türkiye'nin de 
müdafaa edilmesini ilk andan itibaren Amerika 
kendi açısından doğru buluyorsa bunu yapacak
tır, doğru bulmuyorsa bunu yapmıyabilecektir. 
Nitekim bundan birkaç sene evvel bir Amerikan 
amirali ve bir ingiliz amirali «Bir atom savaşı 
vukubulduğu takdirde bizim büyük merkezleri
mizin ilk hedef olacağını, Kuzey - Türkiye'nin, 
Kuzey - İran'ın ve Kuzey - Afganistan'ın radyo
aktif bölgeler haline geleceğini açıkça söylemiş
ler ve bu haberler gazetelerimizde yer almıştır. 
NATO manevraları, dikkat ederseniz, umumi
yetle çıkarma hareketleri, paraşütle indirme ha
reketleridir. Anlaşılıyor ki, Amerika'nın bir 
üçüncü dünya savaşı bakımından tertiplediği kı
talararası strateji bakımından Türkiye'nin evve
lâ terk edilmesi, sonradan kurtarılması usulü ka
bul edilmektedir. Amerika'nın stratejisi için bu 
doğru olabilir. Ama biz Türkler böyle bir strate
jiyi nasıl kabul edebiliriz? Terk edilmekle kurtul
ma arasında bizim memleketin başına neler gele
cektir? Nasıl olur da memleketimizin rado aktif 
bir bölge haline gelmesini, şehirlerimizin nükleer 

silâhlara hedef olmasını kabul edebiliriz? Yer ile 
yeksan olacak bizim şehirlerimizdir. ölecek olan 
insanlar bizim insanlarımızdır, radyoaktif bölge 
haline gelecek memleket bizim memleketimizdir. 
Sonradan çıkarma yapılmış, paraşütle asker indir 
rilmiş, kurtarılmış... Bu şehirler yeniden kurulup 
bu insanlar yeniden dirilecek mi? Böyle bir millî 
savunma ve dış politika anlayışı müdafaa edile
bilir mi? (T. 1. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) ' 

Binaenaleyh, Atatürk'ün dış politikasına dön
mek yalnız sözle olmaz. Atatürk'ün dış politika
sının muhtevasına dönmek lâzımdır. Bu muhter 
\i\ bugün için de geçerlidir. «Aradan 40 yıl geç
miştir, şartlar değişmiştir» gibi bir gerekçe orta-
yfc sürülemez. Bu muhtevayı bundan önce grup 
sözcümüz, Genel Başkanımız bu kürsüden açık
lamıştır. Ben de kısaca hulâsa edeceğim; Ne idi 
Atatürk'ün dış politikasının muhtevası 

1. Hiçbir yabancı nüfuza bu memlekette 
müsaade etmemek. Hiçbir yabancı nüfuza, ne 
Amerika'nın, ne Sovyet Rusya'nın, ne Çin'in, ne 
Alman'm, ne İngiliz'in. 

2. Kendi gücümüze dayanan bir savunma 
sistemi meydana getirmek.. Kendi silâh endüstri
mizi geliştirmek ve kendimizin yapamadığı silâh
lar için de bir tek yabancı Devlete bağlanmamak 
kendi hür irademizle ihtiyacımız olan silâhları 
yabancı devletlerden temin etmek. 

3. Yurt müdafaası stratejisi, başka devlet
lerin stratejisine tabi bir savunma değil, kendi 
topraklarımızın hangi yönden gelirse gelsin, bir 
tecavüze karşı ve tecavüzün ilk anından itibaren 
müdafaa edilmesi. 

Terk edilecek, sonra kurtarılacak, sonra bil
mem ne olacak. Bu bâzı devletlerin stratejisi, bi
zim stratejimiz olmaz. 

4. Askerî ittifaklara girmemek... Atatürk 
daima dostluk ve saldırmazlık paktları yaptı, fa
kat askerî ittifaklar yapmadı. 

5. Kolektif güvenliği milletlerarası teşekkül
ler vasıtasiyle sağlamaya çalışmak. 

O zaman bu Cemiyeti Akvamdı, silâhsızlanma 
konferansları idi. Şimdi de Birleşmiş Milletler 
Silâhsızlanma Konferansları ve diğer milletlera
rası teşekküller vasıtasiyle güvenliği sağlamak. 

6. Bütün devletlerle ve bu arada komşular
la iyi münasebet tesis etmek ve saldırmazlık pakt
ları yapmak ve Türkiye etrafında bir emniyet ve 
güvenlik kuşağı meydana getirmek. 
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Bütün bu ilkeler, görülüyor ki, bugün için de 
Türkiye için geçerlidir. 

Şimdi yukarıda yani sözlerimin başında yap
tığım kısa tahlile tekrar dönecek olursak Tür
kiye'nin objektif, toplumsal şartları bakımından 
ve dünya devletleri manzumesinde işgal ettiği 
yer bakımından Türkiye'nin.yeri üçüncü dünya 
memleketleri denen grupun yanındadır. Üçüncü 
dünya devletleri grupu diyorum, dikkat ediniz, 
üçüncü dünya devletleri, Batı bloku ve Doğu 
bloku ile bir blok değildir. Aralarında bir as
kerî ittifak, bir anlaşma yoktur. Fakat bu mem
leketler ve bizim toplumsal bünyemiz itibariyle 
ve dünya devletleri skalasmda işgal ettiğimiz 
yer rol itibariyle ister istemez - bu bir ter
cih meselesi değildir - ister istemez bu ob
jektif şartlar dolayısiyle aralarında bâr 
mukadderat birliği olan memleketleriz. Bu dün
ya memleketlerinin önemini küçümsemek bir gaf
let içine düşmektir. Üçüncü dünya devletlerini 
Rusya Doğu bloku abartıyor, bunlar önemsizdir 
demek kendi kendimizi inkâr etmek demektir. 
Üçüncü dünya devletlerinin sayılan İkinci Dün
ya Savaşından sonra çok artmıştır ve bugün Bir
leşmiş Milletlerde kendi oylariyle kararlara hâ
kim olabilecek bir duruma gelmiştir. Bu kadar 
kısa zamanda bu kadar çok devletin, millî ba
ğımsızlığını kazanmış olması bir Doğu blokü-
nun abartması nasıl olabilir? Nasıl olabilir bu 
kadar çok sayıda memleketin bağımsızlığına ka
vuşması? Biz ilk millî kurtuluş savaşını yapmış 
olan ülke, biz ilk bağımsızlığını kazanmış olan 
ülke, bizde mi böyle bir tahrikin bir abartmanın 
neticesi içindeyiz? Bunu nasıl söyliyebiliyorsu-
nuz? (T. I. P. sıralarından alkışlar) (A. P. sıra
larından «nerede?» sesi) var. Bütçe komisyonu 
raporunda belirtiliyor. «Doğu bloku abartıyor 
üçüncü dünya devletlerini, bunlar önemsizdir.» 
deniyor. (A. P. sıralarından gürültüler). 

OSMAN YÜKSEL (Antalya) — Yalnız on
lar bizi koruyamaz. 

BAŞKAN — Sayın Yüksel, Sayın Turgut 
müdahale etmeyin. 

BEHİCB BORAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, lütfen bu müdahaleleri 20 dakikaya say
mayınız. 

BAŞKAN — Sayın Boran, devam ediniz lüt
fen (Gürültüler). 

BEHİCE BORAN (Devamla) — Ve biz ilk 
mülî kurtuluş savaşını yapmış, onlara örnek ol-

I muş bir memleket olarak bu az gelişmiş memle
ketler içinde en fazla gelişmişi olarak, bu mem
leketler içinde hiçbir zaman sömürge olmamış, 
yüz senelik bir Devlet idaresi tecrübesine sahip 

I bir memleket olarak biz bunlar arasında liderlik 
rolünü görebiliriz. Yani bu grupun biz lider
liğini alırsak, bunları kendi adımızda derleyip 
toparlarsak o zaman milletlerarası politika sah-

I nesinde bir söz sahibi olabiliriz, fikirlerimizi ka-
I bul ettirebiliriz. 

I Deniyor ki, «Bu memleketler çek iptidaidir
ler, henüz kabile devresindedirler.» İyi ya bu bize 
bir avantaj sağlıyor. Bu az gelişmişler grupun-
da daha gelişmiş, daha önde, daha kuvvetli ve 

I daha tecrübeli bir ımemlokotiz. Bu bize bir avan-
I taj sağlıyor. Ama unutmamak lâzımdır ki, bu 
I ihüncü dünya devletleri arasında onların bizden 
I çok aşağı gördüğümüz olanları ile bizim aramız

daki fark bizlerle batılılar arasındaki farka 
oranla daha küçüktür. Bizimle Batılılar arasın
da olan sosyal, ekonomik farklar bir keyfiyet 
farkıdır, daha az gelişmiş olanlarla bizim ara
mızdaki fark ise bir derece farkıdır, bunu unut-
mıyalım. 

BAŞKAN — Sayın Bchice Boran, vaktiniz 
dolmuştur. Bir iki cümle ile tamamlamanızı rica 

I ederim. 
BEHİCE BORAN (Devamla) — Maalesef 

Kıbrıs konusunda, Ortak Pazar konusun
da, konuşmak istiyordum, dış yardımlar 
'konusunda konuşmak istiyordum, bütün 
bunları atlıyacağım. Yalnız Sayın Dışişleri Ba
kanından bâzı suallerimiz var, onları belirterek, 

I yani bir dakikalık konuşma ile sözümü bitirece
ğim. 

İlk soru, Kıbrıs hakkında ne gibi tedbirler 
düşünülüyor? Kıbrıs için halâ donmuş bir po
litika içinde görülüyoruz. Kıbrıs görüşmeleri 
sırasında Sayın Çağlayangil sorulan bir formül 
üzerine aynen şöyle dedi: «Ya dedi, formülümü 
davul zurna ile mi açıklayacağım?» Halbuki di
yoruz ki, «diğer 'memleketleri kendi görüşümü
ze kazanmamız lâzım, propaganda yapmamız 
lâzım, propagandamız tesirli değil» diyoruz. 
Formülümüzü davul zurna ile ilân etmiyeceğiz, 
kendimize saklıyacağız dersek sır olarak tutar
sak neyin propagandasını yapacağız başkalarına, 
nasıl onları kendi görüşümüze elde edeceğiz? Mü
zakerelere oturalım diyoruz. Müzakerelere otur-
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mayı Kıbrıs Hükümeti ve Yunan Hükümeti ka
bul ettiği takdirde nasıl bir tez ileri süreceğiz? 
Belli değil. Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletlere 
sürdüğümüz kararda sadece Anayasanın ve mu
ahedelerin yürülükte olduğunu tekrarlamak mev
kiindeyiz. Bunlar yürürlüktedir. Müzakerelere 
oturduğumuz takdirde ne gibi bir teklif ileri sü
receğiz? 

BAŞKAN — Sayın Boran, soruları Bakana 
bilâhare sorabilirsiniz. Bakanın konuşması sıra
sında sorabilirsiniz. Efendim, müddetiniz bitmiş
tir. Zamanımız muayyendir, istirham ediyorum. 
öğle tatilinden evvel bir arkadaşımız daha ko
nuşacak. (G ürültüler). 

BEHtCE BORAN (Devamla) — Efendim, 
suallerinin bile sorulmasına imkân vermiyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Efendim, soruları Sayın Bakana 
sorarsınız. Sayın Benice Boran... 

BEHtCE BORAN (Urfa) — Sayın Başkan, 
bundan evvel konuşmaları pekala uzattınız. Ba
na gelince «müddeti uzatmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Behice Boran lütfen kür
süyü işgal etmeyin. Sorularınıza içtüzüğün 
111 nci maddesi gereğince sorabilirsiniz. 

(Behice Boran inerken T.I.P. sıralarından 
bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına Sa
yın Settar îksel. 

Açık oylama bitmiştir. 
A.P. GRUPU ADINA SETTAR İKSEL (İz

mir) — Türkiye'nin dünya üzerinde işgal ettiği 
coğrafi durum ve _ dünya siyasetinin halen ge
çinmekte olduğu kritik devre göz önüne alının
ca Türkiye'nin dışt politikasının memleket haya-
tındalki büyük ehemmiyeti kolayca anlaşılır. 
Türkiye dış siyasetini yürütmekle görevli Dışiş
leri teşkilâtımızın kendi uhdesine düşen işlerle 
mütenasip bir yeterlikte olması da elbetteki 
çok ehemmiyetlidir. 

Memnuniyetle görüyoruz 'ki, senelerden be
ri 120 milyon Türk Lirası civarında olan Dı
şişleri Bakanlığı Bütçesi geçen sene 143 mil
yona çıkarılmış, bu sene de 24 küsur milyon
luk bir artışla 168 milyon 12 bin 691 lira olarak 
öngörülmüştür. Bu rakamın ilerideki seneler
de umumi bütçenin müsaidolması nispetinde 
daha da artırılması ve Dışişleri teşkilâtımızın 
günün ihtiyaçlarına daha da uydurulması te
menniye şayandır. 

Bizim Dışişleri Bütçemiz, gerek nüfusu bizim
kinden az olan •memleketlerle, gerekse bütçesi 
bizimki civarında olan memleketlerle kıyas edil
diği vakit Türkiye Dışişleri teşkilâtına diğer 
memleketlere nazaran daha az para sarf edildi
ği görülür. 

Coğrafi ve stratejik mevkileri bakımından 
memleketimize nisbetle daha az veya hiç değil
se aynı miktarda dış temsilcilik - idame etmesi 
düşünülebilecek memleketlerden Yugoslavya'
nın cem'an 67, İsrail'in 73, İspanya'nın 81, Mı
sır'ın ise 92 dış temsilciliği vardır. Buna mu
kabil Türkiye'nin dış temsilciliklerinin adedi 
57 dir. 

Yine bu memleketlerden Yugoslavya hari
ciyesinde 1 500, İsviçre'de 1 508, Birleşik Arap 
Cumhuriyetinde 1 261 memur vardır. Bizim dış 
•teşlkilâtımız'da ise meslek memurlarının adedi 
İkinci Dünya Savaşının sonunda 417 idi. Halen 
buna ancak 20 memur ilâve edilmiştir ve dış 
tcjkilâtıımızdaki -'meslek memurlarının adedi 
437 den ibarettir. 

Bütün bunlara rağmen yeni bütçe tasarısı ile 
Dışişleri teşkilâtınıza temin edilen imkânlar
dan faydalanılarak bu teşkilâtın günün icapla
rına uydurulması yolunda büyük bir gayret 
sarf edilmektedir. Bu cümleden olmak üzere Ba-
ıkanlığa yeni bir Teşkilât kanunu hazırlanması 
için epey zamandır devam eden çalışmalar sona 
ermek üzeredir. 

Bu sene Devlet Personel Kanunu gereğince 
100 ilâ 150 arası memur kadrosunun mevcut 
kadroya ilâvesi için çalışılmaktadır. Ayrıca 
BaJkanlığa adetleri 50 civarında bir müşavirler 
ıkadrosu temini düşünülmektedir. Baikanlıkta 
bir teftiş heyeti 'kurulması da düşünülen yenilik
ler arasındadır. Dışişleri teşkilâtımıza alman 
memurlar diğer Devlet teşkilâtımıza giren me
murlar gibi, ekseriyeti memleketimizin yüksek 
tahsil müesseselerinden yetişmiş gençlerdir. Dı
şişleri Bakanlığı kendi bünyesinin hususiyetleri 
dolayısiyle bu gençlerden en iyi lisan bilenle
rini ve umumi malûmatı itibariyle Dışişleri hiz-
mıetini en yararlılarını seçmek için alacağı me
murları oldutkça sıkı bir imtihanına tabi tut
maktadır. Bu gençlerin Hariciye mesleğine lü
zumlu diplomatik muhaberat, protokol bilgileri 
gibi mekteplerde öğrenemiyecekleri bâzı husus
lardaki eksiklerini tamamlıyabilmelk için Ba-
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kanlıık'da hususi kurslar açılması derpişedıildiği-
ni memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Dışişleri memurlarımızın dışarı vazifelere tâ
yin edildikçe 3 - 4 sene memleketten uzak kal
maları dolayısiyle memleketimizdeki inkişafları 
belki lâyıkı veçhile taıkibedemeımektedirler. Bu 
eksikliği telâfi için Dışişleri 'memurları merke
ze geldikçe memleketin iktisadi durumu, kal 
'kmma yolunda varılmış neticeler, memleketin 
kalkınma ve bu plânın tatbikatı gibi hususlar
da da bir kursa tabi tutulmaları ve her sefe
rinde dışarıya gönderildikçe yeni bilgilerle teç
hiz edilmiş bulunmaları faydalı olacaiktır. 

Burada bir noktaya daha işaret etmek iste
rim. Dışişleri Bakanlığına intisaboden genç me
murlardan ya Fransızca veya İngilizce bilmele
ri istenmektedir. Diplomaside bilinmesi elzem 
olan bu lisanların yanında memleketimizin coğ
rafi mevlidi dolayısiyle bizim için hususi bir 
ehemmiyeti olan Rusça, Arapça ve Ruımcayı 
bilen Dil - Tarih Fakültesi mezunu gençlerin 
de Dışişleri Bakanlığına intisapları teşvik edi
ci yollar aranması şüphesiz çok faydalı olur. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi müzakeresi vesi
lesiyle Devletimizin dış politikası hususunda 
Adalet Partisi Grupunun görüşlerini de belirt
mek isterim. 

Türkiye dış siyasetini iki anahatıta ayrılmak 
mümkündür. Bunlardan ıbiri Türkiye'nin coğra
fi .mevkii, tarihî rabıtaları ve müşterek din bağ
larının unsurlarını teşkil ettiği mevzii siyaseti, 
bini de dünya umumi siyasetindeki mevkii. 
Bu hususta hususi bir durumda olan Yunanis
tan'dan ve bu memleket ile bir zamandır aramız
da ihtilâf mevzuu haline gelmiş bulunan Kıbrıs 
meselesinden bahsetmek isterim. 

Kıbrıs meselesi Büyük Millet Meclisinde bun
dan iki ay evvel uzun tartışmaların mevzuu ol
muştur. Bu itibarla meselenin geçmiş safhaların
dan bahsetmiyeceğim. Kıbrıs adası 1964 senesin
de 40 bin kişi tahmin edilen Yunanlı ve Rum
lardan müteşekkil bir silâhlı kuvvetin işgali altı
na girdiğinden beri Kıbrıs meselesi Türkiye için 
halli müşkül bir hale gelmiştir. 

İtiraf etmeli ki, bugün bu mesele ile meşgul 
olan Hükümet çok güç bir miras almıştır. Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunda 18 Aralık ta
rihinde kabul edilmiş olan kararla mesele bizim 
bakımımızdan daha da güç bir safhaya girmiş 
bulunmaktadır. Her ne kadar Birleşmiş Milletler 

Kararı Zürih ve Londra Andlaşmalarmm meri
yetine hukukan halel getirmemiş ise de, Yunan
lılar ve Rumlar fiiilî duruımlarma inzimam eden 
bu yeni olaydan, şüphesiz ki, âzami derecede isti
fadeye kalkacaklardır. Nitekim 2 Şubat tarihinde 
Atina'da Yunan Hükümeti ile Makarios arasın
da yapılan toplantı sonunda neşredilen tebliğ
den rumlarm ve Yunanlıların Kıbrıs meselesin
de artık katî sonucu elde etmek için kararlı ol
duklarını anlıyoruz. Bu tebliğden sonra Türk 
Hükümeti alacağı tedbirleri kararlaştırmış, Yu
nanistan'a da bir nota vererek kararını bildir
miştir. Türkiye Hükümeti bu notada Yunanis
tan'ın ve Kıbrıs Rum Hükümetinin her hangi bir 
hareketine aynen mukabele etmek kararında ol
duğunu açıklamaktadır. 

Şurasını belirtelim ki, Atina toplantısında za
yıf Yunan Hükümeti Makarios'un hareket tarzı
na uymak zorunda kalmıştır. Yani katî neticeyi 
elde etmek için takibedilecek yol Makarios tara
fından tâyin edilecektir. Bu vaziyette Yunan 
Hükümetinden müspet veya menfi istikamette 
bir karar veya hareket beklememek yerinde olur. 
Yunanistan Aralık ayma kadar teklif edilen iki
li görüşmeleri kabul eder gibi görünmek sure
tiyle Birleşmiş Milletler toplantısına kadar va
kit kazanmaya gayret etmiştir. Şimdi de hareket 
imkânından mahrum olan Yunan Hükümeti Ma
karios tarafından bir netice elde edilinceye ka
dar oyalama ve vakit kazanma yollarına teves
sül edebilir. Yunanistarî'm bundan sonra da za
man zaman gösterebileceği hüsnüniyet emare
lerini bu yolda kıymetlendirmek doğru olacak
tır. 

Makarios, bugünkü fiilî durumu lehinde ola
rak mütalâa etmekte olup, bu durumun bozulma-
masına ve kendisine istediği neticeyi sağlamasına 
gayret edecektir. 

Kıbrıs Ada'smdaki Türkler çetin mücadeleler 
geçirmişlerdir. İhtiyaç maddeleri ve mühimmat 
bakımından sıkıntı çekmektedirler. Ne zamana 
kadar süreceği belli olmıyan bir durumda müda
faa halinde beklemektedir. Bu hal şüphesiz Türk 
mücahitleri için güç bir durumdur, ve sinir bo
zucudur. Diğer taraftan rumlar silâh, mühimmat 
ve ihtiyaç maddeleri bakımından Türklere nis-
betle çok daha normal ve rahat bir durumda bu
lunuyorlar. Bu vaziyette rumlarm netice elde et
mek için acele etmelerine sebep yoktur, Zamanın 
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karşı tarafın maneviyatı üzerinde menfi tesir et
tiğini ve dolayısiyle kendi lehlerine olduğunu 
bilmektedirler. Bütün bu mülâhazalarla Maka-
rios gelecek kış mevsiminden evvel Türklerin mu
kavemet kudretlerinin sona ereceğini ve kendi
siyle görüşmeye rıza göstereceklerini hesapla
maktadır. Türk Oemaati ile müzakereye gir
dikten sonra, evvelce de mütaaddit fırsatlar ile 
belirttiği gibi, bunlara âzami şekilde ekalliyet 
hakkı sağlıyacak ve Kıbrıs üzerinde tam hâkimi
yetini tesise çalışacaktır. Bir defa Kıbrıs Rum 
Hükümeti ile Türk Cemaati arasında müzakere
ye girişildikten ve bir anlaşmaya varıldıktan 
sonra, Türkiye'nin müdahale hakkı hukukan da 
çok zayıflamış olur. 

Bu suretle Kıbrıs Rum Hükümeti Türkiye'ye 
aynen mukabele fırsatını vermiyecektir. İki Şu
bat tarihli Atina toplantısından sonra Hüküme
timizce alman karar Türkiye'nin hattı hareketi
ni rumlarca yapılacak harekete bir mukabele şek
linde tesbit etmiştir. Bu vaziyete teşebbüs ram
lar tarafındadır. Teşebbüsün rumlarm elinde ol
ması ise onlara Türkiye'yi istedikleri yola sevk 
etme hevesini verir. Bu fasit daireden çıkmamız 
lâzımdır. Teşebbüsü tamamiyle karşı tarafa bı
rakmayıp Türkiye'nin kendine bir hareket hattı 
çizmesi ve hattâ karşı tarafı kendi hareketlerine 
tabi kılmaya çalışması gerekir. Türkiye'nin teşeb
büs imkânlarını ne şekilde kullanabileceği şüp
hesiz burada görüşülemez. 

Kıbrıs buhranının da Makarios kadar belki 
Makarios'tan daha fazla mesulü Yunanistan'dır. 
Zira mesele en sonunda Yunanistan'ın bir toprak 
ilhakı hevesine dayanmaktadır. Kendi elindeki 
adaları lüzumu halinde müdafaadan âciz Yuna
nistan'ın yeni topraklara göz dikmesi ve bu yüz
den Doğu - Akdeniz'deki muvazeneyi tehlikeye 
düşürmesi, en hafif tâbiri ile, bir cinnettir. 

Hükümetimizin teşebbüsü ele alarak yapacağı 
çok müessir hareketler vardır ve hiç şüphesiz 
Hükümetimiz bunların üzerinde durmuştur. 
Hükümetimizin girişeceği her harekette Adalet 
Partisi Grupunun itimadı ve müzaheretine gü
venebileceğini buradan belirtmek isterim. Her 
halde Kıbrıs meselesi çok nazik bir safhaya gir
miş bulunmaktadır. Evvelce Kıbrıs'ta muahe
delere dayanan muvazene bugün tarafların kuv
vetlerine dayanmaktadır. Türkiye Kıbrıs me
selesini ancak siyasi veya maddi kuvvetiyle 

tatminkâr bir neticeye ulaştırabilir. Türkiye'
nin siyasi kudreti de maddi kudreti de iç duru
mundaki birlik ve beraberliğe bağlıdır. Kıbrıs 
meselesini milK bir dâva addeden herkesin ve 
her siyasi teşekkülün bu mesele karşısında her 
şeyi bertaraf ederek birlik ve beraberliği temin 
için bütün gayretini sarf etmesi bir vatan bor
cudur. 

Şimdi arkadaşlarımızın temas ettiği husus
lara kendi bakımımızdan temas etmek isterim.: 

Türkiye, kuruluşu Anayasası ve 1965 seçim
lerinde halkının büyük çoğunluğunun ifade et
tiği temayül gereğince, Batı tipinde bir demok
rasidir. Dış siyasetinin de prensip itibariyle 
Batı demokrasilerine bağlı olması gerekir. 

Bu esasları koyduktan sonra dünya siya
setinde bugün iki kutbu teşkil eden Rusya ve 
Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetleri
nizin mahiyetini tâyin etmekte fayda vardır. 

Türkiye'nin Rusya ile olan münasebetlerinde 
•şimdiye kadar Rusya'nın Türkiye'ye karşı olan 
tutumu hâkim olmuştur. Hattâ denilebilir ki, 
Türkiye umumi siyasetini, büyük Şimal kom
şusunun kendisine karşı tutumuna göre ayar
lamaya mecbur kalmıştır. Osmanlı tarihi be-
yunca, bilhassa Büyük Petro zamanından beri, 
Mrçok ittifaklar, Rusya'nın Türk toprakları 
üzerindeki istilâcı niyetlerine karşı yapılmıştır. 
Bu zamanımıza kadar böylece devam etmiştir. 
Halen dâhil bulunduğumuz NATO ittifakına da 
Türkiye aynı zaruret ile girmiştir. Türkiye'nin 
Rusya ile iyi münasebetler idame ettirmesi hiç 
mphe yok ki menfaatleri icabıdır. Rusya ile 
münasebetlerimizin geliştirilmesinde yalnız si-
vasi değil, iktisadi bakımdan da faydalar var
dır. Memleketimizde bâzı çevreler Türkiye'nin 
artık Atlantik Paktında kalmasına lüzum olma
dığı yolunda iddialar ileri sürmektedir. Mem
leketimizin Atlantik Paktında bulunması hepi
mizin bildiği gibi tamamiyle tedafüidir. Toprak 
bütünlüğünü korumak gayesine matuftur. Sov-
vet Rusya siyasetinde son senelerde görülen de
rişiklikler bizim bakımımızdan ne dereceye ka
dar tatminkâr olabilir? Diğer bir deyişle bizi 
ittifaklarımızdan ne dereceye kadar müstağni 
kılar? Filvaki Sovyet Rusya, Stalin'in ölümün
den beri dış siyasetinde birtakım değişiklikler 
yapmıştır. Garb âlemine karşı sulh içinde iyi 
geçinme siyasetine başlıyalı beri Türkiye ile de 

— 577 — 



M; Meclisi B : 50 19 . 2 . 1966 0 : 2 

vaktiyle Atatürk ile Lenin arasında başlanılmış 
olan iyi komşuluk münasebetlerinin ihyası için 
gayret sarf etmiştir. Filvaki Rusya'nın bugün
kü davranışları ne 1945 teki davranışlarına no 
de Atlantik Paktına giriş tarihimiz olan 1951 
deki davranışlarına benzememektedir. 

Zamanımıza çok yakın olan ve Stalin dev
rinden çok sonraki bir devre tesadüf Küba. kri
zi esnasında Rusların Kübn'dald silû^'h-1 

geri çekmek karşılığında A. B. D. ne yaptıkları 
teklifi hatırlamakta fayda vardır. 1962 senesi
nin 27 Ekiminde Sovyet Başvekili Kruşçef, Baş
kan Kennedy'ye gönderdiği mesajında aynen 
şöyle divor: «Size bir teklif yapıvorum; Küba'
dan saldırganlık silâhları addettiğiniz malzemeyi 
çekıneyi kabul edivoruz. Bu hususta taahhüde 
girme vi ve bunu Birleşmiş Milletlerde beyan et
meyi kabul ediyoruz. Sizin mümessilleriniz de bir 
beyanda bulunsunlar ve A. B. D. nin Sovyetler 
Birliğinin endişelerini dikkat nazara alarak Kü-
br.'dakilere benziyen silâhları Türkiye'den çek
meyi kabul etsinler. Böylece anlaşalım. Güven
lik Konseyinde bir bayanda bulunuruz ve Sov
yetler Birliğinin Türkiye'nin egemenliğine ve sal
dırılmaz] ığma riayet ettiğini kabul ettiğini, bu 
memleketin içişlerine karışmamayı, Türkiye'ye 
saldırmamayı ve böyle bir saldırma için Sovyet 
topraklarını kullandırmamayı ve Sovyet toprak
larından veya Türkiye'nin komşusu sair memle
ketler arazisinden böyle bir saldırışa kalkışacak 
olanlara mani olmayı taahhüdettiğini beyan ede
riz.» Görülüyor ki, Sovyet Rusya 1962 senesi so
nunda bizim muvafakatimizi dahi almaya lüzum 
görmeden memleketimizi Garp ittifakından ayı
rıp kendi askerî himayesi altına almaya teşebbüs 
etmektedir. 8 nci Yüzyıldan beri, yani 1 200 se
nedir Rusya'nın zayıf olduğu zaman kendi em
niyetini kuvvetli olduğu zaman da denizler üze
rindeki hareket serbestliğini temin için aradığı, 
Karadeniz'i Akdeniz'e bağlıyan boğazların kont
rolüdür. 

Şimdi bir noktayı daha tetkik edelim. Zama
nımızda yeni silâhların eski stratejik verileri ge
niş mikyasta değiştirilmiş olduğu bir vakıadır. 
Bu itibarla acaba Boğazlar Rusya için eski ehem
miyetini hâlâ muhafaza ediyor mu? 

Rusya her bakımdan deniz hâkimiyetine büyük 
ehemmiyet vermektedir. Tonaj itibariyle Sovyet
ler dünyanın ikinci en büyük filosuna ve dünya
nın en büyük denizaltı filosuna sahiptirler. Her 

türlü deniz kuvvetine bu derece ehemmiyet ve
ren bir memleket için boğazların hayati önemi 
açıktır. 

SETTAR İKSEL (Devamla) — Birkaç keli
me ile de demin temas edilen bir mevzua yine de 
temas etmek isterim. 

Bizim üçüncü dünya memleketleriyle münase
bet kurmamız münasip görülüyor, tavsiye edili
yor. 

İkinci Dünya Harbinden sonra Avrupa mem
leketlerinin Sovyet istilâsına uğradıkları karışık 
devrede Türkiye evvelâ Truman doktriniyle ve 
nihayet 1951 de NATO Htifakma dâhil olmakla 
kendisini emniyette addedebilmiştir. Bu ittifak
tan memleketimiz muhtelif şekilde faydalanmış
tır. Dünya kuvvetler dengesinin bugünkü duru
munda NATO ittifakının devamı Türkiye için 
lüzumludur. Türkiye'nin bugün için askerî itti
faklarından ayrılması düşünülemiyeceği gibi 
Ücrincü Dünya denilen memleketler zümresine 
iltihakı da korunma ihtiyaçlarını karşılayamaz. 
Üçüncü Dünya devletleri denilen bitaraf mem
leketler... 

BAŞKAN — Sayın İksel; tekrar rica ediyo
rum; geçti zamanınız efendim. 

A. P. GRÜPU ADINA SETTAR İKSEL 
(Devamla) —• Bir sayfam kaldı. ' 

BAŞKAN — Bir sayfa çok uzun, buna mü
samaha gösteremem. Fikrinizin özetini söyleyin, 
efendim. (Bağlasın, sesleri) İstirham ediyorum; 
gruplar arasında bir adaletsizlik yapmıyalım efen
dim. İstirham ediyorum; Başkanlık çok müşkül 
durumda kalır, sonra. Lütfen efendim; bitirin 
cümlenizi, istirham ediyorum. 

A. P. GRyPU ADINA SETTAR İKSEL 
(Devamla) — Memleketimizin ittifaklarından ay
rılıp da bitaraf memleketler zümresine iltihakını 
müdafaa edenler, bu isteklerini ideolojik düşün
celerle ileri sürmektedirler. Böyle bir görüşün 
arkasındaki ideolojinin ne olduğunu tâyin etmek 
kolaydır. Muhtelif eğilimdeki marksistler kendi
lerini sosyalist namı altında takdim ederler. Garp 
tipindeki sosyalizme inananlar sosyalist etiketini 
taşıdıkları gibi, Sovyet tipindeki marksistler de 
kendilerine sosyalist ismini verirler. Garp tipin
deki sosyalizm bir memleketin Atlantik Paktı 
gibi bir müdafaa sistemine dâhil olmasına karşı 
durmaz. NATO ittifakına dâhil Avrupa memle
ketlerinin birçoğu Garp tipindeki sosyalist hükü-
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metler tarafından idare edilmiş ve idare edilmek
tedir. Bunlar hiçbir zaman memleketlerinin At 
lantik ittifakından ayrılmasını ileri sürmüş de 
gülerdir. 

BAŞKAN — Sayın İlksel; tamam efendim. 
Sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım, is
tirham ediyorum, bir cümle ile bitiriniz. O say
fayı okumayınız. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Her
kese aynı muameleyi yapın. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci; müdahale etme
yiniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SETTAR İKSEL 
(Devamla) — Memleketimiz, NATO ittifakına da
hil memleketlerin bu ittifaklardan ayrılmasını 
istiyenler Sovyet ve onun muhtelif memleket
lerdeki yardımcıları komünistlerdir. Memleketi
mizin de ittifaklarından ayrılması için gayret sarf 
edenler kendi kendilerine istedikleri etiketi koy
sunlar biz onların doktrine hizmet ettiklerini teş
his etmekte güçlük çekmeyiz. 

BAŞKAN — Sayın tksel, lütfen. 
Sayın Ekinci; bir önerge mi veriyorsunuz. 

Bunu oya sunmamı mı istiyorsunuz? 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — İs

tirhamda bulunmuştum. Önerge mahiyetinde de
ğildir. Tetkik buyurursanız arkasında müsamaha 
gösterilmesi diye bir ibare vardır. 

BAŞKAN •— Efendim; Sayın Tarık Ziya 
Ekinci arkadaşımız Başkanlıkça C. H. P. Grupu 

adına konuşan Sayın Nihat Erim'e müsamaha 
gösterildiğini ve tam 30 dakika görüşülmesine mü
samaha edildiğini, bu itibarla diğer grup sözcü
lerine de bu müsamahanın gösterilmesini teklif 
ediyorlar. Başkanlığın bütün işlemleri sizin gö
zünüz önünde cereyan ediyor. Böyle bir husus 
yoktur. 

Efendim, yapılan açık oylamaların sonucunu 
sunuyorum. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının oylamasına (249) 
üye katılmış, (191) kabul, (55) ret, (3) çekinser 
oy çıkmıştır. Kanun tasarısı kanunlaşmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının oylamasına 241 oy veril
miş, (188) kabul, (51) ret, (2) çekinser oy çık
mıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı bütçe kanunu tasarısının oyla
masına (232) üye katılmış, (161) kabul, (70) ret, 
(1) çekinser oy çıkmıştır. Tasan kanunlaşmış
tır. 

Saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere Birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,10 

»>•« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Âdil Yaşa (Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rindeki görüşmelere kaldığımız noktadan de
vam ediyoruz. Söz sırası Millet Partisi Brupu 
adına Sayın Mesut Ozansoy'undur. 

MESUT OZANSOY (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Dışişleri Bütçesi münasebetiyle, dış politi
ka üzerindeki görüşümüzü M. P. Meclis Gru
pu adına arz edeceğiz. 

Bugün milletlerarası münasebetler hiçbir 
memleketi dünyanın başka köşelerinde cereyan 
eden hareketlerden ilgisiz bırakabilecek mahi-
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yette değildir. Ve yine hiçbir büyük politika. 
dünya şartları, memleket realiteleri ve ilmî 
icapları nazara alınmadan tâyin edilemez. Ger
çek bu olunca bugünün politik ve sosyal dün
yası nedir? Bu dünyaya nasıl bir anlayış hâ
kimdir bunu bilmeden Türk dış politikasını 
tesbit etmeye imkân yoktur. Bu dünya de
vamlı bir çözümle, yeniden olma ve yeniden 
birleşme hareketi halinde olan içinde devrim 
şimşekleri çakan bir dünyadır. Bir taraftan 
kurtuluş savaşları ile yeni devletler doğarken, 
diğer taraftan iki büyük kuvvet bloku içinde
ki devletler kayıtlı bağımsızlıklarından tam 
bağımsızlıklarına doğru kaymaktadırlar. Bun
lar büyük devletlerin etkilerine rağmen siyasi 
kaderlerini kendileri kullanma yolundadırlar. 
Bu büyük parçalanma içinde buna paralel ola
rak, yeni bir birleşim bölünmemiş gerçek bir 
milletler topluluğuna doğru yeni bir düzenin 
kurulması hareketi vardır. Bu dünyada nükleer 
denemeleri durduran andlaşmalarm imzalan
ması ile soğuk harbin devrimizden kesinlikle 
uzaklaştırıldığı politika sahnesi 1949 dan fark
lıdır. Böylece donmuş bloklar gevşemekte ve 
ortaya yeni merkezler, yeni bloklar çıkmakta
dır. Bugün silâhsızlanımaya doğru büyük ham
leler yapılmıştır. Böylece blokların barış içinde 
yanyana yaşıyabileceği savaşların kaçınılmaz 
olmadığı gerçeği insanlığın bekası bakımından 
bir zaruret halini almıştır. 

Fransa'nın tutumuna gelince; NATO içinde 
kendi başına hareket etmektedir. Deniz Kuv
vetlerini NATO Kumandasından çektiği gibi, 
Amerika bir yana İngiltere'yi bile aralarına al
madan ve ortaya yeni bir blokun çıkmasından 
şüphe ettirecek şekilde, bir yandan Batı - Av
rupa'nın önderi olmıya doğru adımlar atarken, 
diğer taraftan da bâzı az gelişmiş ülkelere, özel
likle Lâtin Amerika'ya yanaşmaya gayret et
mektedir. Bu arada Meksika'ya külliyetli mik
tarda ekonomik yardıma başlamış, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Kurulunda, Yemen soru
munda NATO Müttefiki İngiltere'yi takbih eden 
karara katılarak sürpriz yaratmış ve kıta Çin'
ini tanımıştır. 

Fransa'nın NATO içinde tutumu o kadar 
farklıdır ki, çok kimse Fransa'nın üyeliğini 
sadece şeklî bulmaktadır. Yine NATO ülkele
rinin bugünkü şartlar altında farklı davranış-
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lan Batı İttifakının çözülmesi anlamında düşü-
nülebilirse de, böyle bir tutuma Fransa'nın ih
tiyaç duyduğu ve böyle bir politika izlemenin 
mümkün olduğu ortaya çıkmaktadır. Batı İt
tifakına bağlı olmasına rağmen böyle bir ser
besti hem bu ülkelere kendi millî menfaatleri
ni, kendi dostlarına karşı da daha iyi koru
ma imkânını vermekte, hem de milletlerarası 
politikaya çok merkezli bir sistem getirerek, 
aşırı kutuplaşmalar, gereğinden fazla bağlılık 
ve bu yolda gereksiz ve çok defa tek taraflı 
fedakârlıklar ve donmuş bloklar içinde pazarlık 
gücünü kaybetme gerçeğini ortadan kaldır
maktadır. 

İngiltere'ye gelince; İkinci Cihan Harbini 
mütaakıp ekonomik ve askerî gücünü kaybet
tiğinden eski müstemlekeleri üzerindeki menfa
atlerini Amerika vasıtasiyle korumanın ve kıs
men de olsa devam ettirmenin çabası içinde dış 
poliaikasma yeni istikamet vermektedir. 

Yine bu dünyada ortaya «Asya - Afrika» 
Bloku diye anılan ve dünya politikasında git
tikçe ağırlık kazanmakta olan bir gruplaşma 
belirmiştir. Bu ülkeler çoğunlukla İkinci Ci
han Savaşından bugüne kadar egemenliklerini 
kazanan ve bunu korumakta titizlik gösteren 
sömürgelik aleyhtarı devletlerdir. Hepsi Bir
leşmiş Milletlere girerek kuruluşunda 50 üyesi 
olan bu teşkilâtın üye sayısı bugün 113 e çı
karmışlardır. Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunda oylamalarla ilgili olarak yapılan araş
tırmalar bu yeni devletlerin sömürgecilik ve 
ırkçılığa karşı bir blok teşkil edecek kadar 
güçleşmiş olduklarını göstermektedir. Bun
lar 1955 Bandung Konferansından bugüne ka
dar ortak bir tutumun yollarını araştırmışlar
dır. Bunların içinde uyanan Afrika Kıtası da 
bir (Bir Afrika Kişiliği peşinde) milletlerarası 
politikaya yeni 'bir unsur getirmeye çalışmak
tadır. 

Diğer yandan Sovyet Bloku içinde de çözül
meler olmuş, Sovyetler Blokunun Çin ve Ar
navutluk ile Çin'in de Sovyetler ve Yugos
lavya ile araları açılmıştır. Ve nihayet bu mo
dern dünyada Türkiyenin tutumuna gelince, Ata
türk'ün Misakı Millî politikasında Türk dış 
politikası iç politika ile eleleydi. Kişiliği olan 
kendi yağında kavrulan dış yardımı yabancı tek
niği, hattâ yabancı sermayeyi bunlarla gelebi-
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lecek yabancı sistemlerle beraber değil, fakat 
kendi içinde kullanılabilen, ciddi bir kalkınma 
çabası içinde olan ve bunun için de özgür, sulh-
çü bir politika idi. 

Bu politika bir tarafta kurulan yeni Avrupa 
düzenini intikamcı zihniyetlere karşı korumaya 
çalışırken, diğer taraftan kendi özel problemle
rimi bütün ilgilileri birleştirerek halleden bir po
litika idi; bu politika içinde Türkiye son ana 
kadar Cemiyeti Akvamda didinerek Almanya'
nın Doğusunda, Batısında Lokarno düzenini 
ayakta tutmaya çalıştı. Briand - Kellog Sulh 
Paktına imza koydu. Nihayet Küçük Antant gi
bi statükocu ittifakların ortaya çıkmasında 
ve Balkanlardaki işbirliğinde başarılı neticele
rin alınmasında gayretler sarf etti. 1936 yılın
da Montreux'de Boğazlar statüsünü hükümran
lığına uygun olarak tarafların çıkarlarını te
lif ederek bir denge kurma suretiyle yaptı. 

Türkiye'nin bütün bu çaba, gayret ve iyini-
yetine rağmen Stalin - Molotof ikilisinin anlayış
sızlığı, diğer taraftan Batı demorkasilerindeki 
şuursuz bâzı unsurların faşist Almanya ve İtal
ya ile işbirliği yapmaları, iyi niyetlilerin gay
retine rağmen, ayakta durması icabeden nizami 
yıktı. İşte bu dağılma ve yeniden olma içersin
de Türkiye, Atatürkçü politikasından inhiraf et
ti. İkinci Dünya Savaşı dışında kalma insiyakı 
yerinde ve bu insiyakın tatbiki ustaca olmasına 
rağmen, üzülerek ifade etmek isteriz ki, sonun
da bu tutum Türkiye'yi pasif olmaya alıştırdı. 
Neticede Türkiye meydana gelen yeni kuvvet 
bloklarının içinde, stratejik özelliğine dayanarak 
hiçbir şahsi çaba sarf etmeden yaşamaya başla
dı. Yalnız bu arada o devrin idarecilerini ma
zur gösterecek sebeplerin mevcudiyetini kabul 
etmek icabeder. 

Bundan sonraki devrede Türkiye her geçen 
gün siyasi, iktisadi kişiliğini kaybederek bir 
kuvvet blokunun âdeta bir gölgesi haline gelmiş
tir. Oysa dünyada devletlerarası hukuk yeni 
bir anlayışa göre ayarlanmakta, bu anlayış her 
millet için ileri bir sosyal düzen emretmekte ve 
bunların yerine getirilmesini bütün milletlerin 
kendi işi saymakta ve milletlerarası münasebet
ler bu anlayışa göre değerlendirilmekte, muahe
deler bu anlayışa göre yürürlükte kalmakta ve
ya düşmektedir. Birleşmiş Milletlerde devlet
ler yeni çözümler getirmek, Genel Kurul ve Gü
venlik Konseyinde yapıcı karar suretleri hazır

lamak için hummalı bir faaliyet gösterirlerken 
Türkiye kurtuluş savaşlarını yapan devletlerin 
lehine elini kaldırmak şöyle dursun çekimser 
kalmak basiretini dahi gösterememiştir. «İstik
bal görülemediğinden» vaktiyle destekliyemedi-
ğimiz haklı ve zayıf milletler bugün Birleşmiş 
Milletlerde Kıbrıs mevzuunda birer devlet ola
rak karşımıza çıkmışlar aleyhimizde oy 
kullanmışlar veya çekimser gözükerek ha
zırlanan tertibin hedefine ulaşmasına yar
dımcı olmuşlardır. Bu defa da onlar bizi haklı 
dâvamızda yalnız bırakmışlardır. Ezilen millet
leri, hatırları için yalnız bıraktığımız ve menfa
atlerine hizmet ettiğimiz kudretli müttefikleri
miz ve dostlarımız ise çekimser rey kullanma 
oyununun gölgesine sığınmışlar ve bu yalnızlı
ğın cezasını bizimle paylaşmak faziletini dahi 
göstermemişlerdir. Bu acı gerçek bizim için 
hiddetten ziyade bir ibret kaynağı olmalıdır. 

Dünya politikasının takibettiği bu seyir kar
şısında kabul etmek lâzımgelir ki, bugünkü dış 
politikamız artık savunulamaz hale gelmiştir. 
Kıbrıs buhranı da hakikatte dış politikamızın 
içine düştüğü çıkmazın bir sonucudur. 

Dış politikamızdaki bu hüzün verici durumu 
yaratan sebepleri de Millet Partisi olarak şöyle
ce belirtmek isteriz : 

1. Dış politikamız devam eden zararlı bir 
gelenek neticesi olarak şahsi görüşlerle idare 
edilmiştir. Resmî çevrelerce dış politika âdeta 
esaslı bir faaliyet sahası addolunmuştur. Dış 
politika ile alâkalı meselelerde susmak ve suni 
bir beraberlikten bahsetmek âdeta bir vatanper
verlik sayılmış ve tenkid edenler de bu bid'atm 
tesiri ile her zaman kötülenmiştir. 

Dış politikanın anaistikametleri bakımından, 
iktidarla muhalefet arasında görüş birliği bulun
masını, her meselede ve her davranışta muhale
fetin iktidarı bir gölge gibi takibetmesi ve ona 
alkış tutması mânasına gelmediği bir türlü kav
ranamamıştır. Şahsiyet, haysiyet ve mesuliyet 
duygusu taşıyan, bir fikir ve kanaatin sahibi ve 
temsilcisi bulunan muhalefet hiç şüphe yok ki, 
iktidarların her hareketini mutlaka tasvibeder 
mevkie düşemez. (M. P. den alkışlar.) 

2. Diğer taraftan dış tutumdaki temel 
inançla politika farklarını birbirinden ayırdet-
mek gerçeğini kavrıyamamış olmak Türkiye'de 
<Batılı safta yer alma şeklindeki temel inancın 
yerleşmiş olması, bu görüş birliğini temel inanç 
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mahiyetinden çıkarıp günlük ve hattâ yıllık po
litikalara geçici davranışlara kadar yaymayı ge
rektirmez. Temel inançla politika bizde biribirine 
karıştırıldığı içindir iki, muhalefetin tenkidlerini dış 
temaslarda bir etken olarak kullanmak imkânını 
bulamıyan hükümler Türk dış politikasına gere
ken istikameti verememişlerdir. Her hangi bir 
ittifak meselâ NATO ittifakı içerisinde birleşmek 
kanaat ve şahsiyet sahibi olmaya mâni değildir. 
Aynı gaye ve prensipleri benimsiyen dost ve mü
kellefiyetlerimizin dış politikanın tatbikatında 
farklı yollar takibettikleri bir vakıadır. Menfa
atlerinin ve özel durumlarının zaruri kıldığı bu 
farklardır ki, o devletlerin dış politikalarına şah
siyet ve hayatiyet kazandırmaktadır. Bu gerçe
ğe rağmen Türk Hükümetleri vaktiyle mazlum 
milletlere hürriyet yolunda rehber ve misal ol
duğumuzu unutarak, her meselede müttefikleri
nin ağzına bakmış ve onları memnun etmek dü
şüncesi ile, prensiplerinden ve şahsiyet şartların-' 
dan uzak kalmışlardır. Geçmişte bu mevzudaki 
uyarlamalarımızdan da maalesef istifade edil
memiştir. Böylece Türkiye haklının ve zayıfın 
değil, kuvvetlinin ve zenginin dostudur kanaati
nin doğmasına sebebolmuş, dış itibarımız içinde 
bu tutumumuz en büyük darbe olmuştur. 

3. Yine dış politikamızın çıkmaza giriş sebe
bi olarak umumi dünya politikası üzerine eğil
memek ve dış politikada felsefenin esas, diplo
masını ise bir sonuç olduğu gerçeğinin önemsen
memesi, 

4. öte yandan çok partili devre girdiğimiz 
günden bugüne kadar hayati bir önem taşıyan dış 
politika mevzuunda bile muhalefet ve iktidarın 
danışma ve dayanışma geleneğini tesis yolunda 
ciddî bir adım atılmamış olmasıdır. 

İşte bütün bu kötü gelenekler Hükümetlerin 
bu konudaki başarısızlıklarının hüzün verici se
bepleridir... 

Yıllardan beri dostluk, ittifak ve insan hakla
rı edebiyatı ile uyutulmuş olan Türkiye'nin bu
günkü yalnızlığı artık herkesin gözünü açmalı, 
işlenen hatalardan ders alınarak dış politikada ye
ni bir tutum ve davranış içine girilmelidir. 

Şöyle k i : 
1. Atatürk'ün dediği gibi «Kendi gücüne da

yanan bir millî siyaset» takibetmek, kısacası kal
kınmak ve güçlenmektir. Türkiye'nin zedelenen 
şeref ve itibarını ve sarsılan prestijini güçlenme-
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den kurtarmasına imkân yoktur. Ancak kalkı
nıp güçlendiği zaman sözü dinlenen, itibar edilen 
bir Devlet haline gelebilir. 

2. Son Birleşmiş Milletler kararı ile işleme
diği daha iyi anlaşılan dostluk ve ittifaklarımız 
yeniden gözden geçirilmeli, menfaatlerimizin em
redeceği kararlara uyulmalıdır. Böylece gerek
tiğinde kimlere güvenebileceğimiz de tesbit 
olunmalıdır. 

3. Henüz milletin ve Meclisin meçhulü olan 
ikili andlaşmalar gözden geçirilmeli, Amerika'ya 
verilen üstlerin statüleri beynelmilel normlara ir
ca edilmeli ve bu üsler üzerinde hâkimiyet hak
kımıza uygun düşecek ve emniyet ihtiyacımıza 
cevap verecek murakabe ve kontrol imkânı sağ
lanmalıdır. 

4. Milletlerarası politikanın katı ve donmuş 
iki blok yerine daha yumuşak ve çok merkezli 
bir ortam içinde olması, hem barışın devamı hem 
de küçük devletlerin daha egemen hareket ede
bilmeleri ve mevcudiyetlerini muhafazanın bir 
şartı olarak gördüğümüzden, Batılılar safında 
olmamıza rağmen, çok merkezli bir dengenin ta
hakkuku için gayret göstermeliyiz. 

5. Tarihimizin bulunduğumuz mevkiden ve 
sahibolduğumuz büyük askerî güçten aldığımız 
kuvvetle dış politika sahasında hareketli ve te
sirli bir rol oynamaya başlamalıyız. 

Müstemlekeci milletler lehine takibettiğimiz 
politika yüzünden uzaklaştırdığımız milletlerin 
dostluklarını tekrar kazanmaya çalışmalıyız. 

6. Bu dinamik politikayı yürütecek Dışiş
leri Teşkilâtını da bu yükü taşıyacak bir bünye
ye kavuşturmalı ve gerekli reorganizasyonu sü
ratle yapmalıyız. 

Böylece Millet Partisi olarak dış politika gö
rüşümüzü Yüce Meclise arz etmiş bulunuyoruz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiştir. 

Ancak henüz beş arkadaş konuştuğu için bilâ-
hara bilgiye sunulacaktır. 

Söz sırası Y. T. P. Grupu adına Recai tsken-
deroğlu'ndadır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RECAİ İSKEN-
DEROÖLU (Diyarbakır) — Sayın Başkan sa
yın milletvekilleri; 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
dış münasebetlerimiz ve politikamız üzerinde 
Hükümetimiz tarafından Yüce Meclisi aydınla
tıcı bilgi verme geleneğinin terk edilmiş olması 
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itibariyle Dışişleri Bakanlığı bütçesi münase
betiyle yapacağımız konuşmada evvelâ Grupu-
muzun görüşlerini anahatlariyle belirttikten 
sonra, Hükümetin tutumu hakkındaki düşünce
lerimizi izaha çalışacağız. 

Türkiye'de bundan önce yapılmış parti çekiş
melerinde dış politika üzerinde önemli sayıla
cak tartışmalara tesadüf olunmamıştır. Genel
likle bütün partiler millî sayılan bir dış politika 
anlayışı üzerinde birlik olduklarını beyan eder
ler ve siyasi tartışmalar daha çok iç politika 
meselelerine intikâl ederdi. Yeni fikir akım
ları devresi diyebileceğimiz 27 Mayıs Anaya
sası devrinde dış politikaya ilişkin konular da 
siyasi mücadeleler platformunun meseleleri ara
sına girmiştir, özellikle Kıbrıs ihtilâfının dış 
politika anlayışlarımıza yenilikler getirdiği bil
hassa îkinci Dünya Harbinden izlenmiş dış po
litikanın isabet yönlerinin bulunduğu yolundaki 
görüşlere hayatiyet kazandırdığı bir gerçektir. 

Türkiye'miz ikinci Dünya Harbinden sonra 
iki bloka ayrılmış bulunan dünya devletlerinde 
daima Batı blokunun yanında bir dış politika 
izlemiş ve dünyada çıkan bütün milletlerarası 
anlaşmazlıklarda sâdık bir müttefik durumunu 
muhafaza ederek her zaman Batı blokunıı vr 
özellikle Birleşik Amerika Devletlerinin yanın
da yer almıştır. 

1945 yılında Sovyet Rusya'dan birtakım em
peryalist taleplerin gelmiş olması ve 1947 yılın
dan itibaren Truman ve Marşhal Doktrinleri
nin kurduğu ekonomik yardım sistemlerinin 
Türkiye'yi de içine alması bu vefalı dostluk 
politikamızı bir çeşit uydu politika haline getir
miştir. 

Bu arada ikinci Dünya Harbi sonunda dün
yanın her tarafında meydana gelmiş bulunan 
bağımsızlık savaşları genellikle eski sömürge 
imparatorluklarının sahipleri Batı devletlerine 
karsı cereyan etmiş ve bizim Batı devletleri dış 
politikalarına parelel politikamız çeşitli millet
lerarası anlaşmazlıklarda yönümüzü sömürge 
imparatorluklarının yanma itmiştir. Tabiatiy-
le sonunda bağımsızlıklarını kazanan yeni dev
letler savaş devrelerini unutmamışlar, o devre
lerde karşılarmdakilerle yani emperyalistlerle 
beraber hareket etmiş bulunan Türkiye'ye iyi 
hisler beslemez olmuşlardır. 

İzlendiği sürede mahzurlarını düşünemediği
miz bu dış politikamızın Kıbrıs ihtilâfının pat-
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lak vermesiyle dünya devletleri arasında bizi 
ne derece yalnız bırakıcı olduğu meydana çık
mıştır. Zira yıllarca yanlarında bulunduğumuz 
ve taraf oldukları her anlaşmazlıkta kendilerini 
desteklediğimiz Birleşik Amerika, ingiltere ve 
ij I*et MS 0* bizim taraf olduğumuz bu anlaşmazlıkta 
bizim yanımızda bulunmak şöyle dursun, aksine 
gizli yollardan Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı için 
gayret sarf etmişlerdir. Özellikle Birleşik Amc-
•ika anlaşmazlığa son vermek için giriştiğimiz 

her müspet teşebbüsü itina ile akamete uğratıcı 
)ir politika takibetmiştir. Bu yetmiyormuş 
.ribi Başkan Johnson'un dilinde ve düşüncesin
le Batı blokunda ve NATO paktında güvenlik 
:adcrimizi sağlamış zannettiğimiz bir ittifak an

laşmasını dahi kendi özel anlayışı içinde tefsire 
:ı;>i tatmak suretiyle bizi bu inancımızda inki-
,ara uğratmakta bir beis ve mahzur gör
memiştir. 

İşte olayların bu safhasında şahsiyetli ve 
haysiyetli bir millî politükanın sahibi olma fır-
;atı belirerek komşumuz Sovyet Rusya bizimle 
mazideki olumsuz davranışlarının hatalarını iti
raf ederek dostluğunu tazelemenin imkânları 
"izerinde durmuş ve bu suretle Türk - Sovyet 
lostluk tezahürleri ortaya çıkmıştır. 

Olayların bu gelişmesi haklı olarak Türk dış 
politikasının isabetli yürütülmekte olup olma
dığı sorusunu ortaya çıkarmış ve bu konu üze-
•inde tartışmalar bugüne kadarki tartışılmaz 

"lillî dış politika geleneğimizi ortadan kaldır
mıştır. 

Kanaatimizce bu gelişmeler memleketimiz 
*çin çok hayırlı olmuştur. Türk dış politikası 
'uı gelişmeler ve bu gelişmelerin tartışılması so
nunda gerçek niteliğine kavuşacaktır. 

Birleşmiş Milletler x\nayasası çerçevesi için
le barış, adalet, eşitlik ve milletlerin hürriyet
leri esasına bağlı kalarak ortak güvenliğin ko
runması ve bu sahada milletlerarası işbirliğinin 
artırılması dış politikamızın temelleri olmakta 
'icvam edecektir. Bu dış politika anlayışımız 
Batı devletlerinin kendi millî dış politikalarına 
Mzim de her zaman her yerde bağlı ve uydu 
'ûr dış politika gütmemizin mesnedini teşkil et
kiyecektir. Bizim de kendimize özgü güvenli
ğimizi sağlayıcı bir millî dış politikamız ola
caktır. Bu politikamızın icabı olarak yakın 
komşularımızla bağımsızlıklarına yeni kuvusan 
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genç milletlerle sıkı komşuluk ve dostluk mü
nasebetleri kuracak, karşılıklı iyiniyet ve iyi 
komşuluk esaslarına dayanan bu ilişkilerimizin 
gerektirdiği siyasi ve ekonomik temasları yap
makta tereddüt göstermiyeceğiz. 

Batılı dostlarımızın yaptıkları ekonomik ve 
malî yardımlar dolayısiyle bizden dış politika 
tâvizleri istemelerine kesin olarak nasıl müsaa
de etmiyecek isek, iyi komşuluk münasebetle
rine yeniden giriştiğimiz devletlerden de bu yol
da talepler gelmesinin aynı kesinlikle karşısında 
bulunacağız. 

İşte Grupumuz dış politikamızda takibedil-
mesini öngördüğü bu ilkeler açısında şahsiyeti
ne ve haysiyetine sahip tam bağımsız bir politi
kayı anlamaktadır. İktidarların vazifesi iç po
litikadaki birtakım oy endişelerinden tecerrüd-
ederek dış politikadaki geçmiş devrelerin uyu
şukluğundan kurtulup diplomatik münasebet
lerdeki ürkeklikten sıyrılarak yeni politikayı 
yüzünü yarma çevirerek şiddetli bir dinamizme 
kavuşturmak olmalıdır. 

Anailkeleri bu olan dış politikanın başarı 
şansı tabiatiyle onu yürütecek gruplar ve kişi
lerin şahsiyetlerine bağlıdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi bir ülkenin dış politikasının 

yürütülmesinde anaesas ülkenin güvenliği ile 
ekonomik dış münasebetlerin tanzimidir. Bu 
ana esas ve kendi görüşlerimizin açısında Hükü
metimizin bugüne kadar izlediği ve taıtibika koy
duğu dış politika tutumunu incelersek bize gü
ven ve itimat verici bir nitelik taşımadığını ifa
de etmeye zaruret duymaktayız. Evvelâ güven
lik konusunda son Kıbrıs olaylarında ortaya çı
kan dost ve müttefiklerimizin tutumlarına karşı 
tesirli ve belirli bir görüşü henüz ortaya getir
medikleri gibi, (Bay Johnson'un NATO İttifakı 
Anlaşması hakkındaki görüşlerine dair NATO 
müttefiklerimiz ve büyük dostumuz Birleşik 
Amerika ile ne gibi görüşmeler yapılıp, hangi 
noktaya varıldığına dair Yüce Meclise ve Türk 
Mili eltine aydınlatıcı bir bilgi verme durumuna 
maalesef gelememiştir. Keza üçüncü blok dedi
ğimiz bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş ülkelerle 
dost ve müttefikimiz bulunan ülkelerin son Bir
leşmiş Milletlerdeki haklı Kıbrıs dâvamızda ta
kındıkları tutum karşısında Hükümetimiz yeni 
tedbirler ve diplomatik strateji hususundaki dü
şüncelerini maalesef halk oyuna bildirmekten 

ısrarlı ve inatlı bir şekilde tevakki etmektedir. 
Aksine iç politikadaki kişisel ve grupsal muvaf
fakiyetlerini dış münasebetlerdeki millî menfaj-
atleri ipotekte ariyan, iç politikada seçim zafer
leri sağlamak için her uyarmayı kızıl adesenin 
içinden geçirerek tutucu halk kütlelerine intikal 
ettirmek suretiyle mazide olagelen vefalı dostluk 
politikamızı, yani uyduluğu, devam ettirmenin 
röhaveti içinde elem ve hüzünle müşahede etmek
teyiz. 

Bu kısır ve aşiret usulü davranışlardan vaz-
goçmeve, devrim ilkeleri içinde lâik ve bağımsız 
Atatürkçü b'ir dış politikanın' içine girmeye sayın 
iktidarı davet ederken, ülkemizi dostlarımızın gü
venlik yönünden ileri karakolu hüviyetinden eko
nomik ve malî bakımdan da sömürülmeyi istihdaf 
eden ani aramalar manzumesinden çıkarmasını ve 
bu husustaki her hareket ve davranışında grup 
olarak daima yanlarında bulunacağımızı bilmele
rine teminat vermeyi b'ir vazife telâkki öderiz. 

(Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Devletinin temel dış politika anlayışın

da değişiklik yarpmava elbet ne lüzum ne de fay
da vardır. Ancak esprisini Kurtuluş Savaşımı
zın anti - empervalist hareket ve zaferi eri vle 
Atatürkçü dış politika anlavış ve tatbikatından1 

alan insan hakları ve Birleşmiş Milletler Ana-
vaftaisıha bağlantılı bir görüşle siyasal, sosval 
kültürel ve ekonomik vönlerden ister kaıpita^ist. 
ister komünist malike altında, milletlerin ve dev
letlerin eşitliklerine savgılı olmıvan sömürücü ber 
cesilt emnervalizmin karsısında olacak bir Türk 
dış r>ol likasının zamanı gelmiş, hattâ sreemiş bu-
lıınmaktadır. Her türlü sivasi endişelerden ve 
m.ülâb'Rya.1 ardan kendisini azade kılın bu noliti--
kavı Türk Devletinin temellerine tesbit ve târsin 
edecek Onmhurivet Hükümeti erini buaünkü ve 
vannki nebiler daima savarı ile yadedeceklerdir. 

Yüce Mftelî in1 savın üveleri; 
Sözlerimizi burada ballarken secim önceki do-

lastır^an kara bir sloganın korkutucu ve ürkü-
+iwü bayı belirtilerini gazetelerde okumaktavız. 
t«lâm Paktı tesebbiiKiİprin'in mnhiveti ve bizimle 
olan nimetiPTT hakkında i'z>a!h liıtfnndaı bnl-mnna-
"Urını Savın Bakandan rica eder. Yeni Türkive 
"Pintisi 0-ruTra adına Yüce Meclisi ve Savın 
Hükümeti savgılarımızla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grimi ar 
adına ikinci defa söz istemiş olan arkadaşların 
isimlerini tekrar okuyorum. 
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C.H.P. Grupu adına Nihat Erim, T.I.P. Gru
pu adına Tarik Ziya Ekinci, A.P. Grupu adına 
Settar tksel, C.K.M.P. Grupu adına Rifat Bay-
kal. 

'Biraz önce de arz ettiğim gibi, kifayet öner
gesi gelmiştir. 6 arkadaş konuşmuş olduğu cihet
le şimdi Hükümete söz veriyorum. Buyurun Sa
yın Dışişleri Bakanı. (A.P. sıralarından alkışlar) 

DIŞ1ŞLEB1 BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGtL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye-
;gî) — Say m Başkan, Millet Meclisinin sayın 
üyeleri, Dışişleri Bakanlığının 1966 bütçe tasarısı 
Yüksek Heyetinizin tetkikine sunulmuş bulun
maktadır. Bu münasebetle söz almış olan muh
telif parti sözcüsü ve hatiplerin Türkiye'nin dış 
politikası, Kıbrıs dâvamız ve Bakanlığımın ça-
lışmala/riyle ilgili diğer 'hususlarda ileri sürdük
leri kıymetli fikirleri dikkatle not ettim. 

Huturunuzda, dış politikamız ve milletlera
rası münasebetlerimiz bahsinde Hükümetimizin 
itimat oyu alışından bu yana vuku bulan ge
lişmeler ve Bakanlık olarak çalışmalarımız 
hakkında mâruzâtta bulunmak üzere çıkmış bu-
ılunuyorum. 

Konuşmamın son kısmında benden evvel söz 
alan hatiplerin ortaya koydukları çeşitli soru
lara ayrıca cevap vereceğimi burada kaydet
mek isterim. 

Dış politikamızın ve dış münasebetlerimizin 
nasıl bir milletlerarası ortam içinde yürütülmek
te olduğunu belirtmekte fayda bulunduğunu 
düşünerek, izahatıma genel dünya durumunun 
kısa bir tahlilini yapmakla başlıyacağım: 

Milletlerarası politik manzaranın süratle de
ğişmesi ve kuvvetler muvazenesinin yeni unsur
ların devamlı etkisine mâmız kalması, harb son
rası dünya durumunun en karakteristik vas
fı olmuştur. Harbi talkibeden devrenin ilk yıl
ları, devletlerin siyasi bir kutuplaşma netice
si iki blok halinde toplandıklarına şahidolmıuş-
<tuk. 

Soğuk >harb, sıcak harbi Satırdan çıkarbmı-
yan bir şiddetle senelerce sürmüş ve dünyamız 
en had derecede tehlikelerle dolu birçok buh
ranlara sahne olmuştu. Yirminci asrın ikinci 
yarışma damgasını vuran deoolonisation hare
keti bu arada süratle hız kazanmış ve bugün 
genç devletler diye adlandırılması âdet olmuş 
sayısı elliyi mütecaviz ülke, dünya politika 

sahnesinde ağırlığını hissettiren bir camia ha
linde belirmiştir, tki bloktan hiçbirine katıl
makta menfaat görmemek şeklinde ifade ede
bileceğimiz müşterek bir noktada birleşen bu 
üçüncü dünyanın, iki kutuplu dünyanın poli
t ik manzarasında husule ıgetdrdiği yenilikleri 
ve yeni sorunları ayrıca tafsile lüzum yoktur 
zannederim. Milletlerarası durumda tesiri kuv
vetle hissedilen diğer bir gelişme de, nükleer 
silâhların eriştiği yüksek tahrip vasfı olmuş
tur. Karşılıklı iki blakun bu salâhlara sahibol-
masının ortaya çıkardığı terör dengesinin, in
sanlığı nükleer bir harbin fecaatinden ve hara-
bisinden korumaya âdeta yardımcı olduğu gö
rülüyorsa da, insanlığın saadetinin ilânihaye 
böyle bir meşum dengenin insafına bırakılaunı-
yacağı da izahtan varestedir. Gerçi bu denge, 
bir Küba denemesinden sonra, nükleer gücün 
ezici monopolüne sahip iki büyük devlet ara
sında bâr nükleer savaşın önünü alma istika
metinde müşterek bir tasa ve sorumluluk duy
gusunun gelişmesine yol açmış ve burnun neti
cesinde 1963 yılında nükleer denemeleri ya-
saklıyan bir anlaşmanın imzası da kabil olmuş
tur. Fakat bu anlaşmanın, doğru yolda atılmış 
kıymetli bir adım teşkil etmesine rağmen, dün
yalınızı nükleer âfetten korumaya kifayet et
mediği de açıktır. Anlaşma bütün denemeleri 
içine almadığı gibi bütün memleketler tarafın
dan da kabul edilmiş değildir. Bu son nokta, 
nükleer silâhların yayılmasını önleme gayret
leri içinde ciddî bir engel halindedir. 

Bütün devletlerin menfaatlerini kollıyan bir 
hal şekli ile bu silâhların yayılmasının önü alın
madıkça, insanlığı. tejudidetmeikte olan nükleer 
âfetin hir Demokles kılıcı gibi başımızın üze
rinde asılı kalması kaçınılmaz bir akıbet ola
rak görünmektedir. 

Nükleer silâhlar konusu, kendi önemi dı
şında silâhsızlanma gayretleri bakımından da 
ehemmiyeti haizdir. Silâhsızlanmanın müessir 
olabilmesi ve dünya güvenliğini tam olarak 
sağlıyabilmıesi esas gayedir. Sulhun bölünmez
liği nasıl, bugünün küçülmüş dünyası için mü-
nakaşasız kabul edilen bir ilke haline gelmiş
se, bunu sağlıyaoak yollardan en önemlisi olan 
silâhsızlanmanın da bölünımeız 'bir tedbirler 
manzumesi olarak tahakkuk ettirilmesini aynı 
seviyede bir şart olarak mütalâa ediyoruz. Bi-
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naenaleyh silâhsızlanmanın tam ve genel olma
sı ve milletlerarası kontrola açık bulundurul
ması, güdülen maksadı sağlıyaealk en samimî 
ve dolayısiyle en güvenilir yol olacaktır. Tam 
silâhsızlanmaya sadece nükleer değil, klâsik 
silâhlar da girecek, -genellik karakteri ise bü
tün devletleri içine alacaktır. Kanaatimce, na
sıl bütün devletleri içine almıyacaık bir silâh
sızlanma güvenlik sağlıyamazsa, sadece belirli 
bir bölgeyi istihdaf eden kısmi tedbirlerin de 
dünya sulhüne ve güvenliğine hizmet etmesini 
ıbeklememek lâzımdır. Bu görüşten hareketle 
Türkiye, öteden beri, silâhsızlanmanın tam, 
genel ve kontrollü olması şartım savunmuştur. 

Bölgesel tedbirler, bölge içimdeki devletleri 
bölge dışındaki devletler karşısında zayıf bı
rakmak gibi büyük bir -mahzur tevlideder. Bu 
mahzurun devletlerarası münasebetlerde ne gi
bi durumlar yaratabileceğini izaha dahi lüzum 
yoktur. Devletler arasındaki ilişkileri suni ted-
ıbirler yerine, halk eşitliği ve karşılıklı saygı 
esasına dayandırmayı, neticeyi daha kolay is
tihsal eden bir yol olarak kabul ediyoruz. Bu 
sebepledir ki, katı blok mülâhazalarından uzalk 
ve dünya milletleri arasımda hakiki bir «deten-
te» ve güvenlik yaratacak davranışları genel 
olarak takdirle karşılıyor, kendi cihetlimizden 
de gerekli katkıyı yapmaya gayret ediyoruz. 
Soğuk harbin yerini nispî bir yumuşamaya 
terk etmesi ve tehlikenin ağırlık merkezinin 
Avrupa'dan Asya'ya intikal etmesi, çeşitli züm
relere mensup memleketler arasında, ideoloji 
farkına rağmen, siyasi ve ekonomik ilişkilerin 
^gelişmesini büyük ölçüde kolaylaştırmış bulun
maktadır. İkili münasebetlerimiz konusunda, 
biraz sonra vereceğim izahat sırasında görüle
ceği üzere, Türkiye de inhisarcı zümre zihni
yetinden uzak bir olumlu hava içinde her ül-
ıke ile münasebetlerini geliştirmeye çalışmak
tadır. Sulh ve salâh için sadece harbe hazırlık
lı olmanın kifayet etmediğinin anlaşıldığı bu 
çağda, milletlerarası gerginliği giderecek müs
pet davranışlara girişmek her devlet için âde
ta mânevi bir borç haline gelmiştir. 

Bir taraftan savunma için tedbirli davra
nırken, diğer yandan âdil ve eşit şartlar altın
da dünya sulhunu takviyeye matuf gayretlere 
girişmeyi bugünlkü dünya şartları içinde telifi 
hem kabil, hem de ızaruri bir husus olarak gö
rüyoruz, Dünyanın süratle değiştiğini müşahe-

I de eylediğimiz şartları içinde tehdit ve tehlike 
unsurları da değişmiş fakat ortadan kalkma
mıştır. 

Gerginliğe sebebiyet veren gelişmelerin önü
nün tamamen alınacağı bir devreden henüz 
çok uzalk olduğumuzu söylemek kötümserlik 
değil, realisttik olur. Taşkent mülakatı, Pakis
tan ile Hindistan arasında yıllardır devam 
eden Keşmir ihtilâfının halli yolunda bâzı 
ümitler doğurmuşsa da Vietnam meselesi bü
tün dünyayı endişeye sevk eden ihtilâtlara ge
be olarak ıgün geçtikçe vahamet kespetmekte-
dir. 

Milletlerarası durumun kısaca, tasvirine ça
lıştığım girift manzarası karşısında Türkiye'nin 
dış politikasını değişen ve değişmiyen faktör
leri dikkatle göz önünde tutan bir istikamet 
içinde bulundurmaya önem verdiğimizi ifade 
•etmek isterim. Devlet -olarak güvenliğimizi sağ
lamak için kendi gücümüze dayandığımız gibi, 
meşru savunma halkkımızı Birleşmiş Milletler 
Anayasasının tanıdığı bölgesel savunma pakt
ları çerçevesinde tarein zaruretine de her za
manki kadar kaani bulunuyoruz. 

Muhterem" milletvekilleri, Türkiye, halen 
üyesi bulunduğu savunma tertiplerine, İkinci 
Cihan Savaşı sonrasının çeşitli tehlikeli geliş
melere müsait, istikrarsız günlerinde, müdafaa
sını sağlamak -endişesiyle girmiştir. Bugün da
hi bu ittifak manzumelerinden beklediğimiz 
hizmet değişmemiştir. 

NATOtoun bizim bakımımızdan fayda ve lü
zumunu gereği gibi değerlendirebilmek için, bi
zim bu ittifakla neler bekliyercık girdiğimizi ve 
onun bize bu beklediklerimizi ne nisbette sağ
ladığını realist bir görüşle ve serinkanlılıkla 
ölçmek icabeıder. Bu görüşten hareketle Yüce 
Heyetinize beyan etmek isterim ki, NATO, ilti
hakımızdan bu yana geçen zaman zarfında bir 
-tedafüi ittifak olarak, Türkiye'nin dış 'güvenli
ğinin sağlanması bakımından bizim için kıymet
li hizmetler -görülmüştür ve bu şartlar devam 
ettiği müddetçe bu ittifak manzumesinin dü
rüst, haklarını ve vecibelerini bilen ve kendi
sine bu sıfatla muamele edilmesini talebeden 
bir üyesi olarak teşkilât içinde tkalmalk ve şim
diye kadar olduğu gibi yapıcı bir rol oynamak 

"azim ve kararındayız. Aneak, değişen dünya 
şartlarına NATO'nun intibakını sağlamak: şek-
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ünde bir durumla karşılaşılabileceğini de bir 
ihtimal olaraık göz önünde tutuyor ve bunun 
için hazırlıklı bulunuyoruz. 

Bölgemizde sulh ve emniyeti tarsine yardım. 
•edici bir savunma tertibi olan CENTO içinde 
iki kardeş millet, î ran ve Pakistan'la en sami
mî dayanışma ve işbirliği halinde bulunmaktan 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs ve Keş
mir meselelerinin hepinizce malûm olan son 
gelişmeleri, memleketlerimiz arasındaki bu da
yanışma ve işbirliğinin sağlam temellere isti-
nadettiğini ve milletlerimizin duyularına cevap 
verdiğini göstermiştir. Dâvalarımızda bize dai
ma -destek olan bu iki aısîl millete ve onların 
mümtaz idarecilerine muhtelif vesilelerle ifade 
eylemiş olduğum şükran duygularımızı bir ke
re de Yüce Heyetiniz önünde tekrarlamaktan 
•büyük zevk duymaktayım. (Alkışlar.) 

Muhterem millet vekilleri; Türkiye'nin bah
settiğim iki savunma tertibine âza olması, bu 
(tertipler dışındaki devletlerle normal ilişkileri 
bulunmasına hiçbir suretle mâni teşkil etme
mektedir. Dış politikamızın temel prensiplerin
den biri, başta komşularımız olmak üzere, dün
yada sulh ve emniyetin teessüsünü arzu eden 
her memleketle hak eşitliği, iç işlere ademimü-
dahale ve farklı rejim ve sosyal sistemlere 
karşılıklı saygı esaslarına dayanan iyi münase-
ıbetler -tesis ve idame etmdk olmuştur. 

Büyük Şimal koimşumuz Sovyetler Birliğine 
müteveccih dış politikamız da temelini bu gö
rüş ve anlayışta bulmaktadır. Bu memleketin 
görüşlerimizi paylaşması ve Türkiye'nin mev
cut ahdî taahhütlerinin, iyi komşuluk münase
betleri geliştirilmesine engel teşkil etmediğini 
kabul etmesiyle münasebetlerimizde yeni bir 
çığırın açılması mümkün olmuştur. Türkiye bu 
esaslar çerçevesinde Sovyetler JBirliği ile mü
nasebetlerini mümkün ıolan en iyi seviyeye 
yükseltmek arzusundadır. 

Türkiye - Sovyetler Birliği münasebetleri
nin aldığı bu yeni ve müspet istikamet yalnız 
ıbu iki ımemleketin millî menfaatlerine hizmet 
etmekle kalmayıp, Doğu ve Batı âlemleri ara
sındaki temaslarda son seneler zarfında kay
dedilen gelişmelere uygun olarak, gerek bölge, 
gerekse dünya barışının takviye ve tarsinine 
de büyük ölçüde faydalı olacaktır. 

Balkan komşularımızla, memleketlerimizin 
müşterek ve mütekabil menfaatlerine hizmet 

| ettiğine inandığımız bir işbirliği zihniyeti için
de, ticaret ve turizm alanlarında gittikçe ge
lişen müşterek çalışmalar yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'yi Arap ve 
İslâm Âlemine yakın zamanlara gelinceye ka
dar müştereken yaşanımış bir tarih ve derin 
kökleri olan dinî, sosyal ve kültürel rabıtalar 
ıbağlamaktadır. Misakı Millî günlerinden baş-
lıyarak, Osmanlı tmparatorluğu'nun dağılma-
siyle himaye rejimleri altına konmak istenen 
Arap ülkelerimin tam bağımsızlıkları prensibi
ni müdafaa edegelmişizdir. Bizim samimî te
mennimiz, Araplar arasında bir tesanüt hava
sının teessüs etmesi ve bu müsait atmosfer için
de Arap ülkelerinin iktisadi kalkınmalarını 
gerçekleştirmeleridir. Bu şekilde ortaya çıka
cak mütesanit ve müreffeh bir Arap alemiyle, 
Orta - Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde sulh 
ve istikrarın tarsinine müştereken çalışmaktan 
Türkiye bilhassa memnuniyet duyacaktır. 

Hem bu âlemin bir rüknü, hem de bizim hu
dut komşumuz olan Irak'la münasebetlerimize 
özel bir önem atfediyoruz. Bu komşu memleke
tin mümtaz Devlet adamı, Dışişlerini tedvire 
memur Devlet Bakanı Sayın Adnan El-Paçacı'-
nın davetimiz üzerine Ankara'yı ziyareti vesi
lesiyle kendisiyle çok faydalı görüşmeler yap
tık. Bellibaşlı dünya meseleleri ve bölgemizi il
gilendiren bâzı sorunlar üzerinde görüş, birliği 
içinde olduğumuzu memnunlukla tcsıbit etmiş 
bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; bağımsızlığuııııza 
candan bağlı ve bu mukaddes mefhumun bü
yük değerini tamamiyle müdrik bir millet ola
rak son yirmi yıl içinde pek çok sayıda Asya 
ve Afrikalı memleketin istiklâllerine kavuşarak 
hür milletler camiası içinde yerlerini almaları
nı sevinçle karşıladık. Bu genç ülkelerin çö
züm bekliyen güç problemleri olduğunu biliyor 
ve geçirdikleri acı tecrübelerin ışığı altında şid
detle sömürgecilik, emperyalizm, neo - fcolon-
yalizm aleyhtarı olmalarını tamamiyle anlıyo
ruz. İnsan haysiyetiyle bağdaşmıyan bu mef
humların tarihe karışmakta olmasından elbette 
ki, biz de büyük memnunluk duymaktayız. On
ları çok üzen ve büyük infiallerimi mucibolan 
ırk ayırımı fikrini biz de şiddetle reddediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs meselesindeki 
son inkişaflar hakkında da Yüksek Meclisinize 
bilgi arz etmek istiyorum. 
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Ocak ayı içimde Kıbrıs konusunda yapılan 
genel görüşmeler dolayısiyle Yüksek Meclisini
ze etraflı malûmat sunmuştum. Bu itibarla, şim
di tomas etmek istediğim 'hususlar, o tarihten 
sonraki inkişaflar üzerinde olacaktır. 

Birleşmıiş Milletler A^saımlblesmin kararın
dan sonra Kılbrıs meselesi diplomatik alanda 
statik bir noktaya ulaşmıştır. Bu yeni safhanın 
değerlendirilmesi için Baıkanlığumda kesif ça
lışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Kılbrıs me
selesiyle alâkalı dış merkezlerdeki büyükelçi
lerimiz bu maksatla Ankara'ya gelmişlerdir. 
Bu çalışmalar çak faydalı olmuş ve Hükümeti-
ımizin Kıbrıs andlaşmaları mucibince yüklendi
ği vecibelerin yerine (getirilmesi hususundaki 
kestin azmine ve siyasetine uygun olarak tatbi
kat ta izlenecek yollar ve Kıbrıslı Rumlarca gi
rişilebilecek emrivakiler karşısında 'alınacak 
tedbirler teferruatlı şelkiide görüşülmüş ve tes-
bit edilmiştir. Büyükelçiler toplantısının sonun
da Türk kamıı oyuna da açıklandığı gibi, Yu
nanistan'ın Kıbrıs meselesinin hallini güçleşti
ren ve onu Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
gerginliği daha da arttıracak bir maceraya sü
rükleyen bir tutuım içinde bulunduğu tesbit ve 
ilân olunmuştur. 

2 Şubat tarihinde Atina^da Başpiskopos Ma-
ıkariös ile Yunan Hükümeti arasındaki görüş
meleri takiben neşrolunan ortak bildiri de bu 
müşahedenin yeni bir teyidi olmuştur. 

Bu bildiriyle, Yunanlılar ve Kıbrıslı Rum
lar, Kıbrıs meselesini Türkiye'nin ve Türk ce
maatinin meşru hak ve menfaatlerini kaale al
madan, enosis ve azınlık hakları istikametine 
istinadettirmek hususundaki gaye ve tensiple
rini yeniden ve açık bir şekilde ikrar etmişler
dir. Ortak bildiri enosise kapıyı kapatacak bir 
istiklâl formülünü reddetmektedir. Bu suretle, 
sözde Kıbrıs'ın kayıtsız şartsız istiklâle kavuş
ması için mücadele ettiklerini Birleşmiş Milist
iler Assamblesinin son toplantısında ilân ederek 
genç memleketlerin desteğini kandırıcı yollar
la temin edenler, kayıtsız şartsız istiklâli, eno
sise bir merhale olarak gördüklerini sarih ola
rak açıklamış olmaktadırlar. Bu durum karşı
sında, gerek Kahire Konferansı ıgibi Türkiye'
nin , iştiraki olmıyan milletlerarası toplantılar
da, gereik Birleşmiş Milletler Asısamblesindeki 
müzakerelerde oynamış oldukları oyun da artık 
hiçbir tereddüde imkân bıralkmıyacaik şekilde 

ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler müzakere
lerinde Yunanlılarla Kıbrıslı Rumların Birleş
miş Milletleri ilhakçı emellerine alet etmek is
tedikleri ve bütün gayretlerinin enoısise ulaş
maktan ibaret olduğu taraflımızdan delilleriyle 
ve Yunan ve Rum Devlet ve Hükümet ricalinin 
resmî beyanlariyle ortaya konmuştu. Keza, bu 
müzakerelerde Rum tezini destekliyen memle
ketlerin hemen hemen hepsi Birleşmiş Millet
ler üyesi bir devletin istiklâl ve toprak bütün
lüğünün korunması gibi bir prensibin müda
faası saikıyla hareket ettiklerini ve enosisi tas-
vibetme diklerini zımnen veya sarahaten belirt
mek suretiyle açıklamışlardı. Dolayısiyle, Ati
na ortak bildirisinde ibu defa açıklanan enosis, 
Birleşmiş Milletler Assaımiblesi kararının lehin
de oy kullanan memleketleri dahi gerçeği gör
meye sevk edecek niteliktedir. Nitekim, Yuna
nistan'ın ve Maikarioıs'un enosisi gerçekleştir
meye azmetmiş olduklarına dair yapılan resmî 
beyanlar karşısında Assamblede Rum tezini 
destekliyen memleketlerden bâzılarında, basın 
ve radyo yayınlarında Kılbrıslı Rumlarla Yu
nanlıların oynadıkları oyuna temas eden neş
riyata tesadüf edilmeye başlanmıştı. Ortak bil
dirinin ortaya koyduğu gerçek karşısında bu 
reaksiyonun devam etmıamıesi için bir söbep 
görülmemektedir. Tabiatiyle, Türk Hükümeti 
de bu konuda, bu memleketleri uyarmak hu
susundaki gayretlerine devam etmekten geri 
kalnııyacaktır. 

Bildirinin neşri üzerine Hükümetimiz mese
leyi derhal ele almış, Millî Güvenlik Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırılmıştır. Millî Gü
venlik Kurulunda bu konuda tesbit edilen ted
birler cümlesinden olaralk Yunanistan Hükü
metine 5 Şubat tarihinde bir nota verilerek 
dikkati önemle çekilmiş ve Türkiye'ye karşı 
ahdî vecibelerini bu kadar aşikâr bir şekilde 
ihlâl etmiş olmasından dolayı vukubulacak ge
lişmelerin mesuliyetinin tamamen kendisine râ-
ci olacağı bildirilmiştir. 

Bildirinin neşrini takiben, Türk Hükümeti 
tarafından resmen açıklandığı gibi, Yunanlılar
la Kıbrıslı Rumların enosis tertipleri karşısın
daki tutumumuzu yüksek huzurunuzda bir ker 

re daha belirtmeyi yerine getirilmesi kaçınıl
maz bir vazife sayarım. Türkiye ve Türk Ce
maati, enosisi ve Türk Cemaatinin tahakküm 
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altına alınmasını kabul edemez. Yunanlıların 
bu yolda giriş eoekleri hareketler tarafımızdan 
ayman mukabele görecektir. Bu konudaki az-

• inimizin takdirinde yapılacak bir hesap hatası 
herhalde Yunanistan'ın menfaatine uygun ol-
ımıyacaktır. 

Kıbrıs meselesinin siyasi çözüm şekline ge
lince, meseleyi Assamlble kararından sonraki 
durgun safhasından çıkaracak nitelikte bir in
kişaf vukubuimuş değildir. Som günlerde mem
leketimize gelen Birleşmiş Milletler Genel Sek
reter Yardımcısı Bok Bennetlt'in ziyareti de 
bu konu ile ilgilidir. Malûm bulunduğu üzere, 
Birleşmiş Milletler Arabulucusu Galo Plaza bu 
»görevimden isltifa etmiştir. Genel Sekreter U -
Tfhant, arabuluculuk faaliyetlerinin yeniden 
canlandırılmasını temin malksadiyle ilgili ta
rafların görüşlerini öğrenmek için yardımcısı
nı ilgili merkezlere göndermek istemiştir. Biz 
de arabuluculuk faaliyetlerini eanlandırma gay
retlerinin Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 ta
rihli Karan çerçevesi içinde olması ve bunun 
dışında bir karara istinadetmeımesi kaydiyle 
Genel Sekreterin Yardımcısını memleketimizde 
görmekten memnun olacağımızı bildliridıik. 

Guatanıa'lalı mümtaz diplomat ve Kıbrıs'ta
ki Barış Gücü faaliyetlerinin kıymetli yöneti
cilerinden Bok Bennett ile yaptığımız görüş
meler bu çerçıeve dâhilinde olmuştur. Türfk Hü
kümetinin, Kıbrıs ihtilâfına barışçı yoldan bir 
çözüm şekli bulunması hus/usundaki arzusuna 
uygun olarak, Genel Sekreterin arabuluculuk 
gayretlerini destekliyen bir tutum içinde oldu
ğu kendisine ifade edilmiştir. Tabiartfiyle, bu 
husustaki görüşümüz Galo Plaza raporunun 
reddine sebebolan âmillerin gerektirdiği hassa
siyetle Genel Sekreterin Yardımcısına izah olun
muştur. 

Muhterem milletvekilleri, dış münasebetleri
mizin Bakanlığımızca yürütülen kısanından da 
kısaca bahsetmek isterim. 

Memleketimizle Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan .Ankara An
laşması, 1 Aralık 1965 tarihinde, yürürlüğe gi-' 
rişinin birinci yılını idrak etmiş baıkınmaiktadır. 

tktis'aden bağlı olduğumuz bu Topluluğun 
gelişmesini yakımdan takibetmefkteyk. Bu iti
barla, geçen yılın ortasından beri Topluluğu 
atalete uğratmış olan buranım, Altılar arasın

da birkaç hafta evvel varılan anlaşma netice
sinde son bulmuş olmasını memnuniyetle kay
dettiğimizi burada belirtmek Merim. 

Geride bıraktığımız bir yılı asjkın zaman 
zarfında Ortaklık Anlaşmamızın idari, ticari, 
malî bütün hükümleri aksamadan işleıtakniş, Or
taklık Komitesiyle Konseyinin akdettiği top
lantılarda, ortaklık bağımızın gelişmesi yönün
den önemli kararlar alınmış, en mühim ihraç 
ımahsullerimiz olan tütün, kuru üzüm, kuru in
cir için memleketimize açılan tarife kontenjan
ları, 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren mer'i ol
mak üzere, bir miktar artırılmıştır. 

Bu kontenjan artırımlarının 1966 yılı içeri
sinde daha yüksek seviyelere çıkarılmasına gay
ret edeceğiz. Bu konuda ortaklarımızla da bir 
ömmutaibakata varmış bulunuyoruz. 

Topluluğun memleketimize yapmakta oldu
ğu yardım da olumlu yönde gelişmektedir. Te
min edilen kredi yekûnu 25 milyon dolara ulaş
mıştır. Bu rakama banlkanun Keban projemizin 
finansmanına tahsis edeceği 30 000 000 doları 
da ilâve etmek gerekecektir. 

Türkiye, İran ve Pakistan arasında ekono
mik, teknik ve kültürel alanlarda kalkınma 
gayretlerinin ahenkleştirilmesi ve daha geniş 
bir işbirliğine gidilmesi amıaciyle 1964 yazında 
kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirli
ği (BCD) çalışmaları bu yıl daha da hızlandı
rılmış ve kurulan çeşitli eksperler komiteleriy
le plânlama faaliyetleri, semerelerini vermeye 
başlamıştır. Bu durum, son katıldığım Bakan
lar Konseyinin tslâmabad toplantısında bütün 
üyelerce mıemınuniyetle müşalhıede edilmiştir. 

CENTO ekonomik faaliyetleri de gelişme
ye devam etmektedir. Geçen ay başında Anka
ra'da toplamam Ekonomik Eksperler Komitesi, 
bu faaliyetlerin gelecekteki inkişafı yönünden 
memnuniyet verici kararlar almışlardır. 

Sovyetler Birliği ile ticaretimiz, aramızda 
teessüs eden iyi komşuluk münasebetlerinin 
müsait atmosferi içinde artış kaydetmiştir. Fil
hakika, geçmiş senelerde bu memleketle 10 mil
yon dolar civarında olan ticaret hacmimiz ge
çen yıl iki misline yükselmiş ıbulumımaktadır. 
Ahiren Ankara*ya gelen bir Sovyet heyeti ile 
yapılan müzakereler sonunda bâzı yatırım pro
jelerimizin makina ve teçhizatının Sovyetler 
Birliğinden ithali kararlaştırılmıştır. Varılan 
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mutabakata göre Sovyetler Birliğinden ithali 
derpiş olunanı malzeme bedelleri Türkiye tara
fından, yılda % 2,5 faize tabi elaraık, 15 yıl 
zarfında eşit taksitlerle ve bâzı zirai ve sınai 
mamullerimizin Sovyetler Bir]iğine munzamı 
ihracı suretiyle ödenecektir. 

Ayrıca, Sovyet Heyetiyle ilgili teşekkülleri
miz arasında yedi muhtelif tesis için birer tek
nik protokol imzalanmıştır. Bu protokollara 
göre, Sovyetler mezkûr tesisler için altı ay 
zarfında birer önpnoje hazırlıyanaik bize tevdi 
edeceklerdir. 

Romanya ile araımızda askıda bulunan malî 
meseleleri Haziranda Bükreş'te imzalanan bir 
anlaşma ile hal şekilne bağlamış, 1949 yılından 
heri devam edcgelen çalışmaları neticelendire
rek Ağustosta Irak ile bir Ticaret Anlaşması 
akdetmiş bulunuyoruz. 

Yabancı mıemleketlerdeki işçilerimizin huku-
Ikunu vikaye husıusuııdalki çalışmalarımız devam 
etmektedir. Federal Almanya ile yapılan Sos
yal Güvenlik Anlaşması da 1 Kasıım 1965 te yü
rürlüğe girdi. Fransa ile bir İşgücü Anlaşması 
imzalandı, Avusturya ilıe bir Sosyal Güvenlik 
Anlaşması parafe edildi. Hazırlanmış bulunan 
Türıkiye - Belçika Sosyal güvenlik anlaşması 
tasarısı önümüzıdökii Nisan ayında Ankara'
da yapılacak müzakerelerle son şeklini bula
caktır. 

1965 yılı içinde milletlerarası ckıonoımik faa
liyetler alanında da müsımlir çalışmalar yaptı
ğımızı kaydetmek isterim. 

Birleşmiş Milletlerin Yirminci Genel Kurul 
Toplantıları esnasında, iktisadi ve malî mese
lelerin görüşüldüğü İkinci Komisyonda, Türıki
ye, gelişime halinde olaııı memleketlerin dâva
larını alâkadar eden meselelerde faal bir şe
kilde çalışmış, birçok karar tasarısının hazır
lanması ve kabulünde rol oynamıştır. 

Milletlerarası iktisadi ilişkilerin pek önem
li meselelerinin dile getirildiği Ticaret ve Kal
kınma Konferansına iştiralk eden memleketl
imiz, bu teşekkülün konseyi ile dört komite
sinden ikisine üye seçilmiş, üyesi olmadığımız 
diğer ilki komitenin çalışmalarında da müşaihit 
sıfatıiylc yakındam taıkibeylenmiştir. 

Ayrıca, «Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog
ramı» adı altında genişletilen yeni teşekkülün 
yürütme organı olan «Kalkınma Programı İda
ri Konseyi» ne; Ekonomik ve Sosyal Konseye 

bağlı olarak çalışan Sınai Kalkınma Komite
si ile İmar, İskân ve Plânlama komitelerime ve 
devamlı bir organ haline getirilen Dünya Gıda 
Programı Konseyine üye seçilmiş bulunuyoruz. 

Pek muhterem arkadaşlarım; gerek dünya 
genel durumu, gerek bu durum karşısında izle
nen dış politikamız, gerekse dış memleketlerle 
olan ekonomik ilişkilerimiz hakkındaki mâruzâ
tı Yüce Heyetinize takdim etmiş bulunuyorum. 
Şimdi bütçemizin müzakeresi dolayısiyle kıy
metli irşatlarını, ikazlarını lütfeden arkadaşla
rıma sual soran hatiplere ve tenkidde bulunan 
yüce üyelere arzı cevap için ve ilk evvelâ muh
terem Halk Partisi sözcüsü Sayın Erim'in be
yanlarından başlıyarak mâruzâtta bulunacağım. 
Sayın Erim evvelâ taki'bedilmesi icabeden dış 
politika hakkında mensubu bulunduğu siyasi te
şekkülün, ekseri, kısımları ile mutabık bulun
duğumuz görüşünü arz ettikten sonra, bu gö
rüşlerin Hükümet programında da mevcudoldu-
ğunu, fakat bu mevcudiyetin uygulamada ne 
dereceye kadar yerine getirildiği hakkında kâfi 
derecede bilgi sahibi bulunmadıklarını, bunları 
izlemekte olduklarını, ve uygulamaktaki gayret 
ve başarı derecesi hakkında bir fikir verebilmek 
için de bunun açığa çıkmasını beklediklerini ifa
de ettiler. «Hükümet programında bağlı olduğu 
ilkeleri ilân etti ama bunu ne dereceye kadar 
uygulıyacaktır. Bunu bilmiyoruz, bunda endi
şeliyiz» buyurdular. Acaba endişeleri hangi sa
hadadır? Nedir programımızın esasları? Batı 
Blokunda eşitliğe dayanan bir siyaset takibodi-
yoruz. Bir inhiraf mı gördüler? Arap ve dinî 
rabıtalarla bağlı olduğumuz memleketlerle olan 
siyasetimizi inkişaf ettirmek istiyoruz diyorlar. 
Acaba burada bu beyanın dışında bir hareket 
mi vaki oldu? Bu siyaset takibedilmiyor mu? Bu 
inkişafın izleri günden güne görülmüyor"mu? 

Kıbrıs meselesinde son genel görüşmede bu 
mesele en küçük teferruatına kadar temas et
medik hiçbir noktası kalmadan görüşüldü. Ben
deniz gerek Senatoda gerek Mecliste sorulan su
alleri cevaplandırırken ve Hükümetimizin siya
setini ikaz ederken mâruzâtta bulundum. Acaba 
orada bu türlü noksanlar mı kaldı? Rusya ile mü
nasebetler bahsine sık sık temas edildi. 

Bu hususta hakikaten vuzuha kavuşması ica
beden ve tasrihi âdeta zaruri bir mahiyet alan 
bir nokta kalmıştır. Rusya ile Türkiye iki kom-
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şu memlekettir, rejimleri ayrıdır. Bir muhalefet 
senatörü olarak Rusya'ya vâki seyahatimizde 
o devrin lideri olan zatla- görüşürken, iki komşu
nun sabahleyin evden çıkarken aynı renkte el
biseyi giymeleri şart değildir. Ben kırmızı elbise 
ile sokağa çıkarım, siz beyazla çıkarsınız. Rejim
lerimiz pekâlâ aynıdır, ama bu komşuluğumuza 
halel getirmez. Selâmlaşırız. Evimize gelir gide
riz, ihtiyaçlarımızı karşılıklı temin ederiz diye 
hülâsa edilmiştir. 

Hakikaten ideoloji farkı olmak ne Türkiye'
nin Rusya'yı kapitalist yapmaya, ne de Rusya'
nın Türkiye'yi komünist yapmaya gücü yetmiye-
cektir. Bu şerait karşısında bu münasebetlerin 
inkişafına bir mâni yoktur. Sonra yine izahı 
müşkül olan bir nokta da Rusya ile iyi münase
betler tesisi halinde muhakkak Amerika ile kötü 
münasebet haline girmek veya Amerika ile iyi 
münasebetin devam ettiği müddetçe Rusya ile 
asla dost olamamak gibi bir kaziye de yok. Niçin 
ikisiyle de dost olmıyalım, veya iyi geçinmiyelim? 
O halde ne Sovyetler Birliğinde, ne Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinde mevcudolmıyan mü
nasebetlere gölge düşürdüğü iddiasının siyasi 
partilerimize neredn sirayet ettiği ve Sovyetler 
Birliği hesabına bu münasebet üzerine bu kadar 
titizlikle eğilmenin nereden kuvvet aldığını an
lamakta müşkülât çekiyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Sovyetler Birliğinde Türkiye ile olan müna
sebetlerinin kötü gittiğine dair hiçbir endişe yok
tur. TLirkiye Cumhuriyeti Hükümetinde de yok
tur. Bu endişe membamı nereden alıyor? Bu ci
het tasrih edilememiştir. 

Sayın Erim, NATO ittifakı dünyanın en kud
retli ittifakı diye vasıflandırdı ve güvenlikteki 
yerimizi iyi seçtiğimizi söyledi. Tamamiyle görüş 
birliğindeyiz. Hakikaten NATO ittifakı gerek 
gh'diğimiz andaki gerekçeleri ve gerek bugünkü 
tutumu ile vazifesini gören ve görmekte olan, 
ama arz ettiğim gibi, belki de değişen ve değiş
mekte olan dünya şartları muvacehesinde intibak 
bakımından belki de bir revizyon geçirmesi muh
temel ve mümkün olan bir tedafüi ittifaktır, bir 
manzumedir. Türkiye arz ettiğim umumi ekspo-
zemdeki prensipler dâhilinde bu hükümler ve o 
kayıtlar baki kaldıkça yerini muhafaza edecek
tir. 

Sayın Erim'in dünyada nükleer sahada ku

rulan dengenin dünya huzur ve sükûnunun so
rumluluğunun iki büyük Devlete yüklendiği hak
kındaki görüşüne umumi olarak arz ettiğim mâ
ruzâta bendeniz de işaret etmiştim. 

Sayın Erim gayet güzel bir noktaya pek ör
tülü şekilde temas buyurdular. Hakikaten mesele, 
sulh içinde beraber yaşama fikri ne derece haki
kat olacaktır ve Dünya Batı bloku ile Doğu bloku 
arasındaki bu ihtilâfı katastrofsuz halledebilecek 
midir meselesidir. Biraz da eğer bu katastrof gü
nün birinde vâki olacaksa, kimin lehine neticelen
dirdiğini, neticelenebileceğim bugünden kestirip 
yerinde tâyin edebilme meselesi halinde gözük
mektedir. Bu husustaki takibedilen yolu istikbal
deki hâdiseler, elbetteki değerlendirecektir. 

Yalnız Sayın Erim'in konvansiyonel silâhla
rın ehemmiyetini kaybettiği iddiasını paylaşama
dığım için üzüntü duyuyorum. Bilâkis nükleer 
silâhların tahrip ve imha kudreti arttıkça âdeta 
bu silâhlar el sürülemez, kullanılamaz, ancak 
ümitsiz ve harbin en çetin anında beşeriyeti mah
vetmek ve akıbeti ne olacağı bilinmeden müra
caat edilebilecek bir hal almakta, konvansiyonel 
silâhların nükleer silâhlardan sonra zail olmaya 
baçhyan ehemmiyeti yavaş yavaş yerini bulmak
tadır. 

Sayın Erim, bir de Johnson'un mektubu dola-
yısiyle NATO'nun her hangi bir tecavüz karşı
sında vazifesini görüp görmiyeceği hususunda 
izhar edilen tereddüde karşılık benim Senatoda 
vâki bir beyanımdan parçalar okuyarak bâzı te
reddütler izhar buyurdular. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki; NATO'nun 
Johnson'un mektubu ile zayıfladığı ve kuvve
tini kaybettiği fikri yanlıştır. Bendenizin, 
Sayın Erim'in Kıbrıs pozisyonu ile NATO ara
sındaki alâka husundaki kaydıma verdiği mâ
na, NATO'nun pozisyonuna Kıbrıs mevzuun-
nun girip girmediği münakaşa konusu olduğu 
muhakkaktır. Ama bundan maksat NATO'ya 
dahil iki memleket arasındaki çatışma karşısın
da NATO'nun tutumunun ne olacağı meselesi
dir. Yoksa NATO'nun tecavüzlere karşı otoma-
tikman mukabele karşısındaki anlayışında bir 
değişiklik yoktur. Johnson'un mektubu buna bir 
yara açmış değildir. (C. H. P. sıralarından 
«aman efendim!» sesleri) 

Bendeniz mâruzâtımı arz ediyorum. Tabiî hi
lâfına da bir mütalâa da görülebilir. Yunanistan 

— 591 — 



M. Meclisi B : 50 19 . 2 . 1966 O : 3 

ile Türkiye arasında bir çatışma çıkması meselesi 
ve NATO'nun ne derece müdahale edeceği husu
sundaki ihtirazi kaydını Sayın Erim'in, «Peki, 
NATO kendi bünyesi içindeki iki azanın bu şekil
de silâhlı çatışmasına lakayt mı kalacak, müda
faa mı ediyorsun?» mânasına almamasını rica 
ederim. NATO bu mesele ile son derece ilgilidir. 
Bugün dahi NATO'nun gündeminde Kıbrıs me
selesi vardır. Çok yakın bir zamanda NATO Ge
nel Sekreteri Brozyo, bir hafta içinde bu işi gö
rüşmek üzere gelmektedir. NATO bu mesele ile 
bilfiil hali temastadır. Ancak meselenin, genel 
görüşmelerde de arz ettiğimiz esbap dolayısiyle 
Birleşmiş Milletlere intikali NATO'yu o alına
cak neticelerin istikametini ve mahiyetini beklen
mesi hususunda bir müddet burada daha muhte
ris hareket etmeye sevk etmiştir. 

Türkiye'nin güvenliği bakımından mâruz kal
dığı muhtemel askerî tehdit ve NATO'nun bu 
açıdan arz ettiği önem hakkında da sarih bir fi
kir mevcudolmadığı intıbamdayız. Bir memleket 
millî savunmasını münhasıran muayyen bir dev
renin milletlerarası konjonktürüne göre tesbit 
edemez. Hudutları boyunca mevcudolan askerî 
güçleri ve kendisine tevcih edilmiş olan tecavüzi 
silâhları göz önünde bulundurmak gerektir. Bu
gün potansiyel bir tehdit teşkil eden bu silâhlar 
yeni siyasi konjonktür değiştiği takdirde fiilî bir 
tehdit haline gelebilirler. Türkiye'nin hudutları 
boyunca askerî kuvvetinden pek üstün kuvvetler 
mevcuttur. Türkiye Millî Savunma Bütçesini pek 
çok defalar tezyidetse dahi münferiden bu kuv
vetlerle bir muvazene tesis edemiyecektir. 

Türkiye'nin NATO içindeki mevkiini düşü
nürken bir noktayı ihmal etmek asla caiz olamaz. 
Diğer taraftan Türkiye potansiyel olarak nükleer 
olduğu kadar klâsik silâhların da tehdidine mâ
ruz bulunmaktadır. NATO'nun Türkiye'nin gü
venliği bakımından ehemmiyeti aynı zamanda bu 
noktadadır. NATO'nun bir tecavüze karşı temin 
ettiği garantiyi sadece andlaşmanm metni için
de aramak da doğru olmaz. Bugün ittifakın müş
terek bir stratejisi yardır. Bu strateji, bütün 
NATO bölgesini, NATO'ya dâhil bütün memle
ketlerin topraklarına vukubulacak tecavüzün 
derhal önlenmesini öngörmektedir. Bu stratejiyi 
yerine getirmek için müşterek bir hedef plânla
masının mevcudolduğu entegre bir askerî teşki
lât kurulmuştur. Bu suretle NATO sade ahdî ba

kımdan değil, fiilî bakımdan da bütün üyeleri 
için bir teminattır. 

O itibarla NATO'nun gayelerine ve otomatik 
tecavüzlere, otomatik müdafaa vecibelerine bir 
değişiklik gelmemiştir, dediğim zaman bu nokta
ları kastediyorum. 

İlişkilerimize kâfi derecede ilgi gösterilmediği 
veya bu ilgilerin izlerine tesadüf edilmediğine bir 
misal olarak Sayın Erim, Rusya'ya De Gaulle'ün, 
Harold Vilson'un ve diğer devlet temsilcilerinin 
gitmekte olduğunu, buna mukabil tarafımızdan 
vâki olan ve kabul edilen davetin de henüz ta
li akuk etmediğini ifade buyurdular. Türkiye Ni
san ayından itibaren kesif bir siyasi faaliyet içe
risinde bulunacaktır. Bu siyasi faaliyetin içinde 
komşumuz Sovyetler Birliği Başkanı Kosigin'in 
de Türkiye'ye gelmesi mukarrerdir. Bunun ta
rihi tesbit edilecektir. 

Sayın Erim yine «Sovyetlerle dostluk müna-
sebetimizdeki şüphelerini izah ederken Amerika 
ile Rusya arasında dahi münasebetlerin bu ka
dar iyi bir halde inkişafı karşısında bizim tered
düdümüz ve itirazımız bulunmaması icabettiği 
yolunda bende o intibaı bırakan bâzı fikirleri de 
oldu. Sovyetler Grupu ile dostluk bizim Batı ile 
aramızın açılması mânasına alınmamalıdır. Bu 
politika Amerika'nın da menfaatine uygundur.» 
Doğrudur. Yalnız, hükümetlerle hükümetler ara
sında dostluğu tesis etmek kolay olsa da, millet
lerarasındaki dostluklar pek kolay kurulmamak
tadır. Tarihî sebepler bugün Sovyet Rusya ile 
Türk Milleti arasında âni ve sıkı bir münasebe
tin tesisine kolay kolay imkân bırakmamaktadır. 
Tarihte Sovyet Rusya ile 13 defa aramızda harb 
cereyan etmesi ve bu harbden doğan neticelerin 
hâlâ Türk umumi efkârında ve Türk aile muhi
tinde izleri ve etkileri bulunması arzu edilen iyi 
münasebetlerin süratle inkişafını kolaylaştırıcı 
vaktörler değildirler. 

Sayın Erim'in dış yardımlar, askerî güvenli
ğimiz hususunda alınması icabeden tedbirler, 
yabancı özel sermayeye olan ihtiyacımız hakkın
daki fikirlerini paylaşırız ve bu mevzularda tav
siyelerini kıymetli telâkki ederiz ve bizim de ta-
kibettiğimiz, uyguladığımız prensipler olarak ka
bul ederiz. 

Dışişleri teşkilâtının bir handikapı olan dış 
temsilciliklerimiz de iki başlı temsil halinde yü-

I rüyen ve zannederim 13 numaralı Kanunun bir 
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wetieesi olan hâdisede, Hükümet programında 
işaret edildiği gibi, tâdil ve ıslaha muhtaç ci
hetler görmekteyiz. Bunu ne kanundan evvel ol
duğu gibi münhasıran Dışişleri Bakanlığının ida
resi ve emrinde bir teşkilât olarak mütalâa et
meye, ne de bugünkü fiilî durum gibi ayrı iki 
merciden idare edilir halde terketmeye imkân 
yoktur, iki noktayı telif edici bir tedbirin alın
ması üzerindeki tedbirler noktasından çalışılmak
tadır. 

Zannediyorum ki, muhterem arkadaşımızın 
işaret buyurduğu noktalar hakkında arzı ceva-
betmiş oluyorum. 

C. K. M. Partisini temsilen beyanda bulunan 
arkadaşıma arzı teşekkür ederim. 

Bir üzüntümü ifade edeyim, realist fikirler . 
söylediler, pratik fikirler söylediler ama, da
ha tenkidlerine «hafife alınmış bir dış politi
ka» diye bir grup adına (bir Hükümet politika
sını tenkid ederken hafife alınmış bir üslûp ile 
hareket ettiklerine işaret etmek isterim. Hari
ciye mensuplarında şart koştukları evsafa iş
tirak ediyorum. Hakikaten hariciyemiz tak
viyeye muhtaçtır. Kendileri sefaretlerin em
niyet içinde olmadıklarına işaret ettiler. Bah
settikleri İsrail Sefaretinde bu mahzuru gide
rici tertipler bugün için alınmış olmakla bera
ber dış teşkilâtımızda sa'dece emniyet meselesi 
değil, pek çok ıslaha muhtaç cihetler vardır. 
Bunları açık kalplilikle, iyi yürekle kabul et
meliyiz. 

Envanterleri yoktur. Bir nevi bayrak di- . 
şmda yaşamanın mümtaziyeti, havası yerleş
miştir. Olabilir, ama bence bir şahsı yermek 
mümkündür de, bir mesleki övmek veya yer
mek müşküldür. Hariciyeciler diye bir umumi 
şey içinde hütün teşkilâtı, içlerinde güzide, bu 
memleket için son derece gayret sarf etmiş 
canını dişine takarak çalışmış, gece - gündüz 
demeden kendisini işe vermiş, bilgili, yetiş
miş, kifayetli insanlar da bulunan bir camiay1 

kütle olarak bu şekilde muhatap veya hedef 
almanın isabetli olmıyacağı kanaatindeyim. Bü
tün Devlet teşkilâtımızda olduğu gibi, Harici
ye teşkilâtımızda da, açık yürekle kabul ede
lim, ıslaha muhtaç pek çok cihetler vardır. 
Üzerine dikkatle eğilinmiştir. Yüce Meclisin 
tasvibine iktiran ettiği ta'kdirde bu sene arta
cak olan bütçemiz gelecek sene de artacak da

ha fazla artacağını tahmin ettiğimiz, bütçele
rimizle 'bunun ıslahına gidilecektir. 

Arkadaşlarım, be"n size gayet açık söyliye-
yim: Bizim kira diye yabancı ülkelerde öde
diğimiz para korkunçtur. Bunların beş altı se-
neliğiyle göçebelikten kurtulup bina sahibi 
olmak mümkündür. Devlette deymomet var
dır. Kirada Devlet esasen yadırganacak bir 
fikirdir. 

Konsolos olmak için çok şart var da, sefir 
için hiç şart yok buyurdular. Doğrudur, her
kes kaymakam ola'bilir ama, vali olamaz. Bu 
hizmetin bünyesinden doğan bir zarurettir ve 
bütün dünyada böyledir. Sefirlik için bir ka
yıt koymak bugüne kadar hükümran devletle
rin aklına gelmemiştir. Ancak tâyinde göste
rilecek ta'kdir isabetiyle temini mümkün bir 
keyfiyettir. Bence bu salâhiyeti tenkid etmek
ten ziyade salâhiyetin iyi kullanılmaması ve 
hata edilmesi halinde hata edeni tenkid etmek, 
zannederim ki, daha isabetli olacaktır. 

Muhterem arkadaşım Kı'brıs hakkında da 
beyanda bulundular. Mazinin bir muhasebesi
ni yaptılar. Her zaman ifade ettiğim gibi, bit
memiş bir Kıbrıs dâvasının, olup biten şeyle
ri tekrardan tetkik ederek, faraziyeler üze
rine siyaset yaparak ve faraziyeler üzerine hü
kümler isnadederek neticelere varmak ve bu 
işin muhasebesini yol üstünde yapmanın dâva
ya zarar getireceği kanaatiyle, ekserisine işti
rak ettiğim, pek çoğunu paylaştığım bu fikir
lerine değinmekten sarfınazar ediyorum. 

Kibrıs meselesinde bendenizin izah ede ede 
bıktığım, «Enosis, taksim diye bir teklifim 
yoktur cevabı şudur» meselesine de temas eden 
tarizlerinden ve bize de tevcih ettikleri bâzı ten-
kidlerden, demin arz ettiğim sebeplerle, bu me
seleyi bu haliyle ve maziye ait tasarruflariyle 
münakaşa dışı bırakarak, kendilerinin mesele
nin gelecekteki hal şekli için bu kürsüden 
iradettMeri ve daha başkalarını da ilâve 
ederek bir muhtıra 'halinde Hükümetimize tev
cih etmiş oldukları görüşler. Kı'brıs meselele
rinde bizim için üzerinde durulup tetkik edil
mesi icabeden konular olarak elimizdedir. Arap 
devletleriyle israil meselesi de aşağı - yukarı 
Amerika - Rusya meselesi gibi bir hal aldı. 
Arap devletlerini tutanlar israil'e, israil'i tu
tanlar Arap devletleri aleyhine beyanda bulun-

— 693 — 



M. Meclisi B : 50 19 . 2 . 1966 O : 3 

mak hissi içindedir. Siyasette hiçbir Devletle 
olan 'münasebetimiz bir diğeri için ipotek koy
mayı istilzam etmez. Her devlet öbür devlete 
«dost olalım, benim dostum ile sen de dost ol» 
diyebilir ama, «ben onun düşmanıyım, sen de 
onunla düşman olacaksın» demek hakkına ma
lik değildir. O itibarla bu münasebetlerde te
mayül ettiğimiz veya idamesini arzu ettiğimiz 
taraf siyasetin karşı istikametindekiler için 
muhakkak kötü düşünmenin isabetine kaani 
değilim. Siyaseti hislerden ziyade millî men
faatlere ve aklın üzerine oturtmakta isabet 
olacağını mülâhaza ederim. 

Mülâhazalarına en sonunda cevap verece
ğim muhterem İşçi Partisinin mümessili Sayın 
Behice Boran'm beyanlarını tefrik ederek 
Adalet Partisi Grupu adına fikirlerini izah 
eden muhterem arkadaşım Settar İkscl'in kad
ro ihtiyaçlarımız ve Hariciyenin teşkilât ola
rak takviyesi yolunda izhar ettikleri, bizi kuv
vetlendiren ve gelecek sene de yeni taleplerde 
bulunmak hususunda cesaret veren beyanları
na arzı şükran ederim. Hakikaten kendileri 
coğrafi mevkiimiz itibariyle takibedilen hare
ketler ve siyaset hakkında değerli izahat ver
diler. Bir nokta var, Sayın İksel'in beyanla
rında, «Kıbrıs meselesinde Yunanlılar ne ya
parsa, Kıbrıslı Rumlar ne yaparlarsa aynen 
mukabele göreceklerdir, diye ifade etmek ha
tadır, insiyatif ortada kalır» buyuruyorlar. 
Çok haklıdır. Bendeniz bugünkü gazetelerde 
çıkan beyanlarımda meselenin bu veçhesine te
mas etmiş bulunuyorum. Bu sadece yapsınlar, 
yaparlar, yaparız siyaseti değil, bu işi muay
yen zamanda, muayyen mehilde, muayyen si
yasi çözüm yollarına bağlıyarak bitirme için
de alınmış tedbirler siyasetidir. Yakında evve
lâ muhalefet partilerinin sayın liderlerine, tat
bikata konacağı sırada Yüksek Heyetinize arz 
edeceğimiz tedbirlerimiz mevcuttur. 

Millet Partisi adına beyanda bulunan Sayın 
Ozansü arkadaşımda, umumi siyaset hakkında 
partilerinin görüşlerini, dünya görüşünü an
lattılar. Yalnız, «Atatürk politikasından inhi
raf edildi»1 diye bir beyanları oldu, onun istih
daf etiği mânayı anlıyamadım. Bu son zaman
larda çok kullanılır bir kelimedir. 

Kendileri buyurdular ki, «Atatürk devrin
de Küçük Antant yapıldı, Balkan ittifakı ya

pıldı, hâdiselerin icaplarına göre müdafaa ter
tipleri alındı. NATO yapıldı, Atatürk politi
kasından inhiraf edildi» dediler; Oradaki it
tifakların inhiraf teşkil etmemesi -ki, gayeleri 
aynıdır - NATO'nun inhiraf teşkil etmesi husu
sundaki çelişmeyi halledemez. 

Yalnız bu noktaya diğer bir husus hakkın
daki cevabımda da temas edeceğim için bu ka-
darlıkla iktifa ediyorum. Yalnız böyle siyasi, 
iktisadi kişiliğini kaybetti, Türkiye'nin daima 
uydu, köle bir politika takibettiği 'hususundaki 
iddiaları, ne kendi Hükümetimiz, ne de bugü
ne kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler adı
na kabul etmeyip reddetmek mecburiyetinde
yiz. Türkiye, Yüksek Meclisin tasvibine maz-
har olmuş Yüce Heyetinizin beğendiği ve yü
rüttüğü siyasetlerle idare edilen bir memle-
ketir. Bu kürsüde, bu memleket köle, uydu si
yasetle idare ediliyor sözünü ben hükümetler
den ziyade kendi kendimizi ve hükmi şahsiye
timizi tahkir etmek mânasına anlıyorum ve 
çok üzülüyorum. (Soldan alkışlar.) 

Kendileri buyurdular ki, iktidar hiçbir zaman 
muhalefetin fikrini almıyor. Evet iktidar muhale
fetle dış politikada daima görüş birliğine varma
ya çalışmalıdır, ama iktidar kendi politikası
nı muhalefet tasvibetmiyor diye iktidar prog
ramında mevcut ve Meclislin tasvibettiği poli
tikayı yürütmekten sarfı nazar mı edecektir? 
Bir görüş birliğine varmak zaruridir, ararız 
araımak isteriz, ama Hükümetler programları
nı Meclislere sunarlar. Onların tasvibini al
dıktan sonra onları yürürlüğe koyarlar. Mu
halefet bunun; yoo! bu tarafına razı değilim 
diyince millî politikadan inhiraf mânasına alı
nacak ımı? Meclisin tasvibettiği politika millî 
değildir de şu veya bu nispette oy almış bir si
yasi heyetin empoze ettiği görüş mü millî ola
caktır?... (A. P. sıralarından alkışlar) Evvelâ 
bu cihetin halli lâzımdır. 

Hele haklıyı, zayıfı müdafaa edeceğimize, kuv
vetliyi, zengini müdafaa ettik yolundaki sözleri, 
cidden yine arzı cevabedeyim, ne bizim üç aylık 
Hükümetiniz, ne gelip geçmiş bütün hükümetler 
için insaflı bir iddia veya insaflı bir hüküm de
ğildir. Türkiye millî menfaatlerini himaye eder. 
Ne kuvveıtliyi, ne zayıfı, ne fakiri ne zengini. 

Yine üzerinde çok durulan bir hâdisede dış 
politika mevzuunda danışma ve dayanışma ge-
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loneği... Bu biraz hükümetleri ancemaatin idare • 
etmek yolunda bir telâkkiye müsaittir. Bükü- j 
metler, büyük hayati kararlar alırlarken önemli 
meselelerde tatbikata girerlerken elbette ki bu 
tatbikat aleni değilse, bu tatbikat millî men
faatler dolayıısiyle gizli karar alıınma zaru
reti varsa hayati meselelerde muhalefetle isti
şare ederler, ama her hâdisede, kanunların 
verdiği yetkilerin kullanılmasında acaba Meclis
te ne olacak diye muhalefet liderlerini toplıyarak 
bir danışına geleneği açmak tecezzi kabul etmi-
yon Hükümet otoritesini Dağıtmak suretiyle 
Hükümeti tahribetmelkten başka bir netice ver-
im.cz. (A- P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın ve sevgili dostum Recai Iskenderoğlu-
nun da Y. T. P. adına olan fikirlerini dinledim. 
Yalnız bana kürsüden iki kişi konuşuyor gibi 
geldi (gülüşmeler). Oünlkü ekspozenin bir kıs
mı çok iyi tanıdığım Sayın Alican'm fikirleri, 
yine bir kısmı da Sayın Recai tskenderoğlu'nun 
fikirler idi. Ve bu itibarla meselâ Türk Dev
letinin temel dış politika anlayışında bir deği
şiklik yapmakta asla lüzum ve fayda yoktur. 
fikrinin yanında... 

RECAÎ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Elbette... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LA¥ANGİL (Devamla) — Bugün tatbik edilen 
politikanın uyduluk ifade ettiği ve süratle rü-
cu edilerek bağımsız Atatürk politikasına dö
nülmesini müdafaa eden fikirleri bağdaştırmak 
benim için ımüşJkül oldu. Yardım dolayısiyle 
taviz yapılmamalıdır fikri çok doğrudur. Böyle 
bir endişeye kapılmamalarını rica ederim. Türk 
hükümetleri görecekleri yardıma göre bir ta
viz yapmak, itiyadında değillerdir. 

Sayın Iskenderoğlu'nun bağdaştığım bir fik
ri daha var: «Eskiden dış politikada önemli I 
tartışmalar olmazdı. Dış politikadır, siyasettir, 
fazla konuşmuyatom denirdi, ama bugün konu
şuluyor, konuşulmalıdır.» diyor. Doğrudur. 
Eskiden, açıkça arz edeyim, uımumi efkâr da 
dış politika ile bu kadar meşgul olmazdı. So
kaktaki adamım bugünkü kadar politika ile 
meşgul olduğu devir azdır. Bundan şikâyet et
memek lâzımdır. Bir milletin takibetitiği dış 
politika ile milletin bizzat alâkadar olmasında 
elbetteki fayda vardır. Yeterki bu politika ta-
kibedilirken bunda rolü olan teker teker her mil- j 

letvekili arkadaşım, teker teker basının bütün fert
leri, hükümetin mesul insanları gibi bu sahada
ki tasarruflarının kendileri için de birer sorum
luluk teşkil ettiğinin zihniyet ve idraki içine 
girmelidirler. (Alkışlar.) 

Sayın •arkadaşım, islâm Paktı hakkında da 
Yüce Meclisinizi tenvir etmemi arzu buyurdu
lar. Bana bu fırsatı verdikleri için arzı şükran 
ederim, islâm Pakti fikri sadece Türkiye'de de
ğil Orta - Doğu'da gerek ilgili bütün devletler 
arasında bugünlerde muhtelif yönlerden ele alı
nan ve üzerinde tartışılan bir mevzudur. İşin 
esası şudur: Geçen yıl Dünya islâm Birliği Mekke'
de bir toplantı tertilbetmiştir. Toplantının resmî 
hüviyeti olmamasına rağmen bâzı devletler Baş-
ibakan seviyesinde temsilciler göndererek, bâzıları 
gazeteci gönderek, bâzıları parlömanterler gön
dererek katılmıştır. Katılan devletlerin sayısı 18 
dir. Türkiye de bâzı paırlömanterlerle ve gaze
teci arkadaşlarla tamamen hususi şekilde bu 
konferansa katılmıştır. Resmî hüviyeti yoktu. 
Burada konuşurken Somali Başvekili aynı din
den olan devletlerin bu şekilde zaman zaman 
yaptığı toplantıların çok faydalı olduğunu, bun
dan İslâm devletleri arasında bir tesanüdün doğ
duğunu, bunu takviye edebilmek için acaba bü
tün Müslüman devletlerin devlet reislerinden 
mürekkep bir zirve konferansı yapılarak Müslü
man devletler beynindeki münasebetleri geliştir
me yollarının aranması mümkün olup olmadığını 
sormuştur. Konfransa Başkanlık elden Faysal bu 
topluluk adına bunu desteklemenin mümkün ol
duğunu ve kendisinin bu vazifeyi deruhde edece
ğini söylemiştir. Bundan burada bir pakt mev-
zuulbahis değildir. Zalten her blok karşısına bir 
düşman çeker. Gaye tuttuğumuz bu değildir. Bir 
pakt bir blok elbette ki tervicecülemez. Mesele 
burada bu kadar gayrisiyasi, hakikatte ve zahir
de bu kadar 'mâ'sum şekilde prezante edilen fikrin 
taraftar bulup bulmıyacağı meselesidir. Eğer 
Müslüman devletler arasında bir tefrik yarata
cak, bir bölüntü uyandıracak, dostluk yapayım 
derken gruplaşma, hizipleşme, düşmanlık irâs 
edecek bir teşebbüs haline gelirse bütün Müslü
man devletlerle iyi geçinme istiyen Türkiye dav
ranışını o şekilde yapacaktır. Ama bütün Müs
lüman devletlerin aralarındaki münasebetleri ge
liştirmesi, iyileştirmesi maksadına ımâtûf, iddia 
edildiği şekilde alâka görürse Hükümet kararını 
(bu yolda alacak. Binaenaleyh resmî (bir safhaya 
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gelmemiştir. Hükümete bir talep, (teklif vâki 
olmamıştır. Buna rağmen girilmelidir, girilme-
mel'idir diye İra meselenin şimdiden münakaşa
sında, îbir pakt, (bir ittifak mevcudolmadığı te
şebbüse geçenler tarafından açıkça izhar edilmiş 
•olmasına rağmen, 'bir fayda ve iöaibet görmedik. 

'Türkiye işçi Partisi adına fikirlerini beyan 
eden Sayın Behioe Boran dış politika meseleleri
nin çok yönlü, önemli olduklarından bahsettiler 
ve son zamanlarda dış politikanın başarısızlık 
içinde olduğunu ifade ile söze başladılar. Hükü
metlerin yürüttüğü politikanın 'başarılı veya ba
sarız olduğu hakkındaki iddiaları yürütmekte ol
duğu esnada teşhis ederek kıymet haline getir
mek ne derece isabetli bir rükündür bilmem. O 
itifbarla eğer gaye peşin bir hüküm neticesine 
varmak değil ise, gaye nişan alınmış bir hedefe, 
gerçek ne olursa olsun, taarruz etmek niyeti de
ğilse tenkidlerde bu cihetlerin kaale alınmasın
da isabet mevcudolduğu kanaatindeyim. Yürü
tülmekte olan ibir politika, üç aylık (bir Hüküme
tin politikası, programı malûm, kendilerinin söy
ledikleri gibi kendilerinin ilkelerine yaklaşan bir 
program muayyen noktalar hariç, ama başa
rısız. 

Evvelâ Türkiye'nin Batı fcloku arasında ol
masını yadırgıyorlar, ki bu bizim çok yadırga
dığımız (bir teşhistir, yani ıbizl hu dünyaya me
deniyeti ilk getiren millet olmamıza rağmen, bu 
dünyadaki yerimiz, seviyemiz dünya milletle-
rince takdir edilmiş bulunmasına rağmen, me
deni bir camia içine bu halinle bunların arasına 
nasıl girensin şeklinde prazante etmelerinden 
üzüntü duyarız. Peki 'biz o Batı hlokuna yaraş
mıyoruz da ideolojik farklarla yürütülmekte olan 
rejim ve sosyal hayata göre Doğu Iblokuna mı 
yaraşmıyoruz? Kendileri bunu da istemiyorlar, 
«Bize yaraşan üçüncü dünya devletleri gibi ba
ğımsız İbir devlet olarak kalmaktır. Çünkü di
yorlar siz daima ne yapalım biz Batı b-lokuna 
iltihak ettik, yanımızda ıSovyet Rusya var, on
dan korktuk, faizi tehdidetti, Kars'ı istedi, Ar
dahan'ı istedi, bu yüzden biz öîbür tarafa iltihak 
eteneye mecbur kaldık, müdaîfaasına sığınacaksı
nız şimdi» diyorlar. Yanlıştır. 

Muhterem aırkadaşlanm. bizi Batı iblokunda 
ve NATO camiası içinde otun an âmil coğrafi 
vaziyetimizdir. Bu köprü üzerinde oturup şu 
karşılıklı alabildiğine silâhlanan, birbirine cephe 
alan iki âlem bakalım ne yapacak diye nargile 

içmemize imkân yoktur. Ya o veya hu tarafta 
mevki almanın zarureti vardır. Mesele o tarafta 
mı ıbu tarafta mı meselesidir. 

Kendileri çıkıyorlar, bir dinî kitap, İbir İncil 
bir Kuran tercümesi gibi, gayet kesin, sarih, 
katî ifadelerle : «îşte budur, böyle olmaz, bu 
böyle olmak icabeder» diyorlar. İnsana korku 
geliyor, neden acaba, hatamız nerededir? Diye. 
Allah'a şükür mevcut bu kadar siyasi teşekkül 
içinde tek bu fikri müdafaa eden kendi blok
larıdır, kendi siyasi teşekkülleridir ve bu teşek
kül eden Türk arası içinde yüzde 2,5 bir oydan 
teşekkül etmektedir. Yalnız ben kendi hesapla
rına hicap duydum, bir noktada üzüldüm. Canım 
neden biz bu üçüncü âleme katılmıyoruz. Bun
lar daha istiklâllerini yeni kazandılar, genç 
devletler, ilkel hayat yaşıyorlar, akılları da faz
la ermez, lider oluruz...» Bu sömürücülüğü is-
temiyen partinin o biçare devletlerin başına ge
çip onları sömürmeyi arzu etmesi ve bunu bu 
kürsüden ifade etmesi doğru mudur? (A. P. sı
ralarından bravo, sesleri, alkışlar) Hadi bizim 
parti bu fikri düşünse böyle bir hisse kapılır. 
(Gürültüler) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — öy-
lo değil, tahrif ediyorsun. Zabıtlara tescil edil
di. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, rica ederim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAG-

LAYANGrlL (Devamla) — Bendeniz not aldım, 
sayın üstat. Arzu ederseniz okuyayım. (T. 1. P. 
sıralarından, gürültüler) Daha temas buyur
dular. Hakikatle hiçbir ilgisi yok. NATO 
stratejisi o imiş ki evvelâ yurdu âfete terk, bi-
lâhara Türkiye'yi tahrip. Yok, hakikatle ilgisi 
yoktur. NATO'da müdafaa NATO'ya dâhil dev
letlerin sınırlarında başlar. Bunun teknik iza
hatı ile Yüksek Heyetinizi işgal etmek istemem. 

Üçüncü Dünyaya iltihak etmek suretiyle 
Türk dış siyasetini yürütmek bir görüştür, bir 
fikirdir, her fikir gibi muhteremdir. Ancak, bi
zim kanaatimizce Türkiye'nin durumu, Türki
ye'nin jeopolitik vaziyeti böyle bir şeye imkân 
vermez. Bu kanaatte bütün siyasi heyetler bir
leşmekteyiz. Kendileri bunun gerekçesini kendi 
açılarından bizi tatmin etmiyen şekilde izah et
mektedirler ve bunun için de «Atatürk'ün dış 
politikasına dönelim.» buyurdular. Demin de 
arz ettim, Atatürk'ün dı'ş politikası (Nerede 
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görülürse başı ezilmelidir) denen komü
nizm blokuna avdet değildir. (A, P. sıra
larından bravo sesleri, alkışlar) Eğer müte
madiyen bu tâbirden maksat bu ise, zannederim 
ki, hali hayatlarında bu gayenin tahassulunu 
görmeleri mümkün de'ğildir. Eğer böyle bir ga
ye ortaya çıkacaksa o zaman biz hayatımızda 
bunu görmemeyi tercih ederiz. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (A. P. sıralarından, sürekli 
ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Hüsnü Özkan, Sayın M. Kemal Yılmaz ve Sayın 
Mehmet Ali Arsan arkadaşlarımız, Bakandan 
bâzı sualler soracaklarını bildirmişlerdir. 

Bu sual soracak arkadaşlara şu noktayı pe
şinen hatırlatmak isterim : içtüzüğün 111 nci 
maddesinde yazılı sual sorma hakkı kendi fikir
lerinizi izah ve açıklama sadedinde bir hak bah
şetmez. Bu itibarla sorularınız gayet kesin, va
zıh ve kısa olacaktır. 

Sayın Hüsnü Özkan buyurun. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 

Bakandan rica edeceğim sorular şunlardır : 
1. 504 mücahit Kıbrıs'tan tahsil durumları... 
HÜSEYİN YILMAZ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, soruların kürsüden sorulmasını istirham 
ediyorum. Zira duymuyoruz. 

BAŞKAN — Duymuyorsunuz, peki efen
dim, buyurun Sayın Özkan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsade buyurunuz efendim, ar
ka sırada oturan arkadaşlar, sual soran arkadaş
larımızın seslerini işitmediklerini söylüyorlar. 
Bu itibarla eğer tasvibederseniz soruyu soracak 
arkadaşın kürsüye gelip sormasını temin etmek 
için oylarınıza başvuracağım. Bu hususu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. Sayın Özkan buyuru
nuz yerinizde sualinizi sorunuz. 

Efendim, Heyeti Umumiye bu hususu kabul 
etmedi. Başkanlığın elinde başka bir çare yoktur. 
işitmezsiniz suali tekrar ettiririz. Sayın Özkan 
lütfen sualinizi sorunuz. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Bakan
dan rica ediyorum sorularım şunlardır : 

1. 504 mücahit Kıbrıs'tan tahsil durumları 
düşüncesiyle mi alınmışlardır, eğer böyle ise güz 
dönemini niçin tercih etmediler! 

2. Bu kahraman vatandaşlarımıza yurda dö

nüşlerinde neden karşılama merasimi yapılma
mıştır? 

3. Kıbrıs'ta Enosis yapılmasını Rumlar ge
ciktirdikleri takdirde Anayasanın sağladığı ve 
fiilen çiğnenmiş olan diğer esas siyasi haklarm. 
ihyası için Hükümet ne yapmayı düşünmekte
dir? 

4. Vietnam'a asker göndermemiz talebedilir-
se Hükümetin görüşü ve tutumu ne olacaktır? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da 
Bakan cevaplandırsın. Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — 504 mücahit Kıbrıs'
tan kendilerinin izhar ettiği arzu üzerine Türk 
Cemaati tarafından yapılan teşebbüs neticesi alın
mışlardır. 

Karşılama merasiminin neden yapılmadığı ve 
diğer suallerine arzu ederlerse yazılı cevap veri
rim. 

BAŞKAN — Bu kadar, değil mi efendim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANGIL (Devamla) — Evet. Kıbrıs'ta diğer 
esas siyasi hakların ihyası hakkında Hükümet ne 
yaptı diye sordular. Yaptığımız şeyler vardır. 
Yaptığımız şeyleri şimdi ifade edecek mevkide 
değilim. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Yazılı olarak 
cevabınızı beklerim efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGIL (Devamla) —• Yazılı olarak da izah 
edemem efendim. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Teşekkür ede
rim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGIL (Devamla) — Vietnam'a asker gön
derilmesi hususunda bir talep vâki olmamıştır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mustafa Ke
mal Yılmaz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Lozan Antlaşması ile Batı - Trakya'daki soydaş
larımıza tanınmış olan hakların verilmemesinde 
ısrar eden Yunanistan nezdinde devamlı ve bi
linçli teşebbüslere girişmek suretiyle soydaşları
mızın sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ge
lişmelerini sağlıyacak müsait bir ortam hazırlan
ması düşünülüyor mu? 

2. Yabancı memleketlerdeki görevli Dışişleri 
memurlarının sadece o ülkenin yöneticileri ile 
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temas yerine, her çevreden aydınlarla ve halkla 
daha yakın dostluk kurmak suretiyle, Bakanlığı
nıza daha isabetli teşhisleri ihtiva eden raporlar 
göndermelerini sağlıyacak tedbirler alınmasını ve 
bunun için de bulundukları ülkenin dilini öğ
renmeleri gerektiğine inanıyor musunuz? 

3. Irak'daki Nuri El Sait rejiminin sağlam
lığını, oradaki elçimiz Dışişleri Bakanlığına bil
dirdiği sıralarda, Bağdat Kültür Ataşeliğinde 
görevli, Arapça bilen halkla teması olan bir ilk
okul öğretmeninin ihtilâlin olacağını bir yıl ön
ceden Millî Eğitim Bakanlığına bildirdiğini, ama 
Hükümetçe nazara alınmadığını duydunuz mu? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — «Batı - Trakya'daki 
soydaşlarımızın haklarını vermemekte ısrar eden 
Yunanistan'ın bu tutumunu çözmek için müsait 
ortamın yaratılması düşünülüyor mu?» Cevabı, 
evet, düşünülüyor ve bu konuda tedbir alıyo
ruz. 

«Görevli Dışişleri memurlarının her ç'evre-
den aydınlarla daha yakın ve dostluk kurmak 
suretiyle o memleket hakkında alacağı haberleri 
zenginleştirmesini ve oranın dilini öğrenmesini 
uygun buluyor musunuz?» Evet, buluyoruz ve 
bunun için çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan. 
MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) — Dışiş

leri Bakanlığı Teşkilâtına alman memurlar için 
bir lisan barajı aşılmaktadır. Dışişleri Teşkilâtın
da çalışacak arkadaşlarımız daha ziyade özel ko
lejlerde ve dışarıda tahsil yapmış kimselerdir. 
Kolejlerde okuyan ve dışarıda tahsil yapanlar 
umumiyetle varlıklı ailelerin çocuklarıdır. Bu du
rumda Dışişleri Teşkilâtında vazife gören kim
seler çoğunlukla varlıklı aile çocukları oluyorlar. 
Halbuki bugün Türkiye'de Siyasal Bilgiler Fa-
kütlesi ve benzeri fakültelerden mezun olan genç
lerimiz Dışişleri Teşkilâtında lisan barajı yüzün
den vazife alamamaktadırlar. Bu lisan barajını 
kaldırıp kadroya alman elemanları iki sene bir 
eğitime tabi tuttuktan sonra Dışişleri Teşkilâtın
da çalıştırılması düşünülmekte midir? 

2. Dışişleri Bakanlığındaki Kıbrıs masası ne 
zaman kurulmuştur ve Dışişleri Bakanlığı Teşki
lâtı Kıbrıs masasının ehemmiyetine ne zaman ka
rar vermiştir? 

3. Sayın Bakan israil meselesini, Moskova ve 
Amerika meseleleri gibi olduğunu arz ettiler. 
Şimdi israil meselesine eğilmesi lâzımgelen Ba

kanlığımıza acaba siyonist bâzı tesirler dış politi
kamızda kendini göstermekte midir? 

4. Dışişleri raporunda arz edilen 3 ncü Dün
ya Bloklarında birçok tedbirler kullanılmıştır. 
Fakat Sayın Bakanın izahatları ile rapor arasın
da bir çelişme görülüyor. Acaba Sayın Bakan 
buna iştirak ediyorlar mı? Üçüncü dünya dev
letleri ile dostluk... 

BAŞKAN — Sayın Arsan anlaşılmıyor efen
dim. Başında ikaz ettim. Kendi görüşlerinizin, 
izahı ve fikirlerinizin arzı hususunda soru mü
essesesini kullanamazsınız. Açık, sarih sual so
runuz dedim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sa
yın Başkan, üçüncü dünya blokları için Bakan 
Beyin konuşması ile rapor arasında bir çeliş
mezlik var. Paporda; «Kotarılmış çorba için
de tahta kaşık kontrolundan başka bir şey 
sağlıyamaz. Sayın Bakam izaMarmıda üçüncü 
dünya devletleri vardır, ve bunlarla ilişkilerimi
zin artırılacağını buyurdular. Acaba bu söyle
dikleri ile bunlar hakkındaki raporda yazılı hu
suslar birbirine neden uymaz ? 

BAŞKAN — Rapor ile beyanınız arasında 
çelişme vardır, bunu telif ediniz diyorlar. Özü 
bu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAÖ-
LAYANGİL (Devamla) — Efendim, suali duy
duğum gibi tekrar edeyim. 

«Dışişleri teşkilâtına alman memurlar lisan 
imtihanına tabi tutuluyor. Buna göre kolej me
zunları, varlıklı ailelerin çocukları bu teşkilâta 
girebiliyorlar. Lisanı iyi bilmiyenler giremiyor
lar. Halbuki lisan teşkilâta girdikten sonra da 
öğrenilebilir. Bu usulden vazgeçilemez mi?» Bu
yurdular. 

Efendim Hariciye Vekâleti geçenlerde kad
rosuna 34 kişi alacaktı, sayın arkadaşımın iti
raz ettiği şeylere rağmen 80 - 90 talip buldu. 
Bunlar arasından kolaylıkla seçme yaptı. De
mek ki memleketimizde kâfi derecede lisan bi
len elemanlarımız yetişmiştir. Bu imkân var
ken lisan bilen kaydının kaldırılmasının mucip 
sebebi nedir, anlıyamadım. 

Bu suali bana Bütçe Karma Komisyonunda 
sordular, bendeniz de imtihanı kazananların 
ailelerini okudum: Apartman kapıcısı, subay, 
vergi memuru ve içlerinde 3 - 4 tane de kolej 
mezunu vardı. Bu imtihan, buyurdukları gibi, 
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münhasıran kollej mezunlarının girmesini de
ğil, bilâkis onların girmeyi arzu ettiği sahada 
çalışmış, varlık göstermiş arkadaşlarımızın on
ların nasıl tekaddüm ettiklerinin ve geçtikleri
nin bir ifadesi idi. Onun için Hariciye Vekâleti 
bu ihtiyacı henüz duymuyor. 

Kıbrıs masası ne zaman kuruldu buyurdular. 
Tahkik edip arz edelim. 

İsrail meselesi, Amerika, Rusya misâlinde, bil
mem acaba bendeniz yanlışını anladım, sürçü li
san oldu? Demek istedim ki, Arap Devletleriyle 
iyi münasebet müdafaa eden, İsrail'le münasebet 
inkişafının aleyhinde bulunuyor, İsrail'le iyi mü
nasebeti müdafaa eden, Arap Devletleri ile iyi 
münasebetin aleyhinde bulunuyor. Buna lüzum 
yoktur Dostluklarımızda ipotek yok, her ikisi 
ile de dost olmanın kararındayız, dedim. Bundan 
bendeniz masonizm ve sionizmin etkisi altında 
mânasına nasıl atladılar, buna intikal etmek müş
kül. 

Raporla beyanım arasında mübayenet varmış.. 
Bendeniz Türkiye Hükümetinin Dışişleri Baka
nı sıfatiyle Hükümetimizin izlediği siyaseti arz 
ettim Raporla olan çelişmeyi raporun sahibi ile 
kendileri tahkik buyurabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Muslih Görentaş; lütfen 
istirham ediyorum; siz de kısa sual sorun. 

MUSLİH GÖRENTAŞ (Van) — Doğu - Ana
dolu hudutlarımızda bilhassa İ ranl ı dostlarımız 
taraflıdan senelerden beri sık sık hayvan sürüle
rimiz çalınarak huduttan kaçırılmaktadır. Bir
çok hâdiseler adlî makamlarca tesbit edildiği hal
de ne İran Hükümetince ne de bizim Hükümeti
miz tarafından mağdur olan vatandaşlarımıza 
her hangi bir tazminat ödenmemektedir. Akdedi
len anlaşmalı protokol hükümlerine göre bu du
rumlarda tazminat ödenmesi mecburiyeti veya 
imkânları var mıdır? Var ise neden tatbik edil
miyor! 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Sayın arkadaşı
mın bahsettiği meseleyi tetkik etmedim. Tetkik 
edip arzı cevap edeceğim. Hudut meseleleri ve 
hudut emniyeti vekâletimle ilgili husus değildir. 

Tazminat verilmesi keyfiyeti bizi ilgilendirir 
tetkik edip arzı cevabedecıeğim. 

BAŞKAN — Sayın Recai Iskenderoğlu. 
RECAİ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

G-üney - Anadolu'daki yurddaşlarımızım top

raklarını Suriye'deki topraklarını Suriye 
Hükümetinin kamulaştırdığını duydum. Su
riye'deki vatandaşların, Türkiye'deki top
rakları üzerinde Türk Hükümeti olarak bir 
mübadele düşünülmekte midir? Türk vatandaş
larının bu hakları hususunda her hangi bir fark 
var mıdır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Mübadele müm
kündür. Durum tetkik edilmektedir. Kamulaştır
ma mahiyetine göre gerekirse bizim memleketi
mizde mukabele bilmesil tatbik edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdo
ğan. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Hükümet ve Sayın Hariciye Bakanı Cezayir, Sü
veyş ve Filis'tin olaylarında geçmiş hükümetle
rin tutum ve davranışlarına iştirak etmekte mi
dir? Bu konuyu Birleşmiş Milletlerdeki hareket 
tarzlarımızı uygun bulmakta mıdır?. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Geçmiş hükümetlerin 
almış olduğu kararlardan hâkim olan atmosfer, 
siyasi zemin ve takdir hakkı Hükümetimizde mev-
cudoimadığı ve mazideki tasarrufların şimdi baş
tan mesul arama zihniyetiyle incelenmesinde bir 
fayda umulmadığı için arkadaşıma arzı cevap 
edemiyeceğim. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir. Son söz 
C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim'in. 

(C. H. P. den alkışlar) Sayın Erim 2 nci 
defa söz aldığınız için müddetiniz 15 dakika
dır. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Sayın Milletvekili arkadaşlarım; 
bu sabahki konuşmamı, yirmi dakikalık sınır
lama yüzünden, tamamlıyamamıştım. Konuş
mamın söylenmemiş olan kısmında Kıbrıs dâva
sı ve Dışişleri Bakanlığımızın idari yönden yö
netilmesi ve yeni görüşler üzerindeki düşüncele
rimiz idi. Bu 15 dakika içine her ki konuyu 
sığdıramıyacağım için, yalnız Kıbrıs dâvası üze
rinde duracağım. 

Kıbrıs dâvasını da Sayın Bakanı dinledikten 
sonra evvelce hazırlamış olduğum metnin dışın
da, Sayın Bakanın konuşmalarından aldığım 
intihalardan da faydalanmış olarak, teşrih et
meye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; biran için zihinleri 
Hükümet programında Hükümetin Kıbrıs dâvası 
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hususunda düşündüklerine çevirmenizi rica ede
rim. Hükümet programında Kıbrıs dâvasını 
halletme usulü olarak Yunanistan ile ikili mü
zakere; bir de, Birleşmiş Milletler Assamble-
sirıde henüz görüşülüp karara bağlanmamış 
olan müracaatlerin haklı dâvamız lehine netice
lenmesi ümüdi üzerine bina etmiştir. Şimdi 
aradan üç ay geçmiş bulunuyor, bu üç ay zar
fında ne yazık ki tablo Hükümetin bu iki zan
lımı da boşa çıkarmıştır. 

Önce, Birleşmiş Milletler Assamblesindc me
sele, Hükümetin düşündüğünün tamamen zıddı 
bir kararla neticelenmiştir. Sonra hep biliyo
ruz, biraz önce Sayın Dışişleri Bakanı bu kür
süden ifade buyurdular, Yunanistan ile ikili 
müzakere sadece bizim tek taraflı iyi niyetimiz
den ibaret kalmıştır. Yunanlılar mütemadiyen 
ikili müzakereden kaçmaktadırlar. İkili müza
kereyi ancak enosisi peşin olarak kabul etme 
şartına istinadettirmek arzusundadırlar. 

Sayın Bakanı hepimiz dikkatle dinledik. 
Sözlerinde Kıbrıs dâvasına ışık tutacak bir nok
ta aradık. Ben kendi hesabıma, Sayın Bakanı 
bütün dikkatimle dinlememe rağmen, beyan
larında Kıbrıs dâvasına ışık tutacak bir mâna 
çıkarabilmiş değilim. Nasıl genel görüşmede 
bütün ısrarlarımıza rağmen, Hükümet Kıbrıs 
dâvasını programında söylediği genel çizgilere, 
genel istikametlere ne suretle varılacağı nokta
sında, «beni mazur görünüz, bir müzakereye 
giderken ne yapacağımı açıklıyamam» diye bir 
kenara itmişse; yine bugünkü konuşmasında da 
Hükümet, aynı ihtimam ile ne yapmak istedi
ğini ve hele şimdi aradan üç; ay geçmiş olduk
tan sonra, hangi istikamete yöneldiğini Büyük 
Meclise söyliyecek durumda olmadığını Dışişleri 
Bakanı ağzından itiraf etmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, bu nokta üzerinde ısrar ediyo
ruz. Israr etmemiz muhalefet olarak Hükümeti 
müşkül vaziyete sokmak için değildir. Genel gö
rüşmede de arz ettim; Hükümet ne yapmak iste
diğini gelsin söylesin, biz Hükümete yardımcı 
olmak istiyoruz, Hükümetle beraber olmak is
tiyoruz. Eğer Hükümet bizim noktai nazarımı
za uygun bizim bulduğumuz formül istikametin
de yürümek istiyorsa elimizi sıvayıp bütün kuv

vetimizle Hükümeti destekliyeceğiz, onunla be
raber yürüyeceğiz, dedim. Eğer Hükümetin 
üzerinde yürüdüğü yol, bizimkinin aynı değil 

fakat ,bizimkine paralel ise yine yardım edece
ğiz. Eğer Hükümetin izlemekte olduğu yol bi
zimkinin zıddı ise tasvip etmiyeceğiz, fakat 
Hükümete güçlük de çıkarmıyacağız ve karşı
sına çıkıp çelme takmıyacağız, dedik. Ne yazık 
ki ne genel görüşmede, ne bütçenin Senatodaki 
görüşmesinde ve ne de bugün burada, Hükümet
ten, hangi istikamette yürüdüğüne dair bir gilgi 
edinmiş değiliz. Bunda ısrar ediyoruz, çünkü 
Kıbrıs dâvasında buhranın patladığı ândan İnö
nü Hükümetinin çekildiği âna kadar 14 - 15 ay 
geçmiştir. İnönü Hükümetinin bıraktığı andan 
bu âna kadar da bir 12 ay geçti, İ3 ncü aya gi
riyoruz. Yani yarı yarıya bölünen 2 devre için
de başlangıçtaki 15 ayda ve onu takibeden bir 
sene içinde yapılan tecrübelerden alınmış neti
celer vardır. «Niçin endişe ediyorlar?» Buyu
ruyor Hükümet. Endişe ediyoruz ve endişemiz 
şundan doğuyor: Hükümetin sükûtu karşısın
da bize öyle geliyor ki Hükümet yanlış bir tarz
la denenmiş olan yolu yani bir noktaya kadar 
varıp netice vermiyen yolu tekrar denemekte
dir. Bizim basınımızda çıkmadı veya az çıktı. 
Ama yabancı basında çıkan bâzı haberler, yayın
lar Hükümetin hangi sahalar üzerinde çalıştığı 
hakkında bir intiba vermektedir. İntiba diyo
rum, tabiatiyle Hükümet resmen bir ifadede 
bulunmadıkça bir kanaat söylemem, ancak inti
ba söylerim. 

O. H. P. olarak, muhalefet partisi olarak 
Hükümeti murakabe vazifesinde olduğumuz için 
elbetteki en küçük bir işaretten, bir intihadan 
derhal mânalar çıkararak Hükümetin karşısına 
dikileceğiz, «Nereye gidiyorsun, bize söyle!» 
diyeceğiz ki; Hükümet büyük adımlar atıp dö
nülemez saplantılara girmeden vazifemizi yap
mış olalım ve mümkünse doğru istikamete hep 
beraber yönelelim. 

Sabahleyin konuşan değerli arkadaşım İksel 
A. P. Grup sözcüsü olarak Kıbrıs Ada'sına 
40 000 kişi tahmin edilen Türk ve Yunan kuv
vetlerinin meydana gelmesinden sonra Kıbrıs 
dâvası halli müşkül bir mahiyet aldı, buyurdu
lar. Çok doğru. Ama bu 40 000 kişi nasıl 
oldu, nasıl orada toplandı. Arkadaşlarım, bu 
noktaları açık konuşmak lâzımdır. Bu 40 bin kişi 
orada müttefikimiz İngiltere'nin, müttefikimiz 
Amerika'nın ve müttefikimiz NATO devletleri
nin belki iyi niyetli fakat yanlış teşhis, yanlış 
ümitleri yüzünden orada toplandı. îkaz ediyo-
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ruz. Sual sordum sabahleyin, Mr. Jhonson'un 
mesajından NATO ittifakına dair cümleyi nak
lettim.. Bakanın Senatoda vermiş olduğu izahat 
bu cümleyi aydınlatmıyor. Bilâkis «Kıbrıs pozis
yonu buna girmez» demekle iş bitmez. Zira NATO 
şimdiye kadar ipe un sermeye devam etti. Bakan 
az önce burada konuştu. Biraz önceki konuşma 
da bunu aydınlatmış değildir. 

Arkadaşlar, Sayın Bakanı ikaz etmek vazife-' 
mizdir, ikaz ediyoruz. NATO müttefiklerimin o 
tarzda hareket etmişlerdir ki, hareketleri yalnız 
Yunan dâvasını kuvvetlendirmiştir. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar) 

Kıbrıs'a giden 10 bin kişiden fazla Yunan 
kuvveti NATO kuvvetidir. Yunanistan'ın bizim 
gibi NATO'ya tahsis edilen ordulardan alınan 
kuvvettir. Ve zamanında Hükümetimiz tarafın
dan NATO devletleri NATO Konseyinde ikaz 
edilmişlerdir. Kıbrıs'a NATO silâhları gitmiştir. 
Zamanımızda NATO devletleri ikaz edilmişlerdir. 
Toplantılar yapılmıştır, nutuklar çekilmiştir. 
Bize kuliste teminat verilmiştir. Mario Brosio 
o zaman da buraya gelmiştir. Tıpkı Rolz Ben-
net'in şimdi geldiği gdbi, o zamanki U-Thant 
temsilcileri de buraya gelmiştir, gitmiştir. De
mek istiyorum ki, aynı vakit kaybetmelere, aynı 
tertiplere tekrar düşmiyelini; aynı yolları tek
rar denemiyelim ve elbirliği ile başka yola yö
neldim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar; Kıbrıs dâvası için diplomatik 
alanda hangi yolun bir başarı ihtimali göster
diğini, 1964 te birinci Acheson plânını Ameri
ka'nın terk etmesinden sonra, inönü Hükümeti 
bulmuş üzerinde yürümeye koyulmuştur. Ama, 
siz ne yaptınız? O zaman «bununla Moskova'ya 
Türkiye'nin yolunu açtınız» diye bizi tenkid et
tiniz. Sizin bütün tenkidlerinize rağmen biz İs
rar ede, ede Sayın Dışişleri1 Bakanı bugün bu 
kürsüde, «Biz iyi komşuluk münasebetleri üze
rinde çalışıyoruz, ticari münasebetleri geliştir
dik» demeye kadar gelmiş görünüyor ve biz 
bundan memnun oluyoruz. 

Ama Sayın Dışişleri Bakanının burada bir 
sözü vardır. Dedi ki ; «Sovyetlerle münasebet
lerin gelişmesi hususunda Sovyetlerin bir şikâr 
yeti yok, neden C. H. P. Sözcüsü bir endişe, bir 
şüphe izhar ediyor, Sovyetlerin şikâyeti yok, 
Sovyetler hesabına bu endişe-nereden geliyor?» 
Sayın Bakan ben de sizin bu hitabınızdan sizin 

hesabınıza hicap duydum... (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar) C. H. P. Sözcüsü Sovyetler Bir
liği hesabına sual sormaz. Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü Türk Milletinin hesabına konu
şur, Türk Milletinin mümessilleri olarak konu
şur. (C. H. P. sıralarından alkışlar, bravo,, ses
leri) 

O Cumhuriyet Halk Partisi ki, 1945 yılların
da bütün Avrupa'da güçlü devletler, kuvvetler 
yok olmuş idi. Sovyetler Birliği önüne geçilmez 
bir kuvvet olarak bütün Avrupa'yı sarmıştı tek 
başına. 1945 te bize Amerika yardım edemem 
dedi, ingiltere yardım edemem dedi, Türk Hü
kümeti, C. H. P. tek başına Stalin'e istedikle
rinin hiçbirini yerine getiremiyeceğim, dedi. 
(C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

Siz Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
olarak Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsüne, 
(Sovyetler hesabına) sözünü nasıl söylersiniz, 
Sayın Bakan'? (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
(A. P. sıralarından «yanlış anlamışsınız» ses
leri) 

Burada yazılı. Arkadaşlar, burada bana ce
vap verirken söyledi. Siz yanılıyorsunuz, zabıt
lar buradadır. (A. P. den gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erim, vaktiniz doluyor. 
NlHAT ERlM (Devamla) — Arkadaşlar, biz 

Türkiye'nin bugünkü dünya konjonktürü için
de iki büyük zümrenin liderleri, bellibaşlı iki 
devleti arasında Türkiye'nin muvazeneli bir po
litika takibetmesini istiyoruz. Bu iki büyük 
zümrenin başlarından biri Sovyet Rusya'dır. 
Onunla dostluk münasebetini Sovyet Rusya ar
zu ettiği için değil, Türkiye'nin hayati menfaat
leri gerektirdiği için istiyoruz. O bizim hakları
mıza, ülke bütünlüğümüze, hükümranlığımıza 
bağlı kaldıkça ve bağlı kalacağına dair delil 
verdikçe yaklaşmak, iyi' komşuluk münasebet
leri yapmak Türkiye'nin hayati menfaati oldu
ğu için istiyoruz, lâf olsun diye, istemiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar ediyorum : Ge
nel görüşmede olduğu gibi Senato bütçe görüş
melerinde olduğu gibi, burada da Hükümet ta-
kibetmekte olduğu dış politika ve Kıbrıs poli
tikası üzerinde umumi lâflar içinde kalmıştır, 
bize vuzuh getirmemiştir ve biz buradan vuzuh
tan mahrum olarak ayrılıyoruz. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar) 
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BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı yeni
den söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyo
rum, buyurun Sayın Çağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Muhterem arkadaşlar... 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim, 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi 
hakkındaki genel görüşmede de böyle olmuştu. 
Biz fikirlerimizi izah ettik. Kendisini her zaman 
takdir ettiğim Nihat Erim çıktı, nasıl olduğunu 
bilmediğim bir asabiyet ile elini kürsüye vurdu. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Zabıtlar bura
da, okuyun. (Soldan, devam devam sesleri, gü
rültüler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Devam ediyor hâ
dise.. Söylüyorum, elini kürsüye vurdu. (Gürül
tüler, orta sıralarda karşılıklı bağrışmalar, 
«zabıtlarda var» sesleri) 

BAŞKAN — Oturunuz, yerinizden müdahe-
le etmeyiniz. («Zabıtları okusun1» sesleri)» 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Asabiyet aczin te
zahürüdür, yakışmaz! Nihat Erim'e belki yakı
şır, Halk Partisi Grupuna yakışmaz. Grup Söz
cüsü asabiyete kapılmamalı. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar, ortadan1 gürültüler) Serinkanlı 
olalım. (Soldan, alkışlar) Serinkanlılıkla müta
lâa edelim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale et
meyiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Bendenizin maruzatı 
gayet sarihtir. Bu parlâmentoda 5 senedir bera
ber yaşıyoruz. Benim muhterem Halk Partisi 
Grupuna «Sovyet Rusya'nın avukatlığını yapı
yor» isnadı mânasına gelen bir söz sarf etme
me imkân yoktur. (Zabıt burada, sesleri) Ken
dimi tenzih ederim, Muhterem Halk Partisi 
Grupunu tenzih ederim. Benim söylediğim hâ
dise şudur : Sovyet Rusya ile Türkiye arasın
daki münasebette... (A. P. ve C. H. P. sıraların
da karşılıklı söz atmalar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 

Sayın Ata Bodur, Sayın Nazmi Oğuz sakin olu
nuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Türkiye Cumhuri
yeti bu münasebetlerin iyi yürüdüğüne kaani-
dir. Sovyet Rusya Hükümeti bu münasebetle
rin iyi yürüdüğüne kaanidir, iyi yürümediği 
iddiası buradaki siyasi partiler tarafından söy
lenmektedir. Rusya hesabına bu endişeyi duy
makta sebep nedir, dedim. Münasebetler sarih, 
iyi gidiyor, niye burada iyi1 gitmediği intibaı 
var diyorum. (C. H. P. sıralarından ayağa kalk
malar, gürültüler, «Bu nasıl söz» sesleri, «Rus
ya hesabına ne demek?» sesleri, şiddetli gürül
tüler) 

Kasdım bu değil, kelimeyi yanlış anlamışsı
nız. Katiyen böyle değil... (C. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler, bağırmalar, «öyle ise ko
nuşma» sesleri) Böyle bir şey benim aklımdan 
geçmedi. Yarası olan gocunmuş, ben ne yapa
yını efendim? (C. H. P. sıralarından ayağa kalk
malar, çok şiddetli gürültüler «yuh» sesleri, 
böyle konuşamazsınız sesleri) 

BAŞKAN —• Rica ederim, sakin olun arka
daşlar. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Bakan böyle konuşmaz. (Soldan, ortadan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sakin olun arkadaşlar, sakin 
olun. (Soldan ve ortadan ayağa kalkmalar, biri-
birine yürümeler.) 

BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, bu hareketiniz 
cezayı muciptir. Sayın özdemir Kaya, lütfen 
yerinize oturun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Yarası olan gocunur, 
dedim. (Orta sıralardan, müdahaleler, bağrış
malar.) 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, lütfen oturun, 
sakin olun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Gocunmanıza sebep 
yok, yarası olan gocunur. Türkçedir. (Ortadan, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sakin 
olun. Müdahale etmeyiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
Türk lisanına vukufum vardır. (C. H. P. sırala-
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rından, yok, sesleri.) Türkçeyi iyi bilirim. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, ikmal etsin sö
zünü. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGIL (Devamla) — Ama bir kasıtla ifade 
etmiyorum. Ben diyorum ki, niyetim ve kasdım 
bu değildir. Ben yarası olan gocunur dedim. 
Siz neye gocunuyorsunuz? Gocunmayın. Yara
nız yok ki, gocunasmız deseydim mesele yoktu, 
yarası olan gocunur deyince kızıyorsunuz. Söy
lemek istediğim odur. Böyle bir isnat içinde de
ğilim, siz asabileşiyorsunuz. Yok. 

Sayın Erim, ayrıca «Bir türlü siyasetlerini 
izah etmiyor.» buyurdular. Katiyen böyle bir 
iddiamız yok, böyle iddialara çok muhatabolduk, 
fakat katiyen böyle bir iddiada değiliz. Sayın 
Erim «Siyasetlerimizi izah etmediler.» buyurdu
lar. Kaç defa prensiplerimizi söyledik; o iti
barla ona ilâve decek yeni bir şeyimiz yok. Eğer 
taktiğini soruyorlarsa, ne yapıldığını, müzakere
lerin cereyan tarzını soruyorlarsa, kendileri de 
takdir buyururlar ki, bunu ifadeye imkân yok. 
Onun için çok rica ederim, bana söylemediğim 
şeyi izafe etmeyin. Böyle bir şey aklımdan geç
mez. Bugüne kadar hiçbir grupa böyle bir iddia
da bulunmadım. Boşuna asabileşmenizin de ma
hiyetini bir türlü anlıyamıyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Soldan, alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Bakanın tekrar söz al

ması milletvekilleri için de sıradan bir milletve
kiline söz hakkını doğurmuştur. T. I. P. adına 
Sayın Tarık Ziya Ekinci. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ye
rimi Behice Boran'a veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Boran. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Sıra bizde... 
BAŞKAN — Sayın Soyer, liste burada, rica 

ederim. 
Sayın Boran, ikinci defa konuştuğunuz için 

müddetiniz 15 dakikadır. 
T. I. P. MECLİS GRUPU ADINA BEHİCE 

BORAN (Urfa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; sabahleyin ikinci konuşmamda yarım 
kalan dışişleri üzerindeki görüşlerimizi tamam
larım diye düşünmüştüm. Fakat gerek Adalet 
Partisi sözcüsünün gerekse Sayın Dışişleri Ba
kanının, benim konuşmam ve partimizin niteliği 
hakkında sarf ettikleri bâzı sözler, mevzuu de
ğiştirmemi icabettirdi. 

1 9 . 2 . 1 9 6 6 0 : 3 

Adalet Partisinin sayın sözcüsü konuşması
nın sonunda o parti sözcülerinin her konuda 
daima yapmayı âdet ettikleri veçhile yine dön
dürdüler, dolaştırdılar partimizi komünist ol
makla, Markzist olmakla, sosyalist olmakla va
sıflandırdılar ve sıfatlar her ne ise biz biliriz 
diye sözlerini suçlamalarla bitirdiler. Sayın 
Dışişleri Bakanı da yine döndürdü, dolaştırdı 
sözlerini o noktaya getirdi. 

Evvelâ kendilerine, müsaade ederlerse, şu 
noktayı. hatırlatmak isterim ki, ortaya sürülen 
görüşler, ortaya konulan gerçekler karşısında 
mukabil gerçekler ve görüşlerle cevap -vermek 
yerine daima komünistsiniz, markzistsiniz, susu
nuz, busunuz ithamına- gitmek kendileri bakı
mından bir zaıf ve aczjn ifadesidir. Bu böyle
dir... Fikirlere fikirle, görüşlere görüşle muka
bele edilir, ortaya konan gerçeklere gerçeklerle 
mukabele edilir. Eğer karşı taraf bunu yapmı
yor da mukabil suçlamalara gidiyorsa demek ki, 
elinde başka argüman, gerçek mantık ve delil 
yoktur. 

Şurada kısaca şunu işaret edeyim ki, Türkiye 
İşçi Partisi ne Batıdaki sosyalist partiler gibidir, 
ne de Batıdaki komünist partiler gibidir, ne 
Doğu'daki ihtilâlle iktidar gelip de (topyekûn 
sosyal - ekonomik rejime geçmeye çalışan, geç
mekte olan partiler gibidir. Türkiye işçi Partisi 
bizim kendi öz şartlarımıza tekabül eden sosyalist 
bir programa sahibolan bir partidir. Nitekim bi
zim bu memleket için çizdiğimiz kalkınma yolu, 
ne Batının çizdiği özel kalkınma yoludur ve ne de 
Doğu'mm ihtilâlle iktidara gelerek topyekûn her 
şeyi devletleştiren kalkınma yoludur. Her ikisi 
de değildir. 'Bizim gi(bi az gelişmiş memleketlere 
ilmî gerçekler bakımından uygun bulduğumuz ve 
kapitalist olmıyan uzun vâdede, tedrici olarak 
sosyalizme 'götürecek olan yol diye tavsif ettiği
miz yoldur. Bu husus böylece anlaşılsın, Evet, 
biz ne Doğu'daki ne Batı'dakî partilere (benzer 
bir parti değiliz. Kendi memleketimizin gerçek
lerini ilmî, ekonomik, sosyal (bakımdan tahlil ede
rek ona göre bir program meydana /getirmiş olan 
yüzde yüz millî ve Türk bir sosyalist partiyiz. 
Bu, böylece bilinsin. (T. I. P. milletvekille
rinden alkışlar) 

Yine bu konuda Sayın... 
BAŞKAN — Sayın Boran, bu sözlerinizi asıl 

konuya gelmek için söylediğiniz bir grizgân ola-
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rak kabul ediyorum. Lütfen sadede geliniz. Dış
işleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde olsun sözleriniz. 

BEHÎCE BORAN HATKO (Devamla) — 
Çok rica ederim, siz sabalhleyin de Başkandınız, 
Adalet Partisi Sözcüsü bize ««Marksist, komünist» 
derken ve «(Biz onların niteliklerini biliyoruz:» 
diye hücum ederken ona da lütfen ihtar etmeniz 
gerekirdi. Eğer o sözler söylenmeseydi foen de bu 
15 dakika gibi çok kısa olan zamanı bu sözlerle 
bitirmez, asıl belirtmek istediğim partimin görü
şünü açıklamak için kullanırdım... Ama fırsat 
vermediniz. 

IBAŞKAN — Sayın Boran, siz bu kouda bir 
de önerge verdiniz, sataşma var diye bahsettiniz, 
içtüzüğün 95 nci maddesine göre... Ama onun gö
rüşülmesine henüz sıra gelmediği için Başkanlık 
görüşünü açıklamadı. Şimdi grupunuz adına 
ikinci konuşmanızı yapıyorsunuz ve konu Dış
işleri Bakanlığı Bütçesidir. Arz ediyorum, bun
ları bir ıgirizgâh olarak kabul ettim. Şimdi, lütfen 
sadede geliniz. 

BEHİÖE BORAN HATKO (Devamla) — 
Evet, Bakana da müsaadenizle cevap vereyim. 
ISayın Dışişleri Bakanı sözlerini şu cümle ile bi
tirdi : «(Kendilerinin maksadı nedir, komünist 
bloka mı dönmek istiyorlar?» dediler. «Atatürk 
politikasına dönüşten maksatları nedir?» dediler. 
Bir senedir Atatürk politikasına dönüşün ne de
mek olduğunu bundan evvel açıkladığımıız gibi 
Ibu sa/bGih da 5 nokta etrafından birer birer Ata
türk politikasının muhtevasını belirttim. Daha 
hâlâ «Atatürk politikası nedir?» diye sormak 
abestir. 

İkincisi, Atatürk zamanında ve Atatürk poli
tikasının tatbik edildiği zamanlarda Türkiye ko
münist blokta olmadı ki. Şimdi bana A'tatür'k 
politikasına dönmek komünist bloka dönmek mi 
diye soruyorlar. Politikası, komünist bloktan ol
mak demek, bu ne biçim sual? 

Şimdi esasa geliyorum : 
dışişleri Bakanı aynı zamanda bu konuda bir 

çelişme haline de düşmüşlerdir. Benim sözlerimi 
naklederken, kendileri Batı blokunda olmayı uy
gun görmüyorlar, Doğu blokunda olmayı da uy
gun bulmuyorlar, üçüncü bloktan olalım diyorlar 
diye ifade ettiler. Bizim partimizin, Doğu bloku-
nun lideri olmak görüşünü savunduğumuzu da 
belirttiler. Demek ki biz hangi bloktan yana ol-
madi'ğımızı, hangi gruptan yana olduğumuzu be

lirtmişiz. Artık bir daha komünist bloktan ya
na olmak sözü nedir? Komünistlikle beraber ol
mak sözünü ortaya atarak böyle suçlamalı bir 
hava yaratmak. Mesele bu. 

Üçüncü grup devletlerin, üçüncü dünya dev
letlerinin lideri olmak ve hele onları sömürmek 
diye ifade etmek ve böyle yorumlamak... Doğrusu 
bilmiyorum böyle bir yorumlama nasıl yapılabi
lir? Bir grupıın lideri olmak o grupun sömürül-
meşini istenmek demek. Buna cevap vermeye 
bile lüzum görmüyorum, bu o kadar aşikâr bir 
şey! 

Kıbrıs meselesine gelince : Kıbrıs meselesinde 
bir hayli konuşulmakla beraber, Sayın Dışişleri 
Bakanı yine bu konuda sarih bir şey söylemiş 
değillerdir. Cümlesi aynen şöyledir : «Birleşmiş 
Milletler Grene! Sekreter Yardımcısı Rozz Benet'e 
Türkiye'nin Kıbrıs'a barışçı yoldan bir çözüm 
şekli bulmak istediğini belirttik» diyor. Ama bü
tün mesele, nedir bu barışçı yoldan çözüm şekli? 
Diyorlar ki, «Aldığımız tedbirleri açıklıyamayız.» 
Biz esasen alınan tedbirlerin açıklanmasını iste 
miyoruz ki. Diyoruz ki, barışçı yoldan çözüm 
şekline taraftarmışız. Bu ne demektir? Beraberce 
bir masaya oturup konuşacağız. Konuştuğumuz 
zaman Türkiye hangi tezi savunacaktır bunu so
ruyoruz. Askerî tedbirleri filân sormuyoruz, on
lar elbette ki 'açıklanamaz. Diyoruz 'ki : «Nedir bu 
barışçı yoldan bulunan çözüm şekli? Bunu açık-
1 ayınız, bunu açıklamak zorundasınız. Sadece 
demokrasi bakımından, halk efkârını aydınlat
mak bakımından değil, ama bu barışçı çözüm yo
lunu, biz eğer tekrar Birleşmiş Milletlere gelirse, 
başka devletlere de kabul ettirmek zorundayız 
Bunun propagandasını yapacağız. Bu barışçı çö
züm yolunun ne olduğunu bilmiyorsak bunun 
propagandasını nasıl yapabiliriz? Bunun sır olan 
bir tarafı yok. 

Ve yine bir sual sorduk, yani dedik, Birleşmiş 
Milletler kararında Anayasanın tekrar uygulan
ması tezi savunuluyor. Yine bu mudur barışçı 
çözüm şekli? Yoksa müzakereye oturduğumuz za
man andlaşmalarm yürürlükte olduğu ve müda
hale hakkımızın mahfuz olduğu gerçeğine daya
narak eski Anayasanın ihyası yerine yeni bir 
teklif getirecek miyiz? Bunu soruyoruz. Bunda 
açıklanmıyacak, sır olacak bir şey yok. Buna hâ
lâ cevaıp vermiyorlar. Diyorlar kî, «Kıbrıs poli
tikası Birleşmiş Milletler kararından sonra statik 
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bir devreye girdi.» Neden statik devre girdi?.. 
Çünkü Türkiye aktif değil de onun için, kendi
liğinden değil. 

Bloklar meselesinde ve NATO'nun bizim ih
tiyaçlarımıza cevap verip vermemesi meselesinde 
de bir noktaya dokunmak istiyorum : 

NATO stratejisinin bizim menfa aitlerimize ve 
ihtiyaçlarımıza cevap vermediğini çok yetkili bir 
zatın ağzından öğrenmiş bulunuyoruz. Savunma 
Bütçesi Karma Bütçe Komisyonunda müzakere 
edilirken, en sonunda ikinci Genelkurmay Baş
kamı Sayın Orgeneral Refik Tulga söz aldı ve 
(bir seneden beri millî bir strateji üzerine çalış
maya başladıklarını, Türkiye'nin ihtiyaçları ve 
•menfaıatleri bakımından politik bir direktifin .tes-
biıt edildiğini, bu politik direktifin Hükümete 
tetkik edilmek ve onaylanmak üzere sunulduğu
nu, fakat Hükümetin bu direktifi tetkiki ve 
onaylaması uzun süreceği için, vakit kaybetme
mek üzere, Genelkurmay Başkanlığımızın çalış
malarına devam ettiğini, bunun sonunda millî 
stratejik bir konsept meydana getirildiğini ve en 
sonunda da Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesinin 
meydana geldiğini belirterek izah etti. Bu dedi. 
«Şematik bir şey değildir, hiçbir yerden taklit 
yoliyle alınmamıştır. Tamamen kendi millî ihti
yaçlarımız ve yurt savunmamız göz önünde tutu
larak meydana getirilmiştlir» dedi. Demek ki, bir 
seneden beri Genelkurmayımızın yeni (bir strateji 
ve adı da millî strateji olan bir strateji üzerinde 
çalışmak lüzumunu duyması, ve buna dayanarak 
yeni Ibir strateji meydana getirilmiş olması da 
gösteriyor ki, NATO stratejisi bizim millî men
faatlerimize ve savunmamıza yeterli değildir ve 
gerektiği kadar cevap vermemektedir. 

Kıbrîs hâdisesi ise bunun cevap vermediğini 
apaçık göstermiştir. Johnson'un mektubu, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin hemen hepsinin NATO'nun em
rinde olduğu için kullanılamaması, jet -(benzininin 
kesilmesi, ikili Andlaşmalar gereğince silâhları 
kullanamryacağımızm ele alınması, NATO dev
letlerinin bize ötomatikman yardım etmiyeceği-
hin belirtilmesi, çıkarma gemilerimizin bulunma -
ma'sı ve ondan sonra millî kampanya -açarak çı
kartma gemileri yapmamız. Bütün bunlar bu hâ
diseler başka 'bir argümana lüzum kalmadan gös
teriyor ki, NATO çerçevesi içerisindeki strateji 
bizim millî ihtiyaçlarımıza cevaıp vermemektedir. 

En son olarak islâm Paktı üzerinde de Hükü
metin bir noktaya dikkatini çekmek isteriz : 

Buyurdular ki, «Eğer islâm Paktı gibi bir te
şebbüs Müslüman devletler arasında tefrika ya-
ratmıyacaksa, hepsini birleştireeekse buna taraf
tar oluruz, tefrika yaratacaksa taraftar olama
yız.» Fakat şu noktayı da işaret etmek lâzım ki, 
daha bu teklif ortaya atılır atılmaz ortada tefrika 
alâmetleri Ibelirdi, Orta - Doğu'nun bâzı kuvvetli 
Müslüman devletleri, meselâ Mısır, derhal buna 
karşı vaziyet aldı. Her halde bunun üzerinde 
titizlikle durmak ve düşünmek lâzımdır, sebebi 
nedendir diye. Hele bu teşebbüsü ortaya atan 
memleketin Suudi Arabistan olduğu, Suudi Ara
bistan'ın demokratik değil, teokratik bir devlet 
olduğu, Suudi Arabistan'da yabancı petrol şir
ketlerinin, özellikle Amerika'nın, büyük menfaat
leri olduğu da 'göz önünde tutulursa ve vaktiyle 
Alman emperyalizminin de Orta - Doğu ve Ya
kın - Doğu'ya Pan - tslâmizm hareketiyle nüfuz 
etme çabasını gösterdiği hatırlanacak olursa her 
halde bu teşebbüs üzerinde çok hassasiyetle dur
mak, acele etmek ve bunun nedenleri, bu teşeb
büsün arkasında ne gibi menfaatler ve hesaplar 
döndüğünü iyice hesaplamak gerekir. 

Güney Vietnam meselesine gelince : Sayın 
Dışişleri Bakanı; «Bizden böyle bir talep vâki ol
mamıştır» dediler. Böyle bir talep vâki olmamış
tır ama olması çok muhtemeldir. Amerikalı Dean 
Rusk başka memleketlerden yardım isteneceğini 
açıkça belirtmiştir. Mc. Namara yakında mem
leketimize gelecektir. Hamfri Uzak - Doğu'da 
seyahate çıkmıştır, maksadının yardım istemek 
olduğu (belirtilmektedir. Binaenaleyh, çok ya
kın bir zamanda tıpkı Kore misalinde olduğu gibi 
bir vaziyetle .karşılaşmamız muhtemeldir. Binaen
aleyh, çok mühim bir soruyu sadece bizden bir 
talep vâki olmadı diye kestirmek bence gereken 
önemi vermek değildir ve soruyu da cevaplandır
mak değildir. 

'Saygılarımla. (T.I.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 
Sayın Bakan söz mü istiyorlar? 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRI 
ÇAĞLAYANGlL (Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malûm olduğu üzere dış politikamız Kıbrıs 

mevzuunda açılan genel görüşme sırasında uzun 

— 606 — 
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Iboylu görüşüldüğü cihetle, müzakerelerin kifaye
tini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bolu Zonguldak 

Ahmet Çakmak Kemal Doğan Sungun 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik örierigesi aley
hinde üç arkadaş söz al'dı. Bunların ibaşmda 
evvelâ Sayın Kasım Gül ek'in söz talebi geldi. 
Diğer arkadaşlar, Tarık Ziya Ekinci ve Rifat 
Baykal'dır. 

Buyurun Sayın Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka

daşlarım, yeterliği kabul etmemenizi rica ediyo
rum. 

Demokrasimizde talihsiz gelişmelerle karşı 
karşıyayız. Üzülerek misallerini burada gördük 
görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasimizin te
minatı bu Meclistir. Meclis milletvekillerinden 
terekkübeder. Milletvekilleri kendilerine milletin 
verdiği vazifeyi göremiyorlar. Yeterlik önergeleri 
geliyor, ancak gruplar konuşabilmiştir. Bütçe 
görüşmeleri grupla Hükümet arasında bir diya-
logtan ibaret kalmıştır. Grup önceliği bir ihti
yaçtır, ama grup önceliği diye milletvekilini va-
ızife görmekten alakoymak doğru bir hareket ol
maz. Çare tüzüktür derler. Muhterem arkadaşla
rım, tüzüğün değişmesi çak uzun vadeli bir iştir. 
önümüzdeki tüzük 1927 senesinde kaibul edilmiş-
olan tüzüktür. Onun da aslı 1 nci Meclisi Mebu-
sandan gelir. Meclisi Mdbıısanm tüzüğü de 1890 
senesinde Fransız Meclisinden alınmış tüzüktür. 

Muhterem arkadaşlarım, tüzüğün değişmesi 
için yıllarca yapılan gayret bir netlice vermemiş
tir ve vermiyecektir. Buna derhal bir çare bul
mak zorundayız. 

Toplantılara ilgi yoktur diyoruz. Milletvekili 
gelmiyor. Ellbette gelmez Milletvekili. Miletveki-
linin burada söz hakkı hemen hemen bu usul do-
layısiyle kalkmıştır. Milletvekilleri çalışmaları 
zorluyor, gündem dışı söz istiyor, gündem dışı 
'Başkanlık zorlukla söz verebiliyor. Gündemde söz
lü sorular yüzlerceyi bulmuştur ve burada Mil
letvekili sözlü soru dolayıslyle içinden geleni 
söylemeye zorlanmaktadır. Onun da sebebi 
konuşma imkânını bulamıyor. Milletvekili söz 
söyliyemiyoceğini evvelden biliyor, radyo ya
yınlıyor. Bugünkü öğle radyosunu dinliydiler 
duymuşlardır. «Gruplar adına konuşmalar (bite

cek, arkasından Bakan cevap verecektir» dedi 
radyo. Yani milletvekillerinin kendisi adına ko
nuşma imkânı olmadığını daha bu sabahtan 
dinledik. Bunu önlemek için yeterliği kabul et
meyiniz. Burada konuşulacak daha önemli ko
nular var. Burada dokunulmıyan birtakım ko
nulara kendi adına konuşacak milletvekilleri 
dokunacaklardır. Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tü
mü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 63 135 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 874 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 100 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 17 461 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 36 948 443 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 940 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 650 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 13 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 29 932 495 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 560 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç Ödemelri 800 000 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Dışişleri Bakanlığı bütçesinin gö
rüşülmesi bitmiş ve kabul edilmiştir. 

b) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi : 

f>. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/6, Cum
huriyet Senatosu 1/623) (Millet Meclisi S. Sa
yısı: 46; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 

6. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasansı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/11; Cumhuri
yet Senatosu : 1/626) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 35; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 720) 

7. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/13; Cumhuriyet Senatosu: 
1/627) (Millet Meclisi S. Sayısı 37; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı: 721) 

S. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/14; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/624) (Millet Meclisi S. Sayısı : 37; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 722) 

BAŞKAN — Lütfen Millî Eğitim mensup
ları ve Komisyon yerini alsın. Şimdi Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Efendim, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üze
rinde grupları adına söz istiyen arkadaşları oku
yorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Nuri Kodaman-
oğlu, Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, 
C. K M. P. Grupu adına Sayın Muzaffer özdağ, 
T. î. P. Grupu adına Sayın Yusuf Ziyaaddin Ba-
hadmlı, A. P. Grupu adına Sayın Ahmet Nihat 
Akay, M. P. Grupu adına Sayın Hasan Lâtif Sa-
rıyücc. 

Bilâhara grupları adına ikinci defa söz is
tiyen arkadaşlar: 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Kasım Küfrevi, A. 
P.Grupu adına Sayın Fahri Uğrasızoğlu, T.l. P. 
Grupu adına Sayın Behice Boran, C. H. P. Gru
pu adına Sayın Nuri Kodamanoğlu, A. P. Gru
pu adma Sayın Ahmet Nihat Akay'dır. 

Şahısları adma söz alan arkadaşlar : Hayret
tin Uysal, İhsan Ataöv, Sadi Binay, Kasım Gü-
lek, Mehmet Ali Arsan, Hâlim Araş, Ali İhsan 
Balım, İbrahim Boz, Abdurrahman Güler, Ah
met Nihat Akay, Şevket Bohça, Şevki Güler, 
Mevlit Yılmaz, Mahmut Bozdoğan, Mustafa Ak
alın, Nuri Kodamanoğlu, Ali Rıza Çetiner, Halit 
Cop, Kemal Şensoy, Nermin Neftçi, Şükrü Koç, 
Mustafa* Kemal Yılmaz, Muzaffer Şâmiloğlu, Ta
lât Köseoğlu, Cemal Yavuz, Necati Kalaycı, Ke
mal Nebioğlu, Ziyaeddin İzerdem, Celâl Nuri 
Koç, Süleyman Onan, Sabahattin Uzunoğlu, ll-
yas Kılıç, Osman Saraç, Ali Karcı, Osman Yük
sel, Sami Binicioğlu, Himmet Erdoğmuş, Rıza 
Kuas, Süleyman Arif Emre, Sabri özcansan, İh
san, Kabadayı, Fahri Uğrasızoğlu, Ahmet De-
miray, Ali Esat Birol. 

Görüşmeler başlarken bir hususu hatırlatmak 
istiyorum. Millî Eğitim bütçesiyle birlikte An
kara. Ege ve İstanbul üniversiteleriyle İstanbul 
Teknik üniversitesi bütçelerinin tümü üzerinde 
görüşme cereyan edecektir. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Ko-
daınanoğlu'nun. Buyurun. 

Efendim grup adına yapılacak birinci görüş
meler yirmi dakika ile sınırlıdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN
OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, C. H. P. Grupu adına Millî Eğitim Ba-
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kanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve tenkidlerimizi 
arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Mâruzâtımız, ikisi filizofik ve stratejik plân
da, diğer ikisi de tahsisat ve tatbikat plânında 
olmak üzere dört noktada toplamak istemiştik. 
Zaman tahdidi bulunduğu için Türk Millî EğU 
timin meseleleri üzerindeki, yapıcı olmasını yü
rekten dilediğimiz, tekliflerimizi maalesef ön plâ
na o. lnııyacağız. Tekrar ikinci sözcü olarak söz 
almış bulunuyoruz. Yüksek Meclise yeterlik öner
gesi verilmez, ya da verilir de reddedilirse Millî 
Eğitimin çok ciddî hizmet sahasında birtakım ya
pıcı görüşlerle desteklemek ve değerli Bakanımı
za ya da Bakanlığımıza yardımlarda bulunmak 
istiyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri : 
Türk Millî Eğitiminin felsefesi ve ilkeleri.. 

Cumhuriyetin kuruluşu ve özellikle Tevhidi 
Tedriasat Kanunu ile birlikte teshit ve ilân 
olunmuştur. 1961 Anayasasının muhtelif mad
delerinde en güzel ifadesini bulan bu ilkeleri 
tekrara ne vakit ne de ihtiyaç vardır. 

Bütün Cumhuriyet hükümetlerinin, sada-
katla benimsediklerini ilân ve anahatlariyle 
de tatbike çalıştıkları bu ilkeler, Millî Eğitim 
kadrolarımızın değişmez ülküsü olagelmiştir. 

Ancak, çok partili hayata geçişimizle bir
likte, lâiklik ilkesi etrafında partilerarası bir 
ihtilâfın zuhur ettiğini görüyoruz. 

Bugün kültür ve politika kadrolarını te
dirgin etme safhasını aşarak, bir medeniyet 
mücadelesi hüviyetini iktisabeden bu ihtilâfın 
üzerinde durmadan geçemiyeceğiz. Zira, mil
lî eğit'im hizmetlerini, içinde cereyan edeceği 
kültürel ve politik atmosferin tesirlerinden 
tamamiyle tecrit etmek imkânı yoktur. 

Anlaşmazlığın asıl karışık olanı, Batı me
deniyetine mensubolduğunu idda,ya da zan
nedip onun en temel ilkesine karşı koyanların 
tutumundan doğmaktadır. 

Batı medeniyetinin gerçek temelini bulama
manın bu acı fakat istifadeli tecrübeleri ya
kın tarihte bize bir imparatorluğun tasfiyesine 
mal olmuştur. Birçok devrimlerimizde de ol
duğu gi'bi bu gerçek temeli bula'bilmck için 
Atatürk'e kadar beklemek gerekmiştir. Ata
türk'ün gerçekten dahiyane bir sezişle teşhis 
ettiği bu temel nedir ? 

Sokrates'den Voltaire'e ve J. P. Sartrc'a 
kadar, Batı düşüncesinin büyük kahraman 

ve kurbanlarına borçlu olduğumuz bu ilke; 
insan düşüncesinin kayıtsız şartsız hürlüğü
dür. Şöhretli Batı yazarlarının dilinden Lai-
cisation de la Pensee tabiriyle ifade edilen bu 
ilke: İnsan kafasına ne dinî, ne ferdî ne sos
yal, ne ideolojik ne de başka çeşit bir kalıp ge-
çirilemiycceğinde ısrar eder. İnsan aklı ve ya
ratıcı zekâsı, belli istikamette ve belli sınır
lar içinde çalışmaya zorlanamaz. 

Bu temel ilkenin Batı'da verdiği en olgun 
meyva Batı ilmî, en değerli formasyon da ilmî 
zihniyettir. Onun içindir ki, «Hayatta en ha
kiki mürşit ilim olmuştur». 

Sayın milletvekilleri, 
Çağımızda lâik düşünce iki ayrı yönden 

tchdidedilmektedir. Bunlardan biri dinî fana
tizmdir. Yurdumuzda din istismarcılarının 
idare ettiği bu güç, dinî aklın ve ilmîn alanın
da söz sahibi yapmaya siyasi iktidara hâkim 
kılmaya çalışmaktadır. Vicdanlarda üslenip 
kafalara kumanda etmek istiyen, siyasi men
faat çarklarını işletip, iktidarlara emretmek 
ihtirası içlin olan hu fanatizmde dünya dü
zeninden elini çekmiş, Tanrı ile vicdan arasın
daki gerçek yerini bulmuş temiz dinî duygula
rın bir ilgisi yoktur. 

Batı dünyası bu mânevi barışa, sadece fikir 
kahramanları sayesinde değil, aziz Origenes'den 
Martin Lüther'e kadar birçok din liderinin yardı-
miyle varmıştır. Bize gelince, henüz çilemizin he
nüz dolmadığı anlaşılıyor. 

Düşünce özgürlüğünü tehdideden diğer akım, 
ideolojik famottlizmdir. 

Komünizm gibi insanlığı madde olarak kurtar
mak, tek tanrılı dinler gibi manen kurtarmak id
diasında olan fanatik sistemler, ne başka sistem
lere, ne de kendi içlerinde başka görüşlere göz 
yumamazlar. Her idealist doktrin, kendi hakikat
lerine fanatik bir şekilde bağlandığı için, bu ha
kikatleri paylaşmıyanları zorla yola getirmek şev
ki tabiisinden kurtulamamaktadırlar. 

Onun içindir ki, biz, bir yandan dinî fanatiz
min, öte yandan da marksist fanatizmin karşı si
yasi partilerimizde yerleşmek istidadını endişe ve 
mücadele azmiyle karşılıyacağız. 

Dinî fanatizm ile Komünizm doğmaları itiba
riyle farklı olsalar bile, yerleşmek için aynı for
masyonda kafalara ve vicdanlara muhtaçtırlar. 
Onun içindir ki, Komünizme karşı dinî fanatiz-
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mi savunma çaresi zannetmek boş ve tehlikeli bir 
ümitten ibarettir. Fanatik bir dindardan azılı 
bir komünist yaratmak için dinî doğmaların ye
rine marksist doğmaları koymak yetmiyecektir. 
Kazanılmak istenen böyle bir kişide hür düşünce 
itiyat ve formasyonu bulunmadığı için bunu yık
mak gibi bir mücadele vermeye ihtiyaç yoktur. 
Bugün Mısır'da, İran'da ve bir çok islâm memle
ketlerinde gördüğümüz neticeler buna itiraz eden
ler için susturucu bir cevaptır. Onun içindir ki, 
Komünizm açıktan mücadeleyi göze alamadığı 
ülkelerde, dinî fanatizmin teşvikçisi olmaktadır. 

OSMAN ZEKİ YÜKSEL (Antalya) — Sen 
bölüyorsun, onların emri ile mi geldin?.. 

NURt KODAMA.NOĞLU (Devamla) — Ben 
buraya millî irade ile geldim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu üç dakika
nız var karşılıklı konuşmayınız. 

v Sayın Osman Yüksel size de devamlı müdaha
leleriniz dolayısiyle bir ihtar cezası veriyorum. 

NURt KODAMANOĞLU (Devamla) — Tür
kiye'de dinî fanatizme arka çıkanlar, kesinlikle 
bilmelidirler ki: Bu yolla, yurdumuzu sadece Or
taçağ karanlıklarına atmak değil, Komünizme de 
hazırlamaktadırlar. 

Bütün sosyal ve kültürel âfetlere karşı korun
manın olduğu kadar, yaşamanın da baş şartı, 
kayıtsız şartsız düşünce özgürlüğüdür. Bunu 
böyle bilmemiz gerekir. 

Biz, millî eğitimimizin en büyük eksiğini böy
lesine bir özgürlük formasyonunu gereken sağ
lamlıkta kuramamış olmasında buluruz. İlim ve 
ilmî zihniyet Türk Eğitiminin başkaygusu olma
lıdır. 

Köy okulundan üniversitesine kadar bütün 
eğitim kurumlarımız ve mensupları kendi nefis
lerinde ve çevrelerinde bu temel derdin ıstırabını 
yaşamaktadırlar. Onlara bu şerefli mücadelele
rinde yardım etmek gerekir. Yoksa, herkesin sa-
ğmdakini gerici, solndakini komünist olarak suç
ladığı bir vehimler ve baskılar zindanı yaratma
malıyız. 

Hiç şüphesiz, bir toplum bütün suçlulardan 
arınmış değildir. Ne var ki, bunun ölçüsü Ana
yasadır. İktidarı ele geçirenlerin kendi görüşle
rini ve ölçülerini kanun gücünde görmelerine ce
vaz verilemez. 

Atatürkçülüğü her çeşit yorumlamak belki 
mümkündür. Fakat ilmin, dışında mürşit arama-
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nın Atatürkçülük olmadığı kesindir. (C. H. P. 
den «bravo» sesleri) 

Eğitimimizin stratejik meseleleri ile ilgili gö
rüşlerimizi ikinci konuşmamıza bırakarak sayın 
iktidarın tatbikat plânında ümit kırıcı bulduğu
muz birtakım tasarrufları üstüne eğilmek istiyo
ruz. 

Sayın Başbakan'm çeşitli beyanlarını, Sayın 
İktidar Partisinin, plâv edebiyatından plâna iti
bar inancına yöneldiğine yormuş ve sevinmiştik. 
Ne yazık ki, Millî Eğitim Bakanlığındaki uygu
lamalar, plâna sadakatsizlik devri açmıştır. 

Bilindiği gibi kalkınma plânı liseleri üç se
beple dondurulmuştur. 

1. Lise öğrenci sayısı istihdam imkânlarımızı 
aşmıştır. 

2. Teknik öğretimde ise, aksine ihtiyaçtan 
az Öğrenci vardır ve bu yöne bir kaydırma şart
tır. 

3. Hiçbir eğitim kurumu ile kıyaslanamıya-
cak kadar ağır şartlar altında, adeta çığrmdan 
çıkmış olan liselerimizi; zamanla ıslah edilebilir 
bir yola sokmak gerekmektedir. 

Bu sebeplerden herbiri tek başına, vahîm bir 
durumu ifade ettiği için, partimiz bütün siyasi 
riskleri göze alarak liseleri dondurmuş ve imtiha
na bağlamıştır. İki yıl sadakat ve dürüstlükle uy
gulanan bu rejim ile, plân hedeflerine yaklaşma
ya çalışmış idik. Ne yazık ki, Adalet Partisi Hü
kümeti, seçimlerden hemen önce, hem de giriş 
imtihanları yapılmış olduğu halde, şartların va
hametini ve idari devamlılık ve ciddiyeti hiçe 
sayarak, herkesi kabul ve kaydettirmiştir. Böyle
ce, 31 bin olması gereken yeni kayıt, 39 bin 500 e, 
yükselmiştir. 

Şimdi soruyorum, üç yıl sonra üniversite ka
pılarından geri dönecek ve sokaklara dökülecek 
bu çocukların vebali kimindir? (A. P. sıraların
dan görültüler) Farzımuhal bunlara yer bulsa
nız bile nerede istihdam edeceksiniz. (A. P. sıra
larından, «Sizden devraldık», sesleri) Görüyo
rum ki, günahlarınızın vebalini eski iktidarlara 
atfetmekte pek beceriklisiniz. (Gürültüler) İh
tiyacımız olan her üç öğretmenden ancak birisi 
elde mevcut. 

İkincisinin yerini ortaokul öğretmeni ile dol
durmuş, üçüncüsünü ise hiç bulamamış iken bu 
yıl yedi lise daha açmanın tek mânası oy topla
maktır. Bir mühür bir de müdür politikasını 
hortlatmayınız. Aldatılanların tepkisi ağır olur. 
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Sayın Milletvekilleri, 
Seçimlerden hemen önce, Sayın Başbakan ve 

o zamanki bakan, Talim ve Terbiye Kurulunu tas-
viye tehditleri yağdırarak sınıf geçme rejimini 
değiştirmeye zorlamışlardır. Meslek haysiyet ve 
memuriyet şerefini, ikbal ve makama tercih eden 
bu heyet kararında ısrar edince kanunsuz emir
ler verilmiştir. Böylece, bir yandan tembelliğe 
pirim verilmiş, öte yandan da Bakanlık, kendi 
içinde alacağı tedbir ve kararlarla, kendi geliş
mesini sağlamak gibi bir müessiriyetinden ileri
si için mahrum edilmiştir. 

Ümit kırıcı bulduğumuz bir başka nokta, ik
tidarın imam - hatip okulları hakkındaki sami
miyetsiz tutumudur. Sayın Bakanın Eskişehir ko
nuşmasından şu sözleri beraber okuyalım: Bakı
nız Sayın Bakan ne diyorlar : 

«îmam - hatip okulları aslında, öğretmen okul
ları gibi birer meslek okullarıdır. (A. P. den, 
«Yalan mı?» sesleri) Bu kurumlarımızın hüvi
yetlerinin kaybolmasına taraftar değiliz... «Bu 
okulların çağdaş eğitim sistemlerine uygun prog
ramlarla teçhiz edilmeleri konusu üzerinde önem
le durmaktayız... Bunlar modern eğitim vasıta-
lariyle takviye edileceklerdir.» Bu son derece isa
betli ve çok güzel ifadelere yürekten katılıyoruz. 
Ne var ki, uygulamalar bu sözlerle taban tabana 
tezat halindedir. 

Mevcut 26 okuldan alman mezunların ancak 
üçte birini istihdam etmek imkânına sahibolduğu-
muz halde, bu okullarımızın eğitim ve öğretim 
şartları İslâm dininin mânevi değeri ile kabili 
telif olmıyacak kadar düşük iken, bir yılda dört 
tane daha yeni okul açılmasmdaki aceleciliği izah 
edemediğimizi arz etmek isterim. 

Modern müfredat programlarına gelince; İla
hiyat Fakültesi öğretim üyelerinden, Diyanet iş
leri Başkanlığı ve Bakanlığımız uzmanlarından 
kurulu bir heyetin hazırlayıp, Talim Terbiye Ku-
rulununda tasdik ve meriyete koyduğu müfre
dat programlarının, şeriat özlemcisi bir iki der
neğin baskısıyla meriyetten kaldırılmasını tehli
keli bir taviz olarak görmekteyiz. 

Biz bu okulların eğitim kadrolarını, öteki ku
rumların mahrumiyetleri pahasına takviye etmi
şizdir. Bölge yatılı okulları halinde toplıyarak 
İslâm Dinine yakışır tesis ve şartlara kavuşması 
için ciddî adımlar atmışızdır. Gayrimesul ve ba-

,zan mahiyetleri karanlık çevrelerin müdahale te
şebbüslerine set çekimsizdir. Sayın Bakanımızdan 

istirham ediyoruz, bu yapıcı yolda, İslâm dinine 
hizmet şerefini hep beraber paylaşalım. 

Sayın Bakan bilmelidirler ki: Bu okulları, bir 
meslek okulu olmaktan çıkarıp, her çeşit yüksek 
okul ve üniversiteye öğrenci hazırlıyan, lâik lise
lere karşı bir çeşit dinî lise halinde işletmek isti-
yenlerin, Anayasaya taban tabana zıt niyetlerine 
karşı koydukları müddetçe Atatürkçü samimî din
darları ve hiç şüphesiz topyekûn kanun kuvvet
lerini yanlarında göreceklerdir. (Ortadan, «Bra
vo», sesleri) 

Sayın Bakanın ümit kırıcı bulduğumuz bir 
başka tutumu, öğretmen ve idarecilerimiz üzerin
deki, son nakil ve tâyinlerle iyice belirmiş bulu
nan haksız ve tahribedici tasarruflarıdır. (Soldan 
gürültüler) 

öğretmenleri, milliyetçi ve mukaddesatçı olan
lar, olmıyanlar gibi iki kampa bölmeye çalışmayı, 
millî birliğimizin önemli bir dayanağı olan öğ
retmenler kadrosu için tehlikeli bir politika ola
rak görmekteyiz. Biz hiçbir zaman, öğretmen te
şekküllerinin, hangi yönden gelirse gelsin siyasi 
savaş yuvaları olmasına razı olunmamışızdır, 
olunmasına da müsaade etmiyeceğiz. (OMadan al
kışlar) 

Bugün üzülerek görmekteyiz ki, (Soldan gü
rültüler) ben buraya millî iradenin emriyle gel
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu üç dakika
nız var, karşılıklı görüşmelere girişmiyerek söz
lerinizi ikmal ediniz. (Gürültüler) 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan'in bu müdahaleleri müddete sayma
masını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Osman Yüksel, size de
vamlı müdahalenizden dolayı bir ihtar veriyo
rum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Mes
lektaşlarımızda liyakat, namuskârlık ve başarı 
gibi objektif ölçüler yerine, hangi dernek, ya da 
partinin sempatizanı olduğu, siyasi kanaat ve ha
yat felsefesi bakımından iktidar partisine hâkim 
ölçülere uyup uymadığı gibi sübjektif ölçülere 
itibar edilmektedir. 

Meslekdaşlar arasında yılgınlık, ümitsizlik, hiç 
şüphesiz huzursuzluk ve hattâ kötü itiyatlar ge
liştirmek istidadında olan bu ölçülere ve buna 
dayalı nakil ve tâyinlere son verilmelidir. İzin 
verirseniz bu görüşümüzü ispata yarıyacak misal
leri, kendilerini bu kürsüden savunmak imkânın-
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dan yoksun olanları mevzırabahsetmemek için, 
vermiyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerime Bakanlık bütçesinin malî yapısı ile 

ilgili kısa birtakım tahlillerle son vereceğim : 
Bu yıl bütçesiyle gayrisâfî millî hâsılamızın 

% 3,6 sı Millî Eğitime ayrılmıştır. Bu ne çok 
düşük, ne de çok yüksek bir orandır. Meselâ bu 
oran Amerika Birleşik Devletlerinde 4,5 isveç'de 
4,1, ingiltere'de 3,7, Yunanistan'da 2,1 dir. 

Kanaatimizce eğitime ayrılan bu kaynak çok 
olmamakla beraber iyi kullanılamaması dolayısiy-
le umulan sonuç alınamamaktadır. 

Filhakika, 1966 Bütçesi, ne samimîdir, ne 
objektiftir, ne de doğrudur. Arz ediyorum : 

Önümüzdeki ders yılında, yeni tâyin edile
cek öğretmenlere ait maaş kadrolarının karşılı
ğı 1966 maaş faslına konmamıştır. Devlet Per
sonel Kanununun zamlarla ilgili karşılığı ise za
ten <mevzuubahis değildir. Fedekâr ilkokul öğ
retmenlerimize ayda verilen 100 - 150 liralık 
Ödeneklerin, bu yıl mesleke katılacak olanlara 
da verilebilmesi için gereken ödenek konmamış
tır. Ders ücretleriyle ilgili maddelere geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da 111 milyon lira konmuş
tur. Oysa bir hafta evvel Hükümet bu madde
lere, parasız yatılı öğrencilerin yiyecek ödene 
ğinden dahi kısıntı yaparak, 4 milyon 650 bin 
liralık aktarma tasarısı sevk etmiştir. Bu yıl 
bu açık bütçeye konmadığı gibi, bu ders yılında 
artması tabiî ve muhakkak olan yeni ders saat
lerinin karşılığı da konmamıştır. 

Bunlar, bilinmiyen, unutulabilecek masraflar 
değildir. Ne var ki, 100 milyon civarında olan 
bu ödenekler toplamı öngörülmiyerek bütçe açı
ğı az gösterilmek istenmiştir. Böyle bir büt
çeye elbette samimî denemez. 

Sayın arkadaşlarım, bütçenin neden objek
tif olmadığını, neden doğru olmadığını, nasıl 
kanunsuz ödemelere cevaz verdiğini vaktimiz 
olsaydı arz edecektik, ikinci defa kifayet öner
gesini vermiyerek Devlet bütçesinin yüzde 10 
unu teşkil ettiği halde müzakere günlerinin 
otuzda birini teşkil eden müzakerelerde bu büt
çeyi murakabeden dışarı çıkarmak istemezseniz, 
söyliyeceklerimiz vardır. Saygılarımı sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Diler. 

Y E N I T Ü R K I Y E P A R T I S I M I L L E T M E C 
L I S I GRUPU ADINA NİHAT DİLER (Erzu
rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Millî Eğitim Bakanlığının sayın mensupları; 

1966 yılı Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesi 
üzerinde Y. T. P. Grupu adına görüşlerimizi 
açıklıyacağım. 

öteden beri insanı düşünen varlıktır diye ta
rif etmişlerdir. İnsan düşünce niteliğine sa-
hibolduğu için diğer varlıklardan farklı ve şe
refli bir sıfata sahiptir. Bu vasfı ile bilgi öğ
renmek imkânına maliktir, öğrendiği bilginin 
derecesine göre de hemcinsleri arasında kıymet 
ve itibar görmüştür. Faziletli bir düşünür, iyi
yi kötüden ayırmak diye tarif etmiştir, insan 
iradesinin iyiyi tam bildiği takdirde kötüyü iş
lemekte muhtar olamıyacağmı ifade etmiştir. 
Bilginin üstünlüğü ilmî değeriyle ölçülür, ilim 
sistem haline konmuş mevsuk bilgidir, öğre
nilen bilgi mevsuk değilse düzensizdir. Bu iti
barla bilginin azlığı çokluğu değil yanlışlığı 
veya doğruluğu bahis mevzuudur. 

Tecrübelerle teyidedilmiş sistemli bilgi, her 
gayeden uzak olarak öğretim ve eğitim mevzuu 
olmalıdır. Bu suretledir ki bir fikir idesi saf ha
kikat ortaya çıkar. Fikir idesinin bir gaye 
zımnında benimsenmesi ideali (mefkureyi) mey
dana getirir. Bir düşünürün ideal fikirlerinin 
toplum tarafından benimsenmesi ideolojiyi mey
dana getirir. Tarihin ilk çağlarından beri fik
rî istihsal kudreti fazla olan toplumlarla fikrî 
istihsal kudreti az olan toplumlar rekabet ha
lindedir. Fikrî istihsal ku'dreti fazla olan za
yıfı olanlar iktisadi bakımdan da kuvvetli top
lumun tahakkümü altına girer. Fikrî istihsal 
kuvveti zayıf olan toplumlar kendi milletinin 
fikrî ve kültürel servetini muhafaza etmek, ar
tırmak için tedbirleri almadan bütün dünyanın 
kültür kıymetlerini kendi milletine almak için 
gayret sarf ederse ister istemez öz fikir istik-
lânin ve kültürel hususiyetlerin kaybına, müs
takbel kendine fhas bir kültür birliğine sa-
hibolması gereken milletin şahsiyetsiz hale gel
mesine sebebolur. Fikrî istihsal kuvveti zayıf 
olan memleketler yalnız yerli sanayiin maddi 
menfaatlerini korumayı düşünür. Bu sanayi ise 
yabancı mucit ve müelliflerin rekabeti karşı
sında ezilir. Bu itibarla alman bilgiler mukad
derat birliği yapmış millî ruh ve şuur tarafından 
hazmedilmiş ve onun mânevi damgasiyle damga-
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lanmamış olursa müspet bir netice elde edilemez. 
Sistem haline konmuş tecrübelerle teyidedil-

miş bilgi sahibi olmak toplumun maddi ve mâ
nevi varlığının hayat ve istikbalinin teminatı
dır. Toplumun teşkilâtlanmış şekli olan Devle
tin kendi fonksiyonlarını yapabilmesi adaleti 
meydana getirir, insan vücudunda sıhhat ne 
ise Devlet mekanizmasında da adalet aynı şey
dir. Sıhhat: Bir vücutta organın kendine dü
şen görevi diğerleriyle bir ahenk içinde yapma
sı halidir. Adalet ise Devlet mekanizmasında her 
organın kendine düşen görevi diğer organlarla 
bir ahenk içinde tam ve eksiksiz görmesi hali
dir. Devletin Adalet içinde çalışması toplumun 
en yüksek terakkiye ulaşması demektir. Devle
tin âdil şekilde çalışması meikanizmada vazife 
alanları ilmî zihniyete sahip hür ruh, hür vicdan 
sahibi kimseler olmasiyle mümkündür. Hür ruh, 
hür vicdan sahibi ilim zihniyetine haiz kimse
lerin yetişmesi sistemli bir millî eğitim politika-
siyle mümkün olur. 

Bu ışık altında memleketimizin durumunu 
ele almak zarureti vardır. Tanzimattan beri 
toplumumuz Garplılaşmak yolunda hamlelere 
girişmiştir. Ancak herkesin de üzerinde itti
fakla durduğu gibi Garplılaşma tam olamamış 
Garptan elde edilenler sathi, toplumumuzun öz 
fikir ve kültürel hususiyetlerine göre benimsen
memiş olduğu için bir taklitçilik mahiyetinde 
kalmıştır. Her memlekette millî eğitimin gaye
si bilgili ve topluma faydalı kimseler yetiştir
mektir. 

Bu suretle millî eğitim politikası üstün çapta 
düşünen bilginlerin yarattığı ideal ve ideoloji ile 
memleketin istikbalini teminat altına alır. 

Her memleketin temel millî eğitim prensip
leri ve felsefesi-vardır. Bize gelince Tanzimat
tan beri Fransız, Alman, Amerikan sistemlerin
den faydalanmaya çalışmışız, bu hal bizi millî 
eğitim sahasında keşmekeşlikten kurtarama-
mış'tır. Bugün nüfusumuzun % 30 - 40 ı okur -
yazar, bunun da % 90 ı ancak gazete okuyabi
lecek derecededir. Fikir sahasında en yüksek 
payeye ulaşanlar veya o mevkide görülenler, 
mesuliyet demlide etmiş kimseler, fikirde geri 
kalmış kimseleri itham ederek suçlamaktadır
lar. Millî eğitimde başarısızlığı ilericilik, ge
ricilik fikirlerini ortaya atmak suretiyle ken
di meydana getirdikleri eseri maskelemeye ça

lışmaktadırlar. Üstün bilgili kimseler bilgisiz 
cahil kimselerin cehaletini gideren kimselerdir. 
Eğer bugün memleketimizde cehalet varsa bu
nun sebebini cahillerden ziyade bilgili kimse
lerde aramak lâzımdır. Zira karanlıktan şikâ
yet etmektense bir mum yakmak ve karanlı
ğı gidermek daha doğru değil midir? Toplu
mumuzun fikir sahasında geri kalmasının en 
mühim sebebi kendini ileri gören ve fakat bu 
ilerilik vasfının icabını yerine getirmiyen kim
selerden meydana gelmiştir. Memleket ola
rak ekonomik bakımdan da az gelişmiş bir hal
deyiz. Bunun için kalkınma plânı hazırlamı
şız. Plânlı kalkınmanın asıl unsuru teknik ele
manlardır. Plân hedeflerine uygun istenilen 
vasıf ve miktarda teknik eleman yetiştirmek 
gerekmektedir. Bu âtıl iş gücü istihdamını da 
ilgilendirmektedir. Plânda insan gücü istih
dam, eğitim ve öğretim mevzuları bir arada 
birbirine bağlı olara'k ele alınmıştır. Çeşitli 
alanlarda çalışan toplanı işgücünün hangi va
sıfta elemanlardan meydana geleceği üzerinde 
durulmuş böylece eğitim müesseselerinin yetiş-
tirceği insan sayısı ve bunların vasıflan ile il
gili hedefler tesbit edilmiştir. Plâna göre mil
lî eğitim politikamızın temel prensipleri ve fel
sefesi VII nci Maarif Şûrasında tesbit edilmi-
ye çalışılmıştır. Maarif Şûrasının tanzim et
tiği raporların önsözünde: 

1. Eğitim ihtiyaçlarını tesbit ve buna gö
re eğitimin temel ilkelerini vaz'etmekle işe baş
lamak, 

2. Sonra bu temel ilkelere dayanarak ve
ya bunları kriter alarak eğitim sistemine dâ
hil her derece ve tipteki kurumları ciddî bir 
revizyona tabi tutmak, 

3. Nihayet bu sistem içinde ve memleketin 
millî gelirini ve insan gücünü, ihtiyaçlarını 
dikkate alarak bütün memlekette yayılmasını 
ve gelişmesini sağlıyaeak uzun aüreli plânı ha
zırlamak en doğru yol olur. 

Bakanlığımızda devam eden eğitim plânla
ması çalışmalarına esas olan plânlama anlayı
şı ve hareket tarzı budur. Verilen talimatta 
millî eğitimi hayatımızı istikrara kavuşturacak ve 
eğitimin bütün yurdumuzda belli ıbir sistem için
de süratle yayılmasını ve gelişmesini sağlıyaeak 
uzun süreli bir plâna muhtaç bulunduğumuz 
açıklanmış ve. Plânlama Kurulunun böyle bir 
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plânın hazırlıklarını yapmak amaciyle kurul
duğunu ve eserinin Millî Eğitim Şûrasına su
nulacağı belirtilmiştir.» Diye önsözle başlıyan 
VII nci Şûranın çalışmaları iki cilt halinde 
derlenmiş muhtelif komisyonlara ait raporlar
la teslbit edilmiş tedbir ve tavsiyelerdir. Şûra
nın toplanmasından bugüne kadar millî eği
tim sistemimizde sarf edilen para ve emeğe 
rağmen bir gelişme 'olmamıştır. Bunun sebe
bi : 

.1. M'illî Eğitim Teşkilâtında mutlak bir 
merkeziyetçiliğin hâkim olması, Teşkilât Ka
nununun ihtiyaca cevap verecek şekilde de-
ğiştirilemeyişi, 

2. Köylerde miktarının fazlalığı, yerleşim 
ünitesine göre hizmeti köylere götürmenin güç 
oluşu, 

3. Millî Eğitim meselelerinin hallinde te
mel prensiplerde partilerin birleşemeyişleri ve
ya millî eğitim meselelerini de siyasi spekülâs
yonla bağlı kalmaları gibi sebeplere bağlan
maktadır. 

Yeni Türkiye Partisi olarak, millî eğitim 
politikasını parti programımızın 36, 37, 38, 39, 
40 ve 41 nci maddelerinde tesbit etmiş bulun
maktayız: (Partimiz eğitimi hayata hazırlama 
ile bera'ber bizzat yaşayış ve bütün hayat bo
yunca devam eden bir öğrenme ameliyesi neti
cesi olan bir gelişme ve geliştirme olarak an
lar. Demokrasi ile eğitimi birb'iririden ayrı te
lâkki etmez. Demokrasiyi bir eğitim prensibi 
ölçüsü ve politikası olarak düşünür ve eğitimi 
demokrasinin gelişmesi için ilk şart sayar. Va
tandaşa demokratik eğitim için gereken bilgi 
davranış ve alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
Cumhuriyet müesseselerinin temelleşeceğine ve 
demokrasinin bir yaşayış halinde gerçekleşe
ceğine inanır. 

Eğitimli demokratik varığımızın temeli olarak 
bütün diğer teminatlardan önce ve onların üs
tünde anateminat olarak telâldd eder. Ayrıca 
mıillî eğitimlin amacı vatandaşa ihtdyaç ve alâka 
kapasitesi nisbetinde gelişmesi için eşit imkânlar 
vermek, içinde bulunduğu tabiî sosyal ve eko
nomik muhitin özelliğiyle ihtiyaçlarını karşı
lamak ve vatandaşı demokratik bir cemiyet 
mensupları arasında bulunması gereken millî 
ananelelere hürmet, tolerans, anlayış, kavra
yış, işbirliği, karşılıklı yardım ve tesanüt, sev

gi ve hürmet gibi sosyal melekelerini geliştir
mektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için kulla
nılacak; metotların demokratik ve bilimsel ol
malarını zaruri görür ve bu sebepten ilmî araş
tırma ile tartışmayı bütün eğitim faaliyetlerin
de lüzumlu telâkki eder.) Şeklinde temel pren
siplerini vaz'etmiştir. 

Yeni Türkiye Partisi olarak eğitim v.e öğre
timde müspet netice elde etmek için şu husus
ların nazara alınmasını zaruri görmekteyiz. 

1. Millî eğitim dâvasını birinci derecede 
halli her sınıf ve derecede vazife alan öğret
menlere düşmektedir. Öğretmenler ilk defa 
kendi ihtiras ve cehaletlerinin esaretinden kur
tulan sonra da müspet bilgilerini öğrenicilere 
aşılıyacak vasıfta yetiştirilmelidir. Millî, ruh 
ve düşünce her türlü maddi ve şahsi endişele
rin üstünde öğretmen vicdanında yer almalı
dır. Bugüne kadar bütün menfî şartlar altın
da öğretmenlerimiz cemiyetimizin mânevi mü-
rebbileri olarak vazife gördüklerine inanmak
tayız. Ancak bu vazifelerini daha mükemmel 
bir şekilde ifa etmeleri için öğretmenliğin ca
zip bir meslek haline getirilmesini memleketin 
imkânları içinde öğretmeni ihtiyaçların tazyi
kinden kurtarmayı zaruri bulmaktayız. 

Öğretmenler için bugüne kadar lehte ka
nunlar çıkarılmıştır. Ancak, 6273 sayılı in
tibak Kanunundan kadrosuzluk sebebiyle bü
yük bir kısım öğretmenler istifade edememek
tedirler. Bunun yanında Personel Kanununun 
meriyete girmesinden sonra bu kanuna, uygun 
çıkarılacak tüzüğün öğretmenleri sınıflara ta
bi tutmaktan, sınıfları da kendi içinde derece
lere böldüğü bu suretle öğretmenler arasinda 
farklı bir durum yarattığı öğretmenlerden al
dığımız mütaaddit mektuplarla ifade edilmek
tedir. öğretmenler içinde hizmetin vüsat ve 
şümulü nazarı dikkate alınarak bölücülük ve 
ayırıcı'lık yapmaksızın âdil bir tüzüğün çıkarıl
masını istemekteyiz. 

2. Geri kalmış memleketimizin geri bölge
lerine eşit şartlar altında okul yapımını öncelik 
ve ivedilikle buralara teşmilini sosyal adalet 
ilkesinin bir icabı saymaktayız. 

3. Eğitim ve öğretim sahasında en büyük 
rol oynıyan dilde terimlerdir. Keşmekeşlikten 
kurtulmanın en başta gelen şartlarından biri 
terim (ıstılah) birliği olduğuna inanmaktayız. 

— 613 — 



M.: Meclisi B : ÖO 19 . 2 . 1966 O : 3 

Türk dili, Türk grameri, Türk imlâsı mesele
sinin süratle ele alınmasını zararlı idoolojüer-
den korumanın şartı telâkki etmekteyiz. 

4. Memleketimizde tiyatro, opera, bale, 
Garb müziği, müze ve güzel sanatların çeşitli 
kollarının geliştirilmesi için gereken tedbirlerin 
alınmasını istemekteyiz. 

5. İlköğretim yerleşim ünitesi, köy adedi
nin fazla olması dolayısiyle, yurt sathına sü
ratle yayılması için bölge okullarının yapılması 
öngörülmüş, faydalı sonuçlar elde edilmişse de, 
büyük masrafları gerektirdiğinden bir kısım 
kimseler bölge okulu yapımından vazgeçilmesi 
talebinde bulunmaktadırlar. Bölge okullarının 
maliyetlerini düşürmek suretiyle her birine te
ker teker okul götürülemiyen köy çocuklarının 
okumasını temin etmeyi zaruri bulmaktayız. 

6. Bu meyanda .her köye okul açıp öğret
men göndermeyi zaruri bulmaktayız. 

7. Orta öğretim bir çeşitlilik arz etmekte, 
çocukların istidat ve kabiliyetlerine göre değil, 
okulların tiplerine göre değişmektedir. Mev
cut öğretim sisteminde ortaokul ve dengi okul
ların ilkokulun devamı genel ve meslekî orta 
öğretimin müşeterek kaynağı ve hayata hazırh-
yan bir kurum olarak mütalâa etmekteyiz. 

8. Liselerin yüksek öğrenime değil, hayata 
hazırlıyan birer okul olarak organize edilmesi 
ve muadili okullarla beraber üniversiteye gir
mek için bir çeşitli olgunluk imtihanları siste
minin ihdasını zaruri görmekteyiz. 

9. Meslekî ve teknik öğretim; istihdam 
politikamızın bel kemiğini teşkil eder. Girişilen 
ekonomik kalkınma hamlesinde müspet netice 
elde etmemizin en müessir unsuru olarak gör
mekteyiz. 

10. Bütün okullara şâmil olmak üzere isti
dat ve kabiliyetleri fazla olanlara okuma imkâ
nını temin etmek için imtihana tabi tutulmak 
suretiyle burs verilerek fırsat eşitliğinin sağ
lanmasını. 

11. Halk eğitiminin geliştirilmesini, 
12. Okul ders kitaplarında yekmeısaMığm 

temini. 
13. Kimsesiz çocukların okumasının ve ko

runmasının teminini. 

14. Din ve ilim kuvvetlerinin birleştirilme
sini, bu yolda müspet ilim zihniyetine dayanan 
din eğitiminin yapılmasını. 

15. İmam - hatip okullarını Yüksek İslâm 
Enstitüleri ve İlâhiyet Fakültesinin ehil din 
adamları yetiştirilmesi hususunda gerekli ted
birlerin alınmasını, 

dilemekteyiz. 
Bu suretle yarının mesut ve müreffeh Türki

ye'sinin zeminini hazırhyacak bir millî eğitim 
politikasının kurulacağına inanıyoruz. 

Cemiyetimizin velinimetleri, demokratik re
jimin idaalist yolcuları bütün öğretmenler mem
leketimizin bugün şikayetçisi bulunduğumuz 
birçok güçlüklerini yenecek ruh ve zihniyette 
elemanlar yetiştireceklerine ve cemiyetimizi 
muasır medeniyetin üstüne çıkaracaklarına gö
nülden inanarak, 1966 yılı Millî Eğitim bütçe
sinin memleketimize, milletimize ve Millî Eği
timin muhterem mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, hepinizi saygılarımla selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ü. K. M. Partisi adına Sayın 
özdağ, buyurunuz. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Usul hakkında bir söz rica ediyorum. 

BAŞKAN^— Usulsüzlük yoktur. 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 

Bir hususu riyasetten öğrenmek istiyorum. Eğer 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 

Efendim, bugüne kadarki tatbikatta bütün parti 
grupları üniversiteler ve maarif bütçeleri için 
ayrı ayrı iki sözcü çıkarmakta idiler. Biraz ev
vel Riyasetten bir arkadaşımızdan öğrendiği
mize göre Riyasetin bu husustaki tutumu, geçen 
tatbikat devresi ile kabili telif olmıyacaık şekil
de, söz alan arkadaşlarımızın Millî Eğitm büt
çesi üzrerindeki konuşmalarını Millî Eğitim büt
çesi üzerinde konuşmuş olmalarını farz ederek 
6 kişiden sonra kifayet önergesi verilir ve Heye
ti Umumiyecc bu kâfi görülerek kabul edilirse 
o takdirde üniversiteler bütçesi üzerinde konuş
mak imkânı kalmıyacaktır. Riyasetin bu husus
taki sarih olarak belirtmesini arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınca hazırla
nan 11 Şubat tarihli Birleşimde Yüce Heyetini
zin tasvibine arz olunan programda bu husus 
belirtilmiş ve Yüce Heyete arz edilmiştir. Ge
çen seneki tatbikat da aynı şekilde olmuştur. 
Bunun aksine bir teklif gelir. İşin icabını Yük
sek Heyetiniz düşünür. 
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Kaldı ki, söz alan gruplar ikinci defa konuşa
biliyorlar. Bir kifayet önergesi gelmez veya 
gelen kifayet önergesi Yüksek Heyetinizce red
dedilirse, gruplar ikinci defa konuşma hakkına 
sahibolacaklardır. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Bir hususu arz etmeme müsaadelerinizi rica ede
bilir miyim1? 

Geçen devredeki tatbikattan misaller arz 
ediyorum. Bu bütçede Sayın C. H. P. Grupıı 
adına üniversiteler için Sayın Cevat Dursunoğlu, 
Millî Eğitim bütçesi için Sayın Fethi ülkü ko
nuşmuş. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ataöv 
maarif, Sayın Remzi Şener de üniversite büt
çeleri üzerinde konuşmuşlardır. 

BAŞKAN — Geçmiş tatbikat benim tetkikle
rime göre tamamiyle söylediğinizin aksinedir.. 
zabıtlar buradadır. Arz ettim, eğer yazılı öner
ge ile buraya gelirseniz, o zaman düşünürüz. 

Sayın Muzeffer Özdağ, buyurun.. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 

ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — Sayın Başfkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Türkiye Devleti, Türkiye halkının var olma, 
varlığını hürriyet, barış ve refah içinde ba-
ğıımsız devam ettirme ülkü ve iradesinin eseri
dir. Türkiye tarihinin son ikiyüz yıllık var ol
ma ve mevcudiyet savaşıdır: Cihan düzenine 
ortak, eşit ve .müessir bir üye olara/k katılabil
me, var olabilme. 

Aziz milletvdkilleri, bu bir kültür medeniyet 
ve inlkîlâp problemidir. Bu pramlem çözülme
miştir. Nesiller boyu süren kültür ve medeni
yet evrim hareketinin buhranlarından süratle 
ve sıhhatle çıkmaık millî varlık ve kültürü ciha
na hâikim seviye üstünde geliştirme, yaşatma 
ve koruma, ulaşılmamış hedef tamaımlanmamış 
ödevdir. 

Bugünkü neslin ödevi budur, Millî Eğitim 
dâvası budur. Bu çerçeve içinde Millî Eğitim 
bir bakanlık hizmeti olmanın çok üstünde mil
let ve devlet olarak var oluş dâvası ve insan
lık için bir medeniyet ödevidir. Kurtuluş 
Savaşımızın da aımacı bu idi. Devam eden Türk 
inkîlâbmm amacı budur. Mustafa Kemal'in an
latımı ile «Türk inkılâbı derin ve köklü bir 
tahavvülü, değişimi ifade eder. Devletin en 
mütekâmil tarz olan Cumhuriyet oluşu, Tünki-
ıkiye halkının, Türk milliyeti rabıtası ile birleş

mesi, millet oluşu, milletin ve devletin haya
tında ilmin ve muasır medeniyetin rehber edi
nilmesi... bir cümle ile Türk inkîlâbı, Türkiye 
halikının ano'dern bir millet oluşu hareketidir. 
Muhtevasını geçirmiş Osmanlı süpremasyonu ve 
geçerliğini kaybetmiş siyasi ümmet tatbikatı 
yerine modern millet oluşudur. 

Inıkilâp yönetiminin cumhuriyetin kurduğu 
eğitimin hedefi bu haröketi başarmak idi. Eği
time millî denilişin sebebi budur. Bu amaçta 
devletin banisi ile inkılâbı yürütenlerin tam, 
birlik ve irtibat halinde olduğunu görüyoruz. 

Cumhuriyetin ilik BaşvekiMnin ifadesi şudur: 
«Türkiye halkının siyasi, Tüıık Milletinin, har-
si fikri, içtimai tam ve kâmil bir millet oluşu 
harekti millî eğitime verilen hedef bu idi. Bu si
yaset vatanın bütününün hayatıdır. Yaşıyabil-
ıme, yekpare bir millet kütlesi olmaya bağlı
dır.» 

Aziz Milletvekilleri, bugün yarım asra yakla
şan bir çabanın ne ölçüde muvaffak olduğunu, 
tesbit edilen amaçlara ne derece bağlı kılındığı
nı ciddiyet, samimiyet ve serin kanlılıkla incele-
nıök zorundayız. İfade edilen amaca henüz ula
şılmadığı, tereddütler, inhiraflar, gerilemeler 
olduğu görülmektedir. 

Yine belirtelim ki, inkılâbın tesbit ettiği ga
ye doğru idi, kutlu idi bir gönül ve ömür ver
meye değerdi. Türkiye halkının selâmetinin, 
Türkiye Devletinin hayatının bu gayenin gerçek
leştirmesine bağlı olduğunu bugün de ifade edi
yorum. İnkılâbın amacı siyasi partilerin menfa
atleri, şahsi ciddiyet ve husumetlerle zedelenme
melidir. Yeni Türkiye'ye vücut veren anapren-
sip ve kudrette ihtilâf, zaıf ve buhran sebebi 
olur. Bu noktada milliyet ülküsü üzerinde, mil
liyet tarifi üzerindeki tartışmaları, anaprensip-
te ihtilâf yaratacak tartışmaları zararlı buldu
ğumuzu, bu Mecliste temsil edilen bütün parti
lerin bu anaamaçta, yani yeni Türkiye Devleti
ne hayat veren prensipte birleşmeleri lüzumu
nu, yani millî eğitimimizin hayati prensibinde 
birleşmeleri lüzumunu ifade ediyorum. Tarihî 
birlik ve yaşanılan müşterek bir vatan üzerinde 
yekpare, modern bir millet olma ülküsü, hepi
mizi birleştiren anaprensip. 

Aziz arkadaşlarım, son devrimin kurmayla-, 
rım bir ülkü ve kültür birliği kanun tasarısı ha
zırlamaya sevk eden fikir ve inanç yeni Türkiye'-
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nin inşa plânını 40 neı yılda tamamlanmamış 
görmek idi. 

Aziz milletvekilleri, Millî Eğitimin ideolojisi, 
Türk milletinin ifadesini Anayasada bulan ül
küler ve bu ülkülerden mülhem prensiplerdir. 
Bu Anayasa fikir ve siyaset hayatımız için za 
ruri, asgari iştirakleri ifade eder... Türk inkdâ 
bmın ve yeni Anayasanın ideolojisi demokratik, 
toplumcu bir milleteiliktir. Siyasi ümmet veya 
sınıfı milliyete tercih, millî devleti feda etmek 
olur. Siyasi ümmeti veya bir ekonomik sınıfı 
milliyete tercih, millî devleti feda etmek olur. 
Biz yönetimi imtiyazlı bir kadroya bırakan top
lum refahını gaye edinmeyi, düşünce ve tatbi
katı millî bir devlet kadrosu içinde olsa da, gay-
rimillî ve gayrimeşru sayarız. Bu ifademin mak
sadı kendini milliyetçi sayanların toplumculuğu, 
halkçılığı bir gaye ve bir metot olarak benimse
meleri lüzumuna işarettir. Siyasette toplumcu, 
halkçı olmıyan bir milliyetçilik, milliyetçilik de
ğildir. Türk inkılâbı teokrasiye karşıdır ama 
lâyısizmi de esas alır. Ateist ve antiislâmik bir 
mahiyet de taşımaz. 

Aziz milletvekilleri, Cumhuriyet Hükümetle
ri inkılâp amaçlarını gerçekleştirebilmede yurt 
ve millet çapında bir ilköğretim hizmetini temel 
amaç görmüşlerdir. Bugün bu hedefe ulaşmış 
değiliz. Büyük ümitler bağlanan plânın uygulan
ması halinde-de ancak 1972 de buna ulaşılabile
ceği ifade edilmektedir. Şunu belirteyim ki, 
genel, ilkokul öğretimi demokrasi için bir asga
ri taban olsa da modern bir millet olmaya yet
memektedir. 

Birçok ileri ulusların ortaokul seviyesinde 
bir öğretimi yüzdeyüz gerçekleştirdiklerini dik
katten kaçırmıyalım. Onlar bunu da yeterli gör
memekte ve bir lise seviyesindeki eğitimin 10 
yıllık plânla gerçekleştirilmesi yoluna girmek 
üzeredirler. 1966 planındaki ifade: «Türkiye'
de alfabesizlik, ümit bağlanılan plân uygulanır
sa, ancak 2055 yılında yendlebilecektir.» Uzak-
Doğu Devleti Japonya'da lise tahsili tedrisatı
nın yüzde yüz uygulanması plâna geçirilmiştir. 

Aziz milletvekilleri; harf inkılâbının çağ kül
türüne ulaşması için uygun bir amaç telâkki 
edildiğini, bu amaçla bu inkılâba gidildiğini ha-
tırlıyalım. Türkiye halkı bin yıllık alfabesini 
medeni hamlesini başarmada en elverişli araca 
kavuşmak için terk etmişti. Eski alfabeye bir 
kutsiyet izafe ederek esef duymak cehalettir, ba-

ııazlıktır. Ama gerekli çabayı göstermeden ye
ni alfabeden mucize beklemek de safdillilik olur. 
İşte ifade ettim: 2055 yılı... Alfabesinde 25 bin 
harf olan Japon ulusu '% 100 ölçüsünde okurya
zardır. 

Demek istiyorum ki, inkılâp yönetimi uygun 
aracı bulduktan sonra gerekli radikal çabayı 
göstermemiştir. Bugünkü yöneticiler de göster
me durumunda değildirler. 

Benden evvel konuşan sayın hatip arkadaş
lar da ifade ettiler. Millî gelirden ve bütçeden 
ayrılan nisbetler önemlidir. Fakat daha önemli 
olan bunları yerinde ve verimli kullanmaktır. 
Şunu da belirteyim, gerek az gelişmiş uluslar ve 
gerek gelişmekte olan uluslar bizden daha bü
yük nisbetleri bu konuda verimli bir yatırım 
olarak kul 1 anmaktadırlar. 

Öğrenim kademeleri tesbit edilen seviyelere 
göre eleman yetiştirmekten uzaktır. Orta öğre
timde yönetici ve öğreticiler ilkokullardan gelen 
öğrencilerin yetersizliklerinden şikâyetçidirler. 
Yüksek öğrenim ve üniversite orta öğrenimden 
liseden gelen öğrencileri pek zayıf, pek yetersiz 
görmektedir. Hayatın ve devlet hizmetlerinin 
açtığı deneme alanı ise yüksek öğrenime ve üni
versiteye iyi not vermemektedir. Bu eğitimin 
bütün kademelerinin tesbit edilen hedeflere ele
man hazırlama ve yetiştirmeden uzak olduğunu 
göstermektedir. 

Şimdi ölçü ve seviyeleri içinde köy ilkokul
lar istenim asgarisini dahi vermekten uzaktır. 
Kültür ve moral hedeflere ulaşılmadığı gibi eko
nomik. verim daimî zarar olarak ifade edilebi
lir. 

1972 veya 1977 de yüzde yüz ilköğrenim he
define ulaşma bu sebeple nazari olacaktır. 5 sı
nıfa bir veya iki öğretmenli köy ilkokulu mezu
na, ne daha ileri öğrenim kademesine devam ye
tenek ve imkânına sahiptir, ne de edindiği bilgi 
ile çevresinin şartlarını değiştirmeye kendisi 
için daha elverişli bir hayat düzeni kurmaya! 
Ordudaki tecrübeler göstermiştir ki, pek çoğu
nun ilkokulda edindiği bilgi zamanla tama ya
kın bir şekilde silinmektedir. 

İlkokul öğrenimini 15 yıl içinde tamamlama
yı toplumsal bir hedef olarak kabul eden plân 
realiteyi kavrayan tedbirleri düşünmemiştir. 
İlk öğrenim konusunda şu hususu da önemle be
lirtelim: Öğretim ve okul denince ilk hatıra 
gelmesi gereken en önemli unsur öğretmendir. 

I 
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Hiçbir meslek insan yetiştiriciliğinden önemli 
sayılamaz, öğretmen yetiştirilmesi ve görev
lendirilmesi en çok aksıyan yönü olmuştur. Ka
liteli meslekinin ehli öğretmen lüzumludur. Öğ
retmen kadrinin kıymetinin bilinmesi lüzumlu
dur. öğretmen camiasına toplumda gördükleri 
şerefli ve meşakkatli hizmetin şeref ve değeriyle 
mütenasip bir mevki ve imkân hazırlanmadığını 
bu halin yıllar yılı böyle devam ettiğini esefle 
görüyoruz. 

Çocuğun ruh ve beden yapısını seciyesini yu-
ğuran öğretmenin yetişmesi, yücelmesi, korun
ması için ciddî tedbirler alınmalıdır. Bu nok
tada ilkokul öğretmeni için tesbit ve tahdidedi-
len seviye ve formasyonu yeterli bulmadığımıza 
işaret edelim. Bütün ileri ülkelerde ilkokul öğ
retmeni yüksek okul, üniversite mezunudur, öğ
rencinin seviyesini, dimağını yuğuran, şahsiyet 
veren öğretmeni daha iyi yetiştirmek millet yö
neticilerine düşen bir ödevdir. 

BAŞKAN — Sayın özdağ, üç dakikanız kal
dı efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 
çağ kültürünü, çağ ilmini takibedebilmemiz ya
yın hayatımız ve üniversitelerdeki bilim araş
tırmaları yetersiz olduğu için bütün dünya ulus
ları ile devamlı bir rabıta kurmamızla mümkün 
olacaktır. Çağ bilim ve kültürünün ileri diller
deki bütün eserleri Türk okuyucusuna, Türk ay
dınına Türkçe temin edilebilmelidir. Bu çapta 
bir hizmeti teşkilâtlandırmak devletin ödevi ol
malıdır. Dünyanın bütün ileri dillerinde yayın
lanan ilim, sanat ve teknik eserleri 3 ay içinde 
Türkçe olarak Türk okuyucusuna, Türk aydını
na temin edebilmelidir. Bu noktada klasikler 
tercümesinin verimli, fakat yetersiz bir teşebbüs 
olarak kaldığını ifade edelim. 

Birçok bölümleri zamanın yetersizliği dolayı-
siyle çıkarıyorum. Eğitimin politikasının eksik 
yönlerine dokunayım. 

Aziz milletvekilleri, hepimizin samimiyetle 
bağlanması lâzımgelen sosyal adaleti milletin bü
tünlüğünü tecelli ettirmede millî eğitim en 
önemli bir vasıta olmak durumundadır. Bu se
beple eğitim alanında bütün Türk çocuklarına 
fırsat ve imkân eşitliği hazırlanmasını zaruri 
görmekteyiz. Eğitim hizmetinden, istifadedeki ada
letsizlik, böl gelerarası, cinsler arası, içtimai sınıf-
lar^ıası adaletsizlik yenilmelidir. Pratikte nüfu

sun % 80 ine yaklaşan köylü çocukları ilkokul 
seviyesinin üstünde bir eğitim imkânından yoksun
dur Yüksek okul ve üniversite tesbit ettiğimiz 
nisbetler içinde görülmektedir ki, dar gelirli aile
lerin, köylünün küçük esnafın küçük memurun 
ve işçinin çocuğuna hemen hemen kapalı durum- , 
da bulunmaktadır. Bu, Türkiye halkının potan
siyelini kullanmakta önemli bir noksan, önemli 
bir kusur olmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, adaletsizliği şöyle bir mi
sâlle huzurunuza getirmek isterim; Cumhuriyetin 
43 ııeü yılındayız. 40 bine yakın köy var. Her yıl 

bu köylerin her birisinden aşağı yukarı beş Mehmet 
vatan hizmetine çağrılır. -Ortalama 43 yıl içeri
sinde 250 Mehmedin, 250 köylünün emeği ve zaw 
manı alınmıştır. Tabiî ödevidir, ama bu zaman 
içerisinde İnkılâp hükümetleri, Cumhuriyet Hü
kümeti, halkın olduğunu söyliyen Devlet ve Hü
kümet, her köyden kabiliyetli bir çocuğa yüksek 
öğröi.ıim. imkânı hazırlamamıştır. Biz bunu 'büyük 
bir adaletsizlik olarak görmekte ve ifade etmek-' 
teyiz. 

BAŞKAN — Sayın üzdağ vaktiniz doldu. 
C K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 

ÖZDAĞ (Devamla) — Noksan kalan hususları 
2" nci görüşmede söyliyeceğim. Hepinizi saygı ve 
sevgi ile selâmlarım. (C. K M . P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — T. î. P. Grupu adına Sayın Ba-
hadmlı. buyurunuz. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUSUF ZÎYA BA-
HADJNLI (Yozgat) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri, 

T. 1. P. Grupu adına Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesi hakkında görüşlerimizi sunmak için çık
tığım bu kürsüden Yozgat'ın Bahadın köyünde 
ayağımda çarık, bacağımda şalvar mal güderken 
elimden tutup beni memleketimin geleceği üze; 
rinde söz sahibi eden köy enstitülerine şükranla
rımı sunarak sözlerime başlıyorum. (T. t. P. sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Basınımızda, meclislerimizde, millî eğitimciler 

rimiz arasında zaman zaman tartışmalar olur, 
«Türkiye'de bir eğitim felsefesi tesbit edilmelidir» 
kararına varılır çokluk. 

Oysaki, Türkiye'de bir eğitim felsefçsi var
dır. Okul programlarının baş sayfalarını sUsliye» 
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ve «Türk millî eğitiminin amaçları» başlığını taşi-
yan bölüm bir eğitim felsefesinin ta kendisidir. 

Ne var ki, bu amaçlar, programların baş say
falarında, âdeta lime lime bir elbiseye yamanmış 
güzel, sağlam ve yeni bir kumaş parçası görünü
mündedir. 

Ve «Türk millî eğitimin amaçları» şu satırlarla 
başlar: 

«Her yaştakileri eşit eğitim imkânları için
de, istidat ve yeteneklerine göre en üstün seviye
de' yetiştirmek; milletimize ve insanlığa yararlı, 
iyi vf verimli yurttaşlar haline getirmek; sosyal 
ve ekonomik kalkınma programının uygulanması 
için gereken, çeşitli vasıftaki insan gücünü ha
zırlamak millî eğitimin amacıdır.» 

, Sayın milletvekilleri, 
;Türkiye'mizde hangi eğitim imkânı, hangi is

tida t ye yeteneklere göre en üstün seviyede yetiş
tirmek, hangi sosyal ve ekonomik kalkınma için 
insan gücünün hazırlanması bahis konusudur. Bu
gün bıı felsefe, inanılmadığını bu uygulamanın 
yapılmadığını görmüyormuyuz? 

Türk millî eğitimin amaçlarından biri : 
«Toplum menfaatlerini kişisel menfaatlerin 

üstürde tutmak» dır. 
Bugünkü eğitimde uygulanan bu mudur? 

Yoksa bu amacı tepetakla edip, kişisel menfaatleri 
toplum menfaatlerinin üstünde tutmak fikir ve 
eylemi yurt yüzeyine yayılmamış mıdır? «Gemisini 
kurtaran kaptan» sözü hangi eğitimin yaygın fel
sefesidir? 

-Türk Mileti eğitimin amaçlarından biri : 
«Her kazancın bir emek karşılığı olması gerek-

t,iğine inanmaktır.» 
• Bugün, :;her, an bunun, tam tersini görmüyor 

muyuz? Piyangonun başına bir «millî» sporun 
sonuna bir «toto» koyarak çalışmadan kazanmayı 
radyolarla, gazetelerle, kanunlarla halka öğretme
ye çalışıyor muyuz? 
.;:;> Her'[ çof uğun, her aydının, her sorumlu me
murun, her yurttaşın zihnine «Ekmeğini emeğiyle 
elde etme, ilkesini insanlığın temel erdemlerinden 
biri olarak yazmadıkça» çalışmadan yaşamaya son 
verİl^Bffir nii?' 
• "'"Sayın1' milî et vekilleri," 
' feîr" yerde eğitim - öğretim bahis konusu ol

du mu, orada ilk akla gelecek unsur öğretmenlik
tir." 196Ö yılı Eğitim Bütçesi konuşulduğu şu sıra
da öğretmenlik bir başka anlam daha kazanmakta
dır. 

Türkiye'mizde öğretmen, genellikle halk çocu
ğudur. Hele ilkokul öğretmenleri, tümüyle, dar 
gelirli birer çevrenin insanlarıdır. Bu yüzdendir 
ki, yıllardır iktidarda olan zihniyet, bugün yine 
iktidardadır ve öğretmeni belli bir azınlığın, bir 
«mürebbisi» ya da «mürebbiyesi» olarak görmek 
istemektedir. Onlarca mürebbi uysal olacak, efen
disinin eğitim anlayışına kolayca adapte olacak, 
kişiliği silini verecektir... öğretmende bu vasıf
lar (!) yoksa, bir bey beğenmediği mürebbiyesi-
ni ne yaparsa Hükümet de öğretmene onu yapa
caktır. «öğretmene baskı», «öğretmen nakli», 
«Bakanlık emri», «göreve son» işlemleri böyle 
doğmuştur. 

Her yeni bakanın ilk sözü, «öğretmenlik ca
zip hale getirilecektir» olur. Ve cazip hale geti
rilemez. Çünkü bu olumsuzluğun içinde «müreb« 
bi» ya da «mürebbiye» gerçeği yatmaktadır. 

Bir yerde insan var mı, öğretmen de vardır 
orada, insan olan yerde insan zekâsı vardır, in
erin emeği vardır. Biz öğretmenliği bir zekâ ve 
mıek mesaisi alanı sayıyoruz, tnsan zekâsını, in
san emeğini öğretmen değerlendirir. Bu yüzden
dir ki, öğretmenliğin bir kutsallığı vardır. Yine 
bu yüzdendir ki, insana değer veren, öğretmene 
mutlaka değer verir. Oysa ki, bugünkü ikitidarm 
ilk hedefi öğretmen oldu. 

Anayasa : 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına, te

ni ol ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devletidir» diyor. 

Öğretmen açıklıyor : 
«Millî bağımsızlığımıza halel getiren birtakım 

kuruluşlara son verilmelidir. Vatanımızda bizleri 
vatansızlar durumuna düşüren yabancı ülkelerin 
içişlerimize karışmaları, petrollerimizin yaban
cılara verilmesi, topraklarımızın yabancılar tara
fından kullanılması, Anayasamızın Cumhuriyet 
anlayışına aykırıdır» diyor, öğretmen görevini 
yapıyor. Ama müfettiş karşısına dikiliyor der
hal : 

«Niçin çocuk okutmuyor da politika yapıyor
sun? 

Müfettişe göre, müfettişin temsil ettiği zihni
yete göre eğitim ve öğretim dört duvar arasında, 
A - B - C yazdırmaktır. Müfettişe göre, müfetti
şin temsil ettiği zihniyete göre yurdunu, Cum
huriyetini, Anayasasını savunmak, politika yap
mak demektir. 
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Öğretmen «lâik devlet» diyor, çünkü Anaya
sa 03de buyuruyor. Müfettiş, «ne demek? Niçin?» 
diyor, öğretmen «sosyal devlet» diyor, çünkü 
Anayasa öyle buyuruyor; müfettiş küplere bini
yor* 

Yine Anayasa: 
«Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 

fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilke
leriyle bağdaşmıyacak surette sımrlıyan siyasi, 
iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır...» bu
yurur. 

Öğretmen bu buyruktan hareket ederek, köy
lünün de insan olduğunu, insanca yaşamaya 
hakkı olduğunu söylüyor. 

Arkasından müfettiş : «Yaz» diyor, «soru : 
1.-Köylünün perişan ve sömürülmüş olduğunu 
niçin söyledin?» 

Sayın milletvekilleri; 
öğretmen sadece Kleopetra'nm mezarının ye

rini bilene, Amerika'nın bilmem ne dağının yük
sekliğini söyliyebilene numaralar veren «bilen 
kazanıyor» programının idarecisi değildir. 

Öğretmen, Anayasanın her buyruğunu öğren
cisine, halka öğretmeyi bir ulusal görev sayar. 
Söylemezse, anlatmazsa içinde bir rahatsızlık, bir 
sıkıntı duymaktadır. Birçok yasaya cephe alan 
bugünkü iktidarın bugünkü müfettişi, öğretme
nin karşısına çıkıyor yine : 

«Okuluna kalpaklı Atatürk resmini niçin as
tın?» 

«Sinemada niçin hep sol tarafta oturuyor
sun?» 

(Köylü vatandaştan niçin «halkım» diye bah
settin?) 

... ve böylece yüzlerce güldürü oyunlarına 
malzeme olabilecek sorular... 

Sonunda kimine ihtar, kimine tevbih, kimi 
sürgün ediliyor, kimi bakanlık emrine almıyor, 
kiminin de görevine son veriliyor. 

A. P. iktidarı, kendi anlayışındaki müdürleri, 
müfettişleri, partizanları seferber etmiştir. Bun
ların yaptıkları ihbarlar, tuttukları raporlar gök
teki kuşları dahi güldürmektedir. 

Hükümet bu davranişiyle bir çeşit «güneba-
kan» tipinde kişiler istiyor. Hükümetin istediği 
memur, müdür, öğretmen «düşünmiyen adam» 
olsun. Kendinden zayıflara kafa tutan, kaş ça
tan; ama kendinden güçlülere boyun eğen, «el-
pençe divan duran» kişiler olsun. Bunların ken

dilerine özgü fikirleri, düşünceleri olmasın. Birer 
«makina adam» olsunlar, Hükümet eli düğmeye 
dokunsun, makina adam yürüsün, düğmeye do
kunsun, «makina adam» dursun... (A. P. sırala
rından gürültüler) Dinleyin lütfen, dinleyin de 
sonra konuşun. 

Bu düşünce biçimi ilkel, bencil, tutucu ve 
zorba bir idarenin ilk belirtileridir. 

Kişiliği olan öğretmen, kişiliği olan öğrenci 
yetiştirir; Bugünün kişiliksiz büyükleri, dünün 
kişiliksiz öğretmenlerinin eseridir. Düşünen ka
falardan zarar gelmemiştir, hiçbir zaman... 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün yurdumuzda köy ve köy öğretmeni 

başlıbaşma bir sorundur. Çünkü köylü çoğunlu
ğu, işlenmemiş, çağdaş uygarlığın kültürün ve 
tekniğin nimetlerinden tatmamıştır henüz. 

Bugüne kadar köyü bütünüyle ele alan köy 
enstitüleri denemesi dışında bir deneme ne düşü
nülmüş ve ne de yapılmıştır. Köyün salt eğitim 
yoliyle kalkındırılacağı düşüncesinin olumsuz
luğu meydana çıkmıştır. Ekonomik gücün artırıl
ması, tarımın modernleştirilmesi, sağlık kuralla
rının yerleşmesi, iş gücünün değerlendirilmesi 
gereği artık anlaşılmıştır. 

Bütün bu sorunlara eğilecek, yeni kuşaklara 
iş eğitimiyle biçim verecek kişi, bu nitelikleri ta
şıyan öğretmen olacaktır. 

Köye aydın olarak tek başına giden öğretmen, 
köylünün dertlerine ışık tutabilen bir kılavuz öğ
retmendir. Biz köy öğretmenini böyle görüyor, 
böyle anlıyor, böyle düşünüyoruz. Köye gönde
rilen öğretmen bu eğitimin dışında ise köye ya
rarlı olacağına inanmıyoruz. 

Köy kalkınmasının, köy eğitiminin, bir keli
meyle, köy sorununun halli köy enstitüsü prensi
binden hareket edilmedikçe bugünkü eğitim dü
zeni içinde bir çözüm yolu getirileceğine inanmı
yoruz. 

Bugünkü gerçek de şudur : 
Köy öğretmeni maddece güçsüzdür. Türlü se

beplerle köyden, köylüden kaçar olmuştur. Yara
tılan çevre, hava, devletin köy öğretmenine olan 
tutumu, devrimlere tâviz, gericiliği, tutuculuğu 
okşamak, hattâ öğütlemek köy öğretmenini «is-. 
tenmiyen adam» haline getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün, tüm öğretmenleri ilgilendiren bir sı

nıf tüzükleri meselesi vardır. Personel Dairesin-
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ce hazırlanan bu tüzük, öğretmene refah sağla
ma iddiası arkasında, öğretmenleri küçük çıkar 
gruptan halinde, bölüp, birbirlerine düşürmek 
amacındadır. 

Hangi eğitim kademesinde olursa olsun, öğ
retmenlik hizmetinin Devlet için taşıdığı değer
de önemli ayrılık görmüyoruz. Hele bıranşlar 
arasındaki ayrım bilimsel bir görüş değildir. Ay
rıca ilkokul öğretmeninin hizmetini küçümseme
nin hiçbir izahı yoktur. 

öğretmenlik bir uzmanlıktır. Bir sanattır bir 
bakıma. Bu bakımdan bir memur sırasına koy
makla en azından haksızlık edilmiş olur. Bu yüz
den Personel Kanununda bu açıdan bir değişik
lik yapmaya ihtiyaç vardır. Öğretmenler de hâ
kimler gibi, subaylar gibi ayrı bir statüye tabi 
tutulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Atatürk-«okuma - yazmayı, her vatandaşa, 

kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. 
Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir mille
tin yüzde onu, yüzde yirmisi okuma - yazıma 
bilir, yüzde sekseni bilmezse bu ayıptır...» dedik
ten bu yana 38 yıl geçti. 

•-. Bugünse gerçek durum şudur : Türkiye'de 
17 milyon insan okuma - yazma bilmemektedir. 
Bütün dünya ülkeleri clkuma - yazma soru
nunu hemen hemen halletmiştir bugün. 1940 da 
yüzlerce dilden konuşan ve yüzlerce adada otu
ran Endonezya'da okuma - yazma bilenlerin 
oranı % 7 iken 1964* de % 100 olmuştur. 

•Bizde ise, bugünkü tempo devam ettiğinde 
2020 yılında ancak herkes okur - yazar olacak
tır; ••'••••"• 

Çağımızda, uygar bir ülkede okul çağını ge
çinmiş nüfusun okur - yazarlık oranı % 90 dan 
düşüık olması pek ciddî bir problem sayılır. Oy
saki Doğu illerinde okuma - yazma bilrniyenle-
rin aranı % 90 dır. 
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lik daha da artmaktadır. Hepimizin bildiği gibi, 
yüksek tahsil bir imtiyaz halini almıştır. İlk 
ve orta okullarda, en mamur şehirlerimizde bile, 
çift öğretim yapmaktadır. Buralarda okuyan ço
cuklar açılan sınavlarda da başarı göstereme
mektedir. Buna ikarşı varlııklı ailelerin çocukla* 
rını okutmaık için özel okular almış yürümüş
tür. 

Anayasanın bir buyruğu olan «fırsat eğitimi
ni» dağ köylerinedek götürmenin buıgünkü 
şartlar içinde bir tek yolu vardır: Bölge okul
ları kurmak. 

Ne var ki, bugünkü durumda bakanlık böl
ge okullarına hız ve güç kazandırmış değildir. 
Lükse gidildiği için elddri para ile az okul 
yapılmıştır. Ayrıca bu okulların yapımı ve do
natımında mütaahhit zengin etme yolu tutul
muştur. Beş milyon civarında para harcandığı 
halde halen 5 çocuk alınamamış bölge okulla
rı vardır. İlköğretimin «karma öğrenim» ilkesi 
bu okullarda zedelenmiş, erkek bölge okulu, kız 
bölge okulu açma yolu tutulmuştur. Bu okulla
rın arazileri eğitim ve üretim bakımından kul
lanılmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
T.l.P. Meclis grupumuz yaygın öğretimin kı

sa zamanda gerçekleşmesinin bugünkü şartlar 
içinde bölge oikullariyle mümkün olacağına inan
maktadır. Çünkü bugün halen 16 000 köyde okul 
yoktur. Bu köyler genellikle az nüfusludur. Her 
köye okul yapmaik zordur. Bu yüzden bölge 
okullarından yararlanmakta fayda vardır. 

Ayrıca kendi çocuklarının da şehirli çocuk
lar yanında üniversite kademesine kadar ailele
rine yük olmadan okuyabilmeleri için bir kurs 
ve yatılı okul düzeni kurulmalıdır. Demokratik 
hayatın yerleşmesi ve hızla kalkınmanın en 
önemli şartı olarak eğitimin bu usullerle ön plâ
na alınmasını esas görüyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Atatürk devri, az zamanda çok ve büyük iş

ler yapmayı amaç saymış, bu yüzden de eğiti
mi tüm halka yaymaya başlamıştı. Oysa ki, bu
günkü uygulama bu ülküyü sözde bıralkımıştır. 

Kanunlara, «Türkiye'de ilköğretim zorunlu
dur, her türlü öğretim parasızdır» kaydını koy-
aııalk yetmez. Dağdaki çobana da bu olanağı 
hazırlamak Devletin başta gelen görevlerinden» 
dir. 

Yurdumuzda eğitim konusunda eşitsizlik 
iki kademelidir: Birisi bölgeler arasındaki eşit
sizliktir, diğeri de aynı bölgede varlıklı ve yok
sul aile çocukları arasındaki eşitsizliktir. Ger
çekten yurdumuzun Doğu bölgelerinde yaşıyan 
halkın eğitim imkânları çok mahduttur., Bura-
la'rd'a yâ hiç oikul yoktur, ya da eksik öğrctmenli 
okullar vardır. Varlılklı ve yoiksul aile çocukları 
araısındaıki eşitsizlik bütün bölgelerde vardır. 
Özellikle tahsil JUdeınıesi yükseldikçe bu eşitsiz-
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Sayın milletvekilleri, 
Bugün Türk eğitimi üzülerek söylemek ge

rekir ki, ekonomik gücü yükselt olan yabancı 
ülkelerin baskısı altında bulunmaiktadır. Bu ül-
«keler kendi isteğimize ve kendi bilincimize göre 
seçeceğimiz kültür biçimleri yerine, kendilerinin 
seçtiklerini Türkiye'ye sokma ve bunların etki
lerini Türkiye'de sürdürme çabasındadırlar. 
Kendi kültürümüzü, kendi düşünce hayatımızı 
kendimiz yarataımıyacak duruma getirildik. 

Her ülke gibi biz de yaşayışımızı, düşün
cemizi, dünya görüşümüzü dünyanın alkışına 
uyarak değiştirecek, yükselteceğiz. İşte öneımli 
sorun bu. Bunu kendi bilincimizle, kendi seç
memizle mi yapacağız, ydksa yabancı ülkelerin 
yönetimi altında mı? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — O ne de-
melk? 

Y. ZİYA BADINLI (Devamla) — Ben de 
ona cevap arıyorum. Yüzyıllardan beri Arap, 
İran, Avrupa uluslariyle ilgi kurmuş ve onla
rın 'küllülerini benimsemişiz. Bu yüzden eğitim 
düzenimiz bir yamalı bohça halini almış. Zaman 
zaman kendi yaratıcı gücümüzü seferber etmi
şiz, olumlu sonuçlar almışız. Fakat yine de «ya
bancı uzman», «yabancı eğitim», «yabancı kül
tür» gibi pek parlak görülen terimlere ve uygula
malara kendimizi kaptırmışız. Bu hal 1950 don 
sonra daha bir açıklığa kavuşmuş, bu yıldan son
ra Türkiye'nin dış politikası »Amerika'ya sım
sıkı bağlanma» esasına dayatılmış, eğitim ve 
öğretim düzenimiz de aynı paralelde tutulmaya 
başlanmıştır. 

Bugün Amerikan eli köy okulundan üniver-
siteleredek bütün eğitim kollarına uzanabilmiş-
tir. 

Şu da bir gerçektir ki, Türkiye'de Amerika
lılar tarafından uygulanan bir eğitim projesi 
mutlaka olumsuz sonuçlar vermiştir. (Gürül
tüler) Deneme öğretmen okulları, Batılı eğitim 
malzemeleri hazırlama merkezi' Radyo ile Eği
tim merkezi bunlardan bir kaçıdır. Bu yerler bir 
çiftlik haline getirilmiş, adamlar kayırılmış, 
adamlar susturulmuştur ve sonunda çalışamaz 
hale getirimıişlerdir. Çünkü amaç bu değildi, 
çünkü eğitim uygulaması bizim değildi, eğitim
ciler bizden değildi. 

Sayın milletvekilleri, 
Son yıllara kadar eğitimimiz, böylesine hafi

fe alınmış böylesine komedi oyunlarına malze-
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me sağlıyacaık hale getirilmiş, böylesine tehli
keli bir serüvene sürüklenmiş değildir. 

Bir söylentiye göre sayıları 700 ü bulan Ame
rikalı kızlı, oğlanlı gençler Anadolu'nun dört 
bucağına yayılmış ve geri kalmış bir ülke olan 
Türkiye'yi eğitim yoluyla kalkındırmaya çalışı
yorlarmış!. 

Güya «Halik eğitimi ve toplum kalkınması» 
ıkonusunda hizmet görecek Türlk elemanı bulu
namamış ve «Amerikan barış gönüllüleri örgü
tü» nden yararlanılması düşünülmüştür. 

Bu kızlı oğlanlı Amerikalı gençler, yurtİü-
ımuzun çeşitli köy ve kasabalarında Anadolu 
halkının kültür düzeyini yükseltmek aanaciyle 
çalışacaklarmış. 

Böyle ciddiyetten, plândan, sağ duyudan ve 
vatanseverlikten uzak bir davranış için söyliye-
cek pek çok söz vardır: ' " ' ' 

Halk eğitimi, amacı pek belli olan bir gru-
pun hizmetine verilmiyeceği gibi; kendi ülke
mizde dahi halk psikolojisini, halk yaşantısını, 
kısacası halikı bilmiyen, halkı sevmiyen aydın
ları bile bu hizmetten uzak tutmak gerekmekte
dir. 

Kaldı ki, bu yirmilik Amerikalı gençler, 
hangi üllküleriyle, hangi bilgileriyle, hangi tec
rübeleriyle, hangi Türkiye severlilkleriyle Türlk 
halkına hizmet edeceklerdir? 

Sorunlularımız bir yabancı kompleksi için
dedirler. Onlarca, sayısı günden güne çoğalan 
sorunlarımızı çözmek için yabancı olımaik kafi 
gelmdktedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türk halkını ne barış gönüllüleri, ne yabancı 

uzmanlar, ne de içtensiz, göstermelik program
lar düzenliyenler kurtaracaktır. 

Türk halkını, Türkün kendisi kurtaracaktır. 
Beni dinlediğiniz için pek çok teşekkür ede

rim. (T.l.P. den alkışlar). 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu âdııia Sa

yın Ahmet Nihat Akay. (A. P. sıralarından, al
kışlar) 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NÎHAT 
AKAY (Çanakkale) —Aziz milletvekilleri,.çok 
iyi niyetlerle millî eğitim bütçesi için hazırlan
mıştım. Fakat iki konuşmadan sonra bende bu 
iyi niyetler yerini başka düşüncelere terk etti. 
(M. P. sıralarından bir ses : «îsteşen' de olamaz
sın») isterdim ki buraya çıkan grup sözcüsü 
arkadaşlarım bir Millî Eğitim bütçesi kargısın-
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da, bir millî müessese karşısında o müessese
nin millî karakteriyle mütenasip bir düşünce 
üslûbu içinde asla zedelemeden, asla meseleyi 
başka tarafa götürmeden, meselâ bir köy ens
titüleri meselesini ortaya atmadan, meselâ bir 
irticai meseleyi ortaya dökmeden ve hele Sayın 
Nuri Kodamanoğlu bunları dile getirmeden baş
ka mevzulardan bahsetseydi o zaman ben bir 
başka düşüncenin insanı olarak bunlara cevap 
vermek lüzumunu duymıyacak, sadece Adalet 
Partisi içinde 4 senedir bu milletin kökünden 
gelen bir sistemle tam mânasiyle kucak kucağa 
gelmiş bir sistemin yaptığımız müdafaasını tek
rar yapmaktan öteye bir düşüncenin insanı olmı-
yacaktım. 

İkinci defa konuşma imkânını bulursam 
meseleleri kabuğundan sıyıracağım, bu kabu
ğun arkasındaki gerçekleri ortaya kayacağım. 
Ben konuşmıyacağım, getirdiğim vesikalar ko
nuşacak. (Soldan alkışlar, «bravo» sesleri) 

Artık Türkiye'de bir Atatürkçü meselesi bit
melidir ve hele o kadar bitmelidir ki, Atatürk'
ün arkasına saklanan sahte Atatürkçüler, o 
muhterem insanın arkasından çekilmelidir. (Sol
dan, alkışlar) 

Atatürkçüyüz deyip akşam karanlıkları ara
sından her gün cemiyeti taşlıyanlarm, bir pen
cereden Atatürkçülük parolası altında millî 
kıymetlere saldıranların gerçek hüviyetleri ar
tık ortaya çıksın ve bu kendi çatısı altında ar
tık banlar bir daha dile gelmesin. (Soldan 
«Bravo» sesleri) 

Bir noktada iştirake varmamız lâzım arka
daşlarım. Hacıbayram Camii duvarında gördü
ğümüz sakallı bir ihtiyar gericidir ama, Kızıl-
ayda gördüğümüz bir sakalsız genç mutlaka 
ilericidir, olmaz böyle şey arkadaşlar! (A. P. sı-
ralarmdan, alkışlar) Bırakınız imam - hatip 
okullarım, gerçeği söyleyiniz, çünkü bu sözlerin 
arkasında bâzı arkadaşlarımızın bu okullara ta
hammül Cdemiyen bir zihniyeti gizlidir. Açıkça 
bunlar ifade edilsin. Bugün «Maarif camiasın
da bir fesat yuvasıdır, kapatılsın bu okullar» 
diyenlerin karşısına sade biz çıkmıyalım, hep 
beraber çıkalım. 

Onun için ikinci konuşmamda bütün bu me
seleleri birer birer vesikaları ile Türk Millî Eği
timini Amerika'nın hâkimiyeti altında göste
renlere vereceğim cevaplarla, Türk Millî Eğiti
mini bir yabancı sistemin, bir yabancı tesirin 

altında bir sosyalist dil ve üslûpla ifade eden
lerin gerçek yüzlerini ortaya dökeceğim. 

Buraya bir İşçi Partisi Sözcüsü olarak çı
kan arkadaşımın konuşmasını, arkadaşlarım 
eğer dikkatle dinleselerdi ki, ben metni cümle 
cümle tesbit ettim. Bu metnin içerisinde gizli 
olan neler vardır, onları göreceklerdi. Komü
nist manifestosunu bir vakitler neşreden sizdi
niz. Bir vakitler neşrettiğiniz eserler Lenin mü
kâfatı alan eserlerdir; (A. P. sıralarından alkış
lar, «bravo» sesleri) Bütün bunlar nereden do
ğuyor? Bir komünist jürinin karşısında, bir ya
bancı memlekette derece alan büyük bir mizah
çımız. Size göre büyük... Bir mizahçımızın Aziz 
Nesin'in ifadesi şu : «Türkiye'de her müessese
de anarşi doğacaktır. Dilde, gençlikte, üniversi
tede, halkta. Bütün bu müesseseleri kapsıya-
cak, kaplıyacak bir anarşinin arkasından ger
çek Türkiye doğacaktır.» İşte bütün bu gayret
lerin anafikri burada toplanıyor. Asıl halkı is
tismar eden, halkın sefaletini istismar eden, hal
kın fakirliğini istismar eden, asıl bunları istis
mar eden sizlersiniz. Çetin Altan'ın dün gazete
sinde, «Büyük sosyalist romancı da bizde, bü
yük sosyalist şair de bizde» dediği kimseleri bir 
liste olarak önünüze getireyim... Kimmiş o bü
yükler? Yaşar Kemaller mi, Nâzım Hikmetler 
mi? Bunlar mıdır büyük sosyalist olanlar? (Sol
dan, «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Şimdi aziz arkadaşlar, asıl cevabımı ikinci 
konuşmama bırakarak Adalet Partisi Grupu-
nun (Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görüşünü ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Adalet Partisi Meclis Grupunun Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerini 
sunmak üzere söze başjıyacağım şu sırada bil
hassa bir hususu belirtmek isterim. Türk Millî 
Eğitimi millî karakteriyle bütün millî politika
larda olduğu gibi bu karaktere uygun bir temel 
taşma oturtulmalı ve ilmin emrettiği esasta 
müşterek bir görüşe göre inşa edilmelidir. Esas
ta iştirakin sağlaması Türk Millî Eğitimini ik
tidarların üstünde gerçek mânada millî bir mü
essese haline getirecektir. 

Millî Eğitim bütçesi hakkındaki mârazatı1-
mız muhalefette bulunduğumuz zaman yaptığı
mız konuşmalarla büyük bir farklılık göstermi-
yecektir. Bir iktidar sözcüsü olduğum halde 
söylüyorum. 

— m — 
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Türk Millî Eğitimi, millî karakteriyle bütün 
millî politikalarda olduğu gibi, bu karakterine 
uygun bir temel taşına oturtmalı ve ilmin em
rettiği esaslarda müşterek bir görüşün eseri ola
rak inşa edilmelidir. Esas ta iştirakin sağlan
ması, Türk Milî Eğitimini, iktidarların üstünde 
gerçek mânada millî bir müessese haline getire
cektir. 

Millî Eğitim bütçesi hakkındaki mâruzâtı
mız, muhalefette bulunduğumuz zaman yaptığı
mız konuşmalarla büyük bir farklılık göstermi-
yecektir. Zira Türk Millî Eğitimi henüz müda
faasını yaptığımız temele oturmamış ve sisteme 
kavuşmamıştır. Bu sebeple, samimiyetin bilhas
sa böyle bir müessese karşısında, politikadan 
Önce gelmesi icabettığini, dünle bugünümüz ara
sında alışılanın aksine tam bir benzerlik bu
lunduğunu kaydetmek isteriz. 

Sayın Bakanın, Bütçe Karma Komisyonun
da Millî Eğitimin esasarı ile ilgili konuşmaları 
memnuniyet vericidir. Bu esasları millî eğitimi
mize tatbik etmek ve bu müessesenin diğer ana-
meselelerini çözmek ve hal yoluna sokmak için 
henüz zamanın imkânlarına kavuşmamış olan 
Sayın Bakandan istirhamımız, mesuliyetini de-
ruhde ettikleri Bakanlığa, ifade buyurdukları 
esasları bir an evvel hâkim kılsınlar, millî eği
timimizi istenilen istikamete yöneltsinler ve ge
lecek bütçede esasa, sisteme kavuşmuş, istika
metini bulmuş bir millî eğitimi görmek imkânı
nı bizlere vermiş olsunlar. s 

Sayın arkadaşlar, 
Bugün milletçe en çok konuştuğumuz, çare

lerini aradığımız, plânlar tasarladığımız husus, 
çağdaş milletlerin hayat seviyelerine ulaşmak, 
yarının mamur ve müreffeh Türkiye'sini mey
dana getirmektir. Bir buçuk iki asırdan beri 
sarf edilen emeklerin istenilen neticeyi verme-
yişi takibedilen yolda hatalı oluşumuzdan doğ
muştur. Bir medeniyete kavuşma gayreti içinde 
olan bir milletin her şeyden önce o medeniyeti 
tanıması, anlaması lâzımgelir. Batı medeniyeti 
dediğimiz nizamın terkibinde en mühim unsur 
olarak bulunan ilim ve ilmî zihniyet, bu mede
niyeti meydana getiren kıymetler görülememiş, 
düşümilememiş olduğu için o nizama kavuş
mamız mümkün olamamıştır. 

Kalkınma gayretlerine, ilmî rehber yapma
dan kalkmabilmiş bir milleti gösterebilmek im- ı 
kansızdır. Atatürk'ün hakiki mürşit dediği il- I 

mi, Türk kalkınmasının ve bu medeniyete ula
şabilme gayretlerinin önüne geçirmek gerçek 
yolu bulmak demek : olacaktır. Bu kalkınma 
gayretlerinde dikkat edilecek diğer.mühim bir 
nokta da, kalkınmanın maddi-mânevi kalkın
ma muvazenesi içinde yürütülmesi, zaruretidir. 
Bu muvazenenin bozulması büyük mahzurlar ye 
içtimai meseleler doğurur. Ve hele mânanın ih
mali materyalist bir satha kayma tehlikesini or
taya çıkarır. 

Bütün bu izahattan anlaşılacağı üzere, her 
şeyden önce bu kalkınmayı tahakkuk ettirecek 
ilim, teknik, fikir, kültür ve sanat adamlarının 
yeterli bir kadro halinde yetiştirilmesi zarureti 
doğmaktadır. Demek oluyor ki, topyekûn kal
kınma bir güce, insan gücüne dayanmak zorun
dadır. Esasen insan gücüne dayanmıyan bir kal
kınmanın imkânsızlığı artık herkes tarafından 
kabul edilmektedir. 

Kalkınmayı tahakkuk ettirecek insan gücü
nün yaratılması ise eğitim ve öğretim işidir. 
Kalkınmış milletlerin hepsi bu gerçeğe sarılarak 
bu yolla, bugünkü seviyelerine ulaşabilmişler
dir. 

Millî eğitimimizin de bu yola yönelmesi ve 
bu esasa oturması muhtacolduğumuz ilim,- tek
nik, fikir, kültür ve sanat adamlarını, gerçek 
münevverleri, mütehassısları yetiştirmesi, ilmi 
ve ilmî zihniyeti hâkim hale getirmesi zarureti 
ortaya çıkmaktadır, 

Bu esas millî eğitimimize hâkim ödüktan 
sonra politikamızı onun icaplarına uydurmak, 
müesseseyi yeni baştan düzenlemek icabedecek-
tir. Bu politikanın yürütülmesinde tabiatiyle 
merkez teşkilâtının bir dimağ vazifesi görmesi 
mecburiyeti aşikârdır. Onun için merkez teşki
lâtını nakil ve tâyin şubesi karakterinden kur
tararak yukarda ifade ettiğimiz mânada yeni
den kurmak lâzımgeİecektir. Böyle bir kurulu
şun içinde, başmüsteşârlık ihdasının teknik Öğ
retimin inkişafını durdurucu olduğu şeklindeki 
görüş ve tartışmalar da yerini ilmî münakaşa
lara bırakacaktır. 

Bu yeni teşkilâtlanmanın, merkezîn etrâftn-
da da yine aynı görüş ye esaslar çerçevesi için
de yeniden düzenlenmesi pek tabiîclir. v 

Burada bir hususa da aktüel olduğu için, kı
saca temas etmek isteriz : Teknik!..öğretimin 
Millî Eğitim Bakanlığından- ayrılarak bir) ba-
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kanlık haline getirilmesi konusundaki görüşe 
katılmanın mahzurlarını ve hattâ imkânsızlık
larım kaydedelim. 

Mesele Bakanlığı iki - üç bakanlık haline ge
tirmek değil, mesele bu Bakanlığı ilmî esaslara 
kavuşturmaktır. 

Sayın arkadaşlar, 
Millî eğitimimizde öğretim kademeleri de 

yukardaki teşkilâtlanmaya muvazi ilmî bir gö
rüş ile ele alınmalı şahsi heveslerden kurtarıl
malıdır. 

Memleketimizde, okul öncesi eğitim henüz 
kurulmuş sayılamaz. Temel öğretim ise arzu 
edilen şekil ve kifayette değildir. Her ne kadar 
Cumhuriyetten beri Maarifte faaliyetin ağırlık 
noktasını ilköğretim teşkil etmiş ise de, bu ko
nuda da bütün Türk köylerinin ilkokula kavuş
turulması, halkın okur - yazar nisbetinin yük
seltilmek istenmesinden başka bir şey düşünül
memiştir. Bu hususlar mühim olmakla beraber 
temel öğretimin daha birçok meselesi olduğu da 
muhakkaktır. Bugün Dünya beş yıllık ilköğre
timi terk etmiştir. Memleketimizde de ergeç 
7 -• 8 yıllık ilköğretimi kabul etmek mecburi
yeti duyulacaktır. Bu itibarla bugünden buna 
göre hazırlık yapılması icabeder kanaatinde
yiz. 

Bütün öğretim kademeleri arasında bir bağ
lantı nreveut bulunduğuna ve birine verilen de
ğer nisbetinde diğerine de aynı değerin veril
mesi şart olduğuna göre, okul çağındaki çocuk
larımızın temel öğretimden göçiı-mo hedefi, yu
karda ifade ettiğimiz gücü yaratmamıza mâni 
teşkil etmemeli, bilhassa bu noktaya önemin 
büyüğü ayrılmalıdır. 

Üçüncü kadememiz, kabiliyet ve istidatlara 
göre yönelmelerin bağlıyacağı kademedir. Mem
leketimizde çocuklarımız için ilmî testlerle ya
pılan kabiliyet yönelmesi mevcut değildir. Te
sadüf ve imkânlara göre bir yönelişin ise birçok 
şeyler kaybettirdiği ve hele muhtacolduğumıız 
insan gücünü meydana getirmede büyük bir 
mâni teşkil ettiği gerçeğini görmek ve ona göre 
tedbirler almak icabetmektedir. 

Bu kademede, teknik ve meslekî okullarla, 
akademik karakterdeki okullar ayrı ayrı mü
talâa edilmelidir. Bugünkü şekil ve düzen bir
çok mahzurları ortaya çıkardığına ve hele üst 
kademelere geçişleri imkânsız hale getirdiğine 
göre, burada teferruatına girmediğimiz bu yeni 

düzeni kurmak meseleyi kökünden halledecek
tir. 

Sayın arkadaşlar, 
Millî eğitimimizde seviye bir hayli düşmüş

tür. Kemiyeti ön plâna alan, bir görüşün tabia-
tiyle neticesi böyle olacaktır. ; 

Bu düşüklüğün malûm olan çeşitli sebepleri 
vardır. Bilhassa plânsız ve şartları hazırlanma
dan açılan okulların bugün bizi:bu hale düşür
müş olması tecrübesinden de istifade ederek, 
öğretmen kadrosu hazır olmadıkça yeni okullar 
açmaya gitmekten kaçınmanın zarureti kabul 
edilmelidir, öğretmeni nereden olsa bulurum 
zihniyeti, feci bir zihniyettir ve içtimai bünye
de kıymetler buhranı yaratan tehlikeli bir görüş 
ve tutumdur. 

Millî eğitimin her şeyden önce öğretmen de
mek olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarma
malıdır. öğretmenlik meslek olmaktan çok 
sanatkârlık karakterindedir. Bilgi, kültür ister; 
belirli bir menşeden gelmeyi, meslekî formas
yonu icabettirir. Millî bünyenin gerçek kıymet
lerine bağlılığı şart kılar. 

Her seviye ve menşeden toplanan ne bilgi 
seviyesine, ne şahsiyet ve karakterine bakılan 
bir yetiştirici kadro ile yarının insanını biraz 
sonra ifade edeceğimiz kıymetler içinde yetiş
tirmek mümkün olamaz. 

Bu menşe farkları öğretmen zümresi ara
sında birtakım kümelenmeleri doğurmakta ve 
bu hal istenmiyen neticeler ve hâdiselere doğru 
kaymaktadır. Ve hele birliği bozmada menfaat
leri olanlar da kümelenmeyi daha da tahrik 
ederek ideolojik çatışmalara elverişli bir ze
min yaratma yoluna gitmektedirler. 

Gerici - ilerici tefrikini alçakça niyetler için 
bu aziz ve muhterem zümrenin arasına sokma
ya çalışanların, içtimai hayatımızda, millî bün
yemizde açacağı uçurumları doldurmak, korka
rız ki küç olacaktır. (Soldan, bravo sesleri) Bu 
sebeple öğretmen meselesini, biraz sonra temas 
edeceğimiz gibi, cemiyette yaratmak zoranda 
olduğumuz müşterek idealin ve onun dayandığı 
terbiye sisteminin çerçevesi içinde en mühim 
bir mesele olarak ele almak şarttır. 

öğretmen okullarını lise muadili, bir okul 
haline getirmek teşebbüsü sevindirici olmakla 
beraber, temenni edelim ki, tedbir bundan iba-
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ret kalmasın. Türk içtimai nizamını kurmada, 
müşterek kıymetler içinde nesiller yetiştirme
de, maddi ve mânevi kalkınmamız için muh-
tacolduğumuz insan gücünü meydana getirme
de en büyük âmil olacak olan öğretmen bu mâ
nada yetiştirilsin, bu yetiştirme bir esasa bağ
lansın, sistem ve plâna kavuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Akay, 3 dakikanız var. 
AHMET NÎHAT AKAY (Devamla) — Sa

yın arkadaşlar, 
Mânevi hayatımızla yakın ilgisi ve diğer 

meslek okulları içinde özelliği bulunan, birçok 
münakaşaya konu teşkil eden îmam - Hatip 
okullarımıza da yine dar bir çerçeve içinde te
mas edeceğim. 

Bu okullar birer meslek okulları oduğuna 
göre, kemiyet inkişaflarının tabiatiyle, istih
dam politikamızla bir paralellik içinde bulun
ması icabedecektir. Bu konuda zaman zaman 
yapılan şiddetli münakaşanın içinde, bu samimi 
görüşle beraber bu okullara tahammül edemi-
yen bir zihniyetin de bulunduğu şüphesizdir. 
Hattâ bu görüş sahiplerinden bâzılarının bu 
okulları bir fesat yuvası olarak tavsif edip ka
patılmaları lâzımgeldiğini açıkça beyan etme
lerini, sadece kalplerindeki iman boşluğu ile 
izah etmek de mümkün değildir. Bunun izahın
da, o boşluğu dolduran Lenin aşkının büyük 
payı vardır. Bu okulları ve bu okullardan yeti
şenleri hasret duydukları âleme kavuşmada bir 
mâni gibi görenlerin bu müesseselere karşı de
vamlı taarruzları mânevi hayatımızda derin ya
ralar açmaktadır. Her teşekkülde, her müesse
sede tasvibin* imkân olmıyan, tePine müstahak 
ferdî hâdiselere tesadüf edilebilir. Bunlar o mü
esseseyi mahkûm edici sayılmamalıdır. Bir bed
bahtın yazdığı perişan bir nazım parçasını da 
bu okulların kapılarına asılmış bir yeşil bayrak 
gibi; göstermemelidir. 

Türk Millî Eğitimini, hangi iktidar iş başın
da olursa olsun, değişmiyecek, değiştirilemiye-
cek mahrekine, millî - ilmî mahrekine oturt
mak lâzımdır. Türk Millî Eğitimini bu mahreke 
o derece ; sağlam oturtmalıdır ki, hiçbir bakan 
onu oynatamasın, «Türk Millî Eğitimini 1950 
den önceki mahrekine oturtacağım» gibi veci
zelerle heveslere kapılmasın, Türk Maarifinin 
.anaunsuru, öğretimden daha önemli unsuru eği
timdir. Türk Maarifinde en çok ihmal edilen, 

1 istikameti, karakteri, mânası belli olmıyan eği-
I timin, yukarda ifade ettiğimiz ilmî - millî mah-
I rek terkibinin bir anaunsuru olduğu, bu terki

bin ilmî tarafiyle çağdaş medeniyete ulaşmanın, 
millî unsuruyla da kendimizden kopmamanın 

I bu terkipteki muvazeneye bağlı bulunduğu hiç-
I bir zaman gözden uzak tutulmamalıdır. 
I BAŞKAN — Sayın Akay, müddetiniz dol-
I mak üzeredir. 

NİHAT AKAY (Devamla) — Muhterem 
I arkadaşlar; millî eğitimimizi hangi iktidar iş 
I başında olursa olsun değişmiyecek, değştirmi-
I yecek bir mihraka oturtmak lâzımdır. Ama, 
I bu mihrak bir zaman mihrakı değildir, bu mih-
I rak 1950 nin öncesinin mihrakı değildir. Bu 
I mihrak millî - ilmî mihraktır. Yani bu mihrak 
I ilmî unsurla millî unsurun terkibinden meydana 
I gelen bir mihraktır. Bu mihrakın bu iki ananu-
t surundan ilmî unsuru bizi çağdaş milletler sevi-
I yesine ulaştıracaktır. Millî unsur da kendimiz-
I den kopmamızı önliyecektir. O halde hangi ik-
I tidar iş başında olursa olsun bu mihraka millî 
I eğitimimizi oturtmak mecburiyetinde olacağız. 
I BAŞKAN — Sayın Akay müddetiniz dolmuş-
I tur. 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — O hal-
I de bırakayım. 
I Efendim, ikinci defa konuşmak imkânı olur-
I sa bilhassa temas etmek istiyeceğim husus şu 
I idi: Bugün cemiyetimizde bir mânevi kıymet-
I 1er buhranı vardır. Bu kıymetler buhranı kar-
I şısmda millî eğitimimize düşen vazife nedir, 
I onu anlatacaktı. Müşterek bir ideal nasıl bu 
I millî eğitime hâkim İnlınırdı. Çünkü münevverle 
I halk arasında bir çatışma, köyde hocanın temsil 
I ettiği zihniyetle öğretmenin temsil ettiği zihniyet 
I arasında vakit vakit şahidolduğumuz mânevi 
I bir çatışma var. Bunların derin sebepleri, bun-
I larm kökleri maarifimize kadar gider ve bu me-
I sele maarifimizde bir terbiye sistemiyle ancak 
I çözüme bağlanabilir. Bunları anlatacaktım. Eğer 
I ikinci konuşmaya imkân bulursam bunları, bi-
I raz evvel ifade ettiğim gibi, diğer görüşlerim 
I içinde, o görüşle meze ederek anlatmak im-
I kânı her halde beni daha fazla memnun edecek

tir. 
I Hürmetlerimi, Adalet Partisi Meclis Grupıı-
I nun hürmetlerini, Muhterem Heyetinize, Muh-
I terem Bakanlık erkânına arz ederek, huzurunnz-
I dan ayrılıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Cemal Hakkı Selek, yal

nız Türkiye İşçi Partisi değil hemen hemen bü
tün parti grupları 2 nei defa konuşmak üzere 
söz istemişlerdir. Bunun sırasını da daha evvel 
arz ettim. Birinci defa bütün parti grupları 
konuşmadan parti gruplarına ikinci defa sÖ2 
veremiyoruz. 

Şimdi söz sırası Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Hasan Sarıyüee'nindir. Yalnız 19.30 da 
tatil etmemiz gerekiyor. Vakit çok az, bu müd

det zarfında konuşabilir misiniz, yoksa sonra
ki Oturuma mı bırakırsınız. («On dakika uza
tılır» sesleri) Efendim; sordum bitiririm demi
yor. Görüşecek misiniz? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCK (Çorum) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Şu halde efedim saat 21.00 de 
toplanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,23 

• < € 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millî 
Eğitim bütçesi üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Söz sırası Millet Partisi Grupu adına Hasan 
Lâtif Sarıyüee'nindir. 

Buyurunuz Sayın Sarıyüce.. 
MİLLET PARTİSİ MECLÎS GRUPU ADI

NA HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Ba
kan ve Bakanlık erkânı, 

Millet Partisi Grupu adına Millî Eğitim büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi belirtmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Artık şaşmaz bir gerçek halinde belirmiştir-
ki, Türkiye'nin kalkınması, Türkiye insanları
nın kafa ve ruhça uyanmalarına, yani eğitim 
alanında kalkınmalarına bağlıdır. Eğitim kal
kınması ile başlamıyan hiçbir kalkınma gerçek 
olamaz, başarıya ulaşamaz. Zira hazırlanan 
plân, proje ve tasavvurları gerçekleştirecek olan
lar yetişmiş insanlardır. Yetişmemiş insan gü
cüne dayanan her proje, her tasavvur başarısız
lığa uğramaya mahkûmdur. 

Bu sebeplerledir ki, biz Millet Partisi Grupr 
olarak, yurdumuz için en verimli yatırımın eği
time yönelmesi gerektiğine intnıyoruz, öncelik 
ve ivedilik kazanacak bir eğitim kalkınmasının 

kısa zamanda yurt 
kaani bulunuyoruz. 

çehresini değiştireceğine 

Her ne kadar sermaye gibi, doğal kaynaklar 
gibi, milletlerarası ticaret ve dış yardımlar gibi 
faktörler de bir memleketim sosyal ve iktisadi 
gelişmesinde önemli rol oynarlarsa da bunlardan 
hiçbirisi insan kaynağının niteliği, yetişmişliği 
kadar etkili değildir. Bu itibarladır ki, plânlı 
kalkınma hamlesine giriştiğimiz bu devrede ik
tisadi ve endüstriyel birlikte baş yeri eğitime 
yönelmiş yatırımlara vermeliyiz kanısını taşı
maktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Milllî eğitimin millî hayatımız içindeki öne

mine bu kısa işaretten sonra bugünkü eğitim ve 
öğretim sistemimizin karakter ve nirengi nokta
lan üzerinde kısaca görüşlerimizi belirtmek is
tiyoruz. 

Bugün orta ve yüksek öğretim, yurt ekono
misinin gereklerine göre ayarlanmamış bir man
zara arz etmektedir. Modern ekonomi ve tek
nolojinin talebettiği nitelikte ve nicelikte her 
kademede yetişmiş bir iş gücünün meydana ge
tirilmesine elverişli değildir. Liselerimiz daha 
çok sosyal bilimlere öğrenci hazırlamakta, üni-
ve nitelerimiz ise temelden gelen bu baskının 
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etkisiyle eğitim ve öğretim bünyemizin felsefe
sini benimsemiş- bulunmaktadır. Bu sebepledir 
ki üniversitelerimiz, Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının öngördüğü uygulayıcı ve etkileyici insan 
gücünü yetiştirecek şekilde örgütlenmemişler-
dir. Üniversitelerimiz Beş Yıllık Plânın insan 
gücü eğitiminin isteklerini gerçekleştirecek bir 
plân ve program yapamamışlardır. Böylece 
Beş Yıllık Plânım insan gücü tasavvurları, üni
versiteler yönünden iştirak olmadığı için ger-
çekleşemiyecektir. Oysaki Devlet Plânlama Teş
kilâtı ile üniversiteler arasında sıkı bir işbirliği 
yapılarak plânda öngörülen insan gücü ihtiya
cının üniversitelerce yetiştirilmesi temin olun
malıydı. Bugün için maalesef böyle bir belirti
ye raslıyamıyoruz. Her ne kadar Hükümet 
programında «Üniversitelerle Devlet daireleri 
arasında sıkı bir işbirliği kurulacaktır.» kay
dına raslıyorsak da böyle bir teşebbüsün büt
çeye ve Hükümet icı-aatma aksettiğini göreme
menin: :üzüntüsü içindeyiz. 

Hükümetin bâzı tasarrufları ile Hükümet 
Başkanının bâzı beyanlarına ilişkin üniversite 
öğretim üyelerinin demeç ve bildirilerine yine 
Hükümet Başkanınca takınılan tavır da bizde 
Hükümet ile üniversiteler arasındaki işbirliği 
va'dine pek iltifat edilmiyeceği intibaını ver
mektedir. Fakat durum nasıl gelişirse gelişsin, 
üniversitelerimiz her halde kendilerine düşen 
ödevleri yapmaktan geri kalmamalıdırlar. 

Üniversitelerimizin yurt gerçeklerine uyabil -
meleri için biran önce gerçekleşmesini temenni 
ettiğimiz bu ödevlerden birkaçına kısaca do
kunmak isteriz ; 

1. Ünivertitelerimiz en kısa zamanda kal
kınma plânının öngördüğü insan gücünü nazarı 
itibara alarak kemdi aralarında uzun vadeli 
plânlar ve programlar yapmalıdırlar. On yıl -
onbeş yıl sonrasının ihtiyaçlarını hesaba katma
dan gelişi güzel öğrenci rejimi ve öğretim tarzı 
uygulıyan üniversite ve yüksek okullar
dan memleket için hayırlı fonksiyonlar bekle
mek imkânsızdır. Bugüın de üniversitelerimiz 
tüketici, bilgi ve kültürü bir süs olarak taşımak 
itiyadında insan tipi yetiştirmiştir. Hele fa
kültelere öğrenci alımındaki dengesizlik ise da
ha, bugünden ilerisi için bizi düşündürmeye baş
lamış bulunmaktadır. Meselâ bugün bir hu-
ukukçu enflâsyonundan bahsetmek hiçbir müba
lâğalı bir görüş sayılmamalıdır. En küçük il

çemize bile birkaç tane avukat düşürken kaç 
tane teknik adamımız bulunduğunu düşünmek 
ortadaki dengesiz gelişmeyi pek güzel ispatlar 
sanırız. 

Bu durum böylece sürüp gidemez, orta öğre
timde uygulanmaya çalışan fakat henüz eski 
hamam eski tas ortamı içinde başarıya ulaşıla
mamış bulunan öğrencileri memleketin muh
taç bulunduğu öğretim hedeflerine yöneltme ça
basına asıl ünivertilerimizin başlaması M. P. 
Grupu olarak en içten dileğimizdir. 

2. Üniversitelerimiz fen ve teknik kollara 
daha geniş imkânlar tanımalıdırlar. Bugünkü 
uygulama bunun tam zıddı bir hareketdedir. 
Sosyal bilimler daha geniş bir yer tutmaktadır. 

3. Üniversitelerimiz, araştırmıyan, dayanmı-
yan bir öğretimin yetersizliğini göz önünde 
tutarak bünyeleri içinde fen ve teknik alanla
rında araştırma enstitüleri, ve lâboratu varlar 
kurmalıdır. Kulağa hitabeden ve yüzlerce kişi
ye konferans tarzında verilen öğretim tarzı ar
tık ikinci plânda kalmalıdır. 

4. Üniversitelerimiz, Türk toplumunun 
önemli sorunlarına daha fazla ve daha etkin bir 
şekilde eğilebilmeli, bu hususta Hükümetin 
bile teklifini beklemeden araştırmalar yapabil
meli, meselelerin çözüm yollarını gösterebilme
lidirler. Yaymlanabilmesi için geniş malî im
kânları hazırlamaktır. 

Üniversitelerle ilgili diğer bir konu da yeni 
üniversiteler açılması hususudur. Gerçekten de 
Türkiye, nüfusuna göre yüksek öğretim bakı
mından çok fakir bir ülkedir. Halen yedi üni
versiteye ve bu üniversitelere bağlı 31 fakülte
ye sahibiz. 1935 yılma göre yüksek öğretimde 
öğrenci sayısı sekiz misli artmıştır. Fakat bu 
artış dengeli ve programlı bir öğretimde öğren
ci sayısı sekiz misli artmıştır. Fakat bu artış 
dengeli ve programlı bir şekilde olmayıp daha 
çok sosyal ilimler dallarında olmuştur, öğrenci 
sayısındaki bu artışa mukabil üniversite sayı
mız ancak 3 misli, öğretim üyemiz sayımız da 
5 misli artabilmiştir. Bu rakamlar bize yeni ye
ni üniversitelere muhtaç bulunduğumuzu, fakat 
bilhassa öğretim üyesi kaynaklarımız bu bakım
dan da hali hazırdaki durumu bile besliyebilecek 
güçte olmadığımızı gösterir. 

Bir üniversite kurarken en başta aranacak 
şartlardan birisi öğretim üyesi bulunup buluna-
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mıyacağı hususudur. 3 ü tamamlanmış, 4 tane
si henüz kuruluş halindeki üniversitelerimize öğ
retim üyesi bulamıyoruz. Hükümet ve üniver
sitelerimiz öğretim üyesi yetiştirme meselesini 
bir program dâhilinde ele almak zorunluğunda-
dîr. Bir öğretim üyesinin yetişebilmesi için 
10 - 15 sene gibi uzun bir zaman istediğini de 
gözden uzak tutmıyarak gerekeni hemen yap
mak mecburiyetiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Yeni üniversiteler kurarken bir yandan da 
diğer önemli şehirlerimizde daha çok fen ve tek
nik olanlarında öğretim yapacak yüksek okul
lar açmayı çok faydalı buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Orta öğretime gelince : Bugün orta öğretim

de uygulanmakta olan müfredat programları, 
lüzumsuz bilgileri ihtiva etmesi, yetersiz olma
sı, öğrencileri düşündürmekten, kişilik sahibi 
yapmaktan çok ezberciliğe yöneltilmesi ve ka
rakteri ezbercilik olan bir öğretime zorlaması 
bakımından en kısa zamanda değiştirilmesi ge
rektiği görüşündeyiz. Genel kütür vereceğiz 
diye her çeşit bilgiyi öğretmek geleneğine son 
verilmesinin zamanı gelmiştir artık. 

Halen uygulanan programlarla öğretim, öğ
retici filim, lâboratuvar, radyo ve televizyon 
diğer yardımcı ders materyallerinden yoksun
luk gibi sebepler de eklenince, yalnız takrirden 
ibaret kalmakta, öğretmen de sınıfta yapılan 
takrirleri kontrol eden kişi durumuna düşmek
tedir. Hele programları mutlak surette bitir
mek mecburiyeti okulların eğitim fonksiyonuna 
büsbütün ortadan kaldırmaktadır. Zira öğret
menler derslerden başka şeyle uğraşmak zaman 
ve fırsatını bulamamaktadırlar. Böylece okul
lardan beklediğimiz, eğitmek, şahsiyet sahibi 
yapmak, millî birlik ve beraberlik duygusu aşı
lamak, kısaca iyi insan, iyi vatandaş olarak şe
killendirmek fonksiyonu hâsıl olmamaktadır. 

Dere dışında öğrencileri noksan bırakılan 
noktalarda tamamlaması düşünülen konferans, 
müsamere, toplantı gibi faaliyetleri de okulları
mızda hiç yok gibidir. Çoğunlukla okul mü
dürleri bu gibi kültürel faaliyetleri öğretimi ak
satan gereksiz bir çaba gibi telakki etmemek
tedirler. Okulları teftişe giden müfettişler ise 
kültür faaliyetlerinin gerçekten yapılıp yapıl
madığını değil, bu faaliyetlerin usulüne uygnr 
olarak defterlere işlenip işlenmediğini kontro1 

etmektedirler. Yani kırtasi bir teftişle yetin

mektedirler. 
Çağımızın sosyal, teknik ve ekonomik gerek

leri, yurdumuzun gerçek ihtiyaçları ve millî ge
leneklerimiz göz önünde tutularak orta öğretim 
ders programları en kısa zamanda değiştirilme
lidir. 

Okullarımızın yalnız öğretimek değil, bir de 
eğilmek fonksiyonları olduğu göz önünde tutu
larak her türlü tedbirler alınmalıdır. 

Orta Öğretimi ve bütün okullarımızı Ata
türk'ün daha 1923 yılında işaret ettiği gibi «Bil
giyi insan için bir süs, bir tahakküm vasıtası 
yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta, 
başarıyı sağlıyan amelî ve kabili istifade bir araç 
haline getiren ve her vatandaşı iktisadi ha
yatta âmil, müessir ve muvaffak olacak şekil
de teçhiz edebilen müesseseler» haline getirme
liyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
İlköğretim işlerimiz de millî ihtiyaçlarımızı 

tatmin etmekten uzaktır. Halkımızın % 60 nın 
okur - yazar olmaması, 15 binden fazla köyümü
zün okulsuz bulunması, 1,5 milyondan fazla ço
cuğun gidecek okul bulamaması gibi bizleri utanç 
içinde bırakacak gerçekler bir yana halihazır okul
larımızda uygulanmakta bulunan ilköğretim de 
yetersizlik içindedir. Okuyacak kitabı değil otu
racak sırası bile bulunmıyan köy okullarında ek
seriye tek öğretmen beş sınıfı birden okutmak zo
runda bırakılmaktadır. Her türlü medeni temas 
ve ulaşım imkânlarından yoksun köy şartlarına, 
bir de kötü okul, yetersiz öğretim ve eğitim şart
ları eklenince, ilkokullardan mezun olan çocuklar 
kısa zamanda okuma - yazmayı dahi unutmakta
dırlar. 

Türkiye'nin kalkınmasının okullardan başlıya-
cağıiii konuşmamızın başında söylemiştik. Fakat 
bu türlü tamamen kifayetsiz ve verimsin bir ilk
öğretimi, yurt çapında yüzde yüz gerçekleştirsek 
dahi bir netice alamıyacağımızı, yerimizde saya
cağımızı bilmeliyiz. 

İlköğretimi daha faydalı, daha özlü hale ge
tirmek için mecburi öğretim süresinin sekiz yılı 
çıkarılmasını benimsiyoruz. Ancak-bunun kısa bir 
süre içinde de gerçekleşeceğine kaani değiliz. Gün
kü halihazırdaki öğretmen kadrosu ile sekiz yıl
lık ilköğretim yapılamaz. Hem nitelik, hem de ni
celik bakımdan yapılamaz. Sekiz yıllık bir okulda 
ders verecek öğretmenlerin en az yüksek tahsilli 
olması şarttır. Aksi taikdinde heba olan senelere 
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yazık olur. Bu bakımdan realist olmaya mecbu
ru?: Ancak bölge okullarının sayısını artırmak su
retiyle köy çocuklarına daha kaliteli ve lise veya 
meslek okullarına geçiş temin eden bir öğretim 
vermek mümkündür. 

Aslında bölge okulları bu gayeler için kurul
muş bulunmaktadır.. Fakat nedense henüz sekiz 
yıllık bir öğretime geçemedikleri gibi 222 sayılı 
Kanunla görev olarak verilen yetiştirici ve tamam
layıcı kurslar da faaliyete geçememiştir. Sayın 
Millî Eğitimin Bakanından bölge okulları sayısı
nın çoğaltılmasını ve buralarda tamamlayıcı kurs
lar yanında sekiz yıllık bir öğretimin yapılması
nın temin edilmesini talobediyoruz. 

İlkokul binası yapımı işi başarılı bir şekilde 
yürütülmektedir. Bu iş illerde vali, Bayındırlık 
Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğü üçlüsü
nün infasma terk edilmiştir. Ankara istediği ka
dar plânlasın, programlaştırsın, şu kadar para ile 
bu kcdar okul yapacaksınız diye emirler versin 
iller kendi bildiğini okumaktadır, örneğin 100 
derslik programa alınmışsa il 200 dersliğe bir
den başlıyoruz. Fakat takip fikri, çevresel olanak
lardan yararlanma alışkanlığı olmadığı için bu 
başlanan 200 derslik o senenin ödeneğini yuttu
ğu gibi daha sonraki iki senenin de ödeneğini yu
tuyor. Çörum'da böyle olmuştur. Fazla okul ya
pacağız diye 1963 • 1964 1965 yıllarında top
lam olarak yapılması gerekli derslik sayısından 
35 aded noksan yapılmıştır. Bu israftır, millî 
ekonomi ve eğitimin planlanması açısından bü
yük bir kayıptır. Bu kadar büyük bir zararı mey
dana getirenlerden kimse hesap sormamaktadır. 
Geçenlerde Sayın Millî Eğitim Bakanına aynı 
konuda bir sözlü soru yönettim. «Çörum'da okul 
yapımında kimsenin suçu görülmemiştir» ceva
bını verdiler. Biz vicdanen 35 derslik noksan yap
tıranların suçlu bulunduklarına inanıyoruz. Bu 
anlavışla, bu takipsizlikle Türkiye'nin 15 bin 
köyü daha uzun yıllar okul beklemeye mahkûm 
kalacaktır. 

Söz ilkokul yapımından açılmışken şurasını 
da belirtelim ki, her ikokulun yanma mutlak su
rette lojman da yapılmalıdır. Lojman bulunmı-
yan okullara düşen öğretmelerin hali yürekler 
acısıdır, uzun boylu tasvire lüzum görmüyoruz. 

Bâzı dağ köylerine de okul yapılmakta okul 
malzemesi götürülemediği ileri sürülmektedir. Bu 
köylere de portatif malzeme ile okul yapılabilir. 

Bu köyler yol yapılıncaya kadar uzun zaman yol 
bekhyemez. 

Sayın milletvekilleri, kısaca Teknik öğretime 
de değinmek isteriz. Teknik öğretime memleketin 
büyük bir ihtiyacı bulunduğu muhakkaktır. Bu 
sebepledir ki, teknik öğretime yöneltme çabası 
başlamış bulunmaktadır. Ancak öğrencilerimizi 
bir taraftan teknik öğretime kaydırmak isterken 
öbür taraftan sanat okulu açmakta nazlı davran
ın ayv sanat okulu mezunlarının iş bulamayıp da 
memurluk, hatta tahsildarlık gibi işlere geçmeye 
çalışmalarını nasıl yorumlıyacağımızı kestiremi
yoruz. Bu mesele üzerinde ciddî şekilde durul
malıdır. Bugün sanat enstitüsü mezunları iş bu
lamamaktadır. Ellerinde yeter,derece sermayeleri 
olmadığı için de özel teşebbüse geçemiyorlar. 

. Teknik öğretimin öğretim baranşları memleke
tin gerçeklerine göre ayarlanmıştır. 

Bir kimya sanat enstitüsünün mezunları da
ha mezun olmadan angaje edilmelerine rağmen 
tornacılık, tesviyecilik, demircilik, marangozluk 
bölümlerinden mezun olanlar iş bulmakta sıkın
tı çekmektedirler. Memleketin muhtaç bulundu
ğu sahalar iyice etüdcdilmek suretiyle teknik 
okulları yeni baştan organize edilmelidir kana
atindeyiz. 

Ankara'daki ağaç işleri Erkek Sanat Ensti
tüsünün kurulmuş olması ve emsal bir çalışma 
sistemi tatbik olmak suretiyle kalifiye eleman 
yetişmesi ve bu suretle de Avrupa sitilde ağaç 
mamulleri bilhassa möble imalinin memleketi
mize yayması takdire şayandır. Bu gibi okulların 
diğer illerde de bilhassa kurulması şayanı te
mennidir. 

Kız sanat enstitülerinin öğretim süresinin 
bir yıl daha artırılması yerindedir. Bu okullar
da, ailelere oldukça külfetli masraflar yükliyen 
fantazi ödev yaptırmalardan vazgeçilmelidir. 
Kızlarımıza ailede geçerli olan pratik bilgiler 
öğretilmeli, onlara lüks ve sefahatin kapısını 
açan gösterişli giyinme ve süslenme yolları gös-
terilmemelidir. Onlara olanakları dar Türkiye-
nin anaları olacakları bilinci aşılanmalıdır: 

Söz kız enstitülerinden açılmışken bir 
müşahedemizi de arz etmek isteriz. Kız ensti
tüleri dışardan dikiş nakış, örgü gibi sipariş
ler kabul etmektedirler, öğrencileri daha okur
ken etkinliğe ve üretime sevk eden bu usul şüp
hesiz çok faydalıdır. Ancak bâzı il merkezlerin
de vali, millî eğitim müdürü, yargıç gibi ha-
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tırlı kişiler hanımlarının, kızlarının her türlü 
işlerini kız enstitülerine hem ucuz, hem de ön
celikle yaptırmak suretiyle istismara varan bir 
tutumun içindedirler. Her halde bu duruma 
kati olarak bir son verilmelidir. 

Kısaca dinî öğretime de temas etmek isteriz. 
îmanı - hatip okulları ile Yüksek İslâm Ens

titüsünü benimsiyoruz. Bilgili, inanmış aydın 
kafalı Atatürk devrimlerine ve Türk Ulusunun 
kalkınma , çabalarına gönülden inanmış din 
adamlarına ihtiyacımız vardır. Köylerde, kasa
balarda, hattâ şehirlerde tahsilsiz, müslümanh-
ğm yüce bir insanlık ve müsamaha dini oldu
ğundan habersiz, dar görüşlü dinadamları faa
liyet halindedir. Bu sahada ilerlemeyi imam -
hatip okullarından beklemekteyiz. Ancak Ba
kanlık bu okullara öğretmen tâyin ederken çok 
dikkatli davranmalı devrimlere millî kalkınma 
çabalarına alehtar olanların bu okullara sokul
maması gereklidir. Bu okullarda zaman zaman 
basına intikal eden gericilik ve Atatürk aleyh
tarlığı olayları Bakanlık olarak çok titiz bir şe
kilde izlenmeli ve gereken tedbirler hemen alın
malıdır. 

Orta okullarda; din derslerinin, ücret alsın
lar diye genç tecrübesiz ve bilgisiz öğretmenle
re verdirilmekten vazgeçilmelidir. 

Söz din öğretiminden açılmışken dinî istis
marlardan da süratle vazgeçmenin rejimin se
lâmeti bakımından elzem olduğuna dikkatinizi 
çekmek isteriz . Biz samimi inanç sahiplerini 
ancak takdir ederiz. 

Mukaddes duyguları siyasi menfaatlerine 
alet eden içi başka, dışı başka olanların karak
terlerini de tasvibctmeyiz. Ramazanda Bütçe Ko
misyonunda su ve puro içerek oruç tutmadığını 
açığa vuran kimselerin diğer taraftan beyaz tak
ke ile Bayram namazı kılmalarını, bir vaiz edâ-
siyle beyanat vermelerini istismarcılığın ve hal
kı aldatmanın tipik örnekleri saymaktayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisin eski tutanaklarını karıştırır

ken Millî Eğitim Bütçesi münasebetiyle her par
tiden bir çok milletvekilinin öğretmenler hak
kında çok takdire şayan sözler söylediklerini 
görürüz. Bütün sözcüler yıllardan beri hep 
ayın noktada, millî eğitim politikasının millî ve 
partiler1 üstü bir politika olması gerektiğini öğ
retmenliğin çok kutsal bir görev bulunduğu, 

öğretmenleri millî hayatımızda ve kalkınmamız
da daha etkin bir hâle getirebilmek için onla
rın hayat seviyelerinin yükseltilmesini icabettiği 
noktasında birleşmişlerdir. 

Her yerde, her devirde bütün siyasilerimiz 
öğretmenliğin kutsallığında, mümtazlığmda ve 
öğretmenlerin el üstünde tutulması gerektiği hu
susunda nutuklar söylemişlerdir. Ama bugüne 
değin yapılan nedir, yine öğretmenler baremin 
en aşağısından göreve bağlamaktalar, yine öğ
retmenler çoluk çocuğunu yamalı -pantolon' giy
dirmek zorundalar, yine öğretmenler kuş uçmaz • 
kervan geçmez köylerde sahipsiz, arkasız, otu
racak lojmandan yakacak odun veya tezekten 
yoksun, yine öğretmenler toplumda devlet hi
mayesinden mahrum her görülen kişiler halinde. 

Son olarak öğretmenler ümitlerini Personel 
Kanunu ile uygulanacak rejime bağlamışlardı. 
Daha yakın zamanlara kadar esasları gizli tutu
lan sınıf tüzüklerinin öğretmenlere neler vere
ceği, daha doğrusu öğretmenlerden neler alaca
ğı aydınlığa çıkmıştır, öğretmenlere uygulana
cak tüzük eskisini de arattıracak niteliktedir. 
İlkokul öğretmenleri 150 asliye kadar maaş alır
larken yeni statü ile bu hak ellerinden alınmış. 
olacaktır. İlk ve ortaokul öğretmenleri hem ta
banda hem de tavanda kısıtlanmış bir maaş uy
gulamasına tabi tutulmaktadırlar. Ayrıca öğret
menlik sekiz kategoriye ayrılmakta, böylece suni 
bir sun flama yaratılmaktadır. Kanaatimize göre 
öğretmenlik sınıflandırılan!az. Öğretmenliğin her 
kademesinde yapılan iş bir iş biribirirıin aynı
dır. 

BAŞKAN — Sarıyüee müddetiniz geçmiş
tir. (M. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına ikinci defa söz 
almış olan arkadaşlara sırasiyle söz vereceğim.' 
İlık söz Y. T. P. Grupu adına Kasım Küfrevd'-
ninıdir. Buyurun Sayın Küfneıvî. 

Yalnız müddetin 15 daikika olduğunu ha
tırlatmak isterim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KASIM KÜFRE-
Vî (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 
hür ve muhtar üniversiteler mevzuunda Y. T. 
P. Grupunun görüşlerini arz etmek üzere siz
lere hitabedeıbilmenm mutluluğu içindeyiz. 

Muhterem ankadaşlar, üniversitelerin birin-
cıi plânda gelen görevi ilmî araştırmalarda bu
lunmak ve elde edilen sonuçları ilim c^ba ta^ 
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sunmaktır. Üniversiteler mevzuunda yazılan 
eserler üniversitelerin prototip olarak beşer 
maarif hayatında gördükleri günlerden bugüne 
kadar geçirmiş olduğu muhtelif merhalelerde 
daima bu görevi önplânda tutmuşlardır. Filha
kika Lâtin üniversiteleri üzerinde yazılan eser-
ler, Cermen üniversiteleri üzıerinde yazılan eser
ler, İslâm üniversiteleri üzerinde yazılan eser
ler ve nihayet Müslüman Şark'm prototip üni
versitelerinden bugünkü hallerine kadar geçir
diği merhaleler üzerinde yazılan eserler bu 
mevzuu önplânda bulundurmaktadır. Binaena
leyh, üniversiteler ilmî araştırmalarda bulun
mak ve bunları sadece ilim erbabı seviyesinde 
sunmak başlıca görevleridir. 

Ortaçağ üniversitelerine geçmeden evvel 
Avrupa'da Grek - Romen menşeli üniversitele
rin bu babtalki faaliyetleri o devirlerde yedi 
ilim ismi verilen mevzulara münhasır kalmıştı. 
Yedi fen bu üniversiteler Ortaçağ üniversite-
lenine hizmeti munkaiibolduğu vakitlerde Müs
lüman Şark ünivereitelorinde bu üniversitelere 
daha faik bir hüviyette tebarüz etıtirilmeıkte 
idi. Hlbalrîka Endülüs 'teki üniversiteler, kül
liyeler, Bağdat ve Selçuk ülkelerinde bulunan 
ünıiıversfjtelerde araştırma yapan şahsiyetlerin 
üzerlerinde durdukları mevzular o devirdeki 
Lâtin üniversitelerinin üzerinde durdukları 
mevzularla hıu'kayese edilirse, Müslüman Şark 
üniversitelerinim ağırlığı derhal ortaya çakar 
ve bu mevzuda çağdaş müelliflerden Von Grun-
bau'un ve yinıe çağdaş müsteşriklerden Prof. 
Sm.vbh'in yazdığı eserler burada ileri sürdüğü
müz nofctaî nazarı takyideder mahiyettedir. 

Bilhassa bu üniversitelerin, küHyelerin, fen 
gruplarındaki üstünlüğü Ortaçağ üniversitele-
rindıe bulunanların dikkatini çekmiş ve Papa 
Pi tarafından gönderilen bir heyetin Endülüs 
üniversitelerindeki bu tedris ve araştırma sis
temini Lâtin üniversitelerine tatbik etımek su
retiyle bunları bugünkü gelişmelerine im/kân 
sağlıyan bir hüviyeti bahsetmiştir. 

Bu fikir benim ara«şıtırmalarım «neticesinde 
varılan, elde edilen bir fikir değildir. Müsteşrik' 
Margeriok ve Von Gnınbau'un bugün dahi ta
zeliğini muhafaza etmek suretiyle ilim âlemine 
sunduğu ve münakaşalar neticesinde kabul edi
len bir gerçektir. 512 nci ders yılmı bu sene İs
tanbul Üniversitesi açtı ve işte İstanbul Üni
versitesi ve Tünk üniversiteleri böyle bir ma

ziden, böyle bir gelenekten hüviyetini bulmuş 
müesseseler olarak bugün irfan hayatımızda li
yakatli mevkilerini işgal etmektedirler. 

Birinci vazifeleri araştırma ve geliştirme 
yapmak olduğuna göre, birinci vazifeleri ilmi 
yaymak olduğuna göre bu yayma usullerinin, 
bu neşir usullerinin nelerden ibaret olduğu hu
susunda bir - iki söz söylemek gerekir. Bugü
ne kadar olan merhaleleri ile kastediyorum, ge-
rak bugünkü Avrupa üniversitelerinde ve ge
rekse Müslüman Şark üniversitelerinde ilim 
neşretmek yolu ikidir. Kendi neslini aşarak 
eser yazacaktır veyahut canlı vasıtalarla ilim 
neşredecektir, âlim yetiştirecektir. Üniversite
lerin birinci gayesi ilim neşretmek, eser yazmak 
suretiyle ve o eseri canlı hüviyetlerle neşretme 
yolunu ihtiyar etmek suretiyledir. 

Hulâsa etmek gerekirse, \ eser yazmak sure
tiyle ilim neşretmek ve âlim yetiştirmek sure-
tiyte tedrisatta bulunmak. 

Binaenaleyh, üniversitenin bu görevini iki 
grupta mütalâa etmek gerekir: Tedrisat yapa
cak ve ilim neşredecek.. 

Bu görev bizâm üniversitelerimizde Üniver
site Muhtariyet Kanunundan sonra şu şekilde 
bir hüviyetle ortaya çıkmıştır: 

Üniversite kariyerinin esasını teşkil eden 
şahsiyet olan öğretim üyesi, üç veçheli, üç cep
heli mütalâa edilmektedir: 

öğretim üyesinin kendisini yetiştirmeye ma
tuf bir cephesi vardır. Biri ilim adamı olarak 
kendisini yetiştirecektir. 

İlim neşretme mevkiinde bulunduğuna göre, 
yetiştireceği talebelere ve ilim adamlarına mü
teveccih cephesi vardır ve nihayet; 

Cemiyetle daimî irtibatı olan bir müessese
nin öğretim görevlisi bulunduğuna göre, ce
miyete müteveccih bir cephesi vardır. 

Bizim üniversite Muhtariyet Kanunumuz 
öğretim üyesini bu üç veçhesiyle mütalâa et
mektedir. Bu üç cepheye sahip bulunan öğre
tim üyesi mutlak surette birinci sıfatiyle de
ğerlendirilir. öğretim üyeliğinin birinci merha
lesi doçentliktir. Doçentliğe doktor asistanlık
tan gelirilir, akademik kariyer ancak bu şekilde 
ihraz edilebilir. Bir doçentin daha yukarı bir 
mertebeye vâsıl olabilmesi, profesör olabilme
si için haiz olması lâzımgelen sıfatların ilki 
mutlak surette ilmî liyakati ve neşrettiği eser-
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lerle taayyün eden hüviyetidir. Bir doçent eser 
neişretmemişse, neşriyatı yoiksa beynelmilel me-
hafilde ilmî hüviyetini tevsik edecek ilmî ve
sikaları ortaya koymuşsa mücerret talebe ye
tiştirmekle profesör olma imikânına ulaşamıya-
caktır. Şu halde ilim neşretmek üniversite öğ
retimi üyesinin birinci görevi olarak bugün da
hi tazeliğini muhafaza etmektedir. 

Talebe yetiştirime hususunda muvaffakiyeti 
üzerinde durulur ve nihayet üçüncü ve halka 
dönük vulgarize eser neşretmek, gazete maıka-
leleriyle halkı irşat yoluna gitmek ve böylece 
halk seviyesinde bir ilim neşri yoluna gitmek, 
olduğuna göre burası öğretim üyelerinin kari
yer bakımından en son üzerinde durulacak 
veçhesidir. Fakat, cemiyet baikıımmdan önplân-
da gelen bir veçhesi olarak mütalâa edilmek: 
ıgerekir. Öğretim üyecıi ve nihayet öğretim üye
sinin içinde bulunduğu üniversite mahafili, bu 
faaliyetlerini nasıl bir atmosfer içerisinde ya
pacaktır? Üniversitelerin prototip olarak belir
dikleri günden bugüne kadar üniversitelerin bu 
faaliyetlerini daima ilmî ve idari muhtariyet 
havası içerisinde ancak ifa edebildiklerimi ta
rih göstermektedir, ilmî, idari muhtariyetle
rinin yanında bu üniversitelerin, hangi âleme 
mensubolunsa olsun, malî muhtariyetleri de 
vardır. Malî muhtariyetle ili hükümetler tara
fından üniversitelere bahşedilen muhtariyet de
ğildir. Bu muhtariyetler vakıflara, fondasyon-
lara dayanan malî kaynaklarla elde edilmiş 
fmıuhtariyeıttir. Devletin bunlar üzerinde bir ta
sarrufa hiçbir şekilde hakkı yoktur, yoktur ve 
olmamışıtır. İslâm Âlemi üniversiteleri böyledir. 
Cermen üniversiteleri, Lâtin üniversiteleri ve 
Rus ihtilâline takaddüm eden Slav üniversite
leri aynı malî muhtariyetin içerisundedıir. Şüp
hesiz ki, fomdasyonlarla, vakıflara malî muh
tariyetleri sağlanan üniversitelerin o vakıfların 
şartlarına riayet etme baikıımmdan ilmi neşret
me, yayma istikametlerinde türlü türlü renkler, 
türlü türlü karakterler kendisini gösterecektir. 

Bu itibarla Avrupa'nın bugürae kadar gelen 
üniversitelerinde hâkim olan ilim rengi her üni
versiteye has bir hüviyette belirmiştir ve bu 
üniversitelerde fikir cereyanlarınım o üniversi
telere has bir hüviyetle teşahıhus ettiği de sa
bittir. Meselâ Avrupa'nın NATO yani liberas
yon hareketine Berlin Üniversitesi âmil olmuş
tur. Berlin Üniversitesinde inildşıaf eden Avrupa 
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? liberasyonu fikri Bazen Üniversitesi tarafwıdaaı 
| takviye edilmiştir ye yine Prag Üniversitesi. 
! Sen Peter3burg Ünhrersitesi, Harkof,, Kiev ve 

Kallen üniversiteleri panislavizm fikrini imar 
etmişler ve Rusya'nın siyaseti olaraik dünya 
sahnesine sunmuşlardır. 

Osmanlı devrinin arıtıık üniversite hüviyetini 
(kaybetmiş külliyelerinden sonra ihdas edilmiş 
bulunan Türk Darülfünunu panislavizm ve pan
turanizm fikrinin menşei olmuştur ve bütün bu 
hareketler içerisinde üniversitelerin malî, idari; 
ve ilmî muhtariyetlerine sahibolarak icrayı fâa
liyet etmişlerdir. 

Bütün bu kısa maziden sonra üniversitele
rimize nazarlarımızı tevcih ettiğimiz zaman da, 
üniversitelerimizin idari Ve ilmî muıhtariyetleri-
nin ancak yeni Anayasamızın 120 nci madde
siyle tâyin ettiği gerçeğine vâsıl olabiliriz. Ana
yasanın 120 nci maddesi tedvin edilmeden ev
vel üniversite muhtariyetinin ilmî ve idari muh
tariyet olmasına rağmen Meclislerde münakaşa 
edildiğine ve iktidarlar tarafından üniversite 
muhtariyetleri bakımından bâzı tasarrufların 
vukua geldiğine siyasi tarihimiz şahadet etmek
tedir. 

Bugün şu kanatteyiz ki, ünivereitemizin 
kendisinden beklenen ilmî faaliyetlerini devam 
ettirebilmesi için gereken bütün şartlar taay
yün etmiştir. İdari muhtariyet, ilmî muhtari
yet ve nihayet bütçesinin Meclisten geçirilme
si suretiyle bir nevi malî muhtariyet üniver
siteye bahşedilmiştir. Nazari dahi olsa Meclis
ten geçirilen bir bütçe üzerinde tasarruf bahis 
konusu olsa dahi Anayasanın 120 nci maddesi
nin üniversite öğretim unsurlarının hiçbir su
rette kürsülerinden uzaklaştırılamıyacağı hük
münün mevcudiyeti bu muhtariyetin sağlan- • 
dığı manasını mutazammıındır. 

Sayın arkadaşlarını, bugün üniversitelerimi
zin ve bütün dünya üniversitelerinin mâruz kal
dıkları mühim bir problem vardır. Buraya ka
dar yapmış olduğum hulâsa ile istihdaf edeceğim 
neticeye vaktim müsaidolmadığmdan kısaca- do
kunmak istiyorum. 

Birinci görevi, üniversitenin ilim yayma gö
revi, enstitülere mi terk edilmelidir ve üniversi
teler sadece tedrisatla mı meşgul olmalılar, veya 
ilim neşriyatı enstitüler tarafından yürütülmeli, 
üniversiteler sadece hayata ilimle mücehhe? 
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adam mı yetiştirsin!.. Bu iki problem bütün dün
ya üniversitelerinin çözmekle meşgul olduğu bir 
problemdir. Anlıyoruz ki, üniversitelerimiz ilmî 
araştırma yapmayı birinci plânda tutsunlar ve 
talebe yetiştirme bakımından Devletin üniversite 
açma yetkisi kullanılsın ve her bölgede üniver
site açılmak suretiyle talebeleri bu üniversite
lerin ihtiyaçlarına göre yetiştirmeleri yolu temin 
edilsin. Ve üniversitelerimizin ilmî hüviyetleri 
ilmî araştırmayı birinci plânda bulundurma hü
viyetleri haleldar olmasın. 

Sayın arkadaşlar, vaktim dolmuştur. Bu iti
barla daha fazla mâruzâtta bulunmak imkânın
dan mahrum bulunmaktayım. Yeni Türkiye Par
tisi Meclis Grupu adına hepinizi en derin saygı 
ve sevgilerimle selâmlarım. (Alkışlar) (Y. T. P. 
den bravo sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millî 
Eğitim Bütçesinin tümü üzerinde şimdiye kadar 
yedi arkadaş konuşmuş bulunuyor. 

Yeterlik önergeleri gelmiştir. Bunları oya 
sunmadan e\fvel Sayın Bakana söz vereceğim 
ve sonra son söz milletvekilinin olması hasebiyle 
sırada bulunan bir arkadaşa söz vereceğim. On
dan sonra önergeyi oylarınıza arz edeceğim efen
dim. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Millî Eğitim Bakanlığının 1966 yılı Bütçe 
kanun tasarısı hakkında yapılan değerli tenkid-
leri, ileri sürülen mütalâaları ve çeşitli konular
la ilgili olarak Bakanlığıma tevcih edilen soru
ları, sayın milletvekilleri tarafından Millî Eği-
t:m konularına karşı gösterilen alâkanın bir ni
şanesi telâki etmekteyim. Bu münasebetle şah
sım ve Bakanlığım adına sayın milletvekillerine 
şükranlarımı sunarım. 

Bütün bu irşadedici tenkid ve mütalâaların, 
müstakbel faaliyetlerimiz bakımından ayrı ayrı 
değerlendirileceğini memnunlukla belirtmek iste
rim. 

Çok muhterem milletvekilleri, arkadaşlarımın 
konuşmaları sırasında temas ettikleri konulara 
ve sual halinde meydana gelen ifadelerine biraz 
sonra cevaplarımı arz edeceğim. Bundan önce 
Millî Eğitim Bakanlığının bugünkü durumu ve 
tutumumuz üzerinde Yüksek Meclise şu kısa mâ
ruzâtımı arz etmek istiyorum : 

ı Sayın arkadaşlarım; 
I Millî Eğitim dâvası, Hükümet programında 
I da belirtildiği üzere, Türkiye'de hürriyet rejimi

nin ve demokratik düzenin temelini besliyen 
bir kaynak olduğu kadar, memleket kalkmması-
r ın da en güçlü vasıtalarından biridir. 

Yarının mesut ve müreffeh Türkiye'sinin ya-
| ratılmasmda istisnai bir rolü bulunan Millî Eği-
I tim hizmetlerinin, millî ve partiler üstü bir po

litika çerçevesi içinde mütalâa edilmesi gerekti
ğine mutlak mânada inanmaktayız. Esasen Ata
türk devrimlerinin özü olan, hür ve batılı bir me-

I deni toplum kurabilme hedefi, bütün düşünce ve 
i davranışlarımızın ilham kaynağı olduğuna göre, 
| Millî Eğitim politikasında partilerarası bir gö-
I IÜŞ birliğine varılması, tabiî ve mantıki bir so-
j nuç olmak gerekir. 
I Millî Eğitim meselelerimizin tamamen ilim 

açısından ele alınarak, - burasını bastırarak tek
rarlamak istiyorum - ilim açısından ele alınarak 

• incelenmesi ve onlara bu suretle çözüm çareleri 
aranması, Millî Eğitim çalışmalarında kanaati
mizce takibedilmesi gereken yegâne salim yoldur. 
işte bunu sağlıyabildiğimiz takdirde, ilmin orta
ya koyacağı objektif sonuçlar üzerinde partiler
arası bir millî eğitim anlayışına varmak, çok da-

j ha kolay olacaktır. 
I Bu anlayışla Millî Eğitimin çeşitli alanlarına 
I uzman yetiştirmek üzere, üniversitelerimiz bün-
ı yesi içinde eğitim fakültelerinin kurulmasını, 

Türk Millî Eğitiminin geleceği bakımından bir 
j teminat olarak değerlendirmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
I Millî Eğitimde esas hedefimiz, me'mle'ketimi-

zin Anayasa düzeni ve demokratik rejim içinde 
yükselmesini ve gelişmesini sağlamaktır. Bu he
defe ise, ancak Batı medeniyetinin ve Atatürk 
ülkelerinin temel dayanağı olan 'înüsbct ilim yo
lundan ulaşılabilir. 

Milletimizin, dünyanın içinde bulunduğu 
ilim, teknik ve kültür hamlesinin ortağı haline 

I getirilmesi, ancaik bu seviyenin gerektirdiği zih
niyet ve değerlere sahip yeni nesillerin yetiştiril
mesi, dolayrsiyle toplumun mânevi bünyesinin 
'bu zihniyet ve değerlerle teçhiz edilmesiyle 

I mümkün olabilir. Bu anlayışla nıcımle-ketçe kal-
I 'kırmıanıi'Z için, yurt ihtiyaçları göz önünde bu-
I lunıdurularak her alanda yeter sayı ve vasıfta 
I insan gücünü hazırlamak özellikle ilim ve fikir, 
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fen ve töknük, sanat ve kültür adamlarını yrtv'j-
tirmek zorundayız. Bu maksatla Millî Eğitim 
kurumlarımızın dengeli bir düzen içinde bütün 
yurt sathına yayılmasını sağlamak vazifesiyle 
karşı karşıyayız. 32 milyonluk Türk toplumunu 
kalkındıracak insan gücünü yetiştirmek, ancak 
bu 32 milyonluk kitlenin bütün eğitim imkânla
rından eşit şartlarla faydalanması halinde müm
kün olabilir. Bu cümleyi bilhassa İşçi Partisi 
sözcüsüne ithaf etmek isterim. 

Bu sebeple herşcyden önce temel eğitimi, 
yani ilik öğret im dâvamızı gerçekleştirmek ge
rekmektedir. 

Okuma çağında olup, okul ve öğretmenden 
yoksun bütün çocuklarımızın okutulabilımesi 
amaciyle, okulsuz köylerimizin okula kavuştu
rulması ve 40 öğrenciye bir derslik hesabiyle, 
•şehir ve kasabalarımız okul ihtiyacının karşıla
nabilmesi için gerekli inceleme ve hazırlıklar ya
pılmıştır. 

Buna göre, hiç okulu bulunmıyan köylere 
•clkul yapılması; yanan, yıkılan ve harabolan 
okullarda geçici binaların, yenilcn'mesi ve nü
fus artışından doğacak ihtiyaç da dikkate alın-
>malk suretiyle, 1972 yılına kadar »şehir ve kasa
balarımızda 18 490, köylerimizde 16 816 ders
liğin yapılmasına ihtiyaç bulunduğu tesbit edi
lerek prograımlaştırılmivştır. 

Mahrumiyet bölgelerinde ve dağınık islkân 
yerlerindeki okuldan mahrum çocuklarımızın 
okula kavuşturalım ası için, özellikle Doğu ve 
(TÜneydoğu illerimizde yapılan ve yapılmakta 
olan yatılı bölge okullarına ilâveten 24 yatılı 
bölge okulunun daha yapılması kararlaştırılmış
tır. Ayrıca küçük iskân yerlerindeki çocukları-
'mızın ckutulabilmcsi' için de 500 aded gündüz
lü - pansiyonlu bölge okulunun yapımı progra
ma bağlanmıştır. 

Bu noktaya gelmişken bir sözcü arlkadaşı-
anın ifade ettiği bölge okularının 8 yıla çıkarıl-
ıması konusunda çalışmalar yapılması temenni
sine de burada temas etmek istiyoru/m. Bütçe 
Karma Komisyonunda da arz etmiştim; Bölge 
okullarının beş sınıflı bırakılması, buradan me
zun olan öğrencilerin köylere gittikleri zaıman 
köydelki imkânsızlıkların neticesi olarak kendi
lerini yine köy hayatına kaptırmak ve bıraik-
ımaik suretiyle okuduklarını unutma yoluna git
melerini önlemek nıalksadiylc bu okulları sekiz 
hattâ, daha üst sınıflı hale getirecek ve bulun

duğu ülkenin şartlarına uygun kişiler yetiştire
cek ve bu şekilde teçhiz edilecek okullar haline 
getirilmeyi üzerinde Bakanlıkta çalışmalara baş
lanmış olduğunu ifade etmiştim. Bugün burada 
da yine aynı şeyi ifade etmek suretiyle zannedi
yorum ki, bu noktaya temas eden arkadaşımın 
sorusuna da cevap arz etmiş bulunuyorum. 

1965 - 1966 öğnetim yılında, 'mevcut ilkokul
larımıza yeniden 750 000 çocuk alınmak sure
tiyle, okutulan çocuk sayısı 4 030 000 e çıkarıl
mıştır. 

Yatılı bölge okullarının öğrenci sayısının 
8 000 den 1.1 000 e çıkarılmasını ve bu okullar
dan 'mezun olan çocuklarımızın bölgelerinin is 
ve üretim hayatına müessir hale gelcıbilmeleri
ni temin maksadiyle yetiştirici ve tamamlayıcı 
sınıf ve kursların açılması programlattı rılmış-
ve uygulamaya geçilmiştir. 

1966 malî yılında İlköğretime ayrılan 
305 850 000 lira ile, 2 000 i şehir ve kasabalar
da, 3 000 i köylerde olmak üzere 5 000 dersliğin 
yapııını programa bağlanmış ve malî yıl başın
dan itibaren uygulamaya geçilmek üzere bütün 
hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bilindiği üzere Türk eğitiminin önde gelen 

ve çözülmesi zaruri bulunan meselelerinden 
birisi, istenilen vasıf ve sayıda öğretmen yetiş
tirmektir. Eğitimde kalitenin sağlanması, her
şeyden önce gereken seviyede öğretmen yetiştir
mekle mümkün olabilir. Bu sebepledir ki, Ba
kanlığımızca öğretmen yetiştirme konusuna bü
yük bir önem verilmektedir. 

Toplumlumuzun, Batı medeniyeti seviyesine 
ulaşıma çabasında birinci derecede »sorumluluk 
taşıyan öğretmenlerimizin, bu medeniyetin ge
rektirdiği seviyede yetiştirilmesi, kaçınılmaz 
bir zarurettir. 

Eğitim ve öğretim kurumlariıuıızın, yetişen 
nesillere, Batı medeniyetinin temel kıymetleriyle 
birlikte, bizi biz yapan millî kültür değerlerimi
zi ve ülkülerimizi de kazandırması, onları bu 
değerleri geliştirmek ve muhafaza etmek gücü
ne sahip kılması, mıillî eğitim politikasının en 
önemli hedeflerinden birisidir. Bu balomdan öğ
retmeni, genç nesillere kazandırmaları gere
ken bu temel kıymetlerle mücehhez olarak yetiş
tirmek ve bu maksatla, özellikle öğretmen okul
larında, eğitim ve öğretim millî bir ortam içinde 
yürütülmesine gereken önemi vermek zorun-
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dayız ve bunu yapacağız. Bu millî ortaımdan 
kasdımın, millî ve tarihî değerlerimizle Atatürk 
ilkelerinin hâkim olduğu ortamdır. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
İnşallah. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Hiç ihtimal vermiyorsunuz ga
liba. Bu memlekette samimi olan insanlar yal
nız Halk Partililer değildir, çok sevgili dostom. 
Bu memleketin bütün fertleri, bütün insanları, 
Millî Eğitim Baıkanlığı sandalyasma oturmuş 
olan kimseler de dâhil olmalk üzere ağzından çı
kan kalbinin en derin yerinden bütün heyecan
la fıştandığı özlediği istikbalin ifadeleridir. 
Alay etmeye hakkınız yoktur! (Soldan alkışlar, 
brova sesleri). 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
İnşallah dedik beyefendim, inşallah. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu lütfen 
müdahale etmeyiniz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Temenniden 
başka bir şey değil efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Efendim, temenninin sesinden an
laşılır bâzı şeyler vardır. Müsaade buyurursanız 
bunu bu şekilde görüyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, eğitim hiz
metlerinin temel unsuru olan değerli öğretmen
lerimize burada çok hassas olduğumu müsaade
nizle itiraf etmek mecburiyetindeyim. Çok ta he
yecanlanabilirim; bunun mânası açıktır, çünıkü 
ben de bir öğretmenim. Öğretmene söylenen söz
lerin hepsinin benim üzerimde, memleketin en 
uç köşesindeki öğretmene söylendiği zaman na
sıl tesir ediyorsa, bana da o şekilde tesir ede
ceği, etmekte olduğu muhakıkalk... Bunun için 
heyecanlıyım. Bu bakımdan mazur görülmemi 
ve hassasiyetimi bağışlamanızı istirham ediyo
rum. 

Millî Eğitimimizin temel unsur olan öğret
menlerimize olkul içi faaliyetleri yanında topluan 
içindeki çeşitli alkımlar bakımından da bir den
ge unsuru olmak gibi büyük görevler düşmekte
dir. Buradaiki (denge) kelimesinin üzerinde dur-
malk istiyorum, çünkü öğretmenin vasfı denge 
unsuru olmaktır. Bir kısım arkadaşlarıımrn üze

rinde ısrarla durdukları ve son günlerde gaze
telerde pasajlar halinde neşredilmiş bâzı ifade
lerden söz ederek arz etmek istiyorum ki, Tür
kiye'deki çalışan hiçbir öğretmenimiz ne çok 
ilerici bir gnıpun mensubu, ne çok gerici pir 
grupun mensubu, ne de - yeni çıktı o da - mu
kaddesatçı bir grupun mensubu, ne faşist bir 
düşüncenin sahibi insanlar, ne şu, ne bu. Öğret
menler tam mânasiyle, 138 000 kişi hep birlikte 
ve beraber olaralk bu memleketin hizmetinde ve 
yükselmesinde emeği ve alın teri bulunan en 
yüksek seviyeli karakterli insanlar grubunu, 
hizmetkâr grubunu teşikil etmektedir. Bunları 
hiçbir zaman şu veya bu tahriflerle boğmaya ça
lışmak ancak çak dar düşünceli kimselerin eseri 
ve neticesi olabilir. Bütün partili arkadaşlarım
dan çak rica ediyorum, öğretmenlerimizi bütün 
bu kelimelerden tenzih etmeye davet ediyorum. 
Bu nokta çok mühim bir noktadır. İsrarla üze
rinde durulmasını istirham ediyorum. 

Bakanlığımız büyük öğretmen kütlesinin bu 
sorumluluğun şuur ve idraki içinde bulunduğun
da emin bulunmaktadır. Eğitim hayatımızda 
kendilerine böylesine ağır sorumluluklar yük
lenmiş bulunan öğretmenlerimizin daha üstün 
yetişme şartlarına kavuşturulmaları için öğret
men yetiştiren kurumlarımızın seviyelerinin 
yükseltilmesi ile ilgili olarak çalışmalarda yap-
malktayız. Bu meyanda ilk öğretmen olkularımı-
zın öğretim sürelerinin şimdilik bir yıl artır
mayı kararlaştırmış bulunuyoruz. 

İlköğretmen okullarındaki bu bdr yıllılk sü
re artımı, aynı zamanda, çeşitli kademelerde 
öğretmen yetiştiren kurumlarımız arasında ge
çişi kolaylaştırmak suretiyle, meslekte menşe 
birliğine gidilmesi yolunda önemli bir merhale 
olacaktır. Böylece meslekteki sosyal adaletsiz
likler, insan hak ve hürriyetine aykırı durum
lar da kökten halledilmiş olacaktır. Öte yan
dan ilköğretime yeter sayıda öğretmen yetiştir
mek üzere, ilköğretmen okullarının kapasitele
ri artırılmaktadır. İlköğretmen okullarının ha
len 32 201 olan yatılı öğrenci sayısı, 1966 - 1967 
öğretim yılında 5 000 artırılarak 37 201 e yük
seltilecektir. Mütaakıp yıllarda da öğretmen 
okullarının kapasitesi her yıl önemli ölçüde ar
tırılmak suretiyle 1972 - 1973" yılında toplam öğ
renci sayısı 69 000 e çıkarılmış olacaktır. 
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Orta dereceli okuların öğretmen ihtiyacını 
Ikarsılaımak üzere 1966 - 1967 öğretim yılında 
eğitim enstitülerine 2 119 öğrenci alınacak, 
yüksek öğretmen okullarının 1 550 olan kadrosu 
ise 2 400 e çıkarılacaktır. Bundan başka eği
tim enstitüleri ile' yüksek öğretmen okullarına 
İkinci Beş Yıllık Plân devresinde yapılacak ya
tırımlarla ilgili plân ve proje hazırlık çalışma
larına devam edilmektedir. 

Orta dereceli Meslekî ve Teknik Öğretim 
okullarına öğretmen yetiştiren erkek ve kız tek
nik yüksek öğretmen okullarının programları 
üzerinde ihtiyaçlara uygun çalınmalar yapıl
maktadır. 

Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen okulu
nun öğretim süresi 4 yıla çıkarılmış, müfredat 
ve yönetmeliği değiştirilmiştir. 

Plâna ve programa paralel olarak Erkek 
Tdknlk Yüksek öğretmen Okuluna bu yıl 285 
öğrenci alınacak, öğrenci mevcudu 1 175 >e, 
Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna da 203 
öğrenci alınmak suretiyle öğrenci sayısı 707 e, 
Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna ise 
137 yeni kayıt yapılarak, öğrenci mevcudu 168 e 
çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
İnsanı insan yapan değerleri geliştirmek, 

insanca yaşıyabilmesi için onu, gerekli imkân ve 
santiarı hazırlayacak güce sahip kılmak, eği
timimizin temel gayesidir. Bu sebepledir ki. 
Türk çocuklarının temel eğitiminden sonra ka
biliyet ve istidatları oranında en üst kademele
re kaçlar öğrenim yapma imkânlarına saıhiıbol-
maları gerekir. Bunun sağlanması ise, bütün 
öğretim kademelerinin, birbirleriyle dengeli ve 
ahenkli bir şekilde gelişmesine bağlıdır. 

İşte bu anlayışla üst kademelerdeki öğretim 
(kuramlarından bütün vatandaşların kabiliyet
leri ölçüsünde eşit şekilde faydalanmalarını sağ
lamak kararındayız. 

Ortaokullarımızı, ilkokulların devamı ve lise 
ve dengi okulların müşterek temeli telakki et
mekteyiz. Ortaokul; öğrencilerimizi ilgi, istidat 
ve kabiliyetlerine göre üst kademelere hazırla
yan bir oryantasyon kademesi olmalıdır. Bu ko
nu ile ilgili olarak müfterat programı ve yö
netmelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Diğer taraftan ilkokul ve ortaokul mezunla
rından ortaokula devam isteğinde bulunan öğ
renci sayısı, 1966 yılında 513 000 e yükselmiştir. 

Artan öğrenci sayışma paralel olarak ortaokul 
sayısının artırılması programlaştırılmakta ve 
yıllık yatırımlar buna göre yapılmaktadır. Ha
len ortaokulu bulunmıyan 47 ilçe merkezinin 25 
inde 1967 yılı programı ile, geriye kalan 22 
ilçe merkezinde iae 1968 yılı programı ile birer 
ortaokul binası yaptırılacak, böylece 1968 yılı 
sonunda ortaolkulsuz ilçe merkezi kalmıyaeak-
tır. 

Bundan başka, 1967 yılı programı ile 5, 
İkinci Plân devresinde ise 75 bucak merkezinde 
ortaokul binası yapılması programa bağlanmış
tır. Ortaokulu bulunmıyan merkezleri ortaokula 
kavuşturmak, ortaokulu bulunan yerlerde ise, 
öğrenci artışını karşılayacak kapasiteyi yarat
mak için her yıl, 60 - 70 ortaokul yeniden öğ
retime açılacaktır. 

Burada saym meslûkdaşım Nuri Kodaman-
oğlu'nun bir müdür bir mühür sözüne temas 
etmek istiyorum. 

Bundan beş, altı seme, on sene evveline ka
dar açılmış olan okullar zaten bir müdür, bir 
mühür ile açılmışlardır. Çoğu kendi zamanla
rında bir müdür bir mühürle okulların açıldığı
nı hatırlıyorum, biliyorum. Bunlar normal, 
memleketimizin çok süratle gelişıen ve çok faz
la istek karşısında meydana gelen hâdiseleri
dir. Bununla beraber Millî Eğitim Bakanlığı 
bu okulları doyurmak için bütün kudreti ile her 
zaman çalışmıştır, bundan böyle de çalışunaya 
devanı edecektir. Gönlümüz bütün bu okulların 
bütün teçhizatı ile ve her türlü öğretmeni ile 
açılmasını ister. Bundan tabiî bir şey olamaz. 
Fakat memleketimizin şartları maalesef bunu 
derhal yapma/k imkânını biraz olsun kısmakta
dır. 

Bunları bildiği halde senelerce içinde bu
lunduğu halde niye böyle söyler. Benim eski ma-
rifci arkadaşım niye birden bire politikacı olu
veriyor anlatmıyorum. Bunu öğrenmek istiyo-
rum. 

Ayrıca ilçe merkezlerinde ortaokulların ya
nımda pansiyon açma konusunda gerekli çalış
mayı yapmaktayız. 

Çok muhterem arkadaşlarım bu pansiyon 
konusuna fiilen temas etmek istiyorum. İlkokul
ları köylerde yapıyoruz ve bir prograıma bağ
lıyoruz 10 senede bunların hepsini tamamlaya
cağız diyoruz ve burada okuyacak öğrenciler
den ortaokul seviyesine gelmek istiyenler aca-
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ba kasabalarda yani ilçelerde nasıl okuyacak
larıdır? Bunlar için pansiyon almaik şarttır. Ya
ni okulların devamlılığı, okumak istiyenlere im
kân sağlamak için bilhassa bu yola gitmek çok 
önemli bir konudur. Hükümetimiz bilhassa Ba
kanlığımız bu konuda bir çalışma içerisine girmiş 
bulurıımaiktadır. Gelecek yılki bütçemizde bu hu
susta daha. geniş tahsisatla gelip karşısına çıka
cağız. 

Diğer taraftan, okulu bulunımıyan yerler
deki kabiliyetli çocuklarımız için öğneniım im
kânlarının artırılimasıııa çalışılmaktadır. Orta 
öğretimde 1965 yılında 3 000 olan parasız yatı
lılık kontenjanı, 1966 yılında 3 500 e çıkarıl
mıştır. Parasız yatılılık kontenjanının birinci 
plân devresi sonunda 5 000 e'çıkarılması bir 
programa bağlanmış olup, her yıl ortaokul birin
ci sınıfa yeniden alınan parasız yatılı öğrenci
lerin en az % 80 i köy çocukları arasından se
çilmektedir, Lise seviyesindeki Meslekî ve Tek
nik okullarda yaıdıma muhtaç öğrencilere tah
sis olunca burs adedi de % 100 artırılarak 1966 
•malî yılında 1 432 ye çıkarılmıştır. Bu okullar
da halen 1 500 öğrenci yatılı olarak okutul
maktadır. Bu sayının ilk plânda 3 500 e çıkarıl
ması için gerekli tedbirler de alınmaktadır. 

Kız Teknik öğretim okullarımızda da 1964 -
1965 öğretim yılında sağlanan 130 yatılı öğrenci 
kadrosu, 1965 - 1966 yılında 242 ye çıkarılmıştır. 

Bundan başka, kız sanat ortaokulları ve ens
titülerinde yardıma muhtaç başarılı öğrenciler 
için 300 burs daha temin edilecektir. 

Diğer taraftan, okuma imkânından mahrum 
kabiliyetli çocuklarımıza bu imkânı geniş ölçüde 
sağlamakta olan ilk öğretmen okularmın halen 
32 200 olan parasız yatılı öğrenci kadrosu da, bi
raz önce işaret ettiğim gibi, önümüzdeki ders 
yılında 5 000 artırılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Hassasiyetle üzerinde durulması gereken di

ğer bir önemli konu da, her kademedeki öğre
tim kurumlarının kurulup gayelerini gerçekleşti
recek bir seviyeye yükseltilebilmeleri için gere
ken tedbirlerin alınmasıdır. Mevcut öğretim ku
rumlarımızı bu anlayış çerçevesi içinde maddi 
ve mânevi imkânlar bakımından teçhiz eder
ken, yeni müesseselerin kuruluşlarında da bu 
prensibe bağlı kalmak kararındayız. 

Diğer taraftan, eğitim ve öğretimden isteni
len sonucun alınabilmesi için, gerekli ortamım 

hazırlanması bakımından, himmet sahamızın vaz
geçilmez bir parçası olan kültür faaliyetlerine 
gereken» önemi verecek, ayrıca gençlerimizin 
ruh yapılarının yanında beden yapılarının da 
gelişmesini sağlamak üzere, beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerinin, geniş öğrenci kütleleri ara
sında müessir bir şekilde yayılmasını sağlayıcı 
tedbirleri de alacağız. 

Sayın milletvekilleri, 
Din eğitimi konusundaki genel görüşümüzü 

de arz etmek isterim. Din. eğitimi ve öğreti
mi Bakanlığımızca 2 bölümde yürütülmektedir: 

1. Müslüman vatandaşlarımıza gereken din 
kültürünü vermek üzere ilk ve ortaokullarımız
da yapılmakta olan din öğretimi. 

2. Çeşitli dini hizmetlere din elemanı yetiş
tirebilmek üzere yapılan öğretim. 

Bilindiği gibi din adamı yetiştirmek gayesiy
le faaliyette bulunan öğretim kurumlarımız, ila
hiyat Fakültesi, Yüksek İslâm enstitüleri ve 
İmam - Hatip okullarıdır. Anayasamızın lâiklik 
ilkesine uygun olarak din eğitimi ve öğretimi 
yapan, Yüksek İslâm enstitüleriyle İmam - Ha
tip okulları, lâik öğretim sistemimiz içerisinde. 
sadece meslek okul hüviyetiyle yer almaktadır
lar ve görevleri, açılış gayelerine paralel ola
rak, modern hayatın icaplarına uygun kültür 
seviyesi yüksek, vatandaş kütlelerini tatmin ede
cek, iyi eğitim görmüş din adamlarını yetiştir-
ımektedir. Bu, okullarımızın kuruluşlarına esas 
olan gayeye uygun olarak faaliyette bulunma
ları, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir ko
nudur. İmam - hatip okulları sayılarının ve 
kapasitelerinin, Bakanlığımızca bu sahadaki ih
tiyaçlar göz önünde bulundurularak, istihdama 
imkânlarına göre düzenleneceğini de özellikle 
ifade etmek isterim. Buraya gelmişken Sayın 
Nuri Kodamanoğlu'nun din eğitimi politikamız
da bizi samimiyetsizlikle itham eden sözlerine 
cevap verme zamanının geldiğini zannediyo
rum : 

Gerçek ise şudur : 
îmanı - hatip okullarını birer meslekî eğitim 

kurumu olarak muhafaza etmek ve bu hüvviyet-
leri içinde geliştirmek hususunda zannediyorum 
ki, bir görüş ayrılığımız yoktur. Bu temel ilkeden 
hareket edince tatbikattaki gelişmeden Nuri Ko-
damanoğlu arkadaşım neden tedirgin oluyor, an
lamıyorum. Malatya ve Eskişehir bölge imam - ha-
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tip okullarının açılışı kararı kendi zamanlarına 
aittir. Faalif ete ise biz geçirdik (Ortadan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin, 
çok rica ederim. 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — öyle ise biz bu yıl dört okul aç
mış sayılmayız, iki okul açmış sayılırız. Mesele 
keşjke dört olsaydı. Açılmaması lâzımdı. Fikrini 
müdafaa eden bir arkadaşımızın üç sene kaldığı 
müsteşarlık makamlarında kendi imzalarının da 
bulunduğu bir protokolde daha 10 tane açılması 
karaıını peşinen vermiş'olmalarıdır. 

İmam - hatip okullarının kapasitelerini gelişti
recek bölge sistemini bu sahadaki ihtiyaç nisbetin-
de gerçekleştirmek kararındayız. İhtiyaç, Devlet 
Bakanlığınca tesbit ve Bakanlığımıza bildirilmiş 
bulunmaktadır. Buna göre ve özellikle 633 sayılı 
Diyanet İşleri Teşkilât Kanununun ortaya çıkar
dığı yeni şartlara göre 10 yıllık ihtiyaç, 52.800 
dür. Halbuki bugün yetiştirme imkânlarımız ise 
374 gibi küçük bir rakamdır. Sayın arkadaşımın 
beyanlarında bu hususu unutmuş gözükmeleri 
calibi dikkattir. 

İmam - hatip okullarından mezun olanların 
anca.k üçte birinin iş bulabildikleri beyan olundu. 
Yüksek Meclisçe kabul olunan kadro kanununa 
göre sadece bu yıl imam - hatipler için 2000 kadro 
sağlanmıştır. Eskiden açık bulunan 2600 kadro 
ile münhal kadro sayısı 4600 ü bulmaktadır. Bu
na mukaibil bu yıl verebileceğimiz mezun sayısı, 
yukarıda arz ettiğim gibi, sadece 374 tür. 

Bir başka husus daha var : İmam - hatip okul
larından şimdiye kadar 2400 mezun alınmıştır. 
Bunlardan 1200 ü imamet ve hitabet hizmetlerin
de 974 ü daha ileri bir tahsil için Yüksek İslâm 
enstitülerinde, 196 sı ise yüksek tahsillerini ta- • 
marnlamış olarak öğretmenlik hizmetinde çalış
maktadırlar. Sayın arkadaşımın endişe ettiği ve 
akıbetleri hakkında karamsar olduğu mezunları
mızın durumu budur. 

İşte imam - hatip okulları politikamızın sa
mimiyetini bu rakamlar ortaya koymaktadır. 
Kütlevi bir ihtiyacı karşılıyacak tedbirleri al
makta devam edeceğiz. Aydın Din adamlarını 
memleket hizmetine götürecek en ileri metodları 
ve eğitim ilkelerini uygulamakta tereddüt etnıi-
yeeeğiz. Eskişehir'de de beyan ettiğim gibi bu 
okullarımızı çağdaş eğitim ilkelerinin gerektirdi-
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I ği her türlü teçhizatla mücehhez kılacağız. An
cak böyle bir tedbirle din eğitimini istediğimiz bir 
seviyeye ulaştırabiliriz ve bu yolda kararlıyız. 

Yani hepsi okumuş, bitirmiş, vazife başına geç
miş, yahut yüksek tahsillerine İslâm enstitülerinde 
devam etmekte veya diğer fakültelerimize devam 
etmekte bulunmaktadırlar veya mezun olmuşlar
dır. Hattâ bir tanesi bile açıkta değildir. Bu çok 
enteran bir neticedir. Demek oluyor ki, imam -
hatip okullarında, Yüksek İslâm enstitülerinde 
okuyan gençlerimiz öyle bir ruha, öyle bir imana 

, sahip bulunuyorlar ki, tuttukları dalı koparıyor
lar ve yetiştiriyorlar. Bu üzerinde durulacak bir 

I noktadır. (Soldan alkışlar) işi müspet taraftan 
mütalâa etmekte fayda vardır. 

'Sayın milletvekilleri, 
Bilindiği üzere, üniversitelerimizin, meslek 

adamı ve araştırma yapacak ilim ve ihtisas adamı 
yetiştirmek ve ilmî araştırmalar yaparak bun
ların sonuçlarını memleket sathına yaymak gibi 
üç temel fonksiyonu mevcuttur. 

Memleket, kalkınması bakımından bu temel 
I fonksiyonların değeri göz önünde bulunduruldu

ğu takdirde üniversitelerimizin hayati ve büyük 
önemi, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu iti
barladır ki, üniversitelerimiz üzerinde ne ka
dar hassasiyet gösterilirse yeridir. Üniversitele
rimizin gelişmelerini sağlamak için onlara, fonk
siyonları ve değerleri ölçüsünde gereken önemi 
vermek zorundayız. Muhtelif vesilelerle belirtti
ğim giıbi, Türkiye'mizin gelişmiş meleketlerle 
olan mesafesini kapatabilmesi için ilim ve teknik 
sahasında alınacak tedbirler konusunda yani bir 
hıza muhtacız. Türkiye çok kısa bir zaman içinde, 
hacımıı ve etkili bir ilim politikası tanzimine, 
çok sayıda gerçek ilim adamı yetiştirmeye, araş
tırma merkezleri ve lâboratuvarlar kurmaya 
mecburdur. 

Bakanlığımız; yeni üniversiteler açılması, bun
ların yerlerinin ve mahiyetlerinin tesbit edilmesi 
ile ilgili olarak üniversitelerimiz yetkilileriyle müş
terek :bir çalışma yapmaya karar vermiş ve du
rumu üniversitelerimize bildirmiştir. Bu karar 
gereğince teşkil olunacak geniş bir komisyon, önü
müzdeki Mart ayı başından itibaren çalışmaları
na başhyacaktır. 

Bu suretle yeni üniversiteler açılması hususu 
ilmî bir inceleme konusu yapılmaktadır. Bu ça-

I lışmalar sonucunda ilmî" ölçüler içinde objektif 
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bir program hazırlanacak ve böylece yeni üniver
siteler açılması hususunun bir münakaşa konu
su olmaktan çıkarılması sağlanacaktır. 

Bu ara bir taraftan yeni açılacak üniversite
ler üzerinde çalışmalar yapılırken öğretim üyeleri 
kadrolarının hazırlanmasına da bugünden başla
mak kararındayız. 

Bakanlığımızce yeni üniversiteler kurulması 
hakkındaki bu faaliyetlerin yanında, mevcut üni
versitelerimizin öğrenci kapasitelerinin artırıl
malı için de çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda 
üniversitelerimizle yapılan işbirliği olumlu so
nuçlar vermiş, üniversitelerimizin gösterdiği, an
layış sayesinde, önceden tesbit edilmiş bulunan 
kontenjana ilâveten 3 000 öğrenci artışı sağlan
mıştır. 

Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesinde gece öğretimi yapılması
nın gerçekleştirilmiş olması, üniversitelerimizin 
gece öğretimine başlamaları konusunda atılmış 
ilk adım olarak memnuniyetle karşılanacak bir 
hâdisedir. 

Bu münasebetle üniversite öğretiminde bu çı
ğırın öncülüğünü yapmış bulunan Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi ilgililerine Millî Eğitim 
Bakanı olarak Yüce Meclis huzurunda teşekkür 
etmeyi, zevkli bir vazife sayarım. 

Ayrıca, Bakanlığımız, yüksek okulların da 
belli bir düzen içinde geliştirilmesini sağlamak 
kararındadır. Bu maksatla Bakanlığımızca bir 
kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Bu tasarı ile 
yüksek okullarımızın vasıfları ve tabi olacakları 
esasi?r tâyin ve tesbit edilecektir. 

•Sayın milletvekilleri, 
İlköğretimden yüksek öğretime kadar bütün 

kademelerde öğrenimin, masrafları Devletçe kar
şılanmak suretiyle, parasız yapılan memleketi
mizde. özel okullarımızı malî durumu müsait bâzı 
ailelerin hiç olmazsa kendi çocuklarının öğrenim 
masraflarını karşılamalarına fırsat hazırlamakla, 
Bakanlığımıza yardımcı olmaktadırlar. 

Halen 72 661 öğrenciye öğrenim yapma fırsa
tı hazırlanmış bulunan özel okullarımız, Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinde, takribi bir hesapla 
yılda «100» milyon liraya yakın bir tasarruf sağ
lanmasına imkân vermektedir. 

Bu itibarladır ki, Bakanlığımız, özel öğretim 
kurumlarının seviyeli bir şekilde gelişmelerini 
memnunlukla karşılamaktadır. 

•Sayın milletvekilleri, 
Yurt kalkınmasında büyük bir önemi haiz 

bulunan meslekî ve teknik öğretim kurumlarımız 
üzerinde Bakanlığımız büyük bir hassasiyetle 
durmaktadır. 

Yurdumuzda girişilen ekonomik kalkınma sa
vaşında ba§anya ulaşmanın en müessir çaresini, 
insan gücünün yaratıcı, müteşebbis ve yapıcı vas
fında görmekteyiz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının yapmış olduğu 
etüdlere göre, plânda ifadesini bulan sınai, sos
yal ve ekonomik sahalardaki gelişmelerin sağlana
bilmesi için 1970 yılında 171 000, 1975 yılında 
ise 238 000 teknik personelin yetiştirilmesi ge
rekmektedir. Bu itibarla, meslekî ve teknik öğre
tim okullarının iş hayatımızın muhtaç bulundu
ğu kalifiye teknik personel ihtiyacını karşılıya-
cak şekilde organize edilmesi, hayatî bir ihtiyaç 
olarak belirmektedir. Meslekî ve teknik öğretimi, 
faaliyetleriyle insan gücü potansiyelimizi zinde-
leştiren modern, aynı zamanda vazgeçilmez bir 
vasıta olarak görmekteyiz. Bundan dolayıdır ki, 
Bakanlığımızca meslekî ve teknik öğretim okul
larımızın bir yandan sayıları artırılırken, bir yan
dan da mevcut öğretim kurumları teçhiz edilmek 
suretiyle bunların daha verimli hale getirilme
leri için çareler aramaktadır. 

Bu okullarımızda da öğretim metotlarının ye
nilenmesi lâzımdır. Birçok sanat enstitülerimiz 
kuruluşlarındaki şekli muhafaza etmektedirler. 
Bugünkü iş hayatının istediği vasıfları, çocukla
rımıza kazandırmak gerekir. Bu maksatla, bu ku
rumlarla sanayi iş hayatımız arasında sıkı bir 
münasebetin kurulmasına önem verecek 1966 -
1967 öğretim yılından itibaren mevcut sanat ens
titülerine yeni şubeler ilâve edeceğiz. 

Ayrıca memleketimizin fazlasiyla muhtacol-
duğu elektrikçilik, petro - kimya, tekstil ve mat
baacılık gibi iş kollarına personel yetiştirilmesi 
konusunu önemle ele alacağız. 

Bu arada her derecedeki meslekî ve teknik öğ
retim okullarından çıkanların iş hayatındaki 
fonksiyon, kalifikasyon, unvan ve ücretleriyle il
gili kanuni tedbirler alınacak ve mevcut mevzu
attaki boşluklar doldurulacaktır. 

öte yandan meslekî ve teknik okulların cazi
besini artırmamız lâzımdır. Liselere, teknik öğre
timin zararına bir tehacüm vardır. Çocuklarımı
zın, en az yarısının meslek ve teknik dallarına 
geçmeleri, toplumumuzun ileriki bünyesi için lü-
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zumludur. Bu nisbet şimdiki halde çok düşük
tür. Genel öğretim kurumlarımızdan teknik öğre
tim kurumlarına öğrenci kaydırma metodu, hal
kımızla reaksiyonlarını davet etmekte, teknik öğ
retim bundan zarar görmektedir. Bunun düzel
tilmesi şarttır. Bu okullarımıza ilgi çekebilmek 
için üzerinde durulması gereken diğer bir husus 
da, orta dereceli meslekî ve teknik öğretim ku-
rumlariyle üst kademedeki öğretim kurumları 
arasında daha müsait geçiş imkânları hazırla
maktır. 

Öte yandan meslekî ve teknik yüksek öğretim 
faaliyetlerinin geliştirilmesi konusundaki çalış
malarımız devam etmektedir. 

1965 - 1966 öğretim yılında Ankara ve İs
tanbul'da birer tekniker yüksek Okulu açılması, 
İstanbul Akşam Tekniker Okuluna 300, Ankara 
Akşam ve gündüz Tekniker Yüksek Okullarına 
da 552 tekniker okulu mezunu alınmıştır. 

Ayrıca Ankara'da bir Motor Tekniker Yük
sek Okulu açılması için gerekli hazırlıklar bit
miştir. 

Bundan başka 1966 - 1967 öğretim yılında 
Elâzığ ve İzmir'de bir teknik okulun faaliyete 
geçirilmesi için gerekli çalışmalara hızla devam 
edilmektedir. İzmir Teknik Okulu Tekstil Mü
hendisliği bölümünün teçhizi, uzman personelinin 
temini için Federal Almanya Hükümeti ile Tek
nik Yardım çerçevesi içerisinde anlaşmaya varıl
mış ve anlaşma projesi gerçekleştirilme durumu
na getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kültür faaliyetlerini okul ve öğretim faaliyet

leri ile beraber ve bunlara tamamen paralel ola
rak yürütmedikçe eğitim hizmetleri bakımından 
esas gayeye erişmenin mümkün olamıyacağma 
daha önce işaret etmiştim. 

Her ne kadar, memleketin mahdut köşelerin
de ve birkaç büyük şehrimizde yer yer kültür fa
aliyetleri görülmekte ise de, Türkiye'nin bütünü 
ve halk toplulukları bundan mahrum bulunmak
tadır. 

Bu itibarladır ki, her şeyden önce okul için
de ve dışında büyük kütleleri kitabın ve kütüp
hanenin, bir başka deyimle okumanın nimetlerin
den lâyikiyle faydalandırmak gerekir. Bu suret
le yayın hayatımızın da canlandırılması mümkün 
olacaktır. 

Ayrıca kitabın ve kütüphanenin yanında mü
zeyi, güzel sanatları, tiyatroların sayısını artırıp 

halkın ayağına götürmek, yaymak ve sevdirmek 
durumunda ve mecburiyetindeyiz. Bunlar, Millî 
Eğitim hizmetlerinin en önemlileri arasında yer 
alacaktır. 

Bütün bu kültür kurumlarının Türk milleti
nin fikri ve sosyal kalkınmasında son derece 
önemli rolleri olduğu kanaatindeyiz. Yeni nesil
lerin millî terbiyesinde bütün bu hizmet dalları
nın aktif ve yaygın hale getirilmesi zamanı gel
miştir. 

Bütün bu sebeplerle, bu sene huzurunuza ge
niş bir kültür faaliyetleri programı ve tasavvur
ları ile çıkmış bulunuyoruz. Bakanlığımızca, beş 
ay önce; son Millî Eğitim Şûrasının da kararla
rına uyularak ihdas edilmiş olan Kültür Müste
şarlığının, yaygın eğitim ve kültür faaliyetleri 
konularında nâzım rol oynıyacağı ve bu hizmet
lere yepyeni bir istikamet ve hız vereceği düşün
ce ve kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Eğitim hizmetlerinin istenilen seviye ve sür

atte yürütülmesini sağlamak üzere, günümüz ih
tiyaçları göz önünde bulundurularak, Bakanlığı
mız merkez ve taşra teşkilâtının tamamen ilmî 
metotlara göre reorganizasyona tabi tutulmasiy-
le ilgili çalışmalar öncelikle ele alınmıştır. Kısa 
zamanda sonuçlandırılacak olan bu çalışmalar, 
Bakanlığımızca hazırlanması zaruri görülen mer
kez ve taşra teşkilâtı kanun tasarısının esasını 
teşkil edecektir. Böylece iş akımı hızını artırmak 
üzere, idarenin her kademesinin bulunduğu sevi
yeye göre gereken ölçüde yetki ve sorumlulukla 
teçhiz edilmesi, muamelâtın rasyonel, kesin pren
siplere bağlı ve zaman kaybına meydan verme
den yürütülmesi sağlanacaktır. 

Bu umumi mâruzâtımdan sonra çok muhte
rem arkadaşlarımın sorularına cevaplar arz et
mek istiyorum. 

Nuri Kodamanoğlu arkadaşımın sorularından 
birisi, zaptedebildiğime «göre arz ediyorum, «Millî 
Eğitim Bakanlığındaki uygulamalar plâna sada
katsizlik devri açmıştır» gibi bir cümle ile ifade 
edilebilir. Bunu bir misalle cevaplandırmak isti
yorum : 

— «Meslekî öğretim ihtiyacın dûnunda fa
aliyet göstermektedir» gibi bir cümle ile bunu 
takviye ettiler. 

Meslekî öğretini ihtiyacın dûnunda değil 
bilâkis ihtiyaca parelel olarak işlemektedir. 

Plâna göre 1965 - 1966 ders yılında 25 000 
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öğrenci kaydedilmiştir. 
1966 - 1967 ders yılında da 32 000 olacaktır. 

Bundan daha fiilen öğrenci alma kapasitesine tek
nik öğretim teşkilâtımız müsait değildir. Meslekî 
ve teknik öğretim, sadece sınıf ve sıra demek de 
değildir. Aksine, makina, malzeme ve teçhizatın 
yeterliğine bağlıdır. Bunlar tam olarak sağlana
mazsa, talebe doldurmanın bir mânası olamaz. 

Bu sene başında liselere öğrenci kaydedilir
ken işlerin aksatılmış olduğunu ve bunun neti
cesinde 3 sene sonra üniversite kapılarında bek-
liyen öğrencilerin vebalinin kimin omuzlarında 
olacağını sordular. Gayet açık olarak arz ediyo
rum ki, plân 1965 - 1966 öğretim yılında lisele
re yeniden 31 000 öğrencinin kaydedilmesini ve 
aynı öğretim yılında liselerde toplam olarak 97 
bin öğrencinin okutulmasını öngörmektedir. 

Filhakika bu ders yılı başında liselere, 31 bin 
yerine 36 454 öğrenci kaydedilmiştir. Ancak, 
5454 fazla kayıt yapıldığı halde, sene başı rakam
larına göre, liselerde 100 895 öğrenci okumakta
dır. 

Lise birinci sınıflarda sene içinde okulu terk 
yüzdesi, geçmiş üç yılın ortalaması olarak % 9 
civarındadır. 

Buna göre, liselerde okutulmakta olan öğren
ci sayısının yıl sonunda 97 000 seviyesine düşe
ceği muhakkaktır. Böylece 1965 - 1966 ders yılın
da lise birinci sınıftaki öğrenci sayısı plânda tes-
bit edilen seviyede olacaktır. 

Görülüyor ki, Bakanlığımız plân hedeflerine 
aykırı bir yol takibetmemiş, sadece nazarî bir he
saba bağlı kalmıyarak çocuklarımızı okulsuz bı
rakmamak yolunu seçmiştir. 

Bu hususta bir hatıramı arz etmek isterim; 
bendeniz geçen sene Atatürk Lisesinde öğretmen
dim. öğretmenler odasında bu konular gayet 
güzel ve zevkli bir şekilde konuşulur. Bu zevke 
tekrar erişmek isterim. Bu konuşmalar sırasında 
Ankara'da yapılan lise giriş imtihanlarında, 169 
kişinin dışarda kaldığını ifade ettiler. 169 kişi, 
sadece.. Ankara'da muhakkak 10 tane okul var
dır, taksim ederseniz her okula 20 talebe düşer. 
Her okulda 20 tane sınıf vardır, yine taksim eder
seniz her sınıfa birer talebe düşer. Ankara'da o 
sene bu çocuklar, 169 talebe, liseye girmek iste
dikleri halde okullara alınmamışlardır. Bu, plân 
meselesidir. Ama şu arz ettiğim hesapta bir öğ
retmenin kalbinin ifadesidir, çocuk sevgisinin ifa

desidir. Bir tek sınıfta bir tek çocuk fazlalaşa-
cak diye zaten mevcutları 70 olan sınıflarımızı 
71 olacak korkusuyle almamaya, bu çocukları so
kakta bırakmaya öğretmen olarak kimsenin vic
danı karşı gelmemek lâzımdır. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bir soruları daha oldu, «Orta dereceli okul
ların ek ders ücretine yiyecek ve giyecekten ya
pılan aktarma öğrencilerin istihkakından kısıl
ın ıştır.» buyurdular. Böyle bir şey yok. İhale su
ret'yle yapılan indirmeden elde edilen tasarruf
lardan artan para bu tarafa sarf edilmek sure-
lıylc yapılmıştır. Muhakkak ki, kendileri müste
şar bulundukları zaman da böyle şeyleri çok im
zalamışlardır zannederim. 

Efendim, burada müsaadeleriyle bir cümlele
rime daha dokunmak istiyorum; mukaddesatçı, 
milliyetçi ve devrimci diye kampa bölüyormuş 
Millî Eğitim Bakanlığı. Yani Millî Eğitim Ba
kanlığı öğretmenleri mukaddesatçı, devrimci di
ye kampa bölüyormuş, Bakanlık bölüyormuş. Al
lah göstermesin, Bakanlığın eğer bugüne kadar 
yani Adalet Partisinin iktidarda bulunmasından 
evvelki zamanlarda böyle bir tutumu var idiyse, 
onu kasdetmek istiyorlarsa, bendeniz onu bilmi-
yoıum, olmaması lâzımdır. (A. P. sıralarından 
alkışlar, ortadan gürültüler) 

Bendeniz bir Bakan olarak biraz önce heye
canla arz ettiğim husus üzerinde yine heyecanla 
durmak istiyorum : 

Öğretmenlerimize bilhassa bu Meclis kürsü
sünden bu türlü izafeler yapmak" katiyen doğru 
delildir. Burada yapılan bu türlü terimler ve 
ifadeler hakikaten öğretmenlerimizin hepsini ren
cide etmektedir. 

Bendeniz Bakan olduğum zamandan beri 17 
v.Uâyet dolaştım ve belki de 30 kadar ilçe gezdim. 
ile]' bir yere gitiğimde öğretmen derneklerini zi-
} ıiret. ettim. Oradaki öğretmenlerin bâzı yerlerde 
2 f,yrı dernek kurduklarını gördüm. Bundan 
üzüldüğümü ifade ettim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Cihat 
Bilgehan zamanında. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bu beni ilgilendirmez. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, iti
yat ettiniz mütemadiyen yerinizden hatibin sö
künü kesmeyi Sayın Kodamanoğlu. Olmay böyle 
§ey. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Cihat Bilgehanla aynı yolun 
yolcusuyuz. 

Şimdi gittim, her gittiğim derneğin «Milliyet
çiler Derneği», «Öğretmen Derneği» diye adları 
da var. Neye öyle koymuşlar? Öbürleri değil mi, 
Öbürleri de milliyetçi ve bu memleketin evlâtları, 
bu memleektin taşma toprağına bağlı arkadaş-
larımdır. Hepsi de böyledir, aksini söyliyen var
sa, çıksın söylesin. Öğretmenler Derneği Federas
yonu milliyetçi öğretmenlerden mürekkep değil 
inidir? Çıksınlar değildir, desinler. Öbür tarafta 
olanlar milliyetçi değil midir?.. Milliyetçidir.. 
Milliyetçilikte bir defa anlaşmamız lâzım. Bu 
memleketin kaderinde hepsi birbiriyle ortak mı
dır?. Onlar çocukları başka türlü okutuyor, di
ğerleri başka türlü mü okutuyorlar? Öbürü başka 
türlü mü düşünüyor? Bu memlekete dışardan bir 
taarruz gelse çocuklara sen geride kal mı diye
cek, bir kısım öğretmenler bu türlü, bir kısmı 
başka türlü mü diyecek?. Filân yerde yapılan bir 
baraj, bir liman bir tesis için birisi heyecanlana
cak, öbürüsü heyecanlanmıyacak mı?. Bunu bu 
şekilde tefrik etmeye ne hakkımız var? Ben bir 
Millî Eğitim Bakanı olarak bu vazifede sizlere 
hizmet etmeye lâyık olduğuma inandığım müd
detçe bu fikrimi daima müdafaa edeceğim ve 
öğretmenlerin kütle halinde bir çatı altında okul
da toplanıp, heyecanla vazife görüyorlarsa, dı-
şarda da halka hizmette aynı heyecanla çalışma
larını istiyeceğim ve bunu istemek Büyük Millet 
Meclisinin hakidir. Çünkü öğretmenlerimiz 130 
bin kişilik bir kütle halinde memleketimizin her 
tarafına dağılmışlardır. En uç köyümüzde bizim 
münevver addettiğimiz iki kişi vardır ve olmalı
dır. Bunların birisi imam, birisi de öğretmendir. 
Birisi maneviyatı, birisi ilmi ve tekniği, geleceği, 
istikbali garanti edecektir. Bunlar birbirini des-
tekliyecek ve bu memleket bu suretle gelişme im
kânına kavuşacaktır. Bundan müstağni kalama
yız, buna mecburuz ve yönümüz budur, bu isti
kamete- gitmeye mecburuz. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Türkiye işçi Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı konuşmasında «Bu-
*gün Türk eğitimi üzülerek sövlemek gerekir ki, 
ekonomik güdü yüks'ek olan yabancı ülkelerin 
baskısı ve yönetimi altında» dır. Demiş ve söz
lerine şunları da eklemiştir : «Bu yıldan sonra 
Türkiye'nin politikası Amerika'ya sımsıkı bağ

lanma esasına dayatılmış eğittim ve .öğretim dü
zenimiz .de aynı paralelde .utulmaya başlan
mıştır.» 

Hemen şunu kaydetmek isteriz ki, Türk 
millî eğitimi her şeyden evvel millî karakterde
dir. Bu noktadaki hassasiyetimiz hudutsuzdur, 
Bu bizden evvel de böyle olmuştur. Bugün de 
böyledir ve yarın da bunun böyle devam edece
ğinden hiç şüphemiz yoktur. Bahadmlı arkada
şım, sizin de şüpheniz olmasın... 

Yabancı uzmanlardan faydalandığımız bütün 
milletler ve memleketler gibi bir gerçektir. An
cak bunun millî hâkimiyetimiz ve millî prensip-
leri/miz içinde telâkki edildiği de aynı derecede 
bir gerçektir. Yabancı uzmanlar bütün vasıfları 
ile bizim tasvibimiz ile seçilmekte ve tamamiyle 
i'.-j'tişarî mâhiyette olan çalışmaları bizilm mura
kabe sistemimize tabi tuıtulmaiktadırlar. 

(Millî Eğitim teşkilâtımızda vazife gören ya
bancı uzmanlar daha zliyade kendi paramızla ve 
münhasıran teknik allanlarda çalıştır il maktadır
lar. 

Bu itibarla yabancı uzmanların millî eğitim 
politikamız ve millî eğitini bünyemize kültürel 
cephesiyle müessir olabilecek kapasitede yer al
maları asla bahis konusu değildir ve bahis konusu 
da olamaz. 

Hasan Lâtif Sarıyüce arkadaşım imam - ha
tip okull arma it âyin olunaicak öğretmenler üzerin
de durdular. Bu konudaki hassasiyetlerine işti
rak ediyoruz. Müsterih olsunlar, gerek meslek 
dersleri öğretmenlerinde, gerek kültür dersleri 
öğretmenlerinin seçiminde çok ciddî ve titizce 
davranılmakta ve bu okullarımıza lâyık öğret
meni erlin tâyinini dikkatle yürütmekteyiz. Orta 
dereceli okullarımızdaki din derslerinin meslek 
okullarından yetiştirilmiş öğretmenler tarafın
dan okutulmasında da aynı dikkat ve itina gös
terilmektedir. 

1. Meslekî ve teknik yüksek öğretmen okul
larında bu yılki talebe sayısı : 19 665 tir. 

2. Mevcutlarına ilâveten gelecek ders yılın
da iki teknik okulu ve iki tekniker yüksek okulu 
daha açılacaktır. 

Kız enstitülerinin yeni programlan, israfı ön
ler mahiyettedir. 

ıSipariş atölyelerimiz belli bir zümreye inhi
sarını önlemek ve geniş halk tabakalarına hiz-
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met etmek için hazır çalışan konfeksiyon atelye-
leri açılması yoluna gidilecektir. 

Yusuf Ziya Bahadmlı arkadaşımız bilhassa 
şu noktalar üzerinde durdular, öğretmenin nakli 
öğretmenin peşini bırakmıyor, ralhatsız ediyor, 
dediüer. Şimdi burada söylenilen bâzı şeylerin 
çok şümullü olması lâzımgelir gibi geliyor bana. 
Burada 'her devirde, her Hükümet zamanında 
muhtelif öğretimenler, muihtelif memurlar bakanlık 
emrine alınmıştır, bir yerden bir yere nakledil
miştir, hattâ vazifesine son verilmiştir. Bu 
ımevcut nizamlar, 'kanunlar içerisinde olmaktadır. 
Bir müfettiş gider, teftiş eder, tahkik eder, fez
leke yapılır, Bakanlığın iç teşkilâtı organizasyo
nu, disiplin komisyonuna gelir ve nihayet ne 
lâzıim gelirse o yapılır. Bunlar 'me'slekin içerisin
de bariz uygunsuzluk Iharekette bulunan kim
seler için tatbik edilen usullerdir. Burada Millî 
Eğitim Bakanlığı böyle şeyler yapıyor demek 
bence lüzumsuz bir harekettir. Bu olacaktır, her 
zaman 'olacaktır. Üç olacaktır, beş olacaktır, on 
olacaktır. Hattâ bâzı yıllar çok olacaktır, bâzı 
yıllar az olacaktır. Nasıl ki, bâzı yıllar hububat 
istihsalimiz 14 milyondan 15 milyona çıkıyor ve 
bâzı zaman da 11 milyona iniyorsa bu da bazan 
çoğalır bazan azalır. Bâzı yağmurlu mevsimler 
kurak 'mevsimlerle alâkalı gibi Ibir şeydir. Her 
Bakan Bakanlığa gelince öğretmenliği cazip hale 
getireceğinden bahseder. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu mevzuda sami
mîyiz. Bundan evvelkiler nasıl yapmışlar ne yap
mışlarsa yapmışlar, orasını bilemem. Ama Ada
let Partisi grupu mensubu ve hattâ grupıın bir 
Bakanı olarak, Büyük Millet Meclisinin Hü
kümetinin bir Bakam olarak ifade ediyorum 
ki, biz öğretmenliği cazip hale getireceğiz. 

Personel Kanununa bu vesile ile temas et
mek istiyorum. Personel Kanununun içinde 
öğretmenliğin cazip hale getirildiğine dair işa
retlerimiz vardır ve neticeleri tam meydana 
çıktığı zaman görülecektir. Ama öğretmen ar
kadaşlarımızdan çok nadir bir kısmı «bu böyle 
değildir» diyorlar, biz geride kalıyoruz diyor
lar. Bu böyle değildir, kanun tatbika geçtiği 
zaman görülecektir ki, öğretmenlik cazip hale 
gelmiş olacaktır. (A. P. den alkışlar) 

Yine Bahadırlı arkadaşım «petrol, Ana
yasa ve toprak reformundan öğretmenin 
bahsetmesi, sosyal adaletten bahsetmesi suç. 

mu?»' buyurdular. Hiçbir zaman suç değildir. 
Asıl üzerinde durulacak mesele bahsediş tar
zıdır. Bir öğretmen işini gücünü bırakır, me
selâ köy ilkokulunda... Tasavvur edin çok muh
terem arkadaşlarım, köy okulunda 7 - 12 yaş 
arasındaki çocuklarımıza toprak reformundan 
bahsediyorsunuz; anlatamazsınız. Boşuna bir 
harekettir. Öğretmenin toprak reformundan, 
Petrol Kanunundan, Anayasadan şundan, bun
dan bahsetmesine, bir öğretmen olarak, akıl 
erdiremiyorum. Hattâ bu konularda aydınla
tılacak sınıf, şimdi ifade edeyim, lise son sı
nıfıdır. Bu lise beşinci sınıfta dahi çocukla
rımızı tamamen bu konuların mânasiyle kav
ramış bulamayız. Samimî olarak söylüyorum, 
ben öğretmenlikte 25 yıl çocuklara ders ver
miş bir arkadaşınız olarak arz ediyorum, lise 
son sınıftaki arkadaşlarımızdan bile bazan, 
«bu nasıl böyle oluyor, buna ne lüzum var?» 
diyenler olabilir, böyle düşünebilirler. Çocuk
larımızın meseleleri anlayış, kavrayış seviyele
ri budur. Biz lise son sınıftan itibaren bu tez
li, travayli, münakaşalı vazifeleri veriyoruz. 
Ondan evvelki verdiğimiz vazifeler kitabî va
zifelerdir, ödevlerdir.. Milletvekili arkadaşlar
dan öğretmenlik yapmış arkadaşlar pekâlâ bi
lirler. Ancak şahsi çalışmaları, tertip çalış
malarını bu lise son sınıfında veriyoruz. Fa
kat köydeki benim çok kıymetli öğretmenim 
böyle sosyal adalet bilmem ne gibi büyük lâf
lar etmeye baslarsa, o zaman a, b, c, yi öğret
mesini bir yana bırakırsa artık onu politika 
havasının içine girmiş saymamız icabediyor, 
hepimiz için icabeder. Yalnız öğretmenin bu
rada vazifesi vardır, müspet mânada, okul 
içindeki vazifesinin dışında, okul dışında da 
bâzı vazifeleri vardır. Onu yapmalıdır, ama 
onu yaparken hiçbir zaman bir politikiacının 
'havasına girmeden bunu yapmalıdır. Zaten 
öğretmen bu vasfı kaybedince o köyde yaşıya-
maz arkadaşlar. Niçin bir öğretmen bir yerde 
fazla kalamıyor, orada kalmıyor? Köylüler 
gelir şikâyet eder. Sizi temin ederim ki, bu
nun için şikâyet eder? Kendi fikirlerini ren
cide edecek cümleler kullandıkları için. «Şu 
öğretmeni buradan al» diye bilhassa köylüler 
kendileri gelirler. Hiçbir millî eğitim müdü
rü, hiçbir Millî Eğitim Bakanı bir öğretmeni 
bir yerden bir yere nakletmeyi aklının kena
rından geçiremez. Ama bunu yaptıran mahallî 
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kişilerdir. Niçin gelip söylerler, işte bunun 
için söylerler. Öğretmen onları rahatsız eder 
de onun için. Öğretmenin bunu yapmaya hak
kı yoktur. Ama öğretmenlerin hepsini tenzih 
ederim, bu öğretmen miktarı yüzü aşikm değil
dir. Münasebetsiz, lüzumsuz hareketlerde bu
lunan çok az öğretmen adedini bütün öğret
men camiasına teşmil etmeye hakkımız yoktur. 

Yine Bahadmlı arkadaşımız, «köy enstitü
lerini ihya edilmeden Türkiye yükselemez» di
yor. Bu bir görüştür ama bu görüş eskimiş bir 
görüştür, bu görüşe bugün iltifat etmiyoruz. 

«Yabancı barış gönüllüleri hangi kudretle
ri ile Türk halkına hizmet edeceklerdir?» Bu
nun içerisine kudret kelimesinin katılmaması 
lâzımdı. Yabancı barış gönüllüleri kasabala
rımızda, köylerimizde bulunuyorlar ve ingiliz
ce dersi veriyorlar. Başka bir vazife yaptıkla
rı yoktur. Bunun dışında münasebetsizlik 
eden olmaz mı? Olabilir. Arz edeyim, burada 
Meclis kürsüsünden açıklamak mecburiyetin
deyim. Efendim, Krismisi okulda canlandır
mak istiyor diye bir haber geldi bendenize. 
Derhal heyecanla nerede yapıldığını telefonu 
açtım ve sordum. Böyle bir şey olmadığını öğ
rendim. Yani, bu sözler geliyor, geliyor ama 
'bunun üzerinde hassasiyetle Bakanlığın dur
makta olduğunu ifade etmek isterim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hıristi
yanlık propagandası yapıyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Arz ettim bu mânada.. Ön
lemek vazifemizdir ve önlemekte hassas bulun
mak mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar aynı fi
kirdeyim. 

Efendim, Sayın Muzaffer Özdağ arkadaşı
mızın kültür konularıyla ilgili bâzı temennile
ri ve konuşmaları oldu. Bütün dünya ulus
larına ait çağdaş bilim, sanat ve teknik eserle
rinin üç ay içinde Türkçeyc çevrilip yayımlan
ın/ısı lüzumuna temas buyurdular. 

Çağdaş bilim, sanat ve teknik gelişmeleri
nin ve eserlerinin yakından takibedilip süratle 
Türk okuyucularına kazandırılmasını yurdu
muz için son derece faydalı ve lüzumlu gör
mekteyiz. Bu konuda gereken incelemeleri 
biran önce yaparak gerekli tedbirlere tevessül 
olunacaktır. 

Ayrıca, dünya klâsiklerinin, Türk ve İslâm 
klâsik eserlerinin, daha geniş ölçüde tercüme 
ve yayımlanması işi yeni bir plâna ve progra
ma bağlanacaktır. 

Sayın Özdağ'm temas buyurdukları, köy 
çocuklarının okulda öğrendiklerini kısa zaman
da büyük ölçüde yitirdikleri konusu da maale
sef acı bir gerçektir. 

Bunun sebebini, bilginin sadece okulda el
de edilebileceği anlayışında, kitabı ihmal et
mekte görmekteyiz. Kendisine okuma malze
mesi temin olunmıyan, okuma sevgisi ve alış
kanlığı kazandırılmıyan her insanın bilgilerini 
geliştirmek imkân ve fırsatından mahrum ka
lacağı gibi zamanla bildiklerini ve hattâ oku
mayı ve yazmayı bile yavaş yavaş unutacağı 
tabiîdir. 

Bu bakımdan her derecedeki öğrencilerimi
ze, okul esnasında ve okul sonrasında ve yetiş
kinlerimize her alanda kaliteli, faydalı, seviye
ye ve ihtiyaca uygun, bol ve ucuz okuma mal
zemesi temin etmenin ve okuma zevk ve alış
kanlığı kazandırmanın büyük bir önem taşı
dığına inanıyoruz. 

Bu konuda, yayım ve kütüpane alanında 
gereken bütün tedbirleri süratle almak için ça
lışmalarımız ve hazırlıklarımız gelişmektedir. 

Sayın Nihat Dİler'in müze, kütüpane, ti
yatro, yayım ve güzel sanatlar alanlarında bü
yük gelişmeler kaydedilmesi ihtiyacı içinde 
bulunduğumuz fikrine iştirak ediyoruz. Bu iş
tirakin sonucu olarak Bakanlığımız bünyesi 
içinde bir Kültür Müsteşarlığı kurulmuştur. 
Bu müsteşarlık müze, kütüpane, tiyatro, yayım 
ve güzel sanatlar alanlarındaki çalışmaları ye
ni bir program ve plânla ele almış bulunmak
tadır. Tiyatroyu, müzeyi, kitap ve kütüpane-
yi ve her türlü güzel sanatı yurdun en uzak 
köşelerine götürmek ve geliştirmek azminde
yiz. 

Çok muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki mâruzâtımla çok 
muhterem arkadaşlarımın tenkidlerine cevap
larımı arz etmiş bulunuyorum. Tcnkidl-crden 
fazla siyle faydalandığımızı ve çalışmalarımız
da bu faydalanmanın ışığı altında gayret gös
tereceğimizden emin bulunmalarını teşekkür
lerimle arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaş
ların soruları vardır, lütfen. 
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Sayın Türkân Seçkin. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Ba

kandan 1 -2 sorum olacak. 

1. Karma Bütçe Komisyonu müzakereleri 
sırasında başka bölümlere karşılıksız zamlar 
yapıldığı halde faydalı bir maksat için dahi ol
sa ki, bu henüz bizce belli değildir, köy okul
ları yapımından 6 milyon liranın kesilmesine 
Sayın Bakan nasıl razı olabiliyorlar? Ki, bu 
altı milyon lira para ile beheri 50 bin lira olan 
120 tane okul binası köylere inşa ettirilebilir
di. Okulsuz köye okul yaparak köye hizmet 
götürme görüşü ile bu durumu nasıl telif edi
lebilir? 

2. Bizim iktidarımız zamanında prensibi 
'kabul ve ilân edilen çok gayeli olgunluk sis
teminin hâlâ uygulanmamasının sebebi nedir? 

3. Plânın öngördüğü şekilde birçok ba
kanlıkların yönetiminde bulunan öğretim ku
rumlarının Millî Eğitim bünyesinde toplanma
sı ne zaman gerçekleşecektir, bu yolda çalışma
lar var mıdır? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Arz edeyim efendim. 

Birinci soruları 6 milyon liranın niçin koy 
ilkokul yapımı programından çıkarıldığı mesele
sidir. 

Bendeniz Hükümet bütçesi olarak gelmiş bu
lunan bir şeye evet demem mümkün değildir. Bu 
bakımdan bu aktarma yapılırken, buna iştirak 
etmiş değilim. Yalnız bunu değerlendirmek müm
kündür. 

Bu ayrılan 6 milyon lira yayın işleri için 
ayrılmıştır. Biraz önce arz etmiştim; köylerimi
zin, bilhassa köy çocuklarının ve kütüphaneleri
nin takviye edilmesi meselesi çok önemli bir me
seledir, yani bu ayrılan parayı yine köye gön
dermek suretiyle yine değerlendirmek mümkün 
olabilir. 

Bunun dışında şunu da izah etmem mümkün
dür. 305 milyon liradır köy okulu yapı progra
mı, % 10 hesabiyle tenkis ettiğimizi farz edelim 
30 milyon lira eder. 30 milyon liralık bir eksiltme 
olabilir. Bu eksiltme ile de 120 okul yerine 480 
okul yapmak mümkün olur sanıyorum. Bu şekil
de karşılanabilir tahmin ediyorum. 

Şunu da ilâve edeyim ki; bütçeye asıl girmesi 
lâzımgelen para 305 milyon lira değil, 350 mil

yon lira civarındadır. Bu şekilde plânın öngör
düğü miktardan esasen eksik gelmiştir, bu da 
mevcut zaruretlerden ileri gelmiştir. 

ikinci konu zannediyorum, çok gayeli, çeşitli 
olgunluk sistemi mi bu yıl niçin tatmin edilme
diği sorusudur. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. 
Bunun tatbik edilebilmesi için evvelâ orta dere
celi okullarımızın bu mevzudaki eksiklerinin ta
mamlanması icabeder. Bu kolayca geçilecek bir şi 
değildir. Eğer, Şûra kararlarından sonra bu gibi 
çalışmalar yapılıp bâzı hazırlık safhaları olmuş 
olsa idi biz hemen bu sene tatbikata geçmeye im
kân bulabilirdik. Ama zannediyorum ki, önümüz
deki sene yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer bakan
lıklara bağlı bâzı okulların Millî Eğitime devre
dilmesi plân icabıdır. Ve esasen bu Tevhidi Ted
risat Kanununun da icabıdır. Güzel bir tesadüf
tür ki, yine Tevhidi Tedrisat Kanunu çıktığı 
1924 yılından 37 - 40 sene sonra okullarımızı bir
leştirme yolunda böyle bir karara varılmış bulu
nulmaktadır. Bu da eğitimin daha toplu halde 
bulunmasını icabettiren bir sonuçtur. Tevhidi 
Tedrisat Kanunu ile bu görüş savunulmaktadır. 

Bu hususta çalışmalar yapılıyor. Süratle ola
bileceğini, bu kadar kısa zamanda olabileceğini 
sanmıyorum. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Neşriyat 
için bu 6 milyonun harcanacağını ifade ettiler 
sayın Bakan... Bunun dışında köye gitmesi mese
lesi müfredat programının içinde olacak. (Sol
dan : «Bir kişi bu kadar sual sorar mı?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin ikinci bir 
soru haki istiyorsanız isminizi yazdırınız, karşı
lıklı konuşma olmasın? 

ALI RIZA ÇETINER (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem Bakan bilhassa 1960 - 1964 
yılları arasında bozulan merkez teşkilatındaki de
netim işlerinin düzenlenmesi için şimdiye kadar 
alınan tedbirler yeterli değildir. Bu yolda daha 
rasyonel ve icrai işlemlere gidilmesi gerektiği 
fikri yaygındır. Bu yolda çalışmalar olacak mı
dır? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Arz edeyim, efendim. 

Çetiner arkadaşım 1960 - 1964 yılları arasın
da yönetim teşkilâtının merkezde bilhassa bozul
duğunu ifade ediyorlar ve bunlar düzeltilecek mi 
diyorlar. Bozulan şeyler düzeltilmek için ele alın
mıştır, arz edeyim. 
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SADRETTİ ÇANGA (Bursa) — Bozulmuş 
mudur ,evvelâ onu söyleyin. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bozulan şeyler, hepsi bozul
muş demedim. Hepsi bozulmuştur demedim. Bo
zulanlar dedim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Bozulmuş 
dediniz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Hayır, bozulanlar dedim Be
yefendi. Eğer bozulanlar... 

BAŞKAN — Sayın Çanga rica ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Devamla) — Zannediyorum Türkçede «bozu
lanlardan» deyince hepsine şâmil olmaz, bir kıs
mına şâmil olur. Bozulanlar olabilir. Hepsi bo
zulmuş değildir. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Müşahhas misaller veriniz Saym Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizde müdahale et
meyiniz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bu konu üzerinde mâruzâtta bu
lunmuştum'. Merkezi teşkilât üzerinde bir reorga-
nizasyona gidilecektir diye arz etmiştim. Bu re-
organizasyona gidiş ihtiyaçların neticesidir. 
Yalnız reorganizasyona gitme arzusu vardır, fa
kat bir türlü gidilememiştir. Biz kısa zamanda 
bunu tahakkuk ettireceğiz. 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Yüzbin-
ierce liraya ihtisas yapıp yurda dönen öğretmen
lerin % 70 i başka vekâletlere ayrılmaktadır
lar. Bunun sebebi ve giderilmesi çareleri üze
rinde durulmakta mıdır ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Efendim ihtisas yapmıya giden 
kimseler bir müddet çalışıyorlar ve sonra mu
vafakat istiyorlar ve ayrılıyorlar. Bu büyük 
kayıp oluyor. Bu yalnız Millî Eğitim Bakanlığı 
için değil, diğer bütün bakanlıklar için de va
rittir. Çalışmaların bu konuda geniş anlamda 
olması lâzımgelir ve hakikaten üzerinde durula
cak bir meseledir 

Ali RIZA ÇETİNER (Ankara) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Benim de so

rum vardı Sayın Başkan. ' 
BAŞKAN — Yazdık Beyefendi, sabırlı olun 
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I da sıranız gelsin. Her şeyde sabırsızlık olmaz 
ki. 

Buyurun efendim. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

eğitim enstitülerinde Millî Eğitim Bakanlığı Tâ
lim ve Terbiye Dairesinde geçmiş kitapların ol
mamasından mütevellit, öğretmenler kendi not
ları ile ders yaptıklarından yakınmaktadırlar. 
Bu doğru mudur? Doğru ise ders saatlerinin 
heba edilmemesi için ve talebenin önceden hazır
lanabilmesi için bir tedbir almakta mısınız veya 
alacak mısınız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz 
hem (m arz edeyim, doğrudur. 

Bendeniz Bursaya gittiğimde, ziyaretimde 
eğitim enstitülerinde gördüm, birinci sınıf öğ
rencilerinin önünde bulunan kitapların lise bi
rinci sınıf coğrafya kitabı olduğunu gördüm ve 
çok üzüldüm. Öğretmenin verdiği notları var
dı, fakat esas itibariyle sınıf talebelerin lise 
1 nci sınıf coğrafyasını okuduklarını müşahede 
ettim. Bu mevzuda kitap hazırlanması için bun
dan iki ay evvel çalışmalara başlanması emrini 
verdim. Bunların kitaptan mahrum bırakılma
ması için çalışmalar başlamıştır. 

i İL YAS KILIÇ (Samsun) — Bâzı okullarda 
lâboratuvar olmadığı ve buna ait malzeme bu
lunmadığı için talebelerce deneyler yapılmadığı
nı, tatbikat dersi yapamadıklarım ifade etmiş
lerdir. I Umun için tedbirler düşünülmekte ıni-

} dir? 
j MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ORHAN DENGİZ 
| (Devamla) — Doğrudur. Yalnız bütün okulları-
! mız için doğru değildir. 
I İLYAS KILIÇ (Samsun) — Eğitim enstitü

lerinden bahsediyorum. 
I MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
! (Devamla) — Eğitim enstitüleri için kısmen doğ-
j rudur. Lâboratuvar bir kısmında vardır, bir 

kısmında yoktur. Esasen bütün okullarımız lâ
boratuvar malzemesi bakımından tam teçhiz 

} edilmiş değildir. Bunun için bir plân hazırlan-
I maktadır. Yalnız eğitim enstitüleri için değil, 

hattâ ilkokullar dahil, böylece bütün okulları 
) standart tipte ders malzemesine kavuşturmak 
j kararındayız. Bu işte çalışan Teknik Eğitime 
i bağlı bir müessesemiz de vardır. Çok iyi çalış

maktadır ve birçok aletlerimizi kendimiz yapı-
'. yoruz. Böylece teçhiz etmek mümkündür. 
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İL YAS KILIÇ (Samsun) — Eğitim enstitü
lerinin kaynakları öğretmen okulları orta kısım
ları ile liseler olduğu malûmunuzdur. Bu iki 
okul arasında tedrisat farkı bulunmasından mü
tevellit talebeler birbirlerine ayak uydurama-
makta ve böylece 32 mevcutlu bir kısımda li
selerden gelenler yüzde yüz muvaffak olduğu 
halde öğretmen okullarından gelenlerin yüzde 
ellisinin ikmale kaldığı söylenmektedir. Bunlar
da bir mutabakat sağlamak için öğretmen okul
larında veya liselerde bir tedbir düşünülmekte 
midirf 

MİLLÎ KĞİTIM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bunu düşünmüş oluyoruz. Şu ma
nada bu kelimeyi kullandım. Çünkü gelecek 
yıldan itibaren öğretmen okullarını dört yıla çı
karıyoruz. Dört yıla çıkardığımız zaman lise 
seviyesine uygun bir seviyeye ulaşmış olacak ve 
böylece gelecek yıllarda seviye farkı olmamak 
lâzım gelir. 

Böyle olmakla beraber şunu arz edeyim ki, 
bir öğretmen olarak liselerden gelen öğrenciler 
daha süratli bir kavrayışa sahibolabilirler, öy
leleri vardır, ama öğretmen okulundan gelenler 
de çok çalışmak suretiyle bu eksiklerini süratle 
tamamlamaktadırlar. • Bu türlü meziyetleri de 
vardır. Büyük mikyasta bir fark olmamak lâ
zımdır. Bir yetişme tarzı olarak arz ediyorum. 
Birbirini telâfi eder diye arz ediyorum. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Eğitim enstitü
lerinde mezun olan talebeler eğitim okuluna ve
ya, liselere öğretmen olarak tâyin edilmeleri öğ
retmenlerin verimlilikleri ve talebelere faydalı 
olmaları bakımından yerilmektedirler. Talebe
ler bunların faydalı olamadıklarını ifade etmek
tedirler. Bu hususta size intikal etmiş bir mev
zu var mıdır1? Varsa tedbirleri düşünülmekte 
midir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Efendim, eğitim enstitülerinden 
mezun olanlar öğretmen okulu üstüne iki sene 
veya lise üzerine iki sene okuyan öğrenciler de
mektir. Bunların mezun olduktan sonra normal 
seviyeleri ortaokul öğretmenliğidir. Bunlardan 
ilk, almışta eğitim enstitülerine öğretmen olamaz 
diye bir şey yoktur. Olsa olsa asistan olabilir
ler. Belki bunlar ilkokul öğretmenliği yapmış 
ve sonradan eğitim enstitülerine girmiş olanlar 
içinden olabilir. Fakat eğitim enstitülerinden 
mezun olanların yine eğitim enstitülerine asis-
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tan olamamaları icabeder, durumları oradaki 
çocuklar bakımından zayıf olur. 

Eğitim enstitüleri öğretmenlerinin üniversi
te seviyesinde yetişmesi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdiye 
kadar soru talebinde bulunan arkadaşların sa
yısı 19 u bulmuştur. Her arkadaş da üç yahut 
beş soru soracak olursa âdeta bir yeniden mü
zakere açmış gibi bir duruma giriyoruz. 

Şimdi şurasını arz etmeye mecburum ki, bu 
programı Başkanlık olarak yürütmeye ve bitir
meye mecburuz. Nihayet bu suretle bir soru 
enflâsyonu şekliyle gitmek de imkân dâhilinde 
değildir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Birer so
ru soracağız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun arka
daşlar... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul yok efendim. Benim sö
zümü kesip de usul hakkında söz istiyemezsiniz, 
oturun. 

Soru sormak nasıl bir hak ise, bunun suiis
timali de haksızlıktır, bunu böyle bilin. (A. P. 
sıralarından alkışlar, bravo sesleri). 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Herkese 
birer soru sorma hakkı verilebilir efendim. 

BAŞKAN — İki kifayet önergesi gelmiştir, 
okutuyorum efendim. Evvelce soru sorma hakkı 
elde etmiş olanların hakkı mahfuz kalmak şar -
tiyle önergeyi oylıyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde gö

rüşmeler yeterlidir. Oya sunulmasını saygı ile 
arz ederim. 

İstanbul 
Kaya özdemir 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Aleyhte söz istiyorum efendim.. 

BAŞKAN — Söz yok efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Takrir olur 

ela aleyhte .söz olmaz olur mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN -— Efendim, evvelce soru sorma 

hakkı elde etmiş arkadaşların soru sorma hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle önergeyi oyunuza arz 
edeceğim. (Gürültüler, «aleyhte söz istiyorum» 
sesleri) 
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Daha evvel Ataöv söz istedi. 
İkinci bir önerge gelmiştir, onu da okutuyo

rum. 
Başkanlığa 

Millî Eğitim bütçesinin müzakeresinde par
tilerin görüşleri belli olmuştur. Kifayeti arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
Hasan Fehmi Boztepe 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel Ataöv söz istedi. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben iste

dim efendim. 
İBRAHİM SITKI HATİPOÖLU (Ankara) — 

—Usul hakkında söz istiyorum. 

' BAŞKAN — Usul hakkında. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

Evet, bu önergenin oylanamıyacağı hakkında, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu evvelki celsede müzakere 
edildi ve reddedildi. Buyurun Ataöv lütfen. 
(«Bakan kürsüde» sesleri) Biraz müsaade rica 
ettik Bakandan. Ben de görüyorum. Sayın 
Bakandan rica ediyorum. Hepiniz bir arada söz 
söylerseniz Bakan da yerinde kalır, ben de şa
şırırım. (Gülüşmeler, alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesi görüşülürken tabiî gruplar adına konuşuldu, 
milletvekillerine sıra gelmiyor. Sorularda da 
2 - 3 arkadaş soru sordu diye buna kifayet veril
memesi lâzımdır. Gecenin şu anında belki bu tak
rir kabul edilecek, bakıyorum pek çok arkadaş 
böyle arzu ediyorlar. Ancak şunu ifade edeyim. 
Sorulacak sorular içinde hakikaten mühimleri 
bulunabilir. Meselâ şimdi gece tedrisatı yapan fa
külteler vardır. Bunların gece ders saatleri kar
şılığı paralarını almamış profesörlerimiz vardır, 
karşılığı bütçeye konulmamış. Bunları soraca
ğız. Sonra meselâ eski müsteşarımız hâlâ Sara
çoğlu evlerinde oturur veya biraz tahliye etmiş
tir. Yeni müsteşarımız Devletin bu evinde otur
mak hakkını haiz değildir. Bir milletvekilinin 
veyahutta Devlet memurluğundan ayrılmış bir 
insanın memurluğu bıraktığında mebus olduğu 
halde orada oturmaması lâzımdır. Devletin evin
de oturmaması lâzımdır. Bunu soracağız. (Gürül
tüler ve sıralara vurmalar) 

NURİ KODAMANOĞLÛ (Yozgat) — Yalan, 
yalan... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim müsaade 
buyurun, Sayın Ataöv... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kifayetin 
aleyhinde oy vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim müsaade buyurun 
arkadaşlar. Soruların kifayeti hakkında 2 önerge 
gelmiştir. Bunları okuttum. Kabul etmek, reddet
mek sizin elinizdedir. Bu benim yetkim dâhilin
de değildir. Binaenaleyh bunu sizin reyleriniz 
halledecektir, yoksa benim iradem değil, önerge
leri kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. («Soru hakkımız mahfuz» sesleri) 

Şimdi durumu arz edeyim efendim. Ben soru
ların kifayeti hakkındaki oylamayı yaptım. Yal
ım, arkadaşımız okurken Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinin tümü üzerindeki kifayet takrirlerini 
okumuş. Binaenaleyh onu tashihan soruların ki
fayeti hakkındaki takriri tekrar okuyorum efen
dim; zapta geçmesi bakımından. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 

sorulan soruların yeterliğinin oylanmasını saygı
larımla arz ederim. 

İstanbul 
Kaya Özdemir 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanın sorulara verdiği cevaplarla durum 

aydınlanmıştır, soruların kâfi görülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Turhan Bilgin 
Erzurum 

(Gürültüler.) 
BAŞKAN — Hakları mahfuz kalmak üzere 

zaten oyladım. Tekrar oylıyacak değilim. Yalnız 
zapta geçmesi için okuttum. Rica ederim. Sayın 
Bakan sorulara devam ediyoruz. 

Sayın Cevdet Aykan'm sorusunu Sayın Ba
kana yazılı olarak takdim ediyorum. Mazereti 
varmış, konuşamıyormuş. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan bir hususu öğreneceğim, lütfen. Bu sorula
ra aidolan kifayet önergesini oyladınız. Söz sahi
bi olan arkadaşlarımızın hakları baki olmak şar-
tiyle. Diğer yeterlik önergesi oylanmış mıdır? 

BAŞKAN — Bundan sonra oylıyacağım. 
Yanlış okunmuştur, efendim. Düzeltilecektir. 
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Yanlış hesap Bağdat'tan döner derler. Niçin bu
nu nazara almıyorsunuz? (Bravo sesleri, alkış
lar, gülüşmeler) 

Sayın Bakan yazılı olarak verilen soruyu tak
dim ettiler mi efendim? 

M I L L Î E Ğ I T I M B A K A N I O R H A N D E N 
G I Z (Uşak) — Evet. ilkokul ve ortaokul seviye
sinde din eğitimi hangi konuları kapsamaktadır? 
Din eğitiminde hâkim pay nedir? 

2. Okullarımızdaki din eğitimi yeterli mi
dir? Bu konudaki tartışma veya şikâyetlerin se
bepleri neler olarak düşünülmektedir? 

Efendim; Sayın Doktor Cevdet Aykan (To
kat Milletvekili) arkadaştan gelen bu soruların 
cevabını müsaade ederseniz yazılı vermek icabe-
diyor. Çünkü bunlar müfredat programlariyle il
gilidir. Bunun genişliğini şurada arz etmem 
mümkün olmıyacaktır, takdir buyurursanız. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkanım, üçtane sorum olacak Sayın Bakan
dan. 

222 sayılı Kânuna göre ilkokul öğretmenin
den kurs yolu ile ilköğretim müfettişliği yapmak 
usulü birkaç yıldan beri uygulanmaktadır. An
cak bu yıl ilköğretim müfettişi kursuna başarı 
sınavı ile gelmiş olan ilkokul öğretmenlerinin 
Personel Kanununa ilişik sınıf tüzüklerinde, ilk
öğretim müfettişlerinin Gazi Eğitim Enstitüsü 
mezunu olmaları şartı konmuş. Şimdi bu arka
daşlarımız geriye gönderileceklermiş, acaba doğ
ru mudur? 

Şimdiye kadar 4 aylık bir zaman geçmiştir, 
Devlet Memurları Kanunu 8 ay önce çıkmıştır. 8 
ay önce bu bilinen bir gerçek iken 4 ay kursa de
vam ettirilmiş olan ilkokul öğretmenlerinin bu 
durumları karşısında onların zarara uğramaları
nı önliyecek bir tedbir Bakanlıkça alınmış mıdır? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bir tek cümle ile, düzeltildi. 
Üzülmeyiniz. (A. P. sıralarından bravo sesleri 
alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Teşek
kür ederim Sayın Bakan. 

2 nci sorum : 
Biraz önceki konuşmanızda toprak reformun

dan, Anayasadan, petrolden bir ilkokul öğret
meni sınıfta söz edemez; ilkokul çocuğu bunu 

anlıyamaz dediniz. Elimde yeni ilkokul progra
mı vardır. Bu yeni ilkokul programının ilköğre
timin amaçları kısmında ekonomik bakımdan 
çevrenin ve yurdun doğal ve toplumsal her tür
lü zenginlik kaynaklarının korunmasının gerek
tiği ilkokul öğrencilerine öğretilecek. (Soldan, 
gürültüler) Toplumsal hayat bakımından ilk
okul, Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına 
dayanan millî demokratik, lâik ve sosyal bir dev
let olduğunu, Türkiye Devletinin ülkesi ve mil
leti ile bölünemez bir bütün teşkil ettiğini dünya 
milletleri ailesinin şerefli ve yapıcı bir milleti 
olduğunu çocuğa kavratacak, onun 20 nci sayfa
sında, demokratik ilkelerin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyurun, 
bir kitap sayfası okuyorsunuz. Bunun sual nere
si, rica ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkanım bir dakika dinleyiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika değil, 5 dakika din
ledik. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — istir
ham ederim. Ben ilkokul programındaki, ilkokul 
öğretimindeki... 

BAŞKAN — Program müzakeresi yapmıyo
ruz sevgili kardeşim. Anlaşılacak şekilde kısa so
racaksınız. Siz makale okuyorsunuz. Olur mu, 
sual mi bu? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan sorumu bitirmedim. Anayasayı ilkokul 
öğretmeni çocuğa anlatamaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, onu yazılı olarak 
sormak hakkınızdır. Yazılı olarak sorar, Bakan 
dan cevabını alırsınız. Burada bu kadar uzun so
ru olmaz arkadaşım... içtüzük buna mânidir. 
(Soldan, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Soru
mu bitirmedim. 

BAŞKAN — Çabuk bitiriniz de kurtulalım 
efendim. Burada kitap mı okuyacağız? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Bakanım Anayasayı ilkokul öğrencisine öğretmen 
öğretecek diyor, program. Siz öğretmiyeceksiniz 
diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, ilkokul çocuğu bu
nu anlamaz. Bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz? So
rum bu... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Efendim, soru, soru olmak
tan çıktı, bir metin halinde okundu. 
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Bir defa şunu arz edeyim ki, ilkokul müfre
datının yurddaşlık bilgisi müfredatı içerisine bu 
konular girer. Bir öğretmen olarak bunu okut
maması lâzımdır demek için benim öğretmenlik
ten hiçbir zerre nasibim olmamak icabederdi. 
(«Ama söylediniz» sesleri) öğreteceksiniz fakat, 
bu meseleyi bütün yıl boyunca, bütün diğer me
seleleri bir kenara atıp, iş güç edinmek suretiy
le kafasındaki fikri devamlı bir surette aşılıya-
eakmış gibi bir netice istihsaline gitmesinin doğ
ru olmadığını söyledim. Söylediğim şey bundan 
ibarettir. Çok dikatle takip buyurmanızı rica ede
rim. Mesele şundan ibarettir. 

Çevresindeki ekonomik kıymetler öğretilecek
tir, gayet tabiî. Orman mı vardır, tarla mı var
dır. Ama Hayrettin Uysal arkadaşım diyor ki, 
çevredekini de söylerken, sosyal adalet kelimesi 
söylenmeli, demeli ki, «Oradaki çok tarla sa
hibi adamın elinden alınmalı, yavrum alınıp sa
na verilmeli.» Bunu istiyor. (Soldan «bravo» ses
leri) (Sağdan gürültüler) Mesele burada. İşte 
öğretmen onu söylemiyecek... Benim hassasiyetle 
üzerinde durduğum nokta burasıdır. Sosyal ada
letten nazarî olarak bahsedebilir, şu edebilir, bu 
edebilir ama propagandaya geçtiği anda iş deği
şir. Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN —' Şimdi bir arkadaştan sualler 
hakkında bir yeterlik önergesi daha gelmiştir, 
onu okutuyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Aleyhinde söz istiyorum. (Gürültüler) 

Yüksek Başkanlığa 
Hakkı mahfuz tutulan 19 sorunun da kifaye

tini arz ve teklif ediyorum. 
Muş 

Kemal Aytaç 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Sıramı Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'na veri
yorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ben vazgeçtim, siz konuşunuz. 

BAŞKAN — Söz sıranızı verdiniz, konuşa
mazsınız, Sayın Hatipoğlu. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Söz almadığı için hakkım mahfuzdur, söz hak
kım doğmuştur. Söz vermeye mecbursunuz, Sa
yın Başkan, 

BAŞKAN — Kemal Sarıibrahimoğlu söz is
temediğine göre söz sırası sizden de sakıt oldu. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Böyle şey olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Olmazsa soru önergesi verirsi
niz. 

Kemal Sarıibrahimoğlu, siz kifayet aleyhinde 
konuşacak mısınız? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sizin tutumunuz hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında ne 
söyliyecekseniz konuşmalar bittikten sonra söy
lersiniz, cevabını alırsınız. Şimdi kifayet hakkın
da buyurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlar, dün de arz ettiğim üzere, 
maalesef bu Meclisi, İçtüzüğün ve Anayasanın 
açık hükümlerine, demokratik idarenin icapları
na ve muhalefetin murakabe zaruretine uygun 
bir şekilde selâmetle idare edebilmek Meclis Di
vanının vazifesi iken Yüce Divan bu vazifesini 
yapmamak ve Yüce Meclisin ekseriyet grupunun 
tasarrufu... (Başkan mikrofonu kesti) Niçin ke
siyorsunuz.... 

BAŞKAN — Kesiyorum, siz kifayetin aley
hinde konuşacaktınız, Divan hakkında şikâyete 
başladınız. (C. H. P. sıralarından sıra kapakları 
vurmaları, gürültüler) Lütfen kifayetin aleyhin
de konuşun... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—Sayın Reis damdan düşer gibi kifayetin aley

hinde konuşulmaz. Anayasada der ki, her karar 
esbabı mucibe*taşımalıdır.... 

BAŞKAN — Esbabı mucibe Divandan şikâ
yet şeyinde değildir. Siz önergenin aleyhinde söz 
istediniz, Divandan şikâyeti mutazammm konu
şuyorsunuz. Sadet dışına çıkıyorsunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis, ben mucip sebebi göstermek zo
rundayım. 

BAŞKAN — Mucip sebep başka, Divandan 
şikâyet başkadır arkadaşım. Divandan şikâyet 
edecekseniz, buyurun oturun, sonra size söz vere
yim. önce kifayet aleyhinde konuşun. 

j KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
! — Yani şimdi söz vermiyor musunuz? 
i BAŞKAN — Divandan şikâyetiniz varsa ben 

söz veririm, cevabını da veririm. 
j KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
: — Divandan şikâyetim kifayetin aleyhindeki gö-
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rüşlerimin mucip sebepleridir. Ben arkadaşları
ma karşı damdan düşer gibi konuşamam. Anaya-
mız der ki, «her karar, her hüküm esbabı muci-
beli olacaktır.» Ben gelip burada arkadaşlar bu 
takriri reddedin dersem bu ne demektir, bu sÖ2 
müdür? Gecenin şu geç vaktinde zaitle iştigal şu 
Meclise yaraşır mı? Benden bunu bekler misiniz? 
Hiçbir mucip sebebi yok, hiçbir esasa dayanmı-
yan bir fikri ileri sürmek, muhterem arkadaşla
rım... 

BAŞKAN — Bir dakika dinlemenizi rica edi
yorum. 

Kifayetin mucip sebebi Riyasetten gelmiyor. 
Kifayet üye arkadaşlardan gelmiştir. O kifaye
tin yerinde olup olmadığı hakkında konuşurken 
elbette sizin sadet dışına çıkmış olduğunuz aşi
kârdır. Kifayet hakkında derken Başkanlık hak
kında şikaâyeti mutazammm konuşuyorsunuz. 
Kifayet benden gelmedi ki... Kifayet üye arka
daşlardan geldi, onun hakkında konuşun. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bir mevzu hakkında 
tekrar tekrar kifayet gelmez. Kifayet gelmiş, 
mevcut konuşmak istiyen sıraya yazılmış arkadaş
ların hakkı mahfuz kalmak şartiyle kifayet ka
bul edilmiş, ondan sonra daha bir kişi konuşmuş 
iken kifayetin verilmesi ile, yani veren arkadaşa 
teessürlerimi ifade etmek isterim. Sayın Riyase
tin de bunu muameleye koyması caiz değildir. 
Burada grup reisleri konuşur, kifayet gelir, mil
letvekilleri konuşmaz. Burada bir arkadaşımızın 
ifade ettiği üzere bir gruplar demokrasisi sürer gi
der Bu meclisin aleyhindedir. Meclisin çalışma
sını köstekler. Gün gelecek, göreceksiniz burada, 
şu ilk günlerin heyacını geçtikten sonra milletve
kili bulamıyacak duruma düşeceksiniz ve bu ik
tidar grupunun, Hükümetin, icranın fay
dası olmıyacaktır. Arkadaşlar iktidar gru-
puna mensup arkadaşlar reyleriyle her 
meseleyi halletmenin, Meclise hâkim görünmenin, 
zevki uğruna bunu yapmamalıdırlar. Çünkü an
cak şu Yüce Mecliste karşılıklı anlayış havası 
gruplar dışında milletvekillerinin şahsi görüşleri
nin kendi kimliklerine ait fikirlerini beyan etme
leri ile mümkün olabilir. Yoksa anlayış havası 
bu Mecliste teessüs edemez. Devamı temin etmeniz 
mümkün olmaz. Milletvekillerinden, burada on
lar sadece Bakanı, grup sözcülerini alkışlamaktan 
başka bir vazife düşmediğini gördükleri an de

vamı da istiyamezsiniz. Onun için arkadaşlarım 
(Soldan «ne alâkası var?» sesleri) Pekâlâ alâkası 
vardır. Her halde Sayın Ataöv arkadaşımın şeref
li bir memura hakkı olan bir mesken hakkını kul
lanmasını burada ifade etmesinden çok daha faz
la yeri vardır. (Bu esnada A. P. Grupundan Ha-
mit Fendoğlu kürsüye doğru ilerledi ve C. H. P. 
milletvekilleri ile A. P. milletvekilleri arasında 
karşılıklı söz atmalar devam etti) 

BAŞKAN — Yerlerinize oturunuz efendim, 
gürültü etmeyiniz. 

Sayın Kemal bey, siz de tahrik edici konuş
mayınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Reis, Reis Millet Kürsüsüne hücum edene ge
rekli cezayı ver... 

BAŞKAN — Rica ederim, bunu önlemeye 
çalışıyorum. Sarıibrahimoğlu tahrikamiz 'ko
nuşmayınız efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— (Hamit Fendoğlu'na hitaben) Dinlemeye 
çok ihtiyacın var, dinlemeye alışacaksın,.. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Sen de 
konuşmayı bil... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Ben konuşmasını bilirim. 

BAŞKAN — Hamit Fendoğlu, susmuyorsu
nuz, size bir ihtar veriyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, milletvekillerine 
söz hakkı verme, milletvekillerine en haklı ol
dukları noktalarda kısa soru hakkı verme; ya
rın bu Mecliste sözlü sorular, yazılı sorular 
soru takibatı talepleri ile meşbu hale gelirse ne 
kârımız olur, iktidara ne faydası olur, iktidar 
grupu bundan ne kazanır? Bunu sizden so
rarız. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu Meclî
sin intizamla, Tüzük ve Anayasanın lâfzı ve 
ruhu içinde idaresine mecbur olan Başkanlık 
Divanının vazifesini yapmasını ve iktidar gru-
punun da daha anlayışlı ve Meclisin geleceği
ne, muhalefetin murakabe hakkına daha say
gılı olmasını rica eder bu önergeyi reddetme
nizi istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımız, önerge
nin reddini son zamanda istediler ve bütün ko
nuşmalar Başkanlığın hatası varmış gibi bir 
eda içinde geçti. Onun için bunu zabıtlara geç-
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mesi bakımından arz etmeye mecburum. 
Biz buraya gelen her hangi bir önergeyi 

Yüksek Heyetinizin ıttılaına arz etmeye mec
buruz. Ama kabul veya âdemi kabul sizlerin 
reyleriyle tekemmül edecektir. Binaenaleyh 
gelen bir önergeyi biz, keyfî olarak ve reye arz 
etmekten geçemiyeceğiz. Bunu mevkii mua
meleye koymayacaksınız, sözü tamamiyle tüzük 
hükümlerine aykırıdır. Biz her gelen öner
geyi, her gelen mütalâayı elbette saygı ile kar
şılar ve bunu Yüksek Heyetinize arz etmeye 
mecburuz. Key Yüksek Heyetinizindir. 

Şimdi bu önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul veya âdemi kabul Yüksek Meclise aittir. 

İBEAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Usul hakkında söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Bunun usulünü müzakere et
tik, bundan evvelki celsede suallerin yeterliği 
oylanır mı oylanmaz mı diye konuştuk. Heye
ti Aliye kaibul etti. Şimdi önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hakkı mahfuz tutulan 19 sorunun da kifa

yetini arz ve teklif ediyorum. 
Muş 

Kemal Aytaç 
BAŞKAN — Soru sormuş olan arkadaşla

rın söz hakkının mahfuz tutulması kabul edil
mişti. Bu hakkın da ortadan kaldırılması hak
kındaki önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Son söz milletvekilinin olmak üzere soru
lar bitmiştir. Sırada bulunan bir arkadaşımı
za söz vereceğim. A. P. adına Sayın Fahri 
Uğrâsızoğlu. Müddetiniz, 15 dakikadır, hatır
latırım. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET FAHRİ 
UĞRÂSIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, üniversitelerimizin değerli 
mensupları, 

Üniversitelerimizin 1966 yılı Bütçe müzake
releri vesilesiyle A. P. Grupunun görüşleriyle 
dilek ve temennilerim arz etmek üzere, huzu
runuzda bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, A. P. Grupu 
ve şahsım adına, üniversitelerimizin değerli 
mensuplariyle, ilim ve irfan yuvalarımızdan 
feyz alan, mesut ve müreffeh geleceğimizin 
ümidi olan üniversite ve yüksek okul gençliği
ne başarı ve mutluluk dileklerimi sunarım. 

Sayın milletvekilleri, 
İlim, teknik ve sanat olmadan, milletlerin 

belli bir medeniyet seviyesine yükselmelerinin 
mümkün olamıyacağı aşikârdır. Bu itibarla, 
az gelişmiş ülkeler arasında yer alan memle
ketimizi en kısa bir zamanda imar etmek ve 
Batı medeniyeti seviyesine yükseltmek özlemi 
içinde, gözlerimizi ümitle Büyük Atatürk'ün 
işareti olan ilim ve teknik kaynaklarına çevir
miş bulunuyoruz. 

A. P. Grupu olarak, ilmin tam bir hürriyet 
atmosferi içinde gelişebileceğine yürekten inan
mış insanlarız. Bu bakımdan, üniversiteleri
mizin muhtariyetini memleketimizde demokra
sinin ve hürriyet rejiminin teminatı olarak ka
bul etmekteyiz. Bunun için, üniversite muh
tariyetini zedeleyici, ilim hürriyetine gölge 
düşürücü direkt ve endirekt her türlü tutum 
ve davranışların karşısındayız. 

Bu görüşümüze paralel olarak, üniversitele
rimizi, her türlü imkân ve vasıtalariyle, mem
leketimizin demokratik düzen ve hürriyet re
jiminin temellerini besliyen kaynaklar olarak 
düşünmekteyiz. 

Demokratik rejimin ve Anayasa müessese
lerinin memleketimizde kökleşmesi, korunması 
ve geliştirilmesi hususunda, ayrıca ilim mües
seselerinden yetişecek ehil insan gücü vasıta-
siyle yurdumuzun kalkınmasında üniversiteleri
mizin rolü büyüktür. Bu sebeple Yüksek He
yetinizin üniversitelerimize sağlıyacağı imkân
larla, bizzat üniversite içinden doğacak gay
retlerin, millet hayrına aynı istikamette bir
leşmesi halinde, üniversite hizmetlerinin daha 
mükemmel bir şekilde yapılabileceğine inan
maktayız, 

Bu ifadelerimden, üniversitelerimizin, par
lâmento, hükümetler ve Devletin diğer resmî 
ve özel kuruluşlariyle münasebetlerini artırma 
lüzum ve zarureti aşikâr olarak ortaya çık
maktadır. 

Bu bakımdan, A. P. Grupu olarak, üniversi
te muhtariyetini, Devletin diğer organlariyle 
her türlü bağlarını keserek kendi içine kapa
nış, kendini tecrit ediş şeklinde mütalâa etmi
yoruz ve bu istikametteki bir mulhtariyetin 
faydalı olamıyacağı kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Hayat şartları gittikçe zorlaşan ve mudil e-

şen bir medeniyet akışı içinde, üniversite fonk-
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siyonlarının da buna paralel olarak arttığı ve 
genişlediği kanısındayız. 

Bu anlayış içinde, üniversitelerimizin, uy
gulanmakta bulunan klâsik öğretim sistemle
rinden farklı, gençliğin bütün meselelerini içi
ne alan yeni bir eğitim felsefesi açısından, 
fonksiyonları üzerine yeniden eğilmeleri zaru
reti meydana çıkmış bulunuyor. Zira, ilk ve 
ortaöğretim kademelerinden geçerek, üniversi
telere kadar gelmiş olan gençlerimizin, yüksek 
öğretim kademelerinde de eğitim formasyonla
rına devam edilmesi gerekeceğini gösteren cid
dî endişeler mevcuttur. 

Büyük şehirlerimizin güç hayat şartları 
içinde gençlerimizi tehdideden yalnızlığı, kim
sesizliği ve aşırı cereyanların tesirlerini berta
raf etmenin yolu budur. 

Yüksek öğrenim kurumlarımızın, üzerine 
eğilmeleri gereken ikinci bir önemli noktaya 
daha temas etmek isterim. 

ilim ve tekniğin verileri ile ekonomik ve 
sosyal faktörlerin devamlı şekilde gelişmeler 
geçirdiği atom ve füze devrinde, ilk ve orta 
dereceli okullarımızda uygulanan müfredat 
programlarının, muhtevaları metot ve teknik
leriyle birlikte gözden geçirilmesi ve günün 
şartlarına uydurulması, kaçınılması mümkün 
olmıyan pedagojik zaruretlerdir. 

Ortaöğretim programlarına istinadeden üni
versitelerle yüksek okullarımızın bu anlayış 
dışında mütalâa edilmelerine imkân yoktur. 

Orta dereceli okulların müfredat program -
lariyle üniversite müfredat programları ara
sındaki açıklığın, dengesizliğin ve irtibatsızlı
ğın üniversitelerde randıman düşüklüğüne ve 
dolayısiyle insan gücü israfına yol açtığı bir 
vakıadır. 

Binaenaleyh, üniversitelerimiz, kendilerine 
kaynak teşkil eden ortaöğretim kurumları müf
redat programlarının yeniden hazırlanması işi
ne ortak olmalıdır. 

Bu ihtiyaç, üniversitelerimizle Millî Eğitim 
Bakanlığı idare kademeleri arasında yeni mü
nasebetler kurulması zaruretini bir defa daha 
ortaya koymuş olur. 

Yalnızca hafızaları zorlamaktan ibaret olan 
ezberci klâsik takrir metotları önemini çoktan 
kaybetmiş bulunuyor. Bugünün modern eği
tim anlayışı ise, düşünmesini, ifade etmesini ve 
yapmasını bilen araştırıcı ve yaratıcı insanlar 

yetiştirilmesini öngörmektedir. Kalkınan Tür
kiye'nin ihtiyaç duyduğu insan gücü de bu tip 
elemanlardır. 

O halde üniversitelrimiz, ilk ve ortaöğretim 
müfredat programlarına paralel olarak, araştı
rıcı ve yaratıcı insan gücünü çoğaltmak için 
programlarında gerekli revizyonu yapmak ve 
diğer tamamlayıcı tedbirleri almak ödevi kar-
şısmdadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Üniversitelerimiz, milletimizin fikir gücünü 

temsil ederler. Bu gücün yüksek bir seviye
de bulunmasını ve memleketin yüksek men
faatleri istikametinde kullanılmasını istemek 
hepimizin en tabiî hakkımızdır. 

Çünkü üniversitelerimiz, Parlâmentoda mev
cut bütün partilerin aynı hassasiyetle ve önem
le üzerinde durdukları müşterek değerleri
mizdir. 

• Bu itibarla üniversitelerimizin kendilerine 
mahsus bir ağırbaşlılık ve ilim ciddiyeti için
de, her türlü günlük politik mülâhazalardan 
uzak partiler üstü ve partiler dışı bir niteliğe 
salhibolmaları gerekir. 

Bu düşüncelerimizi ifade ederken ilim mü
esseselerimizin aksi bir istikamette bulunduk
ları iddiası içinde değiliz. 

Üniversitelerimizde her konu gibi elbette 
politika ve rejim konuları da serbestçe tartışı
lır. Bu, hiç şüphesiz yüksek seviyede ilmî bir 
politika tartışması niteliğinde olmak gerekir. 
Bunun dışındaki politika tartışmaları, bâzı he
veslilerin gayretleriyle sokak politikası haline 
getirilmek istenirse, bu takdirde bunun top
lum düzenini zedelemekten başka ilme, mem
leketimize ve insalığa bir fayda getirmiyeceği 
kanaatindeyiz. 

Bu sebeple, üniversitelerimizi, maddi, mâ
nevi bütün imkânlariyle ilmin, memleketimizin 
ve insanlığın hizmetinde görmek en büyük ar
zumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, 
Üniversitelerimizin modern eğitim ve öğre

ti".! görevlerini kusursuz yapabilmeleri için, 
her türlü noksanlarının biran evvel tamamlan
ması zaruretine inanmaktayız. 

Asistanlarımızdan ordinaryüs profesörleri
mize kadar, bütün öğretim üyelerinin hayat 
seviyelerini yükseltici tedbirler alınması huşu-

— 063 — 



M. Meclisi B : 50 19 . 2 . 1966 O : 4 

sunda Adalet Partisi Grupu ittifak halindedir. 
Parlâmentoda bulunan diğer siyasi partilerimi
zin ve iktidar grupunu destekliyeceklerine ina
nıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek öğrenim kurumlarına devam eden 

gençlerimizi, Türkiye'nin mutlu yarınlarının 
idarecileri ve sahipleri olarak görmekteyiz. 
Bunun için gençliğin her türlü sıkıntılardan 
kurtarılarak, rahat bir ortam içinde öğrenim
lerine devam etmeleri şarttır. 

Gençliğin burs, kredi, yurt ve diğer eğitim, 
öğretim ihtiyaçlarının karşılanması hususunda 
A. P. Grupu, gerek üniversitelerimizden ve ge
rekse Hükümetimizden gelecek tedbir teklifle
rini ve kanun tasarılarını destekleme kararın
dadır. 

Ümitle bağlı olduğumuz üniversite gençliği
nin, bütün gücü ile demokrasiyi ve hürriyet 
rejimini koruyacağına, sokak politikacılarının 
oyunlarına gelmiyeceğine, millî iradeye ve hâ
kimiyetin kayıtsız şnrtsız milletin olduğu pren
sibine şuurla sadık kalacağına inanıyor ve gü
veniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Üniversitelerimizin, fakülte, enstitü, yüksek 

okul ve diğer kuruluşlariyle, yurt sathında ya
yılmalarını ve sayılarının artmasını şükranla 
karşılamaktayız. 

İlim müesseselerimizin artışı ile millî kal
kınmamızın ıhız kazanacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
1966 bütçesi içinde üniversitelerimizin du

rumunu bâzı rakamlar vererek belirtmeye ça
lışacağım. 

1966 bütçesinde, Devlet gelirlerinden üni
versitelerimize ayrılan miktar % 2,7 dir. Bu 
rakam, 1958 kayıtlarına göre, Fransa'da 3,5, 
İngiltere'de 3,7, İsveç'te 4,1, Amerika'da 4.5 
tur. 

1965 bütçesinde, üniversiteleriımizin cari 
masraflar yekûnu 273 milyon lira iken, bu 
ımiıktar, 1966 bütçesiyle 298 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu, % 9 bir artış ifade eder. 
Gelişen hizmetler ve artan personel sayısı kar
şısında bu miktarı normal karşılamak gerekir'. 

.1965 üniversiteler bütçesinde, yatırımlar 
için ayrılan ödenek 80,5 milyon lira iken, bu 

•miktar, 1966 bütçesinde 132 milyon liraya 
yaklaşmış bulunmaktadır. 

Bu suretle bu seneki yatırımlarda % 63 ora
nında bir artma görülmektedir. Yalnız başına 
bu rakam dahi A. P. iktidarının üniversiteleri
mizin gelişmesine verdiği önemi açıkça göster
mektedir. 

A. P. Grupu olarak, Hükümetin bu anlayı
şını takdirle karşılıyoruz. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 
gelince, 1965 te 17,5 milyon lira civarında olan 
bu harcamalar, 1966 bütçesinde 22,5 milyon lira 
olmuştur. Artış miktarı 5 milyon lira olarak 
% 28 rakamına tekabül etmektedir. 

Rakamları global olarak göz önüne alırsak, 
üniversitelerimizin bütçe giderleri 1965 yılın
da 371,4 milyon lira iken, 1966 da 460 milyon 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. Artış mikta
rı 88,6 milyon liradır. Oran olarak bu artış 
% 24 tür. 

Sayın milletvekilleri, 
I Bu suretle, kabul edeceğiniz bütçede yatırım 

harcamaları ile üniversitelerimizin yeniden ne
ler kazanacağını sizlere tanıtmış oluyorum. 1966 
bütçe yılı sonunda da A. P. iktidarının üniver
sitelerimize sağlıyacağı hizmetlerle Millet Mec
lisi üyeleri olarak toptan gurur duyacağımızı 
ümidederim. 

Sayın1 milletvekilleri, 
Kısaca öğrenci yurtları konusuna temas 

edeceğim. 
Yüksek öğrenim kurumları çevrelerinde in

şa edilen yurtların, inşaatı bitmek üzere olan
larla birlikte 25 e ve yurtlarda barınan öğren
cilerin de 12 bine yaklaşmış olmasından sevinç 
duyuyoruz. Bu bakımdan Kredi ve Yurtlar Ku
rumu Genel Müdürlüğünün çalışmalarını tak
dirle karşılarız. 

Bu suretle üniversitelerimize devam eden 62 
bine yakın (iğrencimizden daha ancak üçte biri 
içinde bulundukları gayrisinin ve güç şartlar
dan kurtulmuş olacaktır. 

Biz A. P. Grupu olarak, gençlerimizin ra
hat ve huzur içinde öğrenim yapmalarına, muh-
tacolanların tamamının kredi ve burslardan fay
dalanmalarına büyük önem atfetmekteyiz ve bu 
hususta her türlü tedbir tekliflerini destekleme
ye' kararlıyız. 

Aziz arkadaşlarım, 
Doğu ve Güney - Doğu illerimizin ilim ve tek-
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niğin yardımiyle bir an önce kalkınmasına yar
dımcı olmaları bakımından, Atatürk ve Kara
deniz Teknik Üniversitelerinin noksanlarının 
tamamlanmasına ve hızla geliştirilmelerine, 
A. P. Grupu olarak, özel bir önem verdiğimizi 
belirtmek isterim. 

Muhteerm arkadaşlarım, 
Sözlerime son vermeden ön^e, üniversiteleri

mizi ilgilendiren diğer bâzı önemli konular üze
rinde A. P. Gnıpunun temennilerini kısaca arz 
edeceğim. 

Kalkınma gayretleri içinde bulunan memle
ketimizde üniversitelerimizin yapacağı ilmî 
araştırmalara şiddetle muhtaç bulunduğumuz 
bir gerçektir. 

Üniversitelerimizin günlük politika tartış
maları dışında kalmalarını, gençlerimizin millî 
bir terbiye anlayışı içinde yetiştirilmesini, aşırı 
akımlardan ve özellikle komünizm tehlikesin
den korunması tedbirlerinin alınmasını temenni 
etmekteyiz. 

Liselerimizden me'zun olan öğrencilerin ta
mamı üniversitelerimize girmediği gibi, istidat 
ve kabiliyetlerine göre de fakülte geçememek
tedirler. 

Bu itibarla, hem öğrencilerimizin tamamını 
üniversite ve yüksek okullara kabule imkân ve
recek, hem de istidat ve kabiliyetlerine göre fa
külte seçmeyi mümkün kılacak sistemler üze
rinde düşünülmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Sosyal bilimlerle, fen ve teknik bilimler 
için alınacak öğrenci miktarlarının ihtiyaçla
rımıza göre ayarlanması gerekeceği kanaatin
deyiz. 

Asistanlık ve öğretim üyeliği hizmetlerinin 
cazip hale getirilmesi gerekeceğine inanmakta
yız. Bu suretle, üniversiter kariyer kaynaksız 
kalmıyacak, halen yabancı memleketlerde çalış
san pek çok ilim adamımızın da memleketimize 
dönmeleri sağlanmış olacaktır. 

Orta dereceli okullarımızın fen ve teknik öğ
retmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu alan
la ilgili yüksek öğrenim kurumlarımızda gece 
öğretimi veya çift öğretim yapma gibi tedbir
ler üzerinde durulması faydalı olacaktır. 

Zararlı akımların ve komünist fikirlerin 
gençlik araşma sızdığı ve tahribat yaptığı bir 
vakıadır. Üniversite içinde ve bizzat üniversite 
tarafından alınacak özlü tedbirlerle bu tahriba
tın önüne gezilebileceğine inanımız vardır. 

Son yıllarda, gelişmekte bulunan özel yük
sek öğretim müesseselerinin Devlet tarafından 
teşvik edilmesini temenni ediyoruz. 

Üniversitelerimizdeki öğretim üyeliği ihti
yacı kendi kaynaklarımızla karşılanmeaya ka
dar, daha bir müddet yabancı profesörlerden 
faydalanılmasını zaruri görüyoruz. 

Üniversitelerimizin, kendi mezunlariyle olan 
irtibatlarını kaybetmiyerek, hizmet içinde ye
tiştirme faaliyetlerine devam etmelerini faydalı 
bulmaktayız. 

Orta dereceli öğretmenlerimizin bilgi ve kül
tür seviyelerinin artırılması, hizmet için kurs 
ve seminerlere iştirak ettirilmeleri hususunda 
üniversitelerimizin büyük yardımlar sasıyabi
leceği inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
1966 bütçesi ile üniversitelerimize tahsis 

edilen 460 milyon liranın vatanpsever düşünce
lerle ve en faydalı bir şekilde yerine sarf edile
ceğine A. P. Gnıpunun tam bir itimadı vardır 
ve bundan huzur duymaktadır. 

Üniversitelerimiz bütçelerinin hayırlı olma
sını diler, A. P. Grupu adına Yüce Meclisi saygı 
ilo selâmlarım. (A. P. milletvekillerinden alkış
lar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı 1966 
yılı bütçesi üzerinde konuşmalar bitmiştir. Ki
fayet hakkında iki önerge vardır. Bunları okutu
yorum, efendim. 

Başkanlığa 
Millî Eğitim Bütçesinin müzakeresinde parti

lerin görüşleri belli olmuştur. Kifayeti arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
Hasan Fehmi Boztepe 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı üzerinde görüşmeler 

yeterlidir. Oylanmasını saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde üç önerge gel-
mHlr. İki arkadaş da oturduğu yerden söz iste
miştir. Önergelerin bize gelişi sırasiyle söz Nuri 
Kodamanoğlu'nundur. Buyurun Sayın Koda-
manoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım: 
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Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk 
konuşma hakkımızı kullanarak ve tabiî yapıcı 
tekliflere imkân bulamadığımız için de tenkidle-
rimizi öne alarak düşüncelerimizi arza çalışmış
tık. Tekrar söz lütfederseniz üniversiteler büt
çesi üzerinde görüşlerimizi izah edebileceğimizi 
arz etmiştik. Gecenin şu saatine kadar Yüce 
Meclisin kendi çalışmaları hakkında ne düşün
düğünü öğrenmek istiyen sayın rektör, dekan ve 
profesörlerimiz maalesef ancak iktidar partisi 
ile bir siyasi partimizin görüşlerini dinliycbil-
mişlerdir. Anamuhalefet partisi olarak biz mü
talâalarımızı arz etmek imkânından yoksun 
kalacağız, eğer bu kifayet takriri kabul edilir
se... Daha evvelki mâruzâtımızda yapıcı tenkid-
lerimize de geçeceğimizi vadetmiştik. Bu va'di-

.mizde durmak imkânımız selbedilmiş olacaktır. 

Öte yandan, sayın milletvekilleri, bir bütçe 
üzerinde iktidar partisi mensubu arkadaşlarımız 
müddetsiz Sayın Bakanımızın beyanlariyle ve 
iki defa da sözcü kullanarak partileri adına gö
rüşlerini ifade etmek imkânını buldukları halde 
anamuhalefet partisine ancak bir defa söz ver
mek imkânı bağışlamış olacaklar, eğer bu takrir 
kabul buyurulursa. 

Sayın arkadaşlarım, üzülerek arz edeyim ki, 
bu kürsüden iştirak etmediğimiz birtakım müta
lâalar beyan olmuştur. İzin verirseniz bu mü
talâalara neden iştirak etmediğimizi arz etmek 
suretiyle hakikatleri meydana çıkarmaya çalış
mak isteriz. 

BAŞKAN — Yalnız kifayet aleyhinde konu
şun. Başka beyanlarda bulunmanız mümkün de
ğildir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, mucip sebeplerini kısa kısa arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız kifayet aleyhinde konu
şun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Mu
cip sebeplerini arz ediyorum. 

Sayın arkadaşlar, Adalet Partisi milletvekili 
Bohça tarafından kiracım okluğu halde Saraçoğ
lu'nda oturduğum hakkında bir iftira beyan edil
miştir. Cevap vermemiz için lütfedin takririn 
aleyhinde bulunmama müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Lütfen önergenin aleyhinde ko
nuşun. Bunun dışına çıktığınız takdirde sözü
nüzü kesmeye mecburum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, «Mucip sebe
bi söylemeksizin kifayetin aleyhinde bulununuz.» 
tarznıda konuşmanın ne çeşit bir deha istediği
ni düşünüyor da Sayın Başkandan başka kim
senin buna muktedir olamıyacağmı görüyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ri

ca ederim, müsamaha buyurunuz, sebeplerini 
arz edelim Sayın Başkan... Bu kürsüden üniver
site mensuplarının beyanlarının hoş görülmedi
ğini iddia eden iktidar partisine mukabil cevap
larımızı arz edelim. Onun için yeterlik önerge
sinin aleyhindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu bir dakika
nızı rica edeceğim, arz edeyim... 

Siz kifayet aleyhinde söz aldınız. Şimdi di
yorsunuz ki, falan arkadaş böyle konuştu ona 
cevap vereceğim, filân şöyle konuştu, ona cevap 
vereceğim... Biz bu fikirleri arz etmeniz için söz 
vermemişizdir. Kifayet hudutları dışına çıkı
yorsunuz bunu arz ediyorum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU' (Ankara) 
—Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bunun da usulü mü olur, Sayın 
Hatipoğlu? 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, ikazınıza müteşekkirim. Riyase
tin bizleri salim bir müzakere mecrasına sokmak 
için gayret göstermesini tabiî görürüm. Fakat 
bir kifayet dolayısiyle bendenizin başka bir yer
de/oturduğumu yanı söyliyen arkadaşı men ede-
mezseniz cevap verme mecburiyeti bana vicdan 
azabı olur. 

İHSAN ATA ÖV (Antalya) Dört aydır otu
ruyorsunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ya
lan söylüyorsunuz. Kifayetin aleyhinde oy 
kullanırsanız bunun ne olduğunu size arz edece
ğim gibi, sizin de ne olduğunuzu arz etmek ik-
tidarmdayım. 

Sayın Başkan, kifayeti bu neviden mütalâala
rı şiar edinmiş arkadaşlara cevap vıeıımek için 
değil, bu :ınemlleketm icra düzenine ait muhale
fet görüşünü arz etmek için rica ediyoTusm. (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

Sayrn arkadaşlarım, muhalefet olaraık biz 
bu yeterlik önergesinin aleyhindeyiz. Çüoııkü, 
eğer siz bunu reddederseniz aııcaık kültür müs
teşarlığı kurulduğu halde tahsisatınım yüzde 
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üçten ikiye düşürülmesinin" hesabını sorabile
ceğiz. 

Eğer siz arkadaşlarım, bu kifayet önerge
sinin aleyhinde oy kullanırsanız falkir insanla
rın oylariyle iktidara gelip parasız yatılılık 
tahsisatının konmamasının sebebini arz edece
ğim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

HAMIT FENDOĞLU (Malatya) — Başkan, 
ıbir hâdise mi çıkaracaksınız? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sözünüzü kes
meye mecbur olacağım. Lütfen kifayetin aley
hinde konuşunuz, dışına çıkmaymız. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — İfa
de imkânı verilmek için yeterlik önergesinin 
reddedilmesini rica ediyorum sayın arkadaşlar. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kifayet önergesini tekrar okutup oyunuza 

arz edeceğim. Lütfen okuyun elemdim. 
(Antalya Milletvekili Hasan Fehmi• Boztepe 

ve İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini dinledi
niz. Kifayeti kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Yanlışlık oldu, sayınız efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bir kişiyle olmaz, beş 
kişi ayağa kalkın sayalım. 

(C. H. P. sıralarından beş kişi ayağa kalktı, 
oyların yeniden sayılmasını istedi.) 

Peki sayacağım. Kifayeti kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar, lütfen hareket üzerinde 
bulunmayın da salim bir şekilde sayalım. Lüt
fen oturunuz. Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Oturunuz efendim, taımaım. Kifa
yet önergesini kabul eden 105, ret 48. Kifayet 
kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1966 Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Etmiyenlicr... Kabul edilmiş
tir efendim. Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lirr, 
11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 579 892 341 
BAŞKAN — Bu bölüm hakkında önerge 

vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Kıbrıs'tan dönmüş ve Türkiye'den ayrılma

dan evvelki Öğrenim yıllarına başlamış olan 
mücahitlerden 400 tanesine Mart 1966 dan iti-
ıbaren ayda 250 şer lira burs, yılda bir defa 
500 er lira giyecek ve kırtasiye parası ödene
bilmesi için Millî Eğitim BaJkanlıgı Bütçesinin 
12.871 nci yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
maddesinden 1 032 100, satmalma ve istimlâk 
maddesinden 350 000 Tl. olmak üzere eem'an 
1 350 000 Tl. nın 16.430 ncu uluslararası pro
fesör, uzman, memur ve öğrenci bölüm ve mad
desine aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bölüm Madde Lira 

12.000 1 000 000 
12.871 350 000 
12.430 1 350 000 eklenen 
Hakkâri Trabzon 

Ali Karahan Ahmet Şener 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 

mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Önergeyi kabul edenler... Etıniyenler... Kabul 
•edilmiştir efendim. 

Bir önerge daha var,.okutuyorum. 

Sayın Baş/kanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı 1966 yılı Bütçesi 

23.801 nci maddesinden 60 000 liranın tenziliy
le 12.430 neu maddeye eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor mu 
efendim ? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi) — Evet filhal işti
rak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci bölümü okunan ve kabul edilen 
önergeler şekliyle kabnl edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
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Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 12 754 000 

Bu hususta bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi oylanırken 

5 Yıllık Plânda öngörülen hedeflere varılaibil-
mek ve 222 sayılı Kanunda tesbit edilen sayıda 
ilkokul binası yapabilmek maksadiyle, Bütçe 
Komisyonunca yapılan değişikliğin iptaliyle, 

13.141 Bölüm - Maddedeki 8 500 000 Tl. ndan 
6 000 000 liranın eksiltilerek, 22.811 Madde-
Bölümdeki ilkokullar inşaat giderlerine eklen
mesinin oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın Bitlis 
M. Şükrü Koç Zarife Koçak 

BAŞKAN — Komisyon? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
14.000 Hizmet giderleri 44 705 718 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Devlet Plânı 1966'yılı programında «Eği

timde fırsat eşitliği ilkelerinin gerçekleştiril
mesi için en önemli araç olan burs imkânları 
bütün eğitim kademelerinde artırılacak, bu ne
denle ilgili bütçelere gerekli ödenekler konu
lacaktır.» denilmektedir. Hükümet programın
da da bu konuya temas edilmiş olup parasız 
yatılı imkânlarının artırılacağı kaydedilmiştir. 

Ancak 1966 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve 
maddesine bu maksat için 7 000 000 lira konul
muş bulunmaktadır. Bu miktar para 3-500 öğ
rencinin parasız yatılı okutulmasını mümkün 
kılmaktadır. Ortaöğretimde halen parasız ya
tılı olanak okuyan öğrenci sayısı 3 391 dir. Bu 
duruma göre 1966 - 1967 ders yılında pek az 
sayıda yeniden parasız yatılı öğrenci alınabilir. 

Bu sebeple 1966 - 1967 öğretim yılında orta
öğretimdeki parasız yatılı öğrenci saysmm 
4 000 e çıkarılabilmesi için 1966 yılı bütçe ya
tılı öğrenci sayısının bütçenin 23.000 - 23.821 
nçi bölüm ve maddesinden 1 milyon liranın 

indirilerek 14.000 hci bölüm ve maddeye eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Kastamonu 
Faik Kırbaşlı Şevket Bohça 

İstanbul Denizli 
Kaya özdemir Remzi Şener 

Denizli Ankara 
Nihat Zafer özel Ali Rıza Çetiner 

Tekirdağ Çanakkale 
Halil Başol Muammer Baykam 

Manisa Kütahya 
Süleyman Çağlar Mehmet Ersoy 

Kastamonu Çankırı 
Muzaffer Akdoğanlı Tahir Akman 

Gaziantep Kırklareli 
Naşit Sarıca Mehmet Akagün 

Kütahya Trabzon 
Mesut Erez İhsan Birincioğlu 

Afyon Karahisar Erzurum 
Ali İhsan Uluıbahşi İsmail Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Cumhuriyet Se
natosu Aydın Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor, 
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümü önerge gereğince yapılan değişiklik
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
3renler.... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 234 383 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 785 953 
BAŞKAN —'Evvelce kabul edilmiş olan 

önerge gereğince tâdili yapılan maddeyi aynen 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Bolüm Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

BAŞKAN —• önerge vardır, okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Zonguldak teknik okul projesinin 1966 yılın

da müsabakaya konulabilmesi için en az 
300 000 liralık ödeneğe ihtiyaç bulunduğu mü
şahede edilmiş bulunmaktadır. Ancak bu mak
sat için bütçenin 21.811 rici proje giderleriyle 
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ilgili bölüm maddesine 1 liralık ödenek konul
duğu görülmüştür. 1 liralık bu ödenekle hizme
tin ifasına imkân görülemiyeceğinden, hizmetin 
yapılabilmesi için bütçenin yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleriyle ilgili 22.841 inci bölüm ve 
maddesinden 300 000 liralık bir ödeneğin alına
rak proje giderleriyle ilgili 21.811 nci maddesi
ne aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gümüşane 
Sabri özcan San 

BAŞKAN — Komisyon filhâl katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Cumhuriyet Se
natosu Aydın Üyesi) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergede gösterilen değişiklik
le beraber bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira. 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi

derleri 395 257 000 
BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı 1966 yılı bütçesinin 

23.291 nci maddesinden 325 000 liranın tenziliyle 
22.811 nci maddeye eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Gümüşane Ordu 
Sabahattin Savacı Ata Bodur 

Adıyaman Kırklareli 
Arif Atalay Mehmet Atagün 

BAŞKAN — önergeye filhâl katılıyor musu
nuz, Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Cumhuriyet Se
natosu Aydın Üyesi) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edildi.. Bölümü kabul edilen 
önergedeki değişiklikle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Bölüm Lira 
23.000 Makina ve teçhizat ve taşıt 

alımları ve büyük onarımları 48 805 000 
BAŞKAN — Evvelce kabul edilen önergeye 

göre yapılan değişiklikle bölümü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Bölüm 

31.000 
Lira 

Kurumlara katılma ve sermaye 
teşkilleri 525 001 

32.000 Kamulaştırma ve satmal ma
lar 19 350 000 

- BAŞKAN — Evvelce verilen önerge gere
ğince tâdil yapılmak üzere oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Bölüm 

34.000 

35.000 

36.000 

Lira 
Malî transferler 3 738 597 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 20 609 050 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 403 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gündemin ikinci sırasında bulunan Ankara 
*• Üniversitesi Bütçesine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu 
MADDE 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari 

harcamalar için 104 014 146 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 27 970 004 
lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 9 814 378 lira ki. 
toplam olarak 141 798 528 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 

^ 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
îlâhiyalt Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

Toplam 

(A/ l ) 
Cari 

harcamalar 
Lirü 

2 092 917 

6 974 492 
5 654 064 
3 157 193 

29 357 281 
5 330 752 
8 570 043 
1 724 744 
4 999 217 
2 241 483 

33 911 960 

104 014 146 

(A/2) ıS 
Yaltırım 

harcamaları 
Lira 

375 002 

1 825 000 
2 235 000 

380 000 
1 590 000 

450 000 
3 090 000 

250 000 
1 935 000 
3 340 000 

12 500 002, 

27 970 004 

•eraıaye teşkili 
ve transfer 
harcamaları 

1 

2 

6 

9 

Lira 

031 976 

72 000 
73 601 
85 000 
60 000 
75 000 

105 001 
193 800 
89 000 

015 000 

014 000 ^ 

814 378 

Toplam 
Lira 

3 499 895 

8 871 492 
7 962 665 
3 622 193 

31 007 281 
5 855 752 

11 765 044 
2 168 544 
7 023 217 
7 596 483 

52 425 962 

141 798 528 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum efendim. 

Rektörlük 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 1 520 115 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 203 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 216 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 128 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 375 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
BAŞKAN — Kabul edenler... J 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
34.000 Malî transferler 35 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 867 976 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
36.000 Borç ödemeleri' 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları Lira 
.129 000 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
fi AŞK AN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 682 492 

1 024 500 

50 500 

66 000 

151 000 16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 825 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 72 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 069 563 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olundu. 

13.000 Yönetim giderleri 748 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 816 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
22.000 

Lira 
Yapı, te'si's ve büyük onarım 
giderleri 2 235 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 73 601 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 2 410 193 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 624 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 

15.000 

16.000 

22.000 

23.000 

(A/3) 

32.000 

Hizmet giderleri 30 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurum giderleri 21 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli giderler 71 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatrıım harcamaları 

Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Makina, teçhizat ve taşıt alını
lan ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Kamulaştırma ve satmal'ma-
lar 25 000 
BAŞİCAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 .Sosyal'transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tıp Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 15 725 281 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyehler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 276 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hi'zmet giderleri 2 202 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 6 752 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 401 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 60 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Veteriner Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 035 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 634 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Htemet giderleri 528 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 119 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları' 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 75 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 6 115 574 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 153 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hi'zmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

935 002 

15.000 Kurum giderleri 12 967 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 353 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2 740 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

350 000 

(A/3) 
32.000 

35.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kamulaştırma ve satinalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

105 000 
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Bölüm 
12.000 

13.000 

İlahiyat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Personel1 giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 403 243 

300 0O1 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım1 harcamaları 
22.000 Yai)i, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 500 

15 000 

2 000 

250 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satnıalma-

lar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 43 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 437 512 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 368 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlçr,,. Kabul edilmiştir. 

26 002 

145 501 

Bölüm 
16.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
21 002 

(A/2) Yatırım1 harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 935 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 89 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 439 983 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 422 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 255 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.:. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 107 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım' harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 3 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 
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Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 16 735 960 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 085 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 527 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 108 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 10 875 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımlar! 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 141 798 528 lira olarak tahmin edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

(B/l) Vergi gelirleri 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B/2) Vergi dışı gelirler 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 75 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 650 001 
BAŞKAN — Kabul edenle*... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 137 273 526 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelleriyle bir

likte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1966 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1966 bütçe yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Cetvelleri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyettelki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariylc kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde' gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısiylc Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 7 . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 7221, 7252, 107, 
156, 14, 43, 44, 37 ve 534 sayılı kanunlara bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yılm-

I da kullanılamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis, ve büyük onarını gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmıya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Üniversite Bütçesinin Rek-" 
törlük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil 
tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kay-
diyie • aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN —T- Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul eıdil-
mişltir. 

MADDE 8. — Geçen bütçe yıllarına aido-
lup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramaımış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hiamet tertiplerin
den veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâ
hil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad

desine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
himde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isıtiyen 
arkadaşımız var mı? Yoktur. Kanunun tümünü 
açık oyunuza arz ediyorum. Kutular sıralarda 
gezdirileeektir. 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi Bütçesinin 
maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ege üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ege Üniversitesine, aişağıda gösterildiği üzere (A/ l ) cari 
harcamaları için 35 120 173 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 5 661 019 
lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 1 909 418 lira ki, 
toplam olarak 41 690 610 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3)l 
(A/ l ) (A/2) (Sermaye teşkili 
Cari Yatınım ve transfer 

harcamalar (harcamaları harcamaları Toplam. 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

2 766 182 
17 251 757 
8 652 078 
6 450 156 

131 006 
3 000 004 
1 880 004 

450 005 

761 805 
173 454 
119 500 
54 659 

3 658 993 
20 425 215 
10 651 582 
6 §S4 820 

Toplam 35 120 173 5 461 019 1 109 418 41 690 610 
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Rektörlük 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 1 560 578 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 211 201 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 464 802 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 249 101 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 280 500 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 3 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 131 003 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye tenkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 300 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 210 805 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Burç ö,d rimeleri 41 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 10 261 007 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 764 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
14.000 Hizmet giderleri 2 101 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuruım giderleri 3 766 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 359 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 500 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 173 454 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 6 135 317 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 656 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 803 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 408 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 649 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
2.1.000 Etüt ve proje giderleri 2 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 980 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alanları ve onarımları 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 119 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 163 855 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 352 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 594 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 200 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 450 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 54 569 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
Birinci ımaddeyi cetveli eriyle birlikte oya su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Eğe Üniversitesinin gelirleri. 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
41 690 610 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B — CETVELİ 

(B/1) Vergi gelirleri 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN— Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

890 000 

(B/2) Vergi dı§t gelirler 
Bölüm Lira 

G1.000 Kuramlar hasılatı 150 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 190 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Çeşitli gelirler 450 001 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1966 yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyettöki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyle 
Türkiye Büyülk Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ök olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesince geiecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Ege Üniversitesinin kurulu
su hakkındaki 26 , 4 . 1957 tarihli ve 6953 şa-
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yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 'kad
rolardan/bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1966 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE T. — Bütçe'kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baikanı yet-
I k i l i d i r . " • . ' . - • 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Üniversite bütçesinin Befetör-
lük ve Fakülteler kısımlarına dâhil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalmmaJk kaydiyle ak
tarma yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN,— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen bütçe yıllarına aido-
lup da, Muhasebe! Umumiye Kanunıunun 93 ncü 
ımaddesine göre zaman aşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1966 yıli bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 

veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine; 
Maliye Bakanlığınca aıktarılan ödenekten öde
nir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formülü, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim. Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kaba) edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Tasarının 
tümünü açık oylarınıza sunuyorum. Kutular sı
ralar arasında gezdirilecektir. 

BAŞKAN — istanbul Üniversitesi, madde
leri okutuyorum. 

İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — î'sltanbnl Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) 
cari harcamalar için 81 937 062 lira, '(A/2) yatınım harcamaları i'çin 18 136 000 
lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 7 698 822 lira "iki, 
toplam olarak 107 771 884 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3)1 

(A/ l ) (A/2) Sermaye tenkili 
Cari Yatıran ve transfer 

(harcamalai' iharcamaları harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rekorluk 
Tıp • Fakültesi 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat ... 
Orman 
Eczacılık 
Di^hekim 

» 
» 
:» 
» 
» 
;» 
» 

Toplam 

9 594 217 
34 999 259 
4 864 847 
7 096 239 

12 245 388 
5 415 397 
3 669 558 
12 419 129 
1 633 028 

81 937 062 

17 

18 
3 = 

566 000 
570 000 

— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 

136 000 

6 857 953 
314 779 
83 426 

109 364 
158 356 

54 090 
83 252 
19 427 
18 175 

7 698 822 

34 018 170 
35 884 038 
4 948 273 
7 205 603 

12 403 744 
5 469 487 
3 752 810 
2 438 556 
1 651 203 

107 771 884 
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BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Rektörlük 

(A/l) Cari harcamalar 
Dölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 3 347 515 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 669 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hazmet giderleri 1 352 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 141 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 83 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Â/2) Yatının harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 240 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 16 766 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 560 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
istanbul Üniversitesi 1966 yılı (A/2) yatı

rım bütçesinin 23.812 nci taşıt alımları madde
sinde bulunan ödenekle Devlet Malzeme Ofisince 
1965 yılında mubayaa yapılamadığından taşıt 
alınamamıştır. Ofisçe mubayaa 1966 yılında ya
pılacağı istanbul Üniversitesi Rektörlüğüne 
bildirilmiş olduğundan 1966 yılı Bütçesi
nin İstanbul Üniversitesi fen fakültesi
nin (A/l) car i harcamalar kısmının 
14.597 nci özel giderleri maddesinden 40 000 li
ranın düşülerek rektörlük (A/2) yatırım harca
maları kısmının 23.812 nci taşıt alımları madde
sine eklenmesini ve (R) formülüne x2 şehiriçi 
hizmetleri için de bir aded pikapın eklenmesini 
arz ve talebederim. 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADIN£ 

GÜLTEKİN SAKARYA (Sivas) — İltihak edj; 
yoruz. : 

BAŞKAN .— Komisyon.iltMc"ediyor. Öner
genin nazarı dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 n<£ bölümü 'bu- haliyle oylamnıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyönler... Kabul 
ediij» iştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm ' Lira 
31.000 Kurumlara katılma payları l 

ve sermaye teşkilleri " 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..; Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınâlmâlar 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..: /••.,-• 
Etmiyenler..'. Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transeferler 10. 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 786 95Ö 
BAŞKAN":-L Kİbût- edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 61 002 
BAŞKAN -^ Kabul edenler..;; ;''• 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar vV\ 
12.000 Personel giderleri • 19 753 382 

BAŞKAN — Kabul edenler... ' "' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 542 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri : ? 615. 250 
BAŞKAN — :Kabul edenler... ' : r 

Etmiyenler... Kabul edilMştir. 
15.000 Kurum giderleri : 11 069 277 

BAŞKAN — Kabul edenler... ; 

Etmiyenler. :vKabur edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler , 3 018 500 
BAŞKAN ~ £abuL genler... 
Etmiyen^r... Kaljul edümiştAıV 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 570 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 314 279 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 094 871 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 420 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 268 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 54 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 3 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 80 426 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Edebiyat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 6 162 347 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 435 062 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 86 250 
ÖAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
15.000 Kurum giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
277 080 

16.000 Çeşitli giderler 135 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 

12.000 

13.000 

Sosyal transferler 79 364 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Personel giderleri 8 115 324 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri 764 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 545 250 
BAŞKAN — Evvelce kabul 
edilen önerge gereğince bö
lümü tadil edilmiş şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 270 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 148 356 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İktisat Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 3 772 245 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 479 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir, 

14.000 Hizmet giderleri 95 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurumlar giderleri 1 007 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 61 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 1 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 53 090 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 2 872 658 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 341 200 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 115 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 87 700 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 252 750 
BAŞKAN— Kabul edenler*.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 000 

Bölüm Lira 
35.000 Sosyal transferler 81 252 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 660 102 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 113 426 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 156 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 82 851 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 406 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 19 427 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
« 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 326 383 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri • 147 295 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 38 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 46 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 18 175 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 107 771 884 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Cetvelleriyle okutuyorum. 

B - CETVELİ 

B/l , Vergi gelirleri 
Bölüm Lira 
53.0ı »O Diğer vergiler gelirleri 10 100 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

B/2 - Vergi dışı gelirleri 
61.000 Kurumlar hasılatı 692 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. , Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 650 000 
BAŞKAN '— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 390 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 94 939 882 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• 
2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1966 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C.) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da devam 
olunur. ' . 

BAŞKAN — Cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. '— İstanbul Üniversitesinin 
9;. 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, 
geçin mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar Ku
rulu Kararı ile kadro" alinaMlecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 

ertesi yıl bütçe kanunu ,tasarı ile Türkiye Bü-' 
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — istanbul Üniversitesince gele
cek yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. . ' 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE. 6.. — istanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki "7 . .7 . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve buna ek 5517, 7161, 7259, 43, 44, 
85 ve 582 sayılı,kanunlara bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1966 Bütçe yılında kullanı
lamaz. . 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satinalmalar) bö
lümü arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Üniversite bütçesinin rektör
lük, fakülteler ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —*- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da, Muhasebei Umumiye "Kanununun 93-ncü mad
desine göre zamanaşımına uğraöıamiş ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipbrin.den veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç), (AJ1), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine; Maliye Bakan
lığınca aktarılan ödeîıekten ödenir. 

BAŞKAN' — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin ~ îormuT,' 'bağlı' (R) işa
retli cetvelde "gösterilmiştir. „• . v :':,*.'•' 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

(BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edümiştdr. 
Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. Ka

nunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. Ku
tular sıralar arası gezdiri'lecektir. 

Açık oya iştirak etmiyen arkadaş var mı? Oy
lama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Istartbul 'Teknik Üniversitesi 
Bütçesinin madelerine geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanuna 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere 
(A/l) cari harcamaları için 37 850 776 lira, (A/2) yatının harcamaları için 
16 900 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ye transfer harcamaları için de 
2 747 104 lira ki, toplam olarak 57 497 880 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 
(A/l) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamalar harcamaları harcamaları Toplanı 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Kimya > 
Teknik Okulu 

Toplam 

7 717 522 
5 247 337 
3 434 670 
6 767 206 
4 072 265 
3 323 458 
2 540 581 
4 747 737 

37 850 776 

12 450 000 
1 000 000 

150 000 
1 000 000 
1 000 000 

300 000 
500 000 
500 000 

16 900 000 

2 292 640 
57 139 
35 435 
61 940 
38 803 
28 464 
21 548 

211.140 

2 747 104 

22 460 162 
6 304 476 
3 620 105 
7 829 146 
5 111 068 
3 651 922 
3 062 124 
5.458 877 

57 497 880 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 
Rektörlük 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

Lira 
Personel giderleri 3 925 433 
BAŞKAN— Kabul ederiler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 1 768 300, 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 853 639 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 899 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
16.000 

21.000 

22.000 

23.000 

Lira 
Çeşitli giderler 271 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüt -ve proje giderleri 500 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 11 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 21 125 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 769 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bore ödemeleri 2 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İnşaat Fakültesi 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 463 636 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 533 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kuram giderleri 25 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Sosval transferler 57 139 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

23.000 

(A/3) 
35.000 

Mimarlık Fakültesi 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri- 3 669 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 264 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
14.000 Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
57 000 

41 500 

71 001 

150 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harçamalan 
35.000 Sosyal transferler 35 435 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Makina Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 5 667 106 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 515 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 207 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 320 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosval transferler 61 940 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Elektrik Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 3 346 514 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 386 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 20 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 261 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatıran harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 38 803 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maden Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 2 650 708 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 316 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 88 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 178 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatıran harcamaları 
Bölüm Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 28 464 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kimya Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 911 081 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 339 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 252 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 21 543 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teknik Okulu 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 911 487 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 406 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
15.000 Kur^ım giderleri 7 750 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 322 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 211 140 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 57 497 880 lira olarak tahmin edil
miştir. 

B - Cetveli 
Bölüm Lira 

-B/l .--Vergi gelirleri 
53,000 Diğer vergiler gelirleri 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/2 - Vergi dışı gelirleri • 
61.000 Kurumlar hasılatı - • • 3 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 297 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 400 001 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 54 297 879 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi cetveleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylamaya iştirak etmemiş arkadaş var 
mı?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1966 yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler,.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren -hizmetlerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere-
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alnıabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesi (D) cet

veli kadro listelerinden Sismoloji Enstitüsü baş
lığının Arz Fiziği Enstitüsü olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Ahmet Cânbilgin 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim ? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oya arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1986 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Oylariniza arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 6. ~ Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
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giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Üniversite bütçesinin rektör
lük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil tertip
ler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler..; Etnii-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen bütçe yıllarına aidolup. 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zaman aşımma uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,. 
1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine gdre «aman aşımma uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan. borçlar^ 
1966 yih bütçesinin iîgiE hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) ©etillerine'dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllat broşları)' mi&desme, 

MalryV Bakfcnh|rmea aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edejıler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9; •— Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE lö! — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen arkadaş 
var mı?. Yok. Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Kutular sıralar arasında gezdirilecektir. 

Ankara üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna 88 arkadaş iştirak etmiş, kabul 81, ret 
7 oyu verilmiştir. Nisap hâsıl olmadığından 
oylama tekrar-edilecektir. 

Ege Üniversitesi 1966 yılı bütçesine 99 arka
daş iştirak etmiş 89 kabul, 10 ret oyu kullanıl
mıştır. Nisap hâsıl olmadığından oylama tekrar 
edilecektir. 

İstanbul Üniversitesi 1966 yılı bütçesinin oy
lamasına 84 arkadaş iştirak etmiş 78 kabul, 6 ret 
oyu kullamhmıştar. Nisap hâsıl olmadığından 
oylama tekrar edilecektir. Bir oylama daha 
vardır. 

BAŞKAN — Oylamaya iştirak etmiyen var 
mı? Lütfen arkadaşlarımız istical buyursunlar. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 bütçesi için 
76 oy kullanılmıştır. 72 oy kabul, 4 ret oyu 
vardır. Nisap hâsıl olmadığından oylama gele
cek birlerimde tekrar ec&lecektir. 

Bugünkü program bitmiş olduğundan 20 Şu
bat 1966 Pazar günü saat 10 da toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

JKapBBR» saati : (20.2.1966) 1,85 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 ve A/3 işaretli cetvellerde değişiklik 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

yapılması hakkındaki 

(Tasarı kabul edilmiştir) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dil igil 
Kasım Güek 
Tahiı* Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaJay 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Muzaffer özdağ 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 
Nevzat Şener 
Ali Oe" âlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Er güder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehm- Roztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy veren1 er : 249 

Kabul edenler : 191 
Reddedenler : 55 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 200 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

AYDIfl 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrrhim Aytaçj 
Ahmet İhsan Kınmh 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yıkmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
tsmail Se'çuk Çakıroğlı 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbarj 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüiej Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubagı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNI] 
llhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
ömeı* Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadi!-; Perinç'ek 

ERZURUM 
Ahmet^ Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uyguı* 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANIÎ 
Necati Aka gün 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savca 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kadir Çetin 
C. Sadı'k Ku'.lay 

İSTANBUL 
AH Fuat Başgil 
Ali Esat Biroî 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafr. Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
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Selim Sarper 
Fuad Sdrmen 
Aydm Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Oümüşpala 
Settar İksel 
Şinası Osma 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyar; Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Ka'aycj 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
t. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgo 
Nahit Yenişehrlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enve** Kaplan 
Hacı Ahmet *Özr.oy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarcı 
izzet Oktay 

ilhan Tekinalp 
ORDU 

Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RlZH 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaın 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
ŞeVki Yücel 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
T vfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğ u 
Bedrettin Karaerktk 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Behico Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güvem 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Rıza Kuas 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ESKlŞEHlr. 
Enver Güre!i 
Mesut Ozansü 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURSA 
Bahri Yazır 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DKNÎZLt 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Mbf'in Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

ELÂZIĞ 
Kemal Satuv 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
3adun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
tlhami Sancar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı, Selek 

Mustafa Uyar 
KARS 

Turgut Gölo 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KONYA 
ihsan Kabadayı 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 
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MARDlN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

SÎVAS 
Gryasettin Duman 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

İrfan Solmazer 
TRABZON 

Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ali Rıza AkbıyıköğTu 

YOZGAT 

Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 

Kenan Eserigin 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

[ÇekinserlerJ 

KASTAMONU 
1. Hakkı YılanlıoğLu 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

[Oya katilmtyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AH Turanll 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet GöbeikH 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abd^bari Aydoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeg 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihad Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİNGÖL' 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİ8 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUE 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
'Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydü 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoglu 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNH 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurieıttin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğıul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs. 
Kâmil Ooak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettiaı Erkmen 
t. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKİRt 
Ali Karahân 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
(Baştoakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çatatoğhı 
Celâl Kılıç 

ISTANBUfi 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan E r t a l ı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kire» 
Abdurrahman Şeref Lâ$ 
Ahmet Tahtakılüş 
1. Hakkı Tekimi 
Osman Nuri Ulusay 

tZMÎR 
Şükrü AMcatt 
Osman Zeki Efeoğlu 
AH Naili Erdem (B.) 
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ihsan Gürsan (B.) 1 
Nihad Kürs/ad (B.) 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 

' KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan, 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Yunus Koçak 
Nazi^ Kurucu 

Pakih özfakih 1 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rii'at Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

1 Ali Baran Numanoğlu 

[Açık 

Hatay 

NİĞDE 1 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanqğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Aldşan (B.) 
Yaşar Akal , 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

1 Cevad Odyakmaz 

üyelik] 

1 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünlü 

URFA 
A/talay Akan 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin E.rd;nç 
Muhlis Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Suınigur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

1 Kâmil Kırıkoğhı 

Yekûn 
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Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanunu bağlı cetvellerde değişiklik 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

yapılması hakkındaki 

(Tasarı kabul edilmiştir) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Oe1 âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı < 
H. Turgut Toker 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 241 

Kabul edenler : 188 
Reddedenler : 51 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 208 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
tsmail Se'çuk Ç-ıkıroğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUK 
Fethi Çelikba^ 

s BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
İbrahim öktem 

Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Tahir' Akman 
Mehmet Ali Arsan 

'ÇORUM 
İhsan Akhun 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinîi 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANB 
Necati Akagün 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdendir 
Selim Sarpeı* 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 
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İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Şinasi Osma 

KARS 
Aibbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

. KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zekü Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati.Kalaycı 

ADANA 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Rıza Kuas 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mesut Ozansü 

İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seytit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dikere 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysd Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 
Muslihiddin, Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Tevfik Koraltan 
Seyf Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 

[Reddedenler] 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Sadun Aren 

Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
A. Coşkun Kırca 
ilhamı Sanca.r 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşk 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güvem 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Osman Yelıtekin 
KOCAELİ 

Nihat Erim 

KONYA 
İhsan* Kabadayı 

MANİSA 
Musrtafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
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NlĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ibrahrm Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 

Ahmet Cebi 

[Oya kah 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihad Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Barlas Küntay 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

Hamdi Orhon 
URFA 

Behice Hatko (Boran) 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu. 

Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi. özpğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurfettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başai' 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ooak (B.) 

GÎRESUN 
Kudret Bosuteı* 
Nizamettin Erkmen 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğ'u 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

I. Etem Kılıçoğlu 
Ali^ Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali îhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

ÎÇEIı 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
FerruhBozbeyli (Bşk.) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erbanh 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

KARS 
Muzaffer Şamiloğln. 

[Çemnserler] 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

mıyanlar] 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad (Tl) 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil TokHzlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan; 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 

Hasan Dinçer (B.) 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin ITzunoğlu 

St lRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüsoyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP " 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Aıtalay Akan 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd*nç 
Muhlis Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

»t»<t 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1.966 yılı Bütçe kanunu tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AFYON KARAHlSARİ 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

AMASYA: 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : 161 
Reddedenler : 70 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 217 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Kemal Ziya öztürk 
tsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ* 
Fuat Avcı 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

C. Sadık Kutlay 
İSTANBUL 

Ali Fuat Başgil 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMtR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar tksel 
Şinasi Osma 

KARS 
Aibbas Ali Çetim 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Â)i Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 
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KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
îsmet Kapısız 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
î. Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişeh.rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Rıza Kuas 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Bekir Tünay 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİTLİS 
Zarife Koçak 
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Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erklin 
Ferda GiUey 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaaı 
Muslihiddin Gürer 

[Bed( 
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Şerafeddin Paker 
SAMSUN 

Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoglu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SlVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

İSTANBUL 
Sadun Areri 
Mehmet Ali Aybar 
Orham Birgiıt 
A. Coşkun Kırca 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalar 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selefe 
Mustafa Uyar 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

K;AYSERI 
Cengiz Nayrnan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraq 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güveıi 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
M. Kemal Palaoğlu 

BURSA 
Sadretıtin Çanga 
ibrahim öktem 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Mtatin Cizreli 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İ S P A R T A 
Tahsin Argun 
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TRABZON 
Ahımcıt Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
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URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
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YOZGAT 

Yusuf Ziya Bahadııılı 
Nuri Kodamanoğl u 

ZONGULDAK 

Kenan Esengiu 

[Çekinser] 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanhoğlu 

[Oya katılmıyanlarJ 

ADANA 
Hasan Aksay 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

.AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA' 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Pak&üt 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut) Altmkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

Cibad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özean 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Barlas Küntay 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE! 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 

Reeai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

BDİRNH 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurtettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali- İhsan Göğüs 
Kâmil Oeak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANH 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
(Başıbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail ÇataLoğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naiiili Errdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürş-ad (B.) 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüoı 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 

Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 

Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruik Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Esat Kemal Aybav 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsanyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğkı 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat AMşan (B.) 
Yaşar Akal 
İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nihat Doğan 

Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasam Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs ; 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin ErtTnç 
Muhlis Görentaş (I. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sutmgur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kınkoğlu 

Hatay 1 

Yekûn 1 

»>•« 
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yok) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 88 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : 7 
Çekinserler : — 

Oya katılmıyanlar : 361 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bagcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgini 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ÇORUM 
Arslan Topçubagı 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

tSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 

Kaya özdemir 
KARS 

Abbas Ali Çetin 
KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zekü O'ktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan. 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 

MALATYA 
Hamit Pendoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirik 
önol Sakar 
Nahit Yenişelrrlioğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğ^ 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ömer Usta 

URPA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven! 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
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[Reddedenler] 

ADANA 

Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

ÇANAKKALB 
Cihad Baban 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 

[Oya kaUlrmy anlar] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Turhan Düligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AM Turanlı 

AFYON KARAHlSARİ 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahgi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Hasam Tez 

H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Regat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytag 
Cihad Bdlgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavua 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (I. ü.) 
«jemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKntf 
Dursun Akçaogflu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdürrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sanyüce 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihaıt özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagü 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
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Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmam 

GÎRESUN 
Kudrfet Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
î. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelilkkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgiıt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 

Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmain Şeref Lâç 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı 7 akinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlB 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yel/tekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin tzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 

Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysd Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Rifat Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
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SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SÎÎRT 
AbdülLalim Araş 
Misbah Onğan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 

Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKÎRDAÖ 
îlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
îrfan Solmazer 

TRABZON 

Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan > 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muhlis Görentaş (î. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Smnıgur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Eoevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sumgun 

[Açık üyelik] • 

Hatay 1 

Yekûn 1 

!>€><* 
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Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yok) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Ali Rozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Aid öelâlefctin Topala 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlıı 
Hasan Fehnv Boztepe 
Ahmet Torgaıy 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç* 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt YıJmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 10 
Çekinserler : — 

Oya katılmıyanlar : 350 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇORUH 
Arslan Topçubaşı 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ahmetı Mustafaoğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Bahro( 

IÇEIİ 
Mazhar Ankan 
Kadir Çetin 
C. Sadıfk Kutlay 

İSTANBUL 
Telkin Erer 

Mustafa Ertuğral 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfettin Orhon 
Kaya özdemir 

KARS 
Albbas Ali Çetim 

-KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin. 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Lûtfi Evli'yaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh;rlioğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Ferda Güley 

RlZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoglu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
M. Salih Yi1 diz 

ZONGULDAK 
Salih Ekmel Çetiner 
Kemal Doğan Sumgun 
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[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

İSTANBUL 
Sadun Aren 

Nazmi Oğuz 
SAKARYA 

Hayrettin Uysal 
TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğiu 

[Oya katilmıyanlar] 

ADANA 

Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay • 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AH Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 

Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Uluoahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Htfeeyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 

Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t.Ü.) 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altınkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

<BÎNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu j 
Zarife Koçak | 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami* Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çedikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadretitin Çanga (1. Ü.) 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 
Refet Sezgin (B.j 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi Tncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Necdet Yüoer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydl 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

TOKAT 

İrfan Solmazer 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
NuHettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
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Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudı'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesi/ 
î. Etem Kılıçoğlu 
Alil Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati' Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğhı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci (Baş
bakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail ÇataLoğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Bayka/m 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Fc'rruh Bozbeyli (Bşk.) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri ' Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 

Osman özer 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay t aş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Erfrunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar İksel 
Nibad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekiır. 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacapaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 
Hasan Tahslin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onanı 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaettin İzerdem 
Ihsam Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seydt Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadı oğlu 

Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
S ey fi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Eısatoğlu 
Ali Baran Numanoğloı 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzıdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Maden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 

Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
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Kararan Bvliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Bahattiın Uzunoğlu 

SIÎRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 

Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacaİ! 
Cevdet Aykan 
Mithat Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlı 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

[Açık 

Hatay 

Selâhattin Güven 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Ferit Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

üyelikler] 

1 

Yekûn 1 

VAN 
Mehmet Emin Erd ;nç 
Muhlis Görentas (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sumigur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Eeevit 
Kenan Esongin 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğiu 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oe1. âlettin Topala 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 

ADİ 
Mahmut Bo 

ÇANAE 
Cihad Babc 

yılı Bütçe ki xnunu tasarısına verilen 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : — 
Oya katılmıyanlar : 365 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet. Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇORUM 
Arslan Topçuba§ı 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçfek 

ESKİŞEHİR . 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım1 

İÇEL 
C. Sadık Kuttlay 

İSTANBUL 
Tekin Erer 

Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 

KARS 
Abbas Ali Çetiın 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğhı 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

• MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

M&NİSA 
Muammer Dirik 
önol Sakar. 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

[Reddedenler] 

LNA 
zdoğan 
:KALE 
m 

İSTANBUL 
Sadun Aren 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
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SAI 
Hayrettin 

TEK 
Kemal Ne 

oyların sonucu 

(Yeter sayı yok) 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gü'ltekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
V/cril lCllJ. KjCbL ctVJ 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
M. Salih Yi1 diz 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kemal Doğan Sungun 

LARYA 
Uysal 

[İRDAĞ 
bioğlu 



ADANA 
Sabahattin Baybora 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topalopu (B.) 
Bekir Tünay 

ADrYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KAEAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdag 
Ali İhsasa Uktbahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü PeMivanlı (1. Ü.) 
llyas Seçfân 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
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Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv | 
Rafet Eker I 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN | 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk j 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Se^uk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Dtemir 
Hasan özean 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğhı 
Fethi Çelikbas. 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (I. Ü.) 
Barlas Küntay 
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İbrahim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Mötin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nuılettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

[Oya kaülmıy anlar] 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıq 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmain Şeref Lâç 
Osman özer 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
iiegit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Eriunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 

Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 
Hasam Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemi* 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsası Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 

Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğnul Akça 
Sami Biniciıoğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Haçı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç, 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Haımdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akcal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
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Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
îlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
îrfan Solmazer 

M. Meclisi B : 50 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünlü 

URFA 
Atalay Akan 

[Açık 

Hatay 

19 . 2 . 1966 O : 4 

Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muhlis Grörenıta§ (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

üyelikler] 

1 

Yekûn 1 

Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sunıguı* 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
Bül'emt Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fıratt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şeneı 
Ali Delâlettin Topala 

ANTALYA A l ı J XL1J X A 

Hasan Akçahoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

19 . 2 . 1966 0 : 4 

i kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 76 

Kaibul edenler : 72 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 373 
Açıfc üyelikler : 1 

[Kabul 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçfek 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 

[Redde 

ADANA 

Ali Kareı 
Kemal Sanibrahimoğlu 

edenler] 

KARS 
AJbbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Ferda Güley 

denler] 

İSTANBUL 
Sadun Aren 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

(Yeter sayı yok) 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başjol 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 

TRABZON 
A. İhsan Binncioğlu 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kemal Doğan Sıı/ngun 
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ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan DilMgil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlm (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataiay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Törkay 
Alparslan Türkeş 

[Oya katı 

Ahmst Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yrimaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL' 
M. Emin Gümdoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcai] 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Feithi Çelikbaş 
Faik Kırb&§lı 

BURSA 
Sadrettin Çamga (î. Ü.} 
Barlas Küntî©r 
İbrahim öfctem 

myanlarj 

Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçabagı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
M'etin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekkaci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNH 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem I 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
gamet Giilâo£«ı 
Kevni Ne$HW>|lu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Gö?»n 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustaf aoğlu 
Cevat önder 
Nihat PasinK 
Adnan Şenynrt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuaoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ooak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmaa 

GİRESUN 
Kudrtot Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alil Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karakan 

HATAY 
Sabahattin Adak 
Abdullah Ciffi 
Yahya Kanbokt 
Talât Köseoğlu 
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Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdağnn 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç, 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlj 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Osman özeı* 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtekılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 

Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şanıiloğlu 
Osman Yelıtokin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 
Hasam Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 

Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişelrrlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
II. Ahmet Özsov 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Ay soy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç , 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 

Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarryıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Aldşan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattim Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 
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SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 

Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Gıyasettân Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
Cerad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoglu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
îlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

Ali Rıza Uzuner 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hasan ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd:nç 
Muslih Görentas (1. Ü.) 

Kkıyas Kartal 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğiu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

» e « 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
50. BlRLEŞlM 

19 . 2 . 1966 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı is
met Sezgin'in, gündemde bulunan 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesine dair 
önergesi. (1/90, 4/39) (S. Sayısı : 59) 

2. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı is
met Sezgin'in, gündemde bulunan Ankara Üni
versitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının öncelikle görüşülmesine dair öner
gesi. (1/124, 4/40) (S. Sayısı : 61) 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı (Millet Meclisi 1/8, Cumhuriyet Senatosu 
1/634) (Milet Meclisi S. Sayısı : 44, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 729) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 

Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/6, Cum
huriyet Senatosu 1/623) (Millet Meclisi S. Sa
yısı 46; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/11; Cumhuri
yet Senatosu : 1/626) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 35; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 720) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 4. — istanbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/13; Cumhuriyet Senatosu: 
1/627) (Millet Meclisi S. Sayısı : 37; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 721) [Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1966] 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/14; Cumhuriyet Sena
tosu: 1/624) (Millet Meclisi S. Sayısı: 37; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 722) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 2 . 1966] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena-

(Devamı arkada) 



tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/9, Cumhuriyet Se
natosu 1/628) (Millet Meclisi S. Sayısı : 38; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 723) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 2 . 1966] 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/15; Cumhuriyet Senatosu 1/629) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 39; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 724) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/12, 
Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 40, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 725) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1966] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
'Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/17, Cumhuriyet Senatosu 
1/630 (Millet Meclisi S. Sayısı : 41, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 726) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1966] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı vfc Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/10, 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 42, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 727) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı: 43 Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 728) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1966] 

X 1.2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/19, Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı : 45, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

....... > • < 



Dönem : 2 O ti 
Toplantı : ı M t L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 60 

Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı teskeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/11; Cumhuriyet Senatosu 1/626) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 720) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2.1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5884-1/626 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ilgi: 13 . 1 . 1966 gün ve 1/11-12 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5.2.1966 tarihli 42 nci Birleşiminde değişerek ka

bul olunan Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Not: Fikret Turhangil 

Açık oy neticesi : 127 
Kabul : 100 
net ; 27 

Karma Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 11.2 .1966 
Esas No. 1/11 C. S. 1/626 

Karar No. 9 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek 7.2.1966 tarihinde Komisyonumuza havale edilen (1966 
yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı) nda yapılan değişiklikler tekrar incelendi ve görü
şüldü. 

Cumhuriyet Senatosunda, ilişik cetvelde gösterildiği üzere yapılan değişiklikler, Komisyonu
muzca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Başkanvekili 
Aydın 

t C Ege 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayat 

Kâtip 
Sivas 

Q. Sakarya 



Adıyaman 
M. A. Atalay 

Bolü 
H. 1. Cop 

Erzincan 
/ / . Atabeyli 

Kütahya 
M. Erez 

Ankara 
Muhalifim 

t. Seçkin 

Bursa 
1. Öktem 

Giresun 
/. E. Ktlıçoğlu 

Niğde 
Muhalifim 

M. Altınsoy 

Van 
F. Melen 

Aydın 
S. Bosna 

Denizli 
C. Akyar 

Gümüşane 
8. Ö. San 

Rize 
E. Y. Akçal 

Yozgat 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
N. Kodamanoğlu 

Balıkesir 
Muhalifim 
F. Islimyeli 

Edirne 
/. Ertem 

Kayseri 
H. Dikeçligü 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 35) 



S. No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyo

nunun kabul ettiği 
C. Senatosunun d 

kabul etti 

19 

19 
19 
19 
32 32.000 

32 

34 32.000 

34 

U 22.000 

«9 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

Ege Üniversitesine aşağıda 
gösterildiği üzere (A/l) 
cari harcamalar için 
35 120 173 Ura, (A/2) 
yatırım harcamaları için 
5 461 019 lira, (A/3) 
sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 
1 109 418 lira ki, toplam 
olarak 41 690 610 lira 
ödenek verilmiştir. 

1 (Satir l i) 
1 (Saftır 14) 
1 (Satır 16) toplam 

Kamulaştırma ve satmalmalar 
•bölüm toplamı 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma 
bedeli 
îtaMİaşTOnâ m âaİİnalmaİar 

Sermaye tâfkiİi W ûmm 
lan toplamı 
M v& MyBk onarim 

ibolüıh toplamı 
Eğitim i t o r f t \âfâM toplamı 

(A/2) (A/3) 
761 805 

450 005 
5 4611015 1109 418 

500 000 

500 000 

500 (Mİ 

761 80İ 

3 

Ege Üniversitesi 
gösterildiği üzer 
cari harcama 
35 120 173 lir 
yatırım harcam 
5 661 019 lira 
sermaye teşkili 
fer harcamalar 
909 418 lira k 
olarak 41 690 
ödenek verilmiş 

(A/2) 

650 005 
5 661 019 

300 

300 

m 



S. No,-- Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyo- C. Senatosunun de 

nunun kabul ettiği kabul ettiğ 

65 22.811 Yapı, te&is ve büyük onaran 
giderleri 

65 22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri bölüm toplamı 

65 Yatırım harcamaları toplamı 
3 

450 005 

200 0 

200 0 
650 0 

' ^ « ^ • • 

05 



Dönem : 2 O O 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : OO 

İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/13; Cumhuriyet 

Senatosu 1/627) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 721) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5889 - 1/627 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11 . 1 . 1966 gün ve 1/14 -11 sayılı yasınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 .2 .1966 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kabul olu

nan İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Not : Açık oy neticesi : (128) 
Kabul : 102 
Ret : 26 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu ' 7 . 2 . 1966 
Esas No. : 1/13, C. S. : 1/627 

No. : 11 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

CuımJhuriyet Senatosu Genel Kurulun an 5 . 2 . 1966 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kalbul olu
nan (İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karına Komiuyonıı Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

)>9<i 





Dönem : 2 0 7 
Toplantı : ı M I L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : U f 

istanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 1/14; 

Cumhuriyet Senatosu 1/624) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 722) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2. 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5864 -1/624 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 11 . 1 . 1966 gün ve 1/14 - 11 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1966 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Not : Açık oy neticesi : (126) 
Kabul : 100 
Ret, : 26 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Esas No. : 1/14, C. S. : 1/624 
No. : 12 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7.2. 1966 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1966 tarihli 42 nci Birleşiminde aynen kafbul olu
nan (İstanbul Teknik tîniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasamı) ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

\>G<i 





Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T MECLİSİ S. Sayuı : 46 
Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/6; Cumhuriyet Senatosu 1/623) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5854-1/623 

7.2.1966 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 10 . 1 . 1966 gün ve 1/6-10 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5.2.1966 tarihli 42 nci Birleşiminde değişerek ka

bul olunan Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Not: 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Eet 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Fikret Turhangil 

128 
100 

28 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/6 C. S. 1/623 

Karar No. 4 

Karma Bütçe Komisyonu Raporu 

11.2.1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek 7.2.1966 tarihinde Komisyonumuza havale edilen (1966 
yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı) nda yapılan değişiklikler tekrar incelendi ve gö
rüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosunda, ilişik cetvelde gösterildiği üzere yapılan değişiklikler Komisyonu
muzca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 



— 2 — 
Adıyaman 

M. A. Atalay 

Bolu 
H. t. Cop 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Kütahya 
M. Erez 

Ankara 
Muhalifim 
1. Seçkin 

Bursa 
/. Öktem 

Giresun 
/. E. Kıhçoğlu 

Niğde 
Muhalifim 

M. Altın soy 

Van 
F. Melen 

Aydın 
S. Bosna 

Denizli 
Ç. Akyar 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Rize 
E. Y. Akçal 

Yozgat 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
N. Kodamanoğlu 

Balıkesir 
Muhalifim 

F. tsUmyeli 

Edirne 
t. Ertem 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 46) 



No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyo

nunun kabul ettiği 
C. Senatosunun de 

kabul etti 

ANKARA ÜNIVERTESI 

18 

18 
110 
110 

110 
112 
112 
112 
113 

113 
114 

18 

13.000 

15.000 

13.000 

1 (Satır 21) 
1 (Satır 23) Toplam 

Yönetim gide. B. Toplamı 
Genel yönetimle ilgili gider
ler Kesim toplamı 

13.230 Aydınlatma giderleri 
Kurum Gid. B. Toplamı 
Okullar Gid. K. toplamı 

15.296 Malzeme alım ve giderleri 
Yataklı tedavi kurumları gi
derleri toplamı 

15.519 Diğer alımlar ve giderleri 
Yönetim giderleri B. toplamı 

Ankara Üniversitesine 
aşağıda gösterildiği üze
re (A/ l ) Cari harcama
lar için 104 014 146 lira, 
(A/2) Yatırım harcama
ları için 27 970 004 lira, 
(A/3) Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için 
de 9 814 378 lira ki, top
lam olarak 141 798 528 
lira ödenek verilmiştir. 

(A/ l ) (A/2) 

33 911 960 12 500 002 
104 014 146 27 970 004 

4 035 500 

1 370 000 
900 000 

12 505 000 
5 055 000 
4 494 000 

-6 580 000 
250 000 

4 035 500 

Ankara Üniv 
aşağıda gösteril 
re (A/ l ) Cari 
lar için 103 639 
(A/2) Yatırım 
lar için 28 345 
(A/3) Sermaye 
transfer harcam 
de 9 814 378 lir 
lam olarak 141 
lira ödenek ver 

(A/ l ) 

33 436 960 12 
103 639146 28 

3 985 5 

1 320 0 
850 0 

12 180 0 
4 880 0 
4 319 0 

6 430 0 
100 0 

3 985 0 



S. No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

p M
eclis 

114 
114 
115 

115 
115 

" 116 

116 

15.000 

22.000 

22.000 
22.812 

cı 

Kurum Gid. B. toplamı 
Cari harcamalar toplamı 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri B. toplamı 
Eğitim sektörü K. toplamı 
Teknik personel ücretleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri bölüm toplamı 
Yatırım harcamaları toplamı 

Bütçe Karma Komisyo
nunun kabul ettiği 

C. Senatosunun değ 
kabul ettiğ 

12 505 000 
33 911 960 

10 500 002 
10 500 002 

1 

12 180 0 
33 536 9 

10 875 0 
10 875 0 

375 0 

10 500 002 
12 500 002 

10 875 0 
12 875 0 



Donem : 2 | » Q 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : Oö 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/90; Cumhuriyet 

Senatosu 1/638) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 754) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5951 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
ilgi : 21 . 1 . 1966 gün ve 1/90 - 23 sayılı yazınıza karşılıktır .-
1965 sayılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1966 tarihli 46 ncı Birleşiminde aynen kabul olunarak dosya ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkan vekili 
Sırrı Atalay 

Not : 

AÇIK OY NETİCESİ : (138) 
Kabul : 133 
Bet 
Çekin ser 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/90 C.S. : 1/638 11 . 2 . 1966 

Karar No. : 27 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1966 tarihli 46 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen (1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı) ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 61 
Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/124; Cumhuriyet 

Senatosu 1/642) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 758) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 6023 

16 .2 .1966 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ilgi: 11 . 2 . 1966 gün ve 1/124-29 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

daki kanun tasarısının, Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 15 . 2 . 1966 tarihli 47 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek 
dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 
Not : 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Bet 

99 
98 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/124; C. S. 1/642 
Karar No.: 39 

Karma Bütçe Komisyonu Raporu 

16.2. 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15.2.1966 tarihli 47 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan (Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı) ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
tsmet Sezgin 




