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yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/277; 
Cumhuriyet Senatosu 1/719) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 205) 476 

F — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 476, 
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1/278; Cumhuriyet Senatosu 1/710) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 196) 476,532:537,560:563 

3. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
yılı Bütçe 'kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi : 1/283; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/709) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 206) 476,537 =540,564:567 

4. — İstanbul Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikli
ğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi: 1/285; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/708) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 208) 476,540:544,5'68:571 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 
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Sayfa 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/286; Cumhuri
yet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 207) 476:497,544:548,572,575 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
yilı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 

Sayfa 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 
1/290; Cumhuriyet Senatosu 1/706) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 195) 497:498,55Ö :559 

7. — Gider vergileri kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân Komis
yonlarından 4 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/300) (S. Sa
yısı : 189) 549 :555 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı tekrar açıkoya sunuldu ise de 
'oyların ayırımı sonunda yine çoğunluk sağlana
madığından oylamanın gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşü
lerek kabul olundu. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime 
ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
İçişleri Bakanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçeleri gö-

şüldü ve kalbul olundu. 
19 . 2 . 1967 Pazar günü saat 10,00 da top

lanılmak üzere birleşime saat 18,05 son verildi. 

Başkan 
Baş'kanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şâmüoğlu 

SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Erzurum Milletvekili A'dnan Şenyurt'-

un, 9 -10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da vuku 
'bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün Er
zurum'a nakil sebehine dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına ve Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/516) 

Yazılı soru 

1. — İsparta Milletvekili Tahsin Argun'un, 
İsparta'nın Gönen köyündeki özel halk kitap
lığının kapatılma sebebine dair yazlıı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/331) 

474 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Millet Meclisinin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Arkadaşların beyaz düğmeye basma
larını rica ederim. («Kimse yok ki» sesleri) 

FAHRÎ UĞRASIZOÖLU" (Uşak) — İsim. 
okumak suretiyle yoklama yapın, kim geliyor, 
kim gelmiyor belli olsun: 

BAŞKAN —• Müsaade edin efendim, Riya
setin vazifesine müdahale etmeyin. 

A. P. SIRALARINDAN BÎR ÜYE — Büt
çenin müzakeresi bir devam şeklinde mütalâa 

ediliyordu, yoklama yapılmıyordu Sayın Baş
kan. 

BAŞICAN — Oturum arasında mümkündür 
ama ilk açılışta ekseriyetin olması zaruridir, 
efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, ekseriyet 
olmadığından saat 11.00 de tekrar toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 10,05 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN —* BaşkanvekLli Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkel: (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maliye Bakam Cihat Bilgehan'ın Gider 
Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının, öncelik ve 
ivedilikle ve diğer işlere takdimen görüşülmesine 
dair Önergesi 

BAŞKAN — Maliye Bakanının önergesini 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gider Vergileri Kanununda akar yakıtlarla 

ilgili değişikliğe dair kanun tasarısının ehem
miyet ve müstaceliyetine ve bu yoldan sağlana

cak gelire 1967 bütçesinde yer verilmiş olması 
hasebiyle öncelik ve ivedilikle ve diğer işlere 
takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; öncelik
le görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden sonra bu 
kanun tasarısı görüşülecektir efendim. 

— 475 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, bütçe
den evvel görüşülmesi mümkün değil mi? 

BAŞKAN — Grupların hazırlanmasını temi-
nen Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden sonra 
görüşülecektir, efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 205) 

F — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi : 

2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/278; Cumhuriyet Senatosu 1/710) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 196) (1) 

3. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/283; Cumhuriyet Senatosu 
1/709) (Millet Meclisi S. Sayısı : 206) (2) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/285; Cumhu
riyet Senatosu 1/708) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
208) (3) 

5/— İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko-

(1) 196 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 206 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(3) 208 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

misyonu raporu (Millet Meclisi 1/286; Cumhu
riyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
207) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz efendim. 

Grup sözcülerine söz vereceğim. C. H. P. 
Grupu adma Nuri Kodamanoğlu buyurunuz 
efendim. 

Diğer grup sözcülerinin sırasını okuyorum : 
Millet Partisi Grupu adına Hasan Lâtif Sa-

rıyüce, 
Y. T. P. Grupu adına Nihat Diler, 
T. 1. P. Grupu adma Yusuf Ziya Bahadmlı, 
A. P. Grupu adına Fahri Uğrasızoğlu, 
İkinci defa, C. H. P. Grupu adına Selâhat-

tin Kılıç, 
T. 1. P. Grupu adına Yunus Koçak, 
A. P. Grupu adına Naşit Sarıca. 
Muhterem, arkadaşlar, şurasını arz edeyim; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ile birlikte üni
versiteler hakkındaki görüşler de konuşulacak
tır. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA

MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; C. H. Partisi adma Millî Eği
tim Bakanlığı ve üniversiteler bütçeleriyle il
gili görüşlerimizi arz etmek için huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Türk Millî Eğitiminin felsefesi ve ilkeleri 
Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte Atatürk ta
rafından tesbit ve onun devrimleri ile birlikte 
ilân edilmiş, halkımızın yaşayışına hâkim kılın
mıştır. 

1961 Anayasasının çeşitli maddelerinde en 
mütekâmil ifadesini bulan bu ilkeler, bütün 
Cumhuriyet hükümetlerince; Demokrat Parti 
hükümetleri de dâhil, basit tatbikat farkları dı
şında, sadakatle takibedilmiş, sürekli bir itibar 
görmüştür. 

(1) 207 S. Sa.yüı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

476 — 
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Türk bilim, fikir, sanat, politika ve idare ha
yatında söz ve rol sahibi olan onbinlerce aydın, 
birtakım yetişme kusurları olsa bile, bu devrin 
mahsulüdür. 

Bugün milletimizin kaderine yön veren bu 
kütlenin ezici çoğunluğu, fikir ve vicdan özgür
lüğüne ve Batı medeniyetinin milletlerüstü de
ğerlerine inanmıştır. Kısaca, Cumhuriyetçidir, 
hürriyetçidir, lâiktir, Atatürk milliyetçisidir, 
sosyal adaletçidir, insan haklarına bağlı demok
ratik rejime bağlıdır. 

Bu tarih şeridi üzerinde ve bu inançlar isti
kametinde, daha güçlü kuşaklar yetiştirmek 
dileğinde „ olduğumuz 1967 bütçe yılı başında 
durum nedir? Bütçenin yapı ve yeterliğini tar
tışmadan önce böyle bir soruya cevap vermek 
ihtiyacını duymaktayız. 

Son iki yıldan beri uygulanan eğitim poli
tikası her geçen gün biraz daha vuzuh bulmuş 
ve Türk eğitim ve kültür hayatının resmî sek
töründe ciddî bir kriz ile karşıkarşıya olduğu
muz kanısını yaratmıştım. 

Bugünkü tutum, geçmişte rasl'andığı gibi, 
öğretmenleri seçimlerde kullanmak ümidiyle te
vessül olunan partizan idare anlayışını aşmış, 
bir özel ideolojiyi, bir partiye ait siyasi tercih
leri, kültür ve eğitim hayatımıza hâkim kılmak 
hevesine kapılarak, bir rejim meselesi yarat
mıştır. 

Oldukça plânlı yürütülmek istendiği anlaşı
lan bu çaba şu noktalarda toplanmaktadır : 

1. öğretmenlerimizi Cumhuriyetin kurulu
şundan beri alışmış olduğu çalışma gelenekle
rinden ayırıp, bir iktidar ideolojisinin uygula
yıcısı haline getirmek yolundaki baskılar. 

2. öğretmen ve öğrenciyi, ders içi ve dışı 
faaliyetlerinde, iktidarın kıymet hükümlerini 
ve hayat görüşünü benimsetmek amaciyle tek 
taraflı ve iktidar görüşünü savunan yayınlarla 
beslemek, 

3. Resmî kültür kurum ve çalışmalarını ik
tidar anlayışına, uygun güdümlü bir idare altı
na almak, 

4. Devlet kaynaklarını ve nüfuzunu kulla
narak yeni dernekler kurmak, kuruluşlara hâ
kim olmak, bu mümkün olamamış ise, onların 
kaynak ve itibarlarını kurutmak, 

Bütün bu çabalan, hepimizin haklı ve fay
dalı görebilmemiz için de, komünizmle müca
dele süsü verilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; 

C. H. P. si 40 yıldır komünizmle mücadele 
etmiştir. Bugün uygulamak amacında olduğu 
ortanın solu politikasiyle de, komünizmle mü
cadelenin en müessir yolunu bulduğu inancın
dadır. Ne varki, bugün uygulatılmak istenen 
eğitim politikası, komünizmle mücadele etmek
ten farklı, onu aşan bir mahiyet arz etmektedir. 

Aslında bütün siyasi partilerin, kendi siyasi 
tercihlerini, Anayasaya uygun olmak şartiyle, 
daha geniş vatandaş kütlelerine benimsetmek 
için çalışmaları mümkündür, haklarıdır. Fakat 
mesele, bu çalışmaları, Devlet kaynaklarını, per
sonelini, yetkisini ve nüfuzunu kullanarak ya
pabilir mi? Bu bir. Reşidolmıyan, bilgi, tecrübe 
ve zihin formasyonu itibariyle henüz hür ola
rak tercih yapmaya ehil hale gelmemiş okul 
gençliği üzerinde yapabilir mi? iki. 

İhtilâf bu noktalardadır. Buhran bu ihtilâf
tan doğmaktadır. 

Bu politikanın uygulayıcılarına göre, ma'-
demki bu parti iktidara gelmiştir, tüzük ve 
programiyle kabul ve ilân ettiği hayat görüşü
nü ve felsefesini eğitimde uygulamaya tama
men yetkili ve izinlidir, öğretmen de bir me
mur olarak iktidarın emrinde ve onun istediği 
gençliği yetiştirmekle mükelleftir. 

Bazan itiraf edilerek, bazan da patlıyan 
olaylar karşısında «âdi suçlular!» mazeretine sı
ğınarak savunulmaya çalışılan politikanın al
tında bu anlayış yatmaktadır. 

Hayır aziz arkadaşlarım, bu, temelinden yan>-
lış bir anlayıştır. Bu tutumun meşruiyet derece
sini Anayasa hukukumuz ve eğitim felsefemiz 
açısından tahlil etmek isterim. 

Türk Milletinin ortak yaşama idealini, yani 
en mutlu olacağımızı umduğumuz hayat düze
nini, herkes için itaati mecburi (Madde 8) fel
sefesi, siyasi, sosyal ve ekonomik tercihlerimiz 
halinde tedvin eden bir hukuk mecmuası Ana
yasamızdır. 

Bu Anayasanın vasıflarını saymaya ne ihti
yaç ve ne de zaman vardır. Yalnız belirtmekte 
fayda umarım ki, Anayasamız hiçbir siyasi ide
olojiyi tercih ve bünyesine ithal etmiş değildir. 

— 477 — 
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Sarahatle menettiği komünizm ve faşizm dı
şındaki, siyasi alternatifleri, temel hak ve hür
riyetlere ve devrimlere riayet etmek şartiyle, 
seçmekte vatandaşları serbest bırakmıştır. 

Bu serbest tercihlerde ki gruplaşmalardan da 
siyasi partilerimiz doğmuştur. 

O halde, Türk öğretmenini, görevinde bağ-
lıyan ilk sınır ve kıstas Anayasadır. Anayasa 
tercihlerini benimsediği ve benimsettiği ölçüde 
vazifesini yapmış, yasakladığı alternatifleri 
benimsediği ve benimsettiği ölçüde de suçlu 
olur. Türk Anayasasının tercihlerini ve ruhunu 
yeni nesillere benimsetmek Türk öğretmeninin 
sarfınazar edemiyeceği bir vazifedir. Onun için
dir ki, öğretmeni basit bir müfredat uygulayı
cısı görmek yanlıştır. 

Siyasi parti tüzük ve programları, hiç şüp
hesiz Anayasa içinde, fakat ona nazaran daha 
dar birer tercihler sınırı çizerler. 

Türk öğretmeninden, bu dar tercihler sınırı 
içinde kalması, şu, ya da bu parti tercihlerine, 
iktidarda da olsalar, öncelik ve üstünlük tanı
ması ve ne de kötülemesi istenemez. Bu, hiz
mette meşruiyeti yitirmek olur. öğretmen, bu 
konuda nötr olmak zorundadır. Nedenlerini 
arz edeyim : 

.1. Aile Türk toplumunun temelidir. Reşi-
dolmıyan çocuklarına Anayasa içinde dilediği 
tercihleri benimsetmek, dilemediğini menetmek 
aile müessesesinin temelidir, iktidarı tutmıyan 
vatandaşların çocuklarına iktidarın hayat görü
şü zorla, ya da çocukluğundan istifade edilerek 
benimsetilemez. 

2. Devletin malî kaynakları bütün vatan
daşların vergilerinden meydana gelir. Bu kay
naklar ve bu kaynaklardan maaş alan Devlet 
personeli, bu hizmet sektöründe, iktidarın ter
cihlerine hars ve tahsis edilemez. 

3. Nihayet, en hayati sebep şudur aziz ar
kadaşlarım : Demokratik rejimde düşünce, inanç 
ve kanaat hürriyeti esastır. Bu hürriyetlerin olu
şup geliştiği, ya da, oluşup gelişmesi için gerekli 
eğitimin, zihnî formasyonun, metotların ve bil
ginin verildiği başlıca ortam okullar ve Devle
tin kültür faaliyet alanlarıdır. Bu ortamda hür 
seçim imkânının açık bulunması yarınlarımızın 
garantisidir. 

Tarihte, bazan, nesillerin kendi kıymet hü
kümlerini, genç kuşaklara benimsetmekte o de

rece taassup ve ifrata düştükleri olmuştur ki, 
yeni nesiller yeni ihtiyaç ve şartlara intibak 
edemez, yeni ölçü ve çözüm yolları arayıp bula
maz hale gelmişlerdir. Böyle toplumların akı
beti, medeniyetlerinin çökmesine müncer olmuş
tur. 

Onun içindir ki, bu özıgürlüğün Anayasa ile 
konan sınırlarını, iktidar partisinin tercihlerinin 
sınırları içine sokarak daraltmak ne akla, ne hal
ka, ne de insan tabiatına uygundur. Büyük hu
kuk feylesofu Olivetti, onun dediği gibi, «insan 
tabiatında ebedî yenilik ihtiyacı bulundukça ir
tica asla galip gelemez». Böyle bir tutum, Ana
yasamızın 21 nci maddesiyle konulan öğrenme ve 
öğretme hürriyetine de aykırıdır. 

4. Eğitim, tesirleri ve mahsulleri itibariyle 
istikbalde idrak edilecek bir vetiredir. Oysa ik
tidarlar, milletten ilk ve bir dört yıl için mezu
niyet almışlardır. Birçok dört yılları hâkimiyet
leri altına alacak tasarruflarda, şu sebeple de 
bulunamazlar : 

Demokratik rejimlerin bir vasfı da, iktidar 
partisinin dışındaki görüşlerin, istikbalin ikti
darı olma ve eşit mücadele şartları içinde çalış
ma haklarına saygılı olmasıdır. 

Oluş halindeki yavrular, Devlet imkânları
nı kullanarak, iktidar partisinin militanları ha
line sokulursa, başka tercihlerin iktidar olma im
kânları daha başından gayrimeşru olarak yok-
edilmiş olur. (A. P. sıralarından «yalan söylüyor
sun» sesleri) 

MEHMET İSMET A N G I (Eskişehir) — Ya
lan söylüyor Sayın Başkan, a'bdesti yok. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ K J O D A M A N -
OCILU (Devamla) — Yalan sizin şiarınızdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; çok rica 

ederim, hatibin sözünü kesmeyin. 
Sayın Kodamanoğlu, karşılıklı konuşmama

nızı rica ediyorum. 
Arkadaşlardan da müdahale etmemelerini 

rica ediyorum. 

O. H. P. GRUPU ADINA NURl KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan; savunma 
hakkımı kullanmaya mecbur edilmememi rica 
ederim. 

Adalet Partisi programının 12 nci maddesin
de, partilerin eşit mücadele şartlan içinde ya-
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rışması rejimimizin temeli sayılmıştır. Bu hü
küm zannederim göstermelik olsun diye konma
mıştır. 

Görülüyor ki, aziz milletvekilleri, bir tanesi 
bile kâfi olmakla beraber, bu dört neden ile ma
hiyet ve metodu ne olursa olsun; mazeret ve 
bahanesi ne olursa olsun, resmî eğitim ve kül
tür hayatımızı bugünkü iktidarın ve onun ideo-
loklar ve militanlar kadrosunun hâkimiyet ve 
tekeline sokmak meşruiyetle kabili telif bir po
litika değildir. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — O halde 
ihtilâl yapın. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN-
OĞLU (Devamla) — ihtilâle, lüzum yok. Yüce 
Meclis sizi murakabe ve yola getirmeyi bilecek
tir. 

Eğer bu yolda ısrar edilirse, buhran; öğret
men, öğrenci, sanat ve fikir çevrelerine ve veli
lere süratle ve olanca ağırlığıyla vahîm bir hu
zursuzluk getirecektir. 

Batı ülkelerinde ve özellikle amglosakson 
dünyasında eğitim hizmetinin Devlet işi sayıl-
mayışı, böyle ıstırapların getirdiği bir çözüm 
yolu olmuştur. 

Bir kısım kara Avrupa'sı ülkeleri ise, (Neut-
ralite de l'ecole) denilen (okulun nötr olması) 
idrakine yükselerek huzur bulmuşlardır. 

Aziz arkadaşlarım; C. H. P. nin, iktidarı sı
rasında bu temel anlayışa ne derecede ve nasıl 
riayet ettiğini ispat etmek için bir vesika oku
mak isterim. 1964 yılında yayımlanan, okul mü
dürlerine yapılan bir talimatta bizzat bendeni
zin imzamla şu emirler verilmiştir. «Anayasa 
esasları ve yurt sorunları okulun, bilimsel dü
şünüş ve objektiflik ise okul mensuplarının baş 
kaygusu olmalıdır. Siyasi çevre ve partilerin yo
rum, kanı ve çıkarlarına okullarımız alet edile
mez. Zira geii'Ç kuşaklar millî birliğimizin hem 
vasıtası, hem de gayesidir. Eğitim savaşında va
sıtanın meşruluğu gayenin meşruluğu kadar 
önemlidir.» (A. P. sıralarından «Yalan söylüyor
sun» sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, yerinizden ba
ğırmak neyi halleder? Konuşmacınız buraya çı
kar, konuşmacıya cevap verebilir, ama siz yeri
nizden cevap vermekle mükellef değilsiniz efen
dim, çok rica ederim. 

[ C. H. P. GRUPU ADINA NURl KODAMAN-
OĞ-LU (Devamla) — Eğer bu yolda ısrar eder
lerse savunma hakkıma devam edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, iki daki
kanız kaldığını arz ederim. Lütfen bağlayınız 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURl KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Aziz milletvekilleri; bu kı
sa zamanda nicelik ve nitelik olarak büyük ağır
lığı olan eğitim sektörünü bütün sorunlariyle ele 
almaya imkân yoktur. 

Bununla birlikte, eğitim bütçesinin konsoli
de Devlet Bütçesi içindeki durumunu ve kalkın
ma plânına uygunluk derecesini malî iktisadi 
açıdan tahlil etmek isterim : 

Hükümet, vait ve niyetlerinin tam aksine ve 
kalkınma plânının % 9 dan fazla olamaz deme
sine rağmen, cari harcamalarda % 1>3,6 gibi çok 
yüksek bir artma kaydeden bir Devlet bütçesi 
getirdi. C. H. P. iktidarında bu oranlar 5,6 ile 
8,6 arasında değişiyordu. 

Bu yüksek artışa rağmen, plânın gelişme har
camaları olarak nitelediği ve yüksek gelişme hı
zına izin verdiği eğitim cari harcamaları ancak 
% 12,6 kadar artabilmiştir. 

Oysa, 1964 bütçesinde Devlet cari harcama
ları ancak % 5, 6 artabildiği halde, eğitim cari 
harcamalarını % 14,6 gibi yüksek bir oranda 

I artırmışızdır. 

I Eğitim ve sağlık hizmetlerinde cari harcama
ların yetersiz olması, öğretmensiz okul, hekim
siz hastane demektir. Bu şartlar altında yatırım 

I harcamaları beton yığınından ibaret kalır. 
Eğitim yatırımı harcamalarının durumu da 

A. P. nin, damgasını taşıdığını iddia ettiği 1967 
bütçesinde daha parlak değildir. 

A. P. iktidarının ilk yılı olan 1965 te yatırım 
harcamaları artmak şöyle dursun, % 20,5 ora
nında eksik okumuştur. 1966 da % 26 artma ol
du. Eksilme hesaba katılırsa bu artış % 6 yi bile 

I bulmaz. 
I 1967 yatırım harcamaları, C. H. P. den dev

raldıkları 1964 yılma nazaran ancak % 5,4 ka-
I dar artmıştır. Toptan yapı malzeme fiyatlarında 

sayenizde geçen yıl % 3,8 lik bir pahalılaşma 
olduğuna göre, fiilî artış ancak % 1,6 gibi küçük 
bir orandan ibarettir. 

Bizzat Başbakanın Başkanlık ettiği Yüksek 
I Plânlama Kurulu, 1967 programında finansman 
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güçlüğü ile karşılaşınca, Devlet gelirlerini artır
mak yerine, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmet
lerinden kısıntı yapılmıştır. Halbuki, eğitim ve 
sağlık, yoksul halk ve köylümüzün kamu hizmet
lerinden, Devlet nimetlerinden yararlanmayı 
beklediği başlıca ümit kapısı idi. A. P. iktidarı 
böyle yapacağını vadederek mi seçim kazandı?. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu; vaktiniz 
bitmiştir, lütfen bağlamanızı rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN-
OCTLU (Devamla) — Hay hay Sayın Başkanını, 
tamamlamaya çalışacağım, devamını 2 nci 20 
dakikada arz ederim. Bağlıyacağım efendim. 

Bu eksiklerin hazin bir misalini vermekle ik
tifa ediyorum. 

1962 - 1963 yılında plân 3 367 000 ilkokul 
öğrencisi öngördüğü halde 59 000 fazlası ile plân 
gerçekleşmiş, 1963 - 1964 te 55 000 fazlası ile 
gerçekleşmiş, 1964 -1965 te 16 000 fazlası ile ger
çekleşmiş olduğu halde 1966 - 1967 ders yılında 
plân 4 432 000 ilkokul öğrencisi öngördüğü hal
de 4 250 000 ilkokul öğrencisi kaydedilerek 
182 000 çocuk karanlıkta bırakılarak plân hedef
lerine varılamamıştır. Hiç şüphesiz bunun Türk 
Milleti seçim sırasında hesabını soracaktır. Say
gılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Pcrtisi Grupu adına Ha
san Lâtif Sarıyüce. 

Sayın Sarıyüce, buyurun. 

M. P. GRUPU ADİNA HASAN LÂTİF SA
RIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; her zaman belirttiğimiz gibi gru-
pumuz, Türkiye'nin kalkınmasını Türkiye in
sanlarının kafa ve ruhça uyanmalarına bağlı 
bulunmaktadır. Eğitim kalkınması ile başla-
mıyan hiçbir kalkınma gerçek olamaz, başarı
ya ulaşamaz. 

Müreffeh Türkiye'nin, nurlu ufukların ger
çek belirtisi ve müjdecisi, ancak ve ancak, ve
rimli ve gayretli bir eğitim hamlesidir. Eğitim
de elde edeceğimiz başarı ölçüsünde ancak di
ğer kalkınma çabalarımızda başarılı olabili
riz. Bu gerçeği değiştirmek, başka yollardan 
başarıya ulaşmak mümkün değildir. 

II nei Dünya Savaşından bir harabe olarak 
çıkan bâzı ulusların kısa zamanda kalkınarak 
'daha üstün bir düzeye ulaşmalarının nedenle
ri, ne bir mucize ne de insanlarının daha üstün 
'meziyetlere sahibolmalandır. Onların yegâne 

üstünlükleri, yetişmiş nitelik ve nicelikte bir 
insangücüne isahibolmalarıdır. Her şeyi yara
tan insan kafası ve gücüdür. Yaradılıştan zeki ve 
yetenekli olan Türk Milletinin medeniyet ve 
teknik yarışmasında geri kalması, eğitim işle
rindeki büyük ihmallerin sonucudur. Sosyal, 
siyasal ve iktisadi alanlarda ne kadar müşkül
lerimiz ve çıkmazlarımız varsa, hepsinin nede
ni eğitimde geri kalmışlığımızdır. Çeyrek asır
dır demokrasi tecrübesinde bir ileriye bir ge
riye seke seke bocalayışımızın 'baş nedeni »hal
kımızın büyük bir çoğunluğunun eğitilmemiş 
olmasıdır. Halkımızın % 60 nın okur yazar 
bile olmadığı, geriye kalan % 40 nın da şöyle 
böyle okur - yazar olmakla beraber ileri bir 
eğitimden geçmemiş bulunması baş derdimiz ve 
en büyük meselemizdir. Bu büyük sorumuzu 
halletmedikçe refaha kavuşmamıza,, ileri bir 
çizgiye ulaşmamıza olanak 'göremiyoruz. 

İnsani arı uyandırılmış ve eğitilmiş bir ül
kede aldatmaca politikası yürüyemez, istis
marlarla, kandırmacılarla oy toplamak müm
kün değildir. Oy ikaygusunda olanlar statüko
nun sürüp gitmesini, memleket kaygusunda 
olanlar ise statükonun biran önce daha iyiye, 
daha ileriye doğru hamleler yapmasını arzu 
ederler. Biz iktidarın, ileride oy kaybetmek 
pahasına da olsa, Türkiye'yi ilerletmek inan
cı içinde ve o yolun yolcusu olduğuna inan
mak isteriz. 

Sayın milletvekilleri; konuşmamızın başın
da bugün öğretmenlerin içinde bulunduğu hu
zursuzluk ortamına değinmek ve nedenleri üze
rinde görüşlerimizi belirtmek istiyoruz. 

Çok partili düzene geçildiğinden beri Tür
kiye'de, öğretmenlerin de bir huzursuzluk or
tamına doğru itildiğini söylemek yanlış olmaz 
sanırız. 1946 yılından beri gittikçe şiddetlenen 
bir ölçüde siyasi iktidarlar çehrelerini öğret
menler toplumuna asmaya başlamışlardır. Bu
gün ise, politika hayatımızın ulaştığı aşama
nın tabiî sonucu olarak öğretmenler arasında 
yaratılan huzursuzluk bir çile ve ıstırap haline 
gelmiş bulunuyor. 

1961 seçimleri öğretmenlerle politikacılar 
arasında sür.e gelen bu karanlık savaşın iyice 
su yüzüne çıkışını sağlamıştır. Bu dönemde öğ
retmenler açıkça halktan ayrı gösterilmeye 
çalışılmış, ilerici, solcu, mukaddesat düşmanı, 
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zararlı cereyanların emrinde insanlar olarak 
damgalanmıştır. İstismarcı bâzı politikacılar 
bu yaratılan havadan yararlanarak oy topla
ma gayretine düşmüşlerdir. Bu tip politikacı
lar, halkla temaslarında, öğretmeni kötüleme
yi, ona şüpheli bir insan olarak bakmayı tel
kin etmeyi kendi seçim şansları bakımından 
bir nevi avantaj olarak ele almışlardır. Belli 
bir ölçüde açıklıkla, ama yoğun bir şekilde de 
sinsice devam eden bu gayretlerin sonuçları. 
üzülerek söylemek gerekir iki, halk üzerinde de 
etkilerini göstermiş bulunmaktadır. Eğer du
rum böyle olmasaydı Millî Eğitim Bakanı, cen
deresinde öğretmenleri ezmeye kalkışmaz ve 
son kısmî Senato seçiminde iktidar partisi söz
cüsü, büyük bir saygısızlıkla Devlet Radyosun
dan öğretmenlerin önemli bir kısmını çarpık 
İdeoloji sahibi insanlar olarak ilâna cürret ve 
çirkin sözlerle sövmeye cesaret edemezdi. 

A. P. SIRALARINDAN (BİR ÜYE) — Bu 
söz öğretmeni korkutacak. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HASAN 
LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — Bunlar rad
yodan söylenmiş sözler beyefendi, millet hep 
dinlemiştir. 

, BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce, 
lütfen karşılıklı konuşmayın, siz devam edi
niz efendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HA
SAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — Senin 
anlıyacağım bir mevzu değildir, bu eşkıyalık işi 
değildir, maarif işidir. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce; 
lütfen devam edin. A. P. sıralarından, («bu ne 
biçim söz eşkıyalıkla nasıl itham eder?» sesleri) 

Arkadaşlar; evvelâ sizler müdahale ederek se
bebiyet vermemenizi rica ediyorum. Dinlemiyor
sunuz. Hatibin sözüne siz cevap vermekle mü
kellef değilsiniz. Lütfen susun. 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Biraz 
terbiyeli konuşsun, bir grupa nasıl eşkıya der? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, yerinizden 
müdahale etmekle, bağırmakla halledilmez bu. 

Hasan Lâtif Sarıyüce, lütfen devanı edin 
efendim. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Sen de 
kravatlı eşkıyasın. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA HASAN,LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Yukardan beri kısaca açıkladığımız bu oluşu-

19 . 2 . 1967 0 : 2 

I mun nedenlerini incelediğimizde politikada dü-
I rüşt metotlar yerine istismar ederek sonuç almak 
I eğilimi olduğunu görürüz. Türk öğretmenleri 

devrimlere bağlı, idealist insanlar olarak Türk 
I toplumunu daha ileriye, daha iyiye yükseltmek 

için çaba gösterirlerken asırların alıştırdığı statik 
hayat düzeninden çıkmak için gayret gösteren 

I her toplumda görüldüğü üzere yeniye, yeni kabul 
I ettirilmek istenen düzene karşı açık veya kapalı, 
I hafif veya şiddetli bir şekilde kendini gös-
I teren bir direnme ve antipati hisleriyle karşı-
I laştıkları inkâr edilemez. İşte istismarcı poli-
I tikacılarımız bu direnme ve antipati hislerini 
I körükleyerek hattâ yoktan var ederek kendile

rine sermaye yapmışlardır, yapmakta da devam 
I etmektedirler. Huzursuzluğun kaynağı budur ve 
j üzülerek söylemek gerekir ki, çirkindir. 

I Sayın milletvekilleri; bugün Öğretmenlerin 
I içinde bulunduğu huzursuzluk ortamının belli 

başlı sorumlusu olarak Millî Eğitim Bakanı Sa-
I ym Orhan Dengiz gösteriliyor. Biz bu kanıda de

ğiliz. Dengiz yerine bir başkası da olsa bu bas-
I kılar, yıldırma teşebbüsleri, rejimin vardığı aşa-
I ma gereği devam edecekti. Ne var ki, Sayın Or-
I han Dengiz huzursuzluk ortamını daha belirgin 
I hale getirmiştir. Biz kendisinin çok yanlış, teh-
I likeli ve dar bir açıdan hareketle uygulamalar 
I yapmakta olduğunun ve bu yolda devam edeceği

nin işaretlerini 1966 bütçe müzakerelerinde ten-
I kidlere cevap verirken sezinlemiş ve endişelen-
I mistik. Sayın Dengiz o konuşmasında öğretmen

lerin hangi şeylerden bahsedip, hangi şeylerden 
bahsetmemesi üzerinde duruyor ve şöyle söylü
yordu ; (Tutanak Dergisi cilt 3, sahife 643) 

I « . . . Öğretmenin toprak reformundan, pet
rol konusundan, Anayasadan şundan bundan 
bahsetmesine bir öğretmen olarak akıl erdiremi-

I yorum. Köydeki benim çok kıymetli öğretmenim, 
böyle sosyal adalet, bilmem ne gibi lâflar etmeye 
başlarsa, o zaman, a, b, e yi öğretmesini bir yana 

I bırakırsak artık onu politika havasının içine gir
miş saymamız icabeder.» , (A. P. sıralarından, 

I «yanlış mı? Sesleri) Yanlış. 
I Sayın milletvekilleri; neresinden alırsanız alı-
I nız, bu fikirler hüzün vericidir, endişe vericidir. 

Bakan öğretmeni yalnızca a, b, c yi öğretmekle 
I görevli sayıyor. Başka şey konuşmasın demeye 
I getiriyor, konuştuğu takdirde öğretmeni suçlu 
[ sayarım diyor. 
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Öğretmenin elinde bir müfredat programı 
var, bu programı Bakanlık yapar. Müfredat pro
gramında temel bilgilerin hemen hepsi de var
dır. Bu arada sosyal adalet de vardır. 
Ama sosyal adalet bağlığı altında değil de 
ünitelere serpiştirilmiş olarak ve 6 - 12 yaş ço
cuklarının seviyeleri göz önünde tutulmuş bir 
ölçü de vardır. Öğretmen bu zorunlukla sosyal 
adaletten de bahsedecektir, Anayasadan da, Sos
yal adalet mefhumu o kadar korkulacak bir mef
hum mudur ki Millî Eğitim Bakanı öğretmenle
rine bunu yasaklıyabiliyor. Sosyal adaleti öğret
medikçe, sosyal adaleti gerçekleştirmedikçe işte 
asıl o zaman korkulmab ve komünizmin gelece
ğinden işte o zaman endişe edilmelidir. Ko
münizm, sosyal adaletin bulunmadığı ülkelere 
daha cazip gelir ve daha kolay yerleşir. Bu teh
likeyi önleyebilmek için ise alınacak tedbirlerin 
başında sosyal adaletsizlikleri, sosyal sefaletleri 
önlemek gelir. 

Bu sebepledir ki biz, eğitim işleri gibi en 
önemli işlerimizi kendisine emanet ettiğimiz bir 
Bakanın «bir öğretmenin sosyal adaletten, Ana
yasadan bahsetmesine akıl erdiremiyorum» diye
bilmesini, çok dar ve tehlikeli bir anlayış olarak 
nitelendiriyoruz. 

Buraya kadar işaret ettiklerimiz öğretmenle
rin sınıf içi görevleri ile ilgilidir. Öğf etmenlerin 
kanun gereği olan sınıf dışı görevleri . hak
kında da Sayın Bakan şunlar: söylemektedir. 

«Öğretmenin, müspet mânada, okul içindeki 
vazifesinin dışında, okul dışında da bâzı vazife
leri vardır, onu yapmalıdır. Ama onu yapar
ken hiçîbir zaman bir politikacının havasına 
ginm eden bunu yapmalıdır. Zaten öğretmen bu 
vasfı kaybedince o köyde yaşıyamaz arkadaş-
ii". Niçin bir öğretmen bir yerde fazla kalamı
yor1? Köylüler gelir şikâyet eder, kendi fikir
lerini rencide edecek cümleler kullandıkları için 
şu öğretmeni buradan al diye köylüler kendi
leri gelirler. ITiçJbir Millî Eğitim Müdürü, hiç
bir Millî Eğitim Bakanı bir öğretmeni bir yer
den bir yere nakletmeyi aklının kenarımdan 
.geçirmez. Ama bunu yapltırar-. mahallî kişiler
idir. Niçin ıgelir söylerler? Öğretmen onları ra-
natışız eder de onun için. Öğretmenin bunu yap
maya hakkı yoktur.» 

Politika havasının içine girmiş olan, bir po
litikacı gibi hareket eden öğretmenlerin elbet

te şikâyet ile veya şikayetsiz olarak nakli ye
rinde olur. Ama, köyde yaşıyan bir öğretmen 
yalnız politika yaptığı için şikâyet edilmez. 
Okula devam etmiyen öğrenciye ceza verir, bu 
bakımdan şikâyet edilir. Köyde bâzı kişilerle 
mecJburi olarak bâzı çatışmalar meydana gele
bilir. Öğretmenin kılık, kıyafetimden, konuşma
sından bile bâzı köylüler kuşkuya kapılabilir
ler ve bu bakımdan da öğretmene karşı cephe 
alırlar, onu şikâyet edebilirler. Bu takdirde 
Millî Eğitim Bakanına düşen iş, öğretmeni ora
da, dağ'başmda korumaktır. Çünkü öğretmenin 
görevi yalnız A, B, C, yi öğretmek değil, aynı 
zamanda devrimleri yaymak, kalkınmakta oları 
Türk köylüsünün kalkınmasında rehberlik et
mektir, bu aynı zamanda öğretmenin vazifesi
dir. Millî Eğitim Bakanı bu hallerde onu koru-
mıyacaksa, onu arka almıyaeaksa öğretmen 
köyde vazife yapamaz. Ve uzun müddet de köy
de hayatını devam ettiremez.. 

MUSTAFA ERTUĞRUL (İstanbul) — Öğ
retmen başka ne yapar ? 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA-
RIYÜCE fDevamla) — Sen ne yapıyorsan öğ
retmenler de onu yapar. Çünkü onlar da insan
ıdır sayın bayım. 

BAŞKAN — Yani siz mi şimdi bu doğru 
konuşmayı, eğri konuşmayı takdir edeceksiniz1? 
Olur mu canım, çok rica ederim. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF 
SARIYÜCE (Devamla) — Sayın Dengiz, öğ
retmenin okul dışı ödevi, gelişmemiş bir ülke 
olan yurdumuzda çok kıymetlidir'. Üstelik bu 
üdevi ona, sizin de belirttiğiniz gibi, kanunlar 
yüklemiştir. Öğretmen, köylünün uyanmaism-
da, kalkınmasında hizmet görecektir. Bu ödevi 
kanunlar emrotmese bile memleketini seven her 
idealist insanın vicdanı emreder. Siz böyle önem
li bir vazifenin yollarını bu kadar daraltırsa
nız, öğretmen bu vazifeyi nasıl ve naniği şart
larla yapacaktır? Bâzı kişiler öğretmeni sadece 
kendi siyasi inançlarını rencide edecek cümle
ler kullandığı için değil, daha birçok scfbeplcr-
le şikâyet edebilir 

Biz bu konuda Sayın Bakanın şöyle konuş
masını arzu ederdik: «Köyde öğretmenin vazi
fesi zordur. Biz öğretmenin köyde önder olma
sını istiyoruz. Böyle bir görev ise öğretmenle 
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bâzı kişiler arasında birtakım anlaşmazlıklar 
meydana getirebilir. Biz öğretmenlerimizi kol-
lıyacağız ve vazife görmesini kolaylaştıraca
ğız». Böyle konuşmasını bekler ve isterdik. 
Aslında Millî Eğitim Bakanlarının görevlerinin 
gereği de budur. Başka türlüsü düşünülemez. 

Bu sözlerimizle öğretmenlerin bütün kusur
larının örtbas edilmesi, işledikleri suçların he
saplarının sorulmaması gerektiğini söylemek is
temiyoruz. 

Yeri gelmişken açık olarak ve kesinlikle be
lirtmek isteriz ki; 

Öğretmenler de memurdur, memur statüsüne 
tabidirler; kanunların yasakladığı biçimde po
litika yapıyorlar, şu veya bu gizli akımın, şu 
veya bu siyasi partinin propagandacılığını ya
pıyorlarsa, elbette yakalarına yapışılmalı ve 
tecziye edilmelidirler. Buna karşı M. P. grupu 
•olarak bir diyeceğimiz yoktur. 

Ancak, öğretmen kaJbvede veya lokalde, 
petrol konusunda, ikili anlaşmalar veya Ame
rikan üsleri hakkında, memleketin iyi veya 
kötü ıgidişi üzerine fikirler ileri sürmüşse, onu 
bu fiiikrlerinden dolayı cezalandırmak, sürgü
ne yollamak, işinden etmek büyük bir haksız-
lılk olur. Bu türlü davranışlar ve uygulamalar, 
demokrasiye de, Anayasaya da, insan hakları
na da aykırı düşer. 

Biz asıl insanlarımızın konuşmasından de
ğil, konuşmamasından, fikir ve şahsiyet sahi
bi olmamasından yakmmalıyız. 

Eğer demokrasiyi, zümre yararına işliyen 
bir aşağılık ve sahtekârlık rejimi olarak değil 
de bir aihlâk ve fazilet rejimi olarak anlıyorsak, 
gerçek demokrasinin, düşünen başlara ve dü
şündüğünü çekinmeden söyliyen insanlara da
yandığını ve anca'k bu şartlarla varlığını devam 
ettirebileceğini göz önünde tutmamız icalbeder. 
Öğretmen, değil kahvede veya lokalde, sınıfın
da da propoganda kokmıyan ve taraf tutınıyan 
bir üslûp içinde öğrencilerine müfredat çerçe
vesi içinde düşüncelerini söyliyecek ve onları 
şahsiyet sahibi birer kişi yapabilmek için uğra
şacaktır. Bu öğretmenin hem de aslî görevidir. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Ya, po
litikanın içine mi girsin? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Biraz önce ne söylediğimizi dahi anlıyamamış-
sm. Biraz önce söyledik. 

BAŞKAN — Rica ederim, iyi bir şey olmu
yor, hütün konuşmaları sökteye uğratıyorsu
nuz. 

Sayın Hasan Lâtif Sanyüce, devam buyu
runuz lütfen. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
«Salla başını, almaaşmı» tipinde memurlar mı 
istiyoruz'? Her devirde her kalıba gireibilen, her 
fikre doğrudur diye kavuk sallıyan, naJbza gö
re şerlbe't veren insanlarla dolu bir Devlet me
kanizması kadar Devleti ve milleti aşağıla'tıcı 
ve ileriye hamlelerinde köstekleyici başka bir 
etken göstermek pek güçtür. 

Menşeleri ne olursa olsun, ilkokul öğretme
ninden üniversite profesörüne kadar bütün öğ
retmenler bu vatanın evlâtlarıdır; Halkın için
den çıkmışlardır ve halka hizmet etmek sorum
luluğunu şerefle taşımaktadırlar. Öğretmenleri 
ezici ve hölücü çabalardan süratle kaçınmak zo
rundayız. Biz Millet Partisi Meclis Grupu ola
rak, artık politikacıların ellerini öğretmenlerin 
yakalarından çekmelerini talebediyoruz. Türk 
öğretmeni, ne Cumhuriyet Halk Partisinin evlâ
dı mâneviyesi, ne Türkiye işçi Partisinin dur
madan istismar ve tahrik edebileceği bir kütle, 
ne de Adalet Partisinin şamar oğlanına çevi
rebileceği bir topluluktur. 

HAMIT FENDOĞLU (Malatya) — Buyur 
işte, nasıl konuşuyor 1 

BAŞKAN — Çok rica ederim, susunuz, otu
runuz efendim. Onun nasıl konuştuğunun tak
diri zatıâllnize mi racl? Bağırmayınız yeriniz
den. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF 
'SARIYÜCE (Devamla) — Sayın milletvekille
ri; Öğretmen teşekküllerinin başında, kendileri
ni öğretmenlerin dert ve meselelerine vermiş 
eğitimcilerin yerine, politikacıların bulunmasını 
huzursuzluğu artıran belli başlı nedenlerden bi
risi olarak görüyoruz. Politikacı dernek yöne
ticileri ya politikayı, ya da öğretmenlere hiz
met yolunu tercih etmelidirler. Aksi halde ba
şında bulundukları gayri siyasi öğretmen teşek
küllerini kendi partilerinin ve siyasi inançları
nın çıkarlarına âlet etmek töhmetinden kurtu-
lamıyacaklardır. 

İşte Sayın Millî Eğitim Bakanının bu tip 
politikacı yöneticilerle uğraşması gerekirken, 
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köyde, kentte bin bir mahrumiyet içinde vazife 
ıgıören öğretmenleri, şunmm bunun ve bilhassa 
particilerin şikâyet ve ihbarları ile tedirgin et
mesi, tecziye yoluna gitmesi uygun görülemez. 

Sayın milletvekilleri; eğitim ve öğretim sis-
Itomimizde genel bir reform yapılmasının gerek
liliği hakkında senelerden beri çeşitli partilere 
ımens'up hatipler görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu 
ıseneki bütçe raporunun Millî Eğitimle ilgili kıs
mında da aynı görüş ve dilekler yeralmaktadır. 
(Bu görüş ve dileklere aynen katılıyoruz. 

Ancak, şimdiye değin böyle ıbir yola gidi
leceği, eğitim ve öğretim sistemlerinin çağın 
ıgereklerine, yurdumuzun ihtiyaçlarıma göre 
yeni baştan ele alınacağı hakkında her hangi 
;bir işaret ve çalbaya raisilyaıbilmiş değiliz. 

Bugün okullarımızda birçok lüzumsuz bil
gileri körpe hafızalara doldurmakla vakit ge
çiriliyor. Bilgi diye o kadar ejo'k ayrıntılara yer 
verilmiştir ki, Ihayatta geçerli olan asıl temel 
bilgiler arada kaynayıp gidiyor. Öğretim, tarzı 
çok eskimiş bir sisteme dayanıyor, ezlbcrletme; 
•medresenin öğretim metodu olan <ezibereiliğin 
okullarımızda sürüp gitmesi, her yıl eğitim iş
lerine ayrılan milyarların heiba olması demek
tir. Liseyi, hattâ üniversiteyi bitiren gençleri
mizin bildiğini tam bilen kişi!er olarak yeltişc-
memesi eğitimle ve kültürle yoğrulmuş bir ki
şilik kazanamamalarınnı sebeplerini takdir ve 
•ezberciliğe dayaman bir öğretim sisteminde ara
mak lâzımdır. 

iler şeyi öğretmek alışkanlığını artık terk 
'etmeliyiz. Az, fakat geçerli bilgileri derinli
ğine öğretmek:, iyi öğretmek, sistemini tercih 
etmeliyiz. Ezmer ve takrir yerine, araştırmaya, 
şahsi gayrete, aktif faaliyete dayamam ve mo
dern teknik araçlarla da donatılmış bir öğretim 
tarizimi okullarımıza yaymalıyız. İyi yetişmiş, 
iyi işlenmiş insan gücünü bugünkü öğretim sis
temleri ve tarzlariylc yetiştirmemize imkân 
göremiyoruz. Gençlerimizin, çoğunlukla hem 
orta öğretimde hem de yüksek öğretimde genel 
kültür öğretimi yapmaları sakıncalı bir eğitim 
politikasıdır. Öğretimde ağırlığı teknik öğreti
me, teknik alana kaydırılması geleceğin bizden 
istediği bir zorunluktur. Geri kalmış ülkelerde 
dalha çok bir »üs değeri taşıyan genel kültür 
öğretimi tercih edilir. 

Zengin aileler çocuklarını sanat okullarına 
göndermek yerine genel kültür veren liselere 

ve onların devamı yüksek okullara göndermeyi 
tercih eder. Bizde de durum aynıdır. Sanat 
okullarına ulamakları dar olan ailelerim çocuk
ları gitmekte, hali vakti yerinde olan ailelerin 
çocukları liseleri tercih etmektedirler. Oysaki 
memleketimizin süratle kalkınabilmesi için çok 
sayıda teknik adama ihtiyaç varıdır. Bu durum 
öğretimde ağırlığım teknik öğretime kaydırıl
masını zorunlu kılmaktadır. Aileler de çocuk
larını teknik öğretim yapan okullara verımek 
istemediklerine göre teknik öğretime geçiş na
sıl sağlanacaktır! Bizce teknik öğretimi ömplâ-
na geçirmenin yolu sanat okullarını da/ha cazip 
hale getirmektedir. Bunum için saınat okulların
daki öğretim süresi ilkokuldan sonra 7 yıla 
çıkarıilmalı ve mezunlarına, olgunluk imtihanın
dan sonra teknik üniversitelere devam hakkı 
tanınmalıdır. O zaman sanat okulları hem daha 
iyi yetiştiren okullar haline gelecekler, hem de 
cazilbe kazanacakları içim birçok istidatlı öğ
rencileri kendilerine çekebileceklerdir. Bu hu
susta bakanlık olarak neler tavsiarlandığını öğ
renmek isteriz. 

Teknik öğretim yönünden üniversitelerimi
zin de büyük bir dengesizlik içinde bulunduk
ları <bir gerçektir. Üniversitelerimizde da/ha 
çok genel kültür veren öğretime ağırlık ver
mişlerdir. Fen ve teknik öğretime devam edem 
öğrencilerle genel kültür verem fakültelere 
'devam eden öğrenciler arasındaki dengesizlik 
memleketimizin aleyhinedir. Bu konuda üniver
sitelerimizden kemdilcrin'c düş*en ödevleri ta-
ldbetmek ve beklemek milletin temsilcileri ola
rak bizlerim hakkıdır. Üniversitelerimiz inisan 
gücü plânlamasın] göz önümde tutarak kendi 
aralarında uzum vadeli .plân ve programlar yap
malıdırlar. Ağırlığı teknik öğretime kaydıra
rak Türkiye'nin muhtJacıolduğu fen ve teknik 
adanıl arını süratle yetişt hlmchin imkânlarımı 
yaratmalıdırlar. Henüz üniversitelerimizde böy
le bir çaJbanım varlığını sezcmıediğimizi üzün
tüyle belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri; zamanım 20 dakika ile 
talhdidedilmesi 'eğitim meselelerimizin (bütünü 
hakkında görüşler ortaya koymamıza engel ol
maktadır. Bu seibcple bâzı önemli ımeısel elere 
hiç dokunmak fırasını ıbıılamaldik. Sö'züm'üzü 
bağlarken Millî Eğitim. Bakanlığımın tefltiş me
kanizması üzerinde de kısaca durmak istiyoruz. 
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Bu mekanizma gereği gibi işliyeınemckte ve bir 
fayda sağlıyamamaktadır. Bakanlık müfettişle
ri, öğretmenlere bir rehber, bir danışma ola
cakları yerde öğretmenler için bir korku ve yıl
gı unsuru olmak geleneğini devanı e/tltirmekte-
ıdirler. Okula asık bir ç/elhre ve çatılmış kaşlar
la gelirler, öğretmenlerle temas etmekten ve 
konuşmaktan sureti kaJtiyede kaçınırlar. Öğret
menin tek bir dersine 40 - 45 dakika girmek 
suretiyle teftiş işlemini tamamlamış olurlar. 
Müfettişlerimizin çoğunlukla hukuk anlayışın
dan, kanun bilgisinden yoksun olduğunu esefle 
ıbelirtm'ek gerekir. Bilhassa yapılan tahkikat
lar ve bu tahkikatlarda takınılan tavır ve yö
netilen sorular bu iddiamızı açıkça doğrular 
maihiydttedir. 

Müfettişler tarafından Anayasa ve kanunla
rın teminatı altında olan en talbiî hakları bile 
kısıtlayıcı bâzı soru ve tahditlerin öğretmenlere 
yönetildiğini büzünle görüyoruz. 

Müfettişliğin görev ve Jonkisyonu korkut
mak ve yılgı salmak değildir. Böyle olduğunda 
zaten bir fayda sağlanamaz. 

Müfettişler, ileri teknik mefbodlarla teftişle
ri yapıp durumu değerlendiren ve öğretmenleri 
görevleri başında yetiştiren birer danışman du
rumundadırlar. 

BAŞKAN — S'ayın Sarıyüöe müddûtMiiz dol
muş/tur, bağlayınız. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RI YÜOE (Devamla) — Sözümü tamamlarken 
teknikerler konusuna da bir cümle ile dokun
mak isterim. 

Teknikerler unvan istemiyorlar, mühendis 
mimar unvanları istemiyorlar, kanun teminatı 
istiyorlar; haklarının, yetkilerinin kanunen te
minat altına alınmasını istiyorlar. Aylardan 
iberi, sayıları 50 binden fazla olan bu gençlerin 
işlerinin sürüncemede bırakılmasını doğru bul
muyoruz, Millî Eğitim Bakanı bu gençlere de
falarca söz vermiştir, verdiği sözün yerine geti
rilmesini talebediyoruz. Saygılarımızla (M. P. 
sıralarından alkışlar) 

HAMİT FENDOÖLU (Malatya) — Bana 
saltaşılmışıtır, söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 
HAMıîT FENDOĞLU (Malatya) — Bana 

saıtaşılmışltır, eşkıya denmiştir. Sataşılma oldu
ğunu kalbul etmiyorsanız sözünü geri alsın, 
aksi halde eştkiya kendisidir. 

BAŞKAN — Çak rica ederim, gündemi yü
rütmekle görevli bulunan başkanın sözlerini 
dinleyin, lûltfen yerinize oturun. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Heyetinizin 
koymuş olduğu 20 dakikalık süneyi sayın ko
nuşun acıların isabeitli olarak hesaplamaları ica-
bederfcen, görülüyor ki, mütemadiyen fazla va
kit alacak şekilde hazırlanıyorlar. Bu balkım-̂  
dan büyük vakit kaybı olmaktadır. Ayrıca 
müdahalelerle de vakit kaybı olmaktadır. Şu • 
işleri intizama koyarsak usulünde yürütülmesi 
mümkün olacağını arz ederim. Buna dikkait 
edilmesini sayın üyelerden rica ederim. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Nlhait Diler? 
Yoklar. 

T. İ. P. Grupu adına Sayın Yusuf Ziya Ba-
hadınlı. Buyurun efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
BAHADINLI (Yoagat) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; T. 1. P. Meclis O u p u adı
na 1967 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini 
eleştirmek için çıktığını bu kürsüden Türk 
millî eğitiminin bir tablosunu çizerek sözleri
me başlıyacağım. 

Bir yarıda nüfusun büyük çoğunluğunun 
yaşadığı 35 bin köyden 15 bininde hâlâ okul 
yoktur ve 13 milyon insan alfalbesizdir. 

Bir yanda, tarihimizin hiçbir döneminde 
bugünkü kadar ezilmemiş, kanun, manıtıık ve 
medeni ölçüler dışında cezalandırılmamış bir 
öğretmen sorunu vardır. 

Türkiye'de yaşıyan ve Türkiye öuimihuriye-
ti vatandaşı olan 2 milyon insan Türkçe 'bdıl-
memelkteidir. 

Tarımla uğraşan 20 milyon köylüden an
cak 3 800 kişi tarım okullarında ofcnmakta-
dır. 

32 milyon nüfuslu Türkiye'mizde öuımhuri-
yetten bu yana üniversite ve yüksıek okullar
dan ancak 167 bin kişi mezun olmuşjtur. 

Kültürümüz, deneme ilkokulları, denemle 
liseleri, fen lisesi, yabancı uzmanlar, barış gö
nüllüleri, Toksas - kovboy dergileri ve bir de 
yerli sorumsuzlar tarafından yozlaşıtırılmaklta-. 
dır. ' • 

Eğitim ve öğretimimiz öaeb okullar, öael 
yüksek okullar, özel dersaneler, özel ders ki-
tapları yoluyla birer ticaret malı haline geti-
ralmiş/tir. 
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Sınıflara 80 er öğrenci doldurulmakla, 'deriş
ler öğretmensiz geçmektedir. 

Teknikerler ölüm yürüyüşümde, Karade>n&z 
Teknik Üniversitesi 'kapanmak üzeredir. 

Sayın milletvekilleri; 
Dünya ülkeleri ekonomik, sosyal ve kültürel 

alanlarda büyük değişmeler göstermektedir. İn
sanlar da bu paralelde gelişmek ve değişmek 
duramundadı r. 

Halkımız da işçisi, köylüsü, esnafı, memnu-
ru, teknıisıyerıiyle yeni yeni araçlar, makinalar 
kullanmak zorundadır. Bu 'yüzden çalışan in
sanların tümünün, en azından orta öğretim dü
zeyinde bir temıel eğitimden geçirilmesi, meıs-
İdk bilgileri kazanması gerekmektedir. Böyle 
bir eğitimdeıı geçmemiş hiçbir işçi, köylü, es-» 
naf, toplum kalkınmasında yararlı oham&z. 

Şu halde, genel öğretim veren okul, yurt-. 
taşı salt yüksek okula hazırılıyacak bir yapıda 
değil, onu, üretici duruma geçirecek, yurt eko
nomisine katkıda bulunduracak bir eğitim ve 
öğretim vermelidir. 

Türkiye'de vatandaşa iki yoldan eğitim ver
mek zorundayız; bir yandan yeni yetişmekte 
olanlara ve yetişkinlere okuma - yazmayı öğ
retirken, bir yandan da her vatandaşın genel 
ve meslek bilgisini en yüksek düzeye çıkara
cak imkânı sağlamalıyız. 

1948 de kabul ettiğimiz Birleşmiş Milletler 
İnisan Hakları Beyannamesinde: «Her insanın 
eğitimde hakkı vardır. Eğitim parasızdır, temel 
eğitim mecıburidir. Teknik ve meslekî eğittim 
herkese açık olacaktır. Yüksek öğretim, ka-
biliyeıtli ölçüsünde herkes için eşit ölçüde sağ
lanacaktır. Eğitim, insan kişiliğinin gelişme
sine, insan haklarının ve temıel özgürlüklerin 
kuvvetlenmesine yönelecektir.» denmektedir. 

1961 Türk Anayasası da aynı paralelde! 

buyruklarla doludur. 
Eğitim, topluma yararlı olmadıkça, büyük 

çoğunluğu kapsam aldıkça ve onları üreitici du
ruma geçirmedikçe küçük bir azınlığın fanta-
zisi olmaktan öteye ge cemiye çektir. 

Sayın milletvekilleri; millî eğitim düzenimiz 
demokrasi ve insan haklariyle çelişmektedir. 

Eğitim düzenimizde fırsat eşitliği yoktur. 
Oysa Anayasanın başlbuyruklarmdandır. Fır
sat eşitliğinin uygulanmadığı düzenlerde bir 

varlıklı sınıfın egemenliği vardır. Bir çeşit fa
şist bir uygulamadır bu. 

Fırsat eşitliği, aynı zamanda bir imkân eşit
liğidir. Bir yerde kaloriferli okul, bir yerde 
tezekli okul. Bir yerde lâboratuvarılar, bir yer
de tek ders aracı, tebeşirle kara tahta! Bir 
yerde her ders için bir öğretmen, bir yerde bü
tün bir okula tek öğretmen. Bu iki ayrı tip 
okuldan mezun olan çocuklara: «Sınavı kaza
nan, üst okullara gidebilir» dernek kadar gü>-
lünç birşey olabilir mi? Devlet, öğrenciler ara
sındaki, doğdukları bölgelerden ve ailelerinin 
ekonomik yapısından dolayı meydana gelen 
farklılığı mümkün olduğu oranda ortadan 
kaldırmadıkça eğitimde fırsat eşitliğinden söz 

-edilemez. 

Türkiye'de eğitimin, nüfusun ve gelirin en 
az olduğu yerde en az, nüfusun ve gelirin en 
çok olduğu yerde en çok uygulandığı bir ger
çektir. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde her şey Batı'ya göre farklıdır. 

1965 sayımına göre okuma - yazma oranı 
İstanbul'da % 88,5 iken. Diyarbakır'da % 9,4 
tür. 

Türkiye'de ortaokul ve lise öğretmenleri
nin dörtte birimden azı üniversite me,zunudur. 
Bunlar büyük çoğunlukla Batılıdır. Doğu'da 
yok denecek kadar azdır. Ortaokullarda görev 
yapan öğretmenlerin üçte biri, ilkokul öğret
menlerinin üçte ilkisli, lıisie öğretmenlerinin 
dörtte üçü «asil» öğretmendir ve bunlar ço
ğunlukla Batı illerinde çalışmaktadır. 

Battı Anadolu okullarımda yer değiştiren 
öğretmen sayısı pek azdır. Ama Doğu'da yer 
değiştirenler büyük çoğunluktadır. 

Öğretmen maaş ortalamaları bakımından 
da büyük bölge farkları vardır. Yülksek maaşlı 
öğretmenler Batı ve Kuzey - Batı illerindedir. 
En düşük maaşlar ise Doğu illerinde ödenmek
tedir. 

Batı'da eğitime ayrılan para nüfus başına 
daha çok, bütçelerinin büyük bir kıısmını okul 
inşaatına ayıran Doğu'da ise daha az isabet 
etmektedir. 

Bu şartlar altında Doğulu gencilerin üni
versitelere girebilme imkânsızlıkları da kendi
liğinden ortaya çıkmaktadır. 
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Köy - şehir ayırımının, Doğu - Baitı faikı
nın kaldırılması ulusal bir zorunluluktur. Bu 
•dengesiz ve adaletsiz uygulamalar devam etti
ği Sürece bir kültür birliğinden deım vurmak 
pek havada bir söz olarak kalacaktır. 

Türkiye'nin dört bir yöresine fırsat ve im-
ıkân eşitliği götürme zorunluğu yanında bölge
lerin yapısını dikkate alacak müfredat prog
ramları hazırlamak da vardır. Hakkâri'nin bir 
köyündeki çocuğa İstanbul'daki modern şey 
bir anlam vermez. Okulla hayat, oikulla çevre 
arasında silki bir ilgi vardır. Çünfcü okul ha
yatın ta kendilidir. 

Bayın milletveikilleri, bugün 35 bin 282 
köyden 15 bin 636 sında okul yoktur. Olanlar 
ise olmıyanlardan bir anlamda farksızdır. 

Gözlemler göstermiştir iki, köy okulunda 
uygulanan - köy gerçeğiyle ilgisi olmıyan -
müfredat programı, çocuğa «fantazi» kabilin
den birtakım soyut, havada bilgiler öğretmek
te ve bu bilgiler aradan bir iki yıl geçtikten 
ısonra unuıtulnijaktadır. Yıllar, emek ve paralar 
boşuna harcanıp gitmektedir. Böylece ilköğre
tim, köy çocuğu için, sanıldığı gibi, «insan ol
mak dâvası» değildir. İlkokul, köy çocuğuna, 
alfabeyi öğretmekten öteye geçmediğine göre 
ilkokul tahsiline, köylüyü kurtaran tek yol gö
züyle bakmak yanlış bir yangıdır. 

Orta öğretim ve üniversite bugün köy çocu
ğu için kapalıdır. Köy çocuklarının okutulup 
üretici birer meslek sahibi edilmeleri, üstün 
yetenekte olanlarının liselere, meslek okulları 
na, üniversitelere gönder ilmesini sağlıyacak bir 
ıkuruluş gerekm'eiktedir. Bu konuda geçen yıl 
verdiğimiz ve maalesef millî eğitim komisyo
nunda reddedilen «8 sınıflı parasız yatılı dsöy 
bölge okulları kanun teklifi» en geçerli bir çö
züm yolu getirmekte idi. Bu teklif kabul edil
seydi ; köylü çocuğu 8 sınıflı bir. okulu bitir
miş olacak ve terzildik, duvarcılık, marangoz-" 
kıik gibi gelir getirecek bir meslek sahibi ola
cak ya da liseye, üniversiteye gidebilme ola
nağına kavuşacaktı. Bugünkü haliyle ilkokul
lar ye ekonomik şartlar köy çocuğunu yukarı 
okullara gömdenemediğine göre, A, B, C öğret
ilmekten öteye geçilemennektedir. 

35 bin küsur köyden 20 binine okul açılmış
tır. Aıma ne var ki, bu yatırım köylü için bir 
anlamda israftır. Çünkü köy okulu bugünkü 

haliyle Türk köyünün istediği, daha doğrusu 
yararlanacağı tipte bir eğitim ve üretim vere-
memıelktedir. Bu yüzden köylümüzün okula gü
veni kalmamıştır. Okulların, halikın ilgisini çe* 
^&n tek yönü, çalışmadan kazanma olanağını 
sağlamasıdır. Bugün, eğitim düşenimiz, eğitim 
görnin «'az çalışıp çok kazanmak» inancı doğ
rultusundadır. İşe ve çakşana «aşağılık» ola
rak bakılmaktadır. Köj-Mi, çocuğunu okutmayı 
kendisine benızememesi için istemektedir. 

Eğitim görem birçok halik çocuğu, halkı hor» 
görmekte, bir daha geri dönmemek üzere halik
tan ayrılmaktadır. Yani sınıf değiştirmekte
dir bir anlamda. Bu davranış da halktan yana 
görünüp halkın sırtından geçinenlerin arzula-
dılkları bir sonuç olmaktadır. Bu bakımdan 
^.öy enstitülerinin kapatılması bir anlam ka
zanmaktadır. «Köyden çıkıp yine köye dön
mek» mevcut eğitim anlayışına aykırı düşımek-
tedir. 

Sayın milletveikilleri; millî eğitim düzenimi
zin Türkiye, gerçeğiyle ilgisi yoktur. Teknik 
öğretime önem verilmemektedir. Türkiye'nin 
kalkınması, her türlü bağımsızlığını kazanması 
ve koruyabilmesi için hızla sanayileşmesi ge
rekmektedir. 

Teknik öğretim, ulusları her alanda kalkın
dıran tekniğin uygulayıcılarını yetiştiren bir 
öğretim dalıdır. Ne var ki, Cumhuriyetle bir
likte ele alınan bu konu, yurdumuzda hâlâ 
gerçek değerini ve yerini alamamıştır. 

Türkiye'de çalışan 14 milyon nüfusun yap
tığı işler ve bunların istediği bilgi ve beceri in
celemeleri yapılmamıştır. Bu yapılmayınca, 
eğitilmiş insan gücü yetiştirmek ödevlinde olan 
bütün eğitim çabaları plânsız, maksatsız bir 
işleyişle yürütülmektedir. 

Yalnız orta dereceli teknik okulların değil, 
yüksek teknik okulların ve teknilk üniversite
lerin bile böyle bir araştırma ve plândan yok
sun olduğunu görüyoruz. 

Türkiye'de birkaç meslek okulu hariç bütün 
okullar üniversiteye öğrenci yetiştirecek yapı
da kurulmuştur: İlkokullar ortaokullara; orta
okullar liselere; liseler de üniversiteye öğren^-
ci yetiştirir. • 

1965 yılına kadar ilkokullardan 6 milyon 
89 bin, ortaokullardan 697 bin 276, liselerıden! 
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ise 887 bin 987 kişi mezun olmuştur. Tümü 7 
milyonu bulur. Bu sayıya karşılık da üniver-
sitelenden ancak 166 bin 648 kişi mezun ol
muştur. Bu duruma göre 42 kişiden biri üni
versiteyi bitirmiştir. Simidi, Türkiye'de 6 mil
yon 909 bin 605 kişi hayatında lâzım olacak 
hiçbir teknik ve meslek bilgisi alımaidan birta
kım işler yapmaktadır. 1965 yılıma kadar mes
lek okullarından mezun olanların sayısı ancak 
267 bin kişidir. 

Bu tablo, politik nedenlerle her ilçeye bir 
lise, bor nahiyeye bir ortaokul açmak isteme
min gülünçlüğünü, yersizliğini göıstıerimektedir. 

Bugün ortaöğretimde öğrencilerin ancak 
% 24 ü teknik ve meslek okullarında okumak
tadır. Bir yabancı ülke ile kıyaslamak gerekir
se; İsrail'de ortaöğretim çağındaki çocukların 
% 6.1 i me'slek ve teknik öğretimde okumakta
dır. 

Meslekî ve teknik öğreitiimi kalkınma çaba
mızda en öneımli bir unsur sayıyor, öğretimin 
genellilkle teknik öğretime yöneltilmesinde bü
yük faydalar umuyoruz. 

Ne var ki, uygulamalarda acı gerçekler bir
birini kovalamaktadır; 

Mevcut sanat okullarının sayılarının azlığı 
yetmiyormuş gibi bir de bu okulları bitirenle
rin % 65 i kendi branşları dışında işlerde ça-
lıştualktadır. 

Teknik okullar bulundukları bölgelerdeki 
fabrikalarla hiçbir ilişki kuıimamalktadırlar. 
Bu okulların binaları elektrik, su ve bütün te
sisleri ve onarımları öğrendiler tarafımdan de
ğil mütaahıhitlerce yapılmaktadır. Kendi işini 
kendi yapmaktan tabiî ne olabilir. 

Bütün teknik okullar, sanat eııisltitüleri or
taokula dayalı hale getirildiği için köylü ye 
varlıksız ailelerin çocuklarının yüzlerine ka
panmıştır. Keza kız enstitüleri de ortaokul me
zunu öğrencileri almakla ortaokula gideımiyem 
fukara çoeukılarına kapanmıştır. Ancak, kuz 
enstitüleri bu konuda inkara çocuğu için bir 
kayıp sayılamaz. Çünkü, bu okullarda uygula
nan müfredat programı bir aristıokrafc eğiti
minden aşağılara inememektedir. Çiçekçilik, 
modacılık, pastacılık hangi köy ve kasaba kı
zını ilgilendirmektedir? Kız enstitüsünden me
zun olan birçok hanımlar arasında, dünyanın' 
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ünlü kırallarındaki yemekleri rahatlıkla yapa
bildikleri halde, bir bulgur pilâvını pişireımi-> 
yenler çok görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda dört bir 
yanda mantar gibi yükselen özel yüksek okul
lar, Anayasaya karşı birer kuruluştur. 

Anayasanın 120 nci maddesi açık ve kesin
dir, «Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve ka
mumla kurulur» der. Ama amıaçlariyle birer 
üniversite ya da fakülte niteliğinde olan özel 
yüksek okullar, buna rağmen ö'zel kişiler ta
rafından kurulmuş eğitim, bilim ticareti yaıpam 
kurumlar halinle getirilmişlerdir. 

İler yıl binlerce lise mezunu genç, üniver
siteye giriş sınavlarını kazıanamamakta ve yülk-. 
sek öğrenim yapamamaktadır. Ama bunlardan 
bir kışımı çok yüksek bir ücreti ödiyecek bir 
durumda okluğu için sınavlarını kazanamadı
ğı ve belki de kabiliyetinin hiç de elvermedi
ği fakültelerin bütün haklarına sahip öızel yük
sek okullara girebilmektedir. 

Bu okullarda Devlet üniversiteleri öğretini 
üyeleri dere vermektedir. Profesörler, okul 
patronları arasında rekabet konusudur. Kimin 
listesinde ünlü profesörlerin adı çoksa o özel 
yüksek okula öğrenciler fazla rağbet göster
mektedir. Bu öğretim üyelerini Devlet yüzıbin-
ler harcıyarak yetiştirmiştir. Yüzibinlere mal 
olan bir bilim adamı, birkaç bin lira karşılığın
da bir yüksek okul patronunun emrine girme
melidir. Bilim adamı ancak toplumun yararı
na iş görür, ancak topbumun emrindedir. Çün
kü onu bilim adamı yapan toplumdur. 

Eğer bu bilim adamları salt para için bu 
özel yüksek Okullarda çalışıyorsalar, bunları 
tatmin ederek öğretim dışındaki zamanlarını 
ıbilimsel çalışmalara yöneltilmeleri sağlammalı-
dır. Buna rağmen bil "i imsel çalışmalar yapacak 
kadar vakitleri varsa üniversitelerde Devlet 
heısalbıaıa ikili öğretim yapmalıdırlar. 

Sayın milletvekilleri öğretmenler büyük 
baskı altımda dır. Bir yıl içimde 400 öğretımen 
cezalandırılmış, 2 211 öğretımenin miesiefoten 
ayrıl ımasıma sebebolummuştur. 

Suçlar ve cezalar kanunlar tarafımdan tes-
b'it edilir. Ama kişilerin tertibattikleri cezalar, 
bir gün, o kişilerin suçu haline dönüşürler. İn
san büyük bir varlıktır. Onu bir madde halin
de görüp potaya koyarak mum gibi eritmek 
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ve yeni bir biçime sokmak istemek kimsenin 
haddi değildir-. Bunun zaman zaman denendi
ğini tarihler yazarlar. Ama buna özenti du
yanların bu yolun bir karikatürünü dahi çize-
mediklerini yine yakından görmekteyiz. 

Türkiye'de uygarlığın, kültürün, devrimle
rin yerleşmesinde, yayılmasında daima öncü 
olmuş öğretmene karşı durmak, yeni bir olay 
değildir. Kub'lây'dan son Horasan olayına ka
dar bir kısım «(kıvamıma getirilmesi» grupların 
kelle istemeleriyle, öğretmenleri kemdi politi-
•kası potasında eritmek istiyen görevlilerin zih
niyetleri farklı değildir. Her ikisi de öğretme
ni, düşüncelerine, görüşlerine, politikalarına 
•engel saymışlar, ortadan kaldırmak istemişler
dir. 

Aıma öğretmen vardır ve yaşıyacaktır. Öğ
retmen Anayasacı, öğretmen devrimci, öğret
men haliktan yana kaldıkça mutlaka yaşıyacaık 
ve daha da büyüyecektir. 

Öğretmen, elbette Atatürk devrimlerine 
bağlı kalacaktır. Elbette emperyalizme karşı 
'koyacaktır. Elbette Mobil ve Shell şirketleri
nin propaganda takvimlerini duvardan indire
cektir. Çünkü, T ürik millî eğitiminin amaçla
rından biri, «"millî kaynakları korumayı, de
ğerlendirmeyi ve geliştirmeyi» istemektedir. 

Elbette öğretmen, toprak reformundan ya
na çılkacak. Çünkü Anayasa; «mülkiyet hakkı
nın kullanılması toplum yararına aykırı ola
maz» ve de «Devlet, topraksız olan veya yeter 
toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlar» bu
yurmaktadır. 

.Öğretmen elbette bugünkü eğitim düzeninin 
bozuk olduğunu söyliyeeek, çünkü Anayasa; 
«halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağla
mak Devletin başta gelen ödcvlerindendir.» 
der. Çünkü hâlâ 15 bin C>00 köyle okul yoktur. 

Kişilerin, okuduğu kitaplardan, fikirlerin
den, düşüncelerinden, sevgilerinden dolayı ce
zalandırıldıkları olmuştur. Bıv konuda zaman 
zaman engizisyon mahkemeleri de kurulmuş
tur. Ama, Anayasayı savunan, bağlı bulundu
ğu müfredatı uygulıyan, millî eğitimin amaçla
rını benimısiyen öğretmenin eczalardan ceza be
ğenmesi olayını hiçbir kitap kaydetmemiştir. 

«Üçyüz öğretmen temizlenirse mesele hallo
lur.» zihniyeti korkunç bir despotizmidir. İn
sanlar ölür, ama fikirler ölmez. İnsanı açlığa 

mahkûm edebilirsin, hapsedebilirsin, hattâ öldü
rebilirsin! Ama fikri, asla!.. Fikri olan insan 
bâzı çevrelerde sevimsizdir. Öğretmen bu se
vimsizlerden olmak zorundadır. 

Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde öğretme
ni bir bakan, bir memur cezalandıramaz. Millî 
Eğitim Bakanlığına verilmiş, bu öğretmeni 
cezalandırma hakkı derhal geri alınmalıdır. 
Bakanlar bu hakkı daima kötüye kullanmışlar
dır. Bir bakanlık memuru, öğretmeni nasıl ce
zalandırabilir! Bu memur bir genel müdür de 
olsa yine bir memurdur. Demokrasilerin uygu
landığı ülkelerde öğretmen' de suç işliyobilir. 
Ama bunun takdiri mahkemelere aittir. Suç 
meslek suçu ise onu da öğretmenlerin seçtikle
ri meslek kuruluşları, öğretmenlerin seçtiği 
disiplin kurulları cezalandırır. 

Bakanın, bakanlık memurlarının öğretme
ni, Anayasayı, kanunları, programları uygula
dığı için cezalandırdığ1 yerde demokrasiden, 
insan haklarından söz etmek en azından gü
lünçtür. 

A. P. iktidarı ışıktan, aydınlıktan, gerçek
lerden korkmaktadır. Bu yüzden öğretmen
den de korkmaktadır. Bugün yine gazetelerde 
yeni bir haber çıktı; Türkiye öğretmenler 
Sendikası Genel Başkanı müfettişlikten. alınıp 
Elâzığ'ın bir köyüne sürülmüş. 

BAŞKAN — Tamam efendim, vaktiniz bit
miştir, lütfen bağlayınız. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
BAHADTNLI (Devamla) — Bir cümle Sayın 
Başkan. Bu, gerçekten vatanseverlerin cezalan
dırılmasının açık ve yeni bir örneğidir. Türk 
öğretmeni Adalet Partisi iktidarını affetmiye-
cektir. (A. P. sıralarından gülüşmeler ve an-
laşılmıyan müdahaleler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Adalet Par
tisi iktidarı da sizin gibi komünistleri affetmi-
y-ec ektir. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Senin gibi faşistleri affetmiyecektir. (A. P. 
sıralarından müdahaleler) 

Adam gibi terbiyeli oturun ve konuşun. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen

dim, lütfen yerinize oturunuz. 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Diler. Buyuru

nuz efendim. 
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Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 19C7 yılı üniversiteler ve Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçeleri üzerinde Y. T. P. Meclis 
Grupu adına görüşlerimizi açıklıyacağım. 

Üstün ruh ve düşünüşüyle insanlığa asirlar-
ca ışık tutmuş büyük bir millete mensuboldu-
ğumuz halde, bugün medeni camia içinde geri 
kalmış, kendi meselelerimizi çözmekte güçlük 
çeken bir memleket haline gelmişizdir. 

Üniversiteler ve Millî Eğitim mensupları ka
ranlık ruhlara hak ve hakikat fikirlerini aşılı-
yarak güçlükleri yenmek imkânını vermekte
dirler. 

Onların yetiştirdiği kimselerdir ki, aldıkla
rı vazifeleri ilim ve fazilet ölçülerine göre ya
parak halkımıza hizmet edip, halkımızın hu
zur ve saadetini sağlamaktadırlar. 

Bu yönüyle üniversitelerle bir köy okulu 
arasında fark yoktur. Ancak üniversitelerimi
zin sorumluluk derecesi daha fazladır. 

Toplumumuzda bir ilerleme veya gerileme 
varsa bunun şeref ve sorumluluk payının bü
yüğü şüphesiz İd, üniversitelerimize aittir. 

Müşterek anlaşma vasıtamız olan dilimizi 
buhrandan; öteden beri muhtelif memleketle
rin kültürlerinin tesiri altında bocalıyan temel 
eğitim ve öğretim felsefemizi keşmekeşiikten 
kurtaracak prensiplerin tesbitinde, yabancı 
mucit ve müelliflerin bilgi yarışması içinde 
millî benliğimize has öz fikirleriyle toplumu
muzu aydınlatacak, sanayiimizi/n muhtaeoldu-
ğu yeniliği getirecek, ekonomimizi yabancı 
memleketlerin rekabetinden koruyacak; demok
ratik düzen ve bu düzenin faziletlerini yetiş
tirdikleri «elemanlarıma aşılıyarak düz.enin ko
runmasını sağlıyacak gençleri aşırı fikir cere
yanlarının tesiriden koruyacak ve onlara doğ
ruluğu, dürüstlüğü millet ve memleket seviye
sini telkin edecek sistemli bilgiyi üniversiteleri
miz vermekte, daha doğrusu bunu üniversiteJe-
rimi^den beklemekteyiz. 

•Sosyal, hukukî, ekonomik meselelerimizin 
çözülmesinde Hükümet ve Parlâmentoya ışık 
tutucu bilgileri de, üniversitelerimiz vermekte-
dVier, Bu durumda, üniversitelerimiz millî 
varlığımızın, maddi ve mânevi kalkınmamızın 
teminatıdırlar. Üniverşitçlirimizin bu ağır so

rumluluğu gerektiren vazifesini tam mânasiyle 
yerine getirmeleri için kendilerine muhtariyet 
verilmiştir. 

Muhtariyetin mükemmel hale getirilmesi 
için 115 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını 
sayın üniveraite rektörleri istemişlerdir. İlmî 
muhtariyetin yanında, idari, malî muhtariye
tin de verilmesi gerektiğini, zira malî harca
malarda büyük güçlükler çektiklerini beyan 
etmişlerdir. 

Geçen yıllardaki bütçe müzakerelerinde 115 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını istiyen 
bir sayın rektör, şu hususları ileri sürmüştür: 

1. Üniversitede iç denetimi sağlamak, 
2. İdarecilerinin yetkilerini genişletmek, 
3. Yeni kurulacak fakültelere doçentlerin 3, 

profesörlerin 1 er yıl gidip hizmet görmeleri
ni mecburi hale getirmek, 

4. Üniversiteler ile Millî Eğitim Bakanlığı 
arasında işbirliği sağlamak, 

5. Millî Eğitim Bakanlığının, doçent ve 
profesörlerin tâyininde vetosunu kullanmama
sını sağlamak, 

6. Rektörün iznini kendi orgalarından 
alıp Millî Eğitim Bakanlığına arz etmesinin 
kâfi olduğunu temin etmek, 

7. Üniversite rektörü hakkında tahkikçiyi, 
Millî Eğitim Bakanının değil, denetim organı
nın seçmesinin gerekli olduğunu temin etmek. 

Bu prensiplerin ışığında 115 sayılı Kanu
nun değiştirilerek üniversite muhtariyetinin ve 
iç denetiminin sağlanmasını istemektedirler. 

Parti olarak, hem üniversite iç denetimini 
sağlıyacak, hem de yeni kurulmuş üniversitele
rimizin öğretim üyeleri ihtiyacını karşılıyacak 
olan bu kanuni tedbire iştirak etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; rektörlerin ver
diği bilgiye göre, gerek pozitif, gerek sosyal 
ilimler sahasında ilim adamlarımız büyük mer
haleler katetmiş, eserleri yabancı dillere ter
cüme edilmiş, üniversitelerimizden mezun olan 
elemanlarımıza kendi branşları içinde yabancı 
memleketlerde iş verildiği ifade edilmiş, eko
nomik ve sosyal mevzularda yurdumuzun prob
lemlerine ışık tutmıyan eserlere eser diyemiye-
coklerinıl beyan etmişlerdir. Katedilen bu mer
haleden dolayı üniversitelerimloi ve mensupla
rını candan tebrik öder, muvaffakiyetlerinin 
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devamını dileriz. Yurt meselelerinin çözüm
lenmesinde hassasiyet gösterilmesine ö.nck ola
bilecek bir misal vermiş Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi men
supları, zelzele olduğu zaman zelzele bölgesine 
giderek yaralıların imdadına koşmuş, gayret
lerini sarf etmiştir. Ayrıca Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi Rektörü ve mensupları da 
depremden somra teknik güç bakımından, ge
rekse elemanlarını gönderip afetzedelere dai
mî mesken olabilecek 10 aded barınak yaptır
malarından dolayı tefekkürü borç, biliriz. 

Muhterem arkadaşlar; İstanbul, Ankaıa ve 
Ege üniversitelerinin müstakil bütçeleri var
dır. Ancak, ihtiyaçları nlsbetlnde kendilerine 
kâfi derecede para tahsis edilmediğinden şikâ
yetçidirler. Orta - Doğu, Atatürk, Karadeniz 
üniversiteleri bütçeleri ise Millî Eğitim Bakan
lığının Bütçesi içinde serpiştirilmiştir. Atatürk 
Üniversitesi ve Karadeniz Üniversitesi öğretim 
üyesi bulmakta müşkülât çekmektedirler. Ka
radeniz Üniversitesinin, öğretim üyeleri olma
dığından kapatılacağı şayiası çıkmıştır. Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi gelişimini sağla
mıştır. Atatürk üniversitesi kurulduğu gün
den bu tarafa maalesef yeninde saymaktadır. 

Ziraat Fakültesine bir Amerikan Üniversi
tesi yardım etmektedir. Tıp, Fen ve Edebiyat 
fakültelerine tam yardım yapılmamıştır. Bu 
sebepten Atatürk Üniversitesi arzu edilir bir 
şekilde inkişaf edememiştir. Büyük Atatürk'
ün vasiyetine göre, yalnız Doğu - Anadolu'nun 
değil, bütün Orta - Doğu devletlerinin mesele
lerine ışık tutacak nitelikte bir üniversite ol
ması lâzımgelirken, kendisiyle beraber kuru
lan Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden çok 
geri kalmıştır. Atatürk Üniversitesinin bu ka
dar ihmal edilmesini Büyük Atatürk'ün ismi
ne ve hâtırasına bu durumu lâyık görmemekle
yiz. Atatürk Üniversitesinde mühim meseleler
den biri de, bu mıntıkalara yakın liselerden 
mezun olanların bu üniversiteye giremedikle
rinden şikâyetçi olmalarıdır. Bunun için mu
ayyen miktasrda kontenjan ayrılması ileri sü
rülmüştür, iştirak ederiz. Edebiyat Fakülte
sine bağlı ekonomi bölümüne ait kısmın duru
munu yazılı soru ile Sayın Millî Eğitim Baka
nından sormuştum. Buradan mezun olacaklar 
hangi fakültelerin ayarındadır, Devlet kapı

sına müracaat ettiklerinde, kendilerine ne gibi 
bir vazife verilecektir? Bu husus şimdiye ka
dar cevaplandırılmamıştır. Yine bu bölüme 
ait ilgililerden şikâyetler aldık. 

Her yıl okuldan ders programları değişti
rilmekte, tesbit edilen derslere ait öğretim gö
revlisi bulunmamakta, fakülteye devam eden
lerin hayat ve istikballerinin ne olacağı sorul
makladır. Hal böyle iken, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı memleketimizin muhtelif semtlerinde 
üniversite açılacağını ifade etmiştir. Mevcut 
üniversitelerin ihtiyaçları giderilmediğine göre 
yoni üniversitelerin ne suretle çalışacaklarını 
İzah etmeleri gerekmektedir. İkna edildiğimiz 
takdirde memleketimizde üniversitelerimizin 
adedinin çoğaltılmasından elbette büyük mem-
nunı'yct duyarız. Keyfiyet bakımından gelişti-
ı-llemcdikleri surette memleketimizde bir aka
demik proleteryanın meydana gelmesi mümkün 
olabilir. Bunun da cemiyetimiz için büyük bir 
tehliko olacakı ispattan varestedir. 

Üniversitelerimizin müşterek meseleleri ve 
temennilerimiz : 

1. Üniversitelerin iç denetimini ve malî, 
İdarî muhtariyetini ikmâl etmek için ileri sü-
•ülon fikirlerin ışığı altında 115 sayılı kanunun 

değiştirilmedim, 
2. Üniversite gençleri arasında anarştye 

varacak derecede fikir ayrılıkları, karşılıklı kı
yasıya mücadeleler cereyan ettiğini basııımız-
Ifm öğrenmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı 
la büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek 
'steriz. 

Öğrenci teşekkülleri ilk kuruldukları zaman 
ıılllî duygu ve heyecanları aksettirmek, men-
.uplarının ihtiyaçlarını karşılamak, fikirlerini 
dile getirmek maksadiyle kurulmuş birçok me-
; el elerde bu vazifelerini mükemmel şekilde ifa 
etmişlerdir. Ancak, zamanla siyasî teşekküller 
)u Ü3tün güce hulul edip kendi siyasî maksat
larına vasıta kılmak istemişlerdir. Uzun zaman
dan beri, öğrenci teşekkülleri üzerinde siyasi
lerin menfi etkileri devam etmiş, bu suretle ar
zu edlılımiycn bugünkü durum meydana getiril
miştir Bilgi yarışması içinde bir yer kazanabil
memiz için Atatürk'ün Türk İstiklâlini ve 
Cumhuriyetini emanet ettiği gençliğimizden po
litikacıların ellerini çekmelerini istirham etmek
teyiz. 
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Anayasamız, insan haklarına dayanan millî 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti
dir. Bn prensibin hükmü altında gençlerimizin 
yetiştirilmesini dilemekteyiz. 

Buna rağmen bugünkü durumda üniversite 
gençlerimiz kendi asli vazifelerimi terk edip dok
trin münakaşalarına kapılmış, kamplara ayrılmış
lardır. Büyük Atatürk devletimizin kurulmasın
da en üstün prensipler vaz'etmiş bulunmasına 
rağmen, hayatta en hakiki-mürşit kendisi değil, 
ilimdir, diye beyanda bulunmuştur. 

Üniversitedeki gençlerimizin de, Atatürk'ün 
güvendiği ve güvenebileceğimiz gençler olabilme
si için ilim sahasında merhale katetmeleri gerekir. 
Bununla üniversiteli gençlerimizin siyasi mese
lelerle meşgul olmamasını iddia etmiyoruz. Siya
si meselelerde halkımızın büyük bir kısmı cahil 
olduğundan, onlara ışık tutucu bilgi vermelerini 
mühim vazifelerinden en mühimini telâkki et
mekteyiz. Ancak, bunun için de, kendi 
sahalarında sağlam bir bilgi kazanmaları, bu bil
giyle ışık tutmalarının lüzumlu olduğuna inan
maktayız. Bu suretle öğrenci teşekküllerine yö
netim üyesi olmak için yaptıkları mücadelelerin 
bilgi öğrenme yolunda yapmalarını dilemekte
yiz. Bu meyanda, Sayın üniversite mensupları
nın da öğrenci teşekküllerinin enerji ve heyecan
larının iyi istikametlere yöneltilmesini temin için 
tedbirler almalarım zaruri bulmaktayız. Bu me
selede her yıl sınıfını birincilikle geçen öğrenci
lerin, öğrenci teşekküllerinde vazife alması şartı
nın konmasını zaruri bulmaktayız. Bu suretle, 
öğrenci teşekküllerini temsil edenler çalışkanlık, 
bilgi dolayısiyle fazilet bakımından en liyakatli 
kimseler olacak ve herkesin üzüntüsünü mucip 
müessif hâdiseler de yurt sathında cereyan etmi-
yecektir. Üniversitenin gelişmesi de bu suretle 
garanti edilecektir. 

3. Üniversitelere istedikleri ödeneklerin ve
rilmesi ve kısıntı yapılmaması, harcamalarda malî 
bakımdan yetki tanınmasını, 

4. Gece öğrenimini yapabileceklere bu imkâ
nın sağlanmasını, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakül
tesinin gece öğrenimi yapma bakımından öncülü
ğüne teşekkür ederiz. Ancak, fazla mezun verdiği 
takdirde mezunlarının iş bulamıyacakları iddia 
edilmektedir. Böyle bir mahzur varsa bunun ön
lenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını, 

5. Asistan sıkıntısının önlenmesini ve bun
lara ait tazminat bahşedecek kanunun süratle çı
karılmasını, 

6. Ycıni kurulmuş üniversitelere eski kurul
muş üniversitelerden kürsüsüz profesör ve do
çentlerin gidip vazife görmelerini mecburi kıl
mak, 

7. öğrenci ve üniversite münasebetlerinde 
lise mezunlarının büyük bir kısmının üniversite
ye girmesi Ankara ve istanbul Üniversitelerinin 
yekûnunu kabartmıştır. Lise mezunlarının çalı
şacakları iş dallarının mahdudolması ve liseleri
mizin verdiği bilginin kifayetsizliği, enerji isra
fına, üniversitenin muvaffakyet derecesinin düş
mesine sdbebolm aktadır. Liselerin üniversiteye 
girebilecek şekilde ıslah edildikten sonra, üni
versite imtihanlarını kazanmıyanlara da bir iş 
yeri ve iş bulmanın zaruretine inanmaktayız. Bu 
suretle üniversiteye giremiyen gençlerin durumu 
da halledilmiş olacaktır. 

8. Üniversite öğrencilerinin yurt, kantin ve 
kitaplık gibi tesislerinin ihtiyaca cevap verebile
cek hale getirilmesini dilemekteyiz. Kitapların 
pahalı satılmasının en mühim sebebi müşterek bir 
matbaanın bulunmayışına atfedilmiştir. Müşterek 
bir matbaanın teminini istemekteyiz. 

9. Fakültelerin tesis ve kapasitelerini geniş
letmek, öğrencilere ucuz kitap temin etmek, sos
yal meseleleriyle yakından ilgilenmek, yurt me
selelerinim süratle halledilmesinin gerekli oldu
ğuna inanmaktayız. Bu meyanda, 250 lira olarak 
verilen bursların 400 liraya çıkarılmasını ve en 
liyakatli öğrencilere verilmesini, burs miktarının 
çoğaıltılmasını istemekteyiz. 

Bu suretle ümiıversite ve öğrenci meselelerinin 
de, müşterek çözüm yoluna gireceğine inanıyo
ruz. Demokratik rejim, millî hayat ve bekamızın 
•haysiyet ve şerefimizin teminatı olduğu kadar, 
fikir hürriyeti, üniversite muhtariyetinin de bir 
teminatıdır. Zira, hür ruh, hür vicdanlı ilim zih
niyeti bu rejim içinde gelişebilir. Buma rağmen, 
düşmanlarımız fikir hürriyeti üniversite muhta
riyeti gibi mukaddes saydığımız, üzerinde titiz
likle durduğumuz mefhumların arkasına sığına
rak rejime, üniversiteye ve memleketimize karşı 
fikirlerini üniversite bünyesi içinde telkin edip 
emellerine ulaşmak istemektedirler. 

Üniversitelerimiz bugüne kadar yapmış olduk
ları vazifelerinde bu yıkıcı fikirleri önlemiştir. 
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Bundan sonra da önliyeceklerine inanmaktayız. 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki ten

kid ve temennilıeıtLmize gelince : 
Geçen yıl da belirttiğimiz gibi, her memleke

tin kendilerine mahsus temel eğitim ve öğretim 
prensip ve felsefesi bulunduğunu, bizde bulun
madığını izah etmiştik. 7 nci Şûrada bu prensip 
ve felsefenin tesbitino çalışıldığını, ancak bir ne
tice alınamadığını, buna da sebep: 

1. Millî Eğitim Teşkilâtında mutlak bir mer
keziyetçiliğin hâkim olması, Teşkilât Kanununun 
ihtiyaca cevap verebilecek şekilde çıkarılmayışı, 

2. Köylerin miktarının fazlalığı, yerleşim 
ünitelerine göre, hizmetin köylere götürülmesinin 
güç olduğu, 

3. Millî Eğitim meselelerinin hallinde bütün 
siyasi partilerin birleşmemelerine bağlıyanlar var
dır. 

Millî eğitim dâvasının halledilmesi için sıray
la ilköğretimden itibaren tenkid ve temennileri
mizi arz edeceğim : 

1.' Yerleşim ünitesi itibariyle, köy adedinin 
fazlalığı dolayısiyle yurt sathında ilköğretimin 
süratle yayılması içim bölge okullarının açılması, 
Doğu ve Güney - Doğu - Anadoluda bunların 
adedinin fazlalaştırılması, ucuz tip bölge okulla
rının açılması ileri sürülmüştü ve bunların 8 sı
nıfa çıkarılmasını da Millî Eğitim Bakanı beyan 
etmişti, memnuniyetimizi muciptir. Zelzele bölge
sinde birçok okullar yıkılmış bulunmaktadır; 
gerek ilkokul, gerekse ortaokulların süratle yapıl
ması, bu mmtaka halkının normal hayta intibak
ları bakımından zaruridir. Afetzedelerin okuma 
çağındaki çocuklarının başka yerlerde okumaları 
hususunda Sayın Millî Eğitim Bakanı ve men
suplarının gösterdikleri ilgiden dolayı da teşek
kürlerimizi bilvesile arz etmeyi vazife biliriz, 

2. Ortaöğretim: 
Çeşitlilik arz etmektedir. Çocukların istidat ve 

kaabiliyotlerine göre değil, okulların tiplerine 
göre muvaffakiyet derecesi değişmektedir. Bâzı 
mahrumiyet bölgelerinde ortaokullar açılmıştır, 
fakat öğretmensiz ve araçsızdırlar. Oradan çıkan
lar ne liselere ne de diğer okullara imtihanla gi
rememektedirler. 

Sayın arkadaşlarını; diğer hususlarda temas 
edeceğim noktalar zaten raportörlerin raporla
rında derccdilmiş durumdadır. Liselerin duru
mu, meslekî teknik öğretim hususu, bütün okul

lara şâmil olmak üzere istidat kabiliyetlerine göre 
fırsat eşitliğini tanıyan prensiplerin bütün okul
larımızda tatbiki, halk eğitimini geliştirme, kim
sesiz çocukların korunması ve okutulması, okul 
ders kitaplarında yeknasaklığm temini, din eği
tim ve öğretimine önem verilmesi, imam - hatip 
okulları ile Yüksek İslâm Enstitüsü ve İlahiyat 
Fakültesinin ehil din adamlarının yetiştirilmele
ri hususunda gerekli tedbirlerin alınması, bu su
retle ilim ve din kuvvetinin birleştirilmesi husu
sundaki tenkid ve temennilerimiz. üzerinde teker 
teker durmak imkânını bulamadık. Yalnız netice 
olarak millî eğitim dâvasının halledilmesi birinci 
derecede her sınıf ve derecede vazife alan öğret
menlerimize düşmektedir. Bu mühim vazifeyi 
yapan öğretmenliğin cazip hale getirilmesini dile
mekteyiz. Ancak, üniversite gençliği içinde ol
duğu gibi, öğretmenlerimizin arasında da bir iki
lik meydana getirilmiş, maalesef öğretmenleri
miz iki kampa ayrılmış bulunmaktadırlar. Mem
leketimizin içinde bulunduğu ağır ve nazik şart
ların cemiyetimizin velinimetleri olan öğretmen-
lerimizce takdir edileceğ'ine inancımız vardır. Bu 
şartlar altında kendilerine düşen bu üstün ve 
aynı zamanda ağır mesuliyeti gerektiren vazife
lerini mükemmel yapmanın heyecan ve gururu 
içinde çalışacaklarına inanıyoruz. Birbirlerlerini 
türlü çeşit sıfatlarla itham etmelerini fikirlerin
den dolayı birbirlerini hakir görmelerini çok bul
maktayız. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim, lütfen bağ
layınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; öğretmenlerin birinci 
vazifesi kendilerine teslim edilmiş olan öğrenci
lerini en mükemmel şekilde yetiştirmektir. Eğer 
bunun, haricinde bir vazifeleri varsa, halk Öğreti
mini de yapacaklardır. Ancak halk eğitimini ya
parken siyasilerin dahi üzerinde son derecede 
dikkatle durmaları lâzımgelen birtakım mese
leleri birinci plânda münakaşa mevzuu yapma
maları icabeder. Bu aslî görevlerini bırakıp si
yasi sahada gayret sarf etmeleri, hem kendi va
zifelerini ihmal etmelerine, hem de memleketin 
içinde istemediğiniz bâzı hâdiselerin meydana 
gelmesine sebebolmaktadır. Muhterem öğretmen
lerimizin bilhassa bu hususlardan sakınmalarını 
da temenni edeceğiz. 
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Eğitim ve öğretim ilâhî ve beşerî faaliyetle 
rin en üstün faaliyetlerini bülün gücüyle sar." 
ederek, yarınımızın mesut ve müreffeh Tü skiye'-
sin'n geleceğ ni hazırlıyan üniversite mensupları
na ve Millî Eğitim cam'asma m'nnet ve şükran
larımızı arz eder, İ9G7 yılı bütçes'nin memleke
timize ve milletimize, Milî Eğ.tim mcnsuplariyle 
üniversite mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinizi en derin hürmetlerimle 
selâmlarım. (Sağ sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Falır 
Uğrasızoğlu. Sayın Uğrasızcğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADİNA M. FAHRİ UĞRA
SIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Sayın Bakanlık erkânı; 19G7 malî yılı 
bütçesi dolayısiyle A. P. grupunun görüşlerini, 
dJek ve temenn lerlni arz etmek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. 

Türk Millî Eğitiminin çeşitli kadcmclcr'ndc 
emeği geçmiş olup da, bugün Tanrının Rahmeti
ne kavuşmuş olan aziz eğitimcilerimizi tâz'mlc 
anar, halen görevi başında bulunan öğretmen, 
idareci, müfettiş, profesör, bütün değerli eğitim
cilerimizi Adalet Partisi Grupu adına sevgi ve 
saygılarla selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri; çok arzu ederdim 
ki grupları adına söz almış bulunan rayın arka
daşlarımızın, bugünkü şartlar içinde millî bir ka
rakter taşıyan eğitim dâvalarımıza açık bir kalb-
le çözüm yolları gösters'nler, insaflı bir şekilde 
dilek ve temennilerini izhar cts'nlcr. ve bu dâvayı 
elbirliği ile halletmek imkânlarına kavuşalım. 
Bu durum bir tarafa bırakılarak Yüce Heyetini
zin çok iyi müşahede buyurduğu gibi, Adalet 
Partis'ni kötülemek maksadı ile, yapılan işleri 
unutarak, memleket gerçeklerini unutarak, ken
di yaptıklarını unutarak, tamamen bir saldırgan 
politikanın içinde ve millî eğ. timi kökünden ze-
deliyici bir tutum içerisinde, birtakım yanlış ve 
hatalı da.Tanışlar içerisine girmekten kcnd.lcrni 
alıkoyamadılar. Yalnız, Sayın N.hat D 1er'İn, 
Y. T. P. grupu adına yaptıkları yapıcı tcnkldle-
rlnden dolayı kendilei-nc grupumuz adına teşek
kür etmek isteriz. 

Muhterem arşadaşlarım; çok iyi takdir eder
siniz ki, T. 1, P. mensubu sözcü arkadaşlar, huzu
runuza geld kleri zaman dalma Anayasayı kendi 
görüşlerine göre, kendi doktrin açılarından mü

dafaa ederler. İşçi Partls'nc mensup milletvekil
leri kürsüye geld kleri zaman Anayasayı kendi 
görüşlerine göre, kendi anlayışlarına göre tefsir 
ederler ve burada partilerinin propagandasını 
yaparlar. Çok garip bir tecell'dir ki, bugün C. 
Halk Partisi Grupu adına söz almış olan bir ar
kadaşımız da, bu partinin dümen suyuna kendl-
s'ni kaptırmak suretiyle, aynı onlar gibi Anaya
sayı öğretmenlerin nasıl ele alması ve nasıl tef
sir etmesi görüşü hakkında hakikatler dışı birta
kım beyanlarda bulundu. Ve bu beyanlar dola
yısiyle maalesef biz sözlerimizin bir kısmını buna 
hasretmek mecburiyetinde kalacağız ve izah etti
ğimiz hususların da bir kısmını zaman darlığı 
dolayısiyle ihmal etmek mecburiyetinde kala
cağız. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye İşçi Partisi 
kürsüye çıkar, Anayasanın sosyalist olduğunu 
söyler, sosyalist olan Anayasanın, kendilerine gö
re, aynen uygulanması arzusunu izhar eder. 
C. II. P. sözcüsü arkadaşımız çıkar, Anayasanın 
öğretmenler tarallmdan aynı gayelerle tefsir edll-
mes'n", öğretilmesini ister. Bu iki tutum ve dav
ranışın ne derece paralel bir çizgi içerisinde bu
lunduğunu Yüksek Ileyct'nlz açıkça belirtm'ş 
bulunuyor. Bir gün evvel Dış'şleri Komisyonun
da Sayın M.llct Partisi sözcüsü, T.İ.P n'n görüşle
rine paralel bir tutum iç'nde bulunduğu ve gru
pu içinde bu tutum tas/ibedilmod.ği zaman isti
fa. etmek şeref ni gösterd'. Acaba, Türkiye İşçi 
Partls'nln dümen suyunda burada beyanlarda 
bulunan Halk Part'si sözcüsü de grupu tarafın 
dan tutulmadığı zardan böyle bir istifanın şere
fine na'l olacak mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım; birtakım gerçekler 
unutulmuş bulunuyor. Sayın Halk Partisi sözcü
sü, kendi zamanVrıııda komünizmle nasıl müca
dele ettikleri noktasında bâzı beyanlarda bulun
dular. Muhakkak olan bir şey vardır ki sayın ar
kadaşlarım, sözcü birtakım gerçekleri unutmuş 
bulunuyor veyahut da s'zlcre aksettirmemek 
maksadını hedef güdüyor. Acaba, 1950 yılın
dan önce köy enstitüleri hakkında tanzim edilen 
raporları burada niçin dile getirmediler? Acaba 
bu raporların ve bunlarla ilgili birtakım belge
lerin saklı bulunduğu bir devrede, Mdlî Eğitim 
Bakanlığı b'nasmın yakılırından, yıkılışından 

I niçin bahsetmodder? 
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Biz partizanlık yapıyormuşuz. Acaba, 27 Ma
yısı istismar ederek, ders kitaplarında C. II. P 
adını birtakım propagandalar yapıldığını niçin 
burada ifade buyurmadılar? Kendilerinin me
sul bir makama nasıl geld ğlni ve k.mjı desteğiy
le gekl ğlni nlç'n burada ifade etmedvlcr? O hal
de görüyorsunuz ki muhterem arkadaşlarım, ha
kikatler ifade eddmiyor. Hakikatler ifade ed-1 
mlyor ve dalma Türkiye İşçi Partisln'n tutumu
na uygun bir tutum içinde A. P. ye yüklenmek 
isteniyor Güneş, balçıkla sıvanmaz aıkada'jlar. 
Ilak-katleri hiçbir zaman burada tahrif edemez
siniz. Hak katleri milletin önünden kaçıra
nlarsınız. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Millî Eğitimin bugünkü büyük ihtiyaçları 
karşısında, sayı ve kaliteyi birbirinden ayrı mü
talâa etmek suretiyle bu hizmetteki gelişme hızı
nı ve derecesini değerlendirmeye çalışmak ol
dukça güç bir problemdir. 

Ayrıca, uzun vadeli bir yatırım olan eğitim 
hizmetleri hakkında, kısa süreli bir tatbikata ba
karak kesin bir hükme varmak da kolay görün
müyor. Ancak, 5-10 yıllık bir zamanı içine alan 
bir psrspektif dâhilinde, bazan ileriye, bazan ge
riye bakarak ve çok defa mukayese metotlarına 
başvurarak bir kanaate sahibolmak belki mümkün 
olabilir. 

A.P. Grupu olarak, polemiğe girme lüzumu
nu hisetmekslzin, zamanın müsaadesi nisbetin-
de, objektif bir açıdan, bâzı konulara değinip 
geçeceğiz. 

Her dâvanın çözümünde olduğu gibi, partiler 
üstü, millî bir karakter taşıması icabeden eğitim 
dâvalarının çözümünde de A.P. Hükümetinin ve 
ikt'darınm, ilhamını milletimize hizmet aşkın 
dan alan, iyi nyetlcrini Yüce Heyetinizin takdir 
edeceğini ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 1947 yılında Türk maa
rifinin başında bulunan mesul, vatanperver 
kimseler köy enstitüleri sistemine dur demenrş 
olsalardı, Türk öğretmenine reva gönTcn ayda 20 
lira maaşla 20 yıl hizmet felsefesi içinde, meslek 
hüviyetini, haysiyetini kaybeder, bugün çok daha 
ciddî problemlerle karşılaşabilirdik. 

Maddeci bir z'hniyetin, muhtelif kanallarla 
bugün her dereceli okullarımıza, gençlik teşekkül
lerine, işyerlerine, öğretmen toplulukları ara

sına ve Devletin her kademedeki kurumlarına sız
ma, millî birlik ve bütünlüğü zedeleme, Türk 
âdet ve ananelerini tahribetme istidadı gösterdiği 
müşahede edilmektedir. Bizim, muhalefet söz
cülerine iştirak ettiğimiz iki husus vardır; bun
lardan birincisi, 19G0 yılından sonra öğret
menler arasına bir huzursuzluk getirdikleri 
bir vakıadır, doğrudur. İkincisi, Marksist bir
takım akımların tesiri altında, d'limizin anar
şiye sürüklenmek istend'ği de bir vakıadır. Bugün 
Türkçenin fakirleşmekte ve ifade gücünü kaybet
mekte olduğu esefle müşahede edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Büyük insan Ata
türk'ten ilhamını alan ve Maarif Vekâleti Merkez 
Teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunun 9 ncü madeslnde ifadesini bulan; «Cum
huriyet esaslarına uygun millî terbiye» hedefini 
gerçekleştirmek görevi asil Türk öğrctmcn'no 
tevdi olunmuş, o büyük insan bu emaneti, «Mu
allimler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır» şek
linde ifa buyurmuştur. 

Millî terbiye, Atatürk milliyetçiliği esasları
na uvgun o1 arak, yeni ncs'lleri millî birlik ve 
bütrnlük içinde ve millî mefkure etrafında bir-
leUirmevi hedef güder. Bu maksatla, evvelemir
de, milletin hizmet'nde ve milletrn çocuklarını 
yetiştirme mesuliyetini üzerine almış olan öğret
menlerimizin, ona lâyık olabdmek için, tam bir 
tesanüt halinde, bu yüksek görevi gerçekleştir
me gayreti içinde olmaları iktiza eder. 

Ne yazık ki, son zamanlarda Marks:zme ken-
d'ni kaptırmış olan üç - beş k ' şVn, yönetici ve 
temsTci edasivle, genç ve masum öğretmenler 
arasında faaliyet gösterdikleri, aynı meslekin 
T-ımzıplarını avrı kamplara ayırmak, birbirine 
düşürmek içrn her çareve başvurdukları, kurulu 
düzene ve Anavasa müesseselerine karşı teşvik 
ve tahrik ettikleri, bu anarşik tutum ve davra
nışları ile meslek itibarını zedeledikleri, daha 
fenası, halkla öğretmenin arasını açmak gay
reti içinde bulundukları, bunun da ilerisinde, 
bâ^ı s'yaset adamlarının bu gavr'meşru davra
nışları maalesef masumane telâkki ederek, on
ları himayeye çalışan bir tavrın içine girdikleri 
esefle müşahede edilmektedir. 

ö^retm^Uk m-rVk'^c 'kahil'14'f nlnr"°n bu 
durum, millî mefkuremize ve Atatürk m'lliyet-
c'l'ğine tam b<r sadakat iç:nde bulunan büyük 
öğretmen kütlesini derinden üzmektedir. 
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A.P. Grupu olarak, büyük ve değerli öğretmen 
kütlesinin bu üzüntüsüne iştirak etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; şu hususu gururla ve 
iftiharla belirtelim ki, Türkün millî duyguları
nı zayıflatmak ve kültür bağlarını koparmak is-
tiyen bu düzensiz tutum, ve davranışlar karşısın
da, halkımız millî şuur içinde, kendine has me
ziyetlerinden zerresini dahi kaybetmemiş olarak, 
dimdik ayakta durmakta, olup bitenleri vakar
la takibetmektcdir. Tesellimiz ve güvencimiz de 
budur. 

Değerli milletvekilleri; A.P. grupu, çok çetin 
bir mücadeleden sonra yeniden kazandığımız ve 
kısa bir zamanda mesut ve müreffeh bir mem
leket haline getirmek istediğimiz bu aziz vatan 
için kaybedilecek zaman ve israf edilecek para
mız bulunmadığı inancı içinde, yarım asra yak
laşan bir gayret sonunda Türk millî eğitiminin 
ulaşabildiği seviyeyi iyi niyetle ve samimî duy
gular içinde bilmektedir ve zaman zaman Yüksek 
Heyetinize arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 1966 bütçesinde millî 
eğitime ayrılan ödenek 2 376 milyar lira iken, 
bu sen eki bütçede 266 milyon lira fazlasiyle 
2 640 milyar lira olmuştur. 

1967 yılı içinde genel bütçeden ayrılan 
% 14.02 tutarındaki miktarın gelişen hizmetler 
de dâhil, 1967 millî eğitim ihtiyaçlarını karşılı-
yabiloccği miktarlar olarak görmekteyiz. 

1967 bütçesinden yatırımlara ayrılan ödenek
lere gel'nce : 

1965 yılı rakamı 349 milyon lira iken, A.P. 
nin ilk icraat yılı olan 1966 da bu miktar 443 
milyon lira olmuş, 1967 yılı bütçesinde ise, 466,8 
milyon liraya yükselmiştir. 

Geçen yıla nazaran yatırımlardaki artış mik
tarı % 5.4 tür. Bu rakam, A.P. iktidarının eko-
nomimizdeki gelişme hızına paralel olarak, eğitim 
gelişmesine de gereken önemi verdiğinin açık ifa
desidir. 

Takdir buyurursunuz ki, süratle iş sahaları 
açmak ve bu maksatla kısa vadeli prodüktif yatı
rımlar yapmak mecburiyetinde olan bir mem
lekette, geometrik rakamlarla artan eğitim hiz
metlerinin tamamını Devletin karşılıyabilınesine 
im'k^n yoktur. 

Anayasanın tanıdığı hakları, hür teşebbüs le
hine daha geniş bir mânada yorumlıyarak, özel 

sektörün her kademede eğitim yatırımları yap
ması için ona yardımcı olmak, onu cesaretlen
dirmek ve teşvik etmek gerekmektedir. 

Yıllık icra programlarının gerçekleşmesinde, 
Devlet yatırımlarına halkın gönüllü iştirakinin 
en iyi örneklerini okul yaptıran müteşebbis der
neklerde görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 1953 yılında faali
yete geçen ilkokul yaptıran müteşebbis der
nekler, 1960 yılma kadar 301 okul inşa etmek 
suretiyle Millî Eğitim Bakanlığına teslim et
mişi erdir. Bu okulların maliyeti Devletlin ma
liyetinden üç defa daha ucuzdur. Fakat maa
lesef görüyoruz ki, 196.1 yılında 222 sayılı Ka
nun yürürlüğe girdikten sonra derneklere yar
dım durdurulmuş, 1962 yılında müteşebbis 
•dernek kalmamıştır. 

Memnuniyetle ifade odcTim ki, hiç olmaz
sa ortaöğretimdeki dernek faaliyetleri ve ya
pılan yardımlar devam etmektedir ve buralar
da yapılan, müteşebbis dernekler tarafından 
yapılan yardımlarla Devletin maliyetinden 3 
defa düşük bir fiyatla binalar yapmakta, lise 
ve ortaokul binalarını hizmete açmak üzere 
Millî Eğitim Bakanlığına devrolımcktedir. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızıoğlu, 2 dakika
nız kalmıştır efendim. 

A. P. GRUPU ADINA FAHRİ UĞRASIZ-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 

Öğretmen yetiştiren müesseselerimizi toptan 
ele alıp, bunlara yeni bir istikamet vermediği
miz takdirde, Türk Millî Eğitimini içinde bu
lunduğu müşkül durumdan kurtarmak müm
kün olamryacalktır. 

Bina, ders araç ve gereçleri ve öğretici per
sonel kadrosu bakımından, gelişmiş durumda 
olan eğitim enstitülerini aynı zamanda liselere 
de öğretmen yetiştiren akademik müesseseler 
haline getirmek, şart ve imkânlarnmıız bakımın
dan zaruri görünmektedir. 

Din eğitimi veren okullarımızda tesh'it olu
nan öğrenci artışı, bir evvelki yıllara n'isbetle. 
1965 - 1966 da % 11 İken, 1966 - 1967 de % 44 
'olmuştur. Müspet ilimlerle tcelh'iz edilerek, 
Devlet kadroları içinde, vazife görecek olan ay
dın din adaımlarımızın çoğa/İması, aziz milleti
mizin mânevi ihtiyaçlarının karşılanması ve ce-
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miyefi kemiren birtakım sosyal huzursuzlukla
rın giderilmesi karşısında ümit vericidir. 

Sayın milletvekilleri; millî şuur ve millî 
'karâJkter sahibi nesiller, millî bir terbiye süs-
ıtemi içinde gelişebilirler. 

Kü'ltür faaliyetleri, millî terbiyenin tahak
kukunda, okul çağı içinde ve dışında genel eği
time destelk ve yardımcı olan en mühim hizmet
lerdir. Bir taraftan bilimsel düşünce esasına 
dayanan Batı zihniyetini benimsemeye çalışır
ken, bir taraftan da, mfızi ile olan ilişkilerimi
zin, tarihî dcğerlerim'izün, Tüı!klüğe in almış 
üstün vasıflarımızın nesilden nesile aktarılma
sında, güzel sanatlar zevkinin ve insanlık duy
gularının gel'işt-iri İmcinde, kültür faaliyetle
rinden pelk çok şeyler belki emekteyiz. 

Kültür faaliyeti erini yurdun en ücra köşe
lerine kadar ulaştırmak, eşit ölçüler içinde bü
tün vatandaşlarımızı Devletin imkânlarından 
faydalandırmak, ^elisımiş şehirlerimizde ti
yatro, opera ve bale hizmetlerini, döner serma
ye ile kendi ihtiyaçlarını kısmen karsı İavabi1 ir 
duruma getıirme, bu husustaki gayretlerimizin 
esasim teşkil etmektedir. 

B'iribirindcn farklı olan opera ve tiyatronun 
(kendi özelliklerine rröre ve birbirine engel ol-
miyacaik şekilde geliştirilmesi ve sanatPcârları
mızın emeklilik yılları düşünülerek tatmin edil
melerine ihtiyaç vardır. 

Şunu tekrar belirtmek isteriz ki, sanayileş
me ve kalkınma gayreti içinde bulunan az ge
lişmiş memloketlcrde yalnız Devlet yatırımları 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt-
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ile ve kısa bir süre içinde eğitim kalkınmasını 
tahakkuk ettirmenin imkânı yoktur. 

Nüfusumuzun yılda 800 000 civarında bir 
artış kaydetmesi, eğitim problemlerimizin çö
zümünü daha da müşkül bir duruma getirmek
tedir. 

Cumhuriyet hükümetlerinin, Yüksek Mecli
sinizin yardım ve desteği ile bu dâvanın içinden 
çıkabileceği hakkındaki kanaatimiz ve inancı
mız kuvvetlidir. 

A. P. Grupu o inanç içindedir ki, eğitim an
layışımız, Öğretmen yetiştiren müesseselerimiz, 
ders programlarımız, eğitim düzenine istika
met veren teşkilâtımız ve bürokratik metotla
rımız objektif ve bilimsel bir açıdan toptan 
ele alınmaya ve yeni bir çoki düzen verilmeye 
'mnl-itac'tır. 

Hükümetimizin bu husustaki her türlü te-
selbüslerinıî d. esteki em o ve kararlıyız. 

A P O-r-mm nbarnlV lOfifi Bütçe ııvrıdamala
rı dolayısiyle Saym Ba/kamn şahsında. Bafmn-
lık erkânı ile taşra teşkilâtı mensuplar.mn ve 
'değerli ö^r^tmcnler'ımi^in ealısmabri'r*ım tslrdjr-
le anar. 10G7 bütçesinin aziz milletimize ve 
bütün eğitimcilerimize hayırlı olmasını diler. 
grupumuz adına Yüksek Meclisinizi saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaştanım; saat 
14.30 da toplanmak üzere Birleşime ara veri
ye-ram. 

(Kapanma saati : 13.C0) 

çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi; 1/290; Cumhuriyet Senatosu 
1/706) (Millet Meclisi S- Sayısı : 195) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

— 497 — 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1937 O : 3 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylama
sı vardır. Kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

P — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi (De
vam) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
ve Üniversiteler Bütçe kanun tasarıları üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Nuri 
Kodamanoğlu'ndadır. 

Buyurun, efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NURÎ KODAMAN-

OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
bütçe konuşmamızın devamını arz etmeden ön
ce birkaç noktaya kısaca temas etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; demokratik düzenin düş
manı bilinmelidir ki, demagojik düzendir. Sayın 
Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım, bizim Anaya
sa yorumumuz üzerinde durarak, bâzı ithamlar
da bulundular. Biz ne dedik? Daha önceki ko
nuşmamda aynen kullandığım cümlelerle bir de
fa daha bu hayati noktayı belirtmek isterim. Biz 
dedik k i ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası birta
kım tercihlerin heyeti mecmuasıdır. Bu Anaya
sa, faşizmi ve komünizmi menetmiştir. öğret
menler, Anayasanın menettiği hususları benim
ser ve benimsetirlerse suçlu olurlar. Fakat Ana
yasanın tercih edip bünyesine aldığı unsurları 
benimser ve benimsetirlerse vazifelerini yapmış 
olurlar. Biz ne dedik? Anayasamız hiçbir ideolo
jiyi benimseyip bünyesine ithal etmiş değildir. 
Devrimlere, insan hak ve hürriyetlerine riayet 
etmek şartiyle birtakım siyasi alternatifleri seç
mekte Anayasa vatandaşları serbest bırakmış vo 
bu farklılaşmadan da partilerimiz doğmuştur. O 
halde Türk öğretmeninden, Anayasanın siyasi 
alternatifleri seçmekte serbest bıraktığı nokta
larda filân partinin görüşleri iyidir, ya da kötü
dür şeklinde ne lehte ne aleyhte bir tavır takın
ması istenemezdi. İşte bizim Anayasa yorumu
muz budur, bizim benimsediğimiz yorum budur. 
Bu yorum aziz arkadaşlarım, aklın yorumudur, 
huıkukun yorumudur, haıkükatin yorumudur. Bu 
yorumun dışında olanlar varsa, aynı yorumu be
nimsemeye davet ederim. Bu yorumun, Sayın 

Türkiye İşçi Partisinin görüşleriyle bir gûna 
ilgisi olmadığı açıktır. Şu veya bu partinin, şu 
veya bu parti dümen suyunda olduğu yolundaki 
ucuz ithamları şahsım adına da, grupum adına 
da esef el reddederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

Aziz arkadaşlarım; sayın sözcü diyorlar k i ; 
köy enstitüleri devri şöyle idi, böyle idi. Bir eği
timci arkadaşımızdan hizmet müesseseleriyle, o 
müesseselerde çalışan şahısların meziyet ve ku
surlarının ayrı şey olduğunu ayırmasını bekle
mek hakkımızdır. Bilinmelidir ki köy enstitüle
ri, devrinin imkân ve ihtiyaçları içinde bu mille
te on binlerce değerli, namuslu, Atatürk milli
yetçisi insanlar yetiştirmiştir. (T. î. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Hem dolaylı yollardan köy enstitülerinin ko
münist yuvaları olduğu inanışı ile bu kütleye 
birtakım göLge düşürmek istenecek, hem de bun
ların yirmibeş lira maaşla öğretmenliğin şeref 
ve haysiyeti ihlâl edileceği yolunda birtakım söz
lerle bunların hâmisi görünülecek. 

Aziz arkadaşlarım; Türk öğretmeni bunu 
tefrik edecek seviyededir. Bunlarla her hangi 
bir fayda sağlanamaz. Binaenaleyh eski defter
leri yoklıyarak bir devrin ithamlarından medet 
ummakta 1965 Türkiye'si için fayda olmadığım 
arz ederim. (A. P. sıralarından, «1967» sesleri) 

1967 Türkiye'si 1965 deyişim, icraatınızın 
başlangıcı oluşundandır. 

Aziz arkadaşlarım; burada Sayın Maliye Ba
kanı da konuştular. Millî benliği bulmanın en 
değerli ve yerine başkası ikame edilemez vası
tası olan dilimizde özlemeyi ve gelişmeyi Yüce 
Atatürk istemiştir ve buna bütün gücü ile des
tek olmuştur. Dilde özleşme ve sadeleşmeyi bir 
yandan marksist tahrikler diye yorumlıyacaksı-
nız, bir yandan da Atatürk milliyetçisi olduğu
muzu iddia edeceğiz. Bu, bizim izah edemediği
miz bir tezattır. 

Sayın sözcü buyurdular ki, ders kitaplarında 
27 Mayısın methiyesi dolayısiyle C H. Par
tisi methedilmiştir. Hayır arkadaşlar. Ders ki
tapları, Anayasamızın önsözünde de belirtildiği 
T-bi, Türk Milletinin eseri olan 27 Mayıs İhtilâ
lini benimsemiş ve methetmiştir. Cumhuriyet 
Halk Partisi, 27 Mayıs İhtilâlini gönülden be
nimsediği ve şahsiyetine mal ettiği için siz o met-
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hiyeleri, Cumhuriyet Halk Partisini methediyor 
tarzında yorumluyorsunuz. Eğer bütün siyasi 
partilerimiz 27 Mayısı yürekten benimser, siyasi 
şahsiyetlerine mal ederlerse görülecektir ki, ders 
kitaplarındaki methiyeler herkes içindir. 

Aziz arkadaşlarım, sayın sözcü, kendi yaptık
larını unutarak, buyuruyorlar. Cumhuriyet Halk 
Partisi, icraatının hesabını dört gün süreyle bu 
Yüce Mecliste, gensoru halinde vermiş ve Yüce 
Meclisten, hem de kendi milletvekillerinin sayı
sının azınlıkta olduğu Yüce Meclisten itimat oyu 
almıştır. Bütün siyasi partiler, icraatlarının he
sabını vermekte böyle bir anlayışa tevessül eder
lerse onlar da bizim gibi müsterih ve mutlu olur
lar. 

1963 - 1964 yıllarında plân, eğitim sektörü 
için 1 443 000 030 lira öngördüğü halde, eğiti
min ekonomik kalkınmanın temeli olduğu gö
rü jünden hareket eden C. II. P. si iktidarı 4 i 
milyon liralık bir fazlalıkla programlarını tan
zim etmiş ve bütçesi, i ona göre sevk etmiştir. 

Şimdi görelim, 1965 - 196G - 1967 yıllarında 
durum nedir: 

Bu yJl ardan plân t:plam olarak 
2 957 000 003 liralık bir eğitim tahsisatı ayrıl
masını öngördüğü halde, 216 milyon lira eksi
ği ile ancak 2 740 000 00Q lira konabilmiş tir. 
Bütün bu arz ettiğimi doneler 14 Aralık 1966 
tarihli Resmî Gazetede neşredilen 1967 prog
ramlarının. cetvellerinde ve Devlet plânında 
mevcuttur. 

Aziz arkadaşlarım;, bütün bunların gerçek 
sebebi, Hükümetin yanlış bir kalkınma anla
yışına saplanmış olmasıdır. S.ıym Hükümet 
zannetmektedir ki, mahdut olan ek nomik kay
naklarımızı istihsal vasıtalarına yatırır isek 
kalkınmamız daha hızılı olur. Nitekim, 1967 büt
çesinin hâkim vasfı birtakım istihsal malları
na olan yatırımlarda eğitimin aleyhine büyük 
artmalar olduğu merkezindedir. Bugün kalkın
masını sağlamış bâzı ülkelerde bu anlayıp 
başlangıçta denenmiş ve iflâs etmiştir. Hangi 
ekonomik doktrine taraftar olursa olsun, bü
tün bilim çevreleri kısa zamanda ve büyük 
ölçüde kalkınma hamlelerinin ancak eğitime 
öncelik verilerek ' karşılanabileceğinde ittifak 
halindedirler. Or.un içindir ki, eğitim harcama
ları bir yandan yatırım vasfında telâkki edil
mekte ve yetişmiş insangücü istihsal faktörle

ri arasında değerli bir yer işgal etmektedir. 
"Vaktim olsaydı, gelişmiş ve az gelişmiş ülke
lerden misaller vererek konuyu daha da d°-
rinli^ine arz etmek isterdim. 

Sırası gelmişken diğer hayati bir hususu 
belirtmeden 'geçemiyeceğim. Adaletsiz millî ge
lir dağılımında ve sosyal adaletsizlikte başlı
ca sebeplerden biri do eğitim farklılıkları, ya 
da eğitimden yoluulluktur. Eğ-time gereken 
yer ve değer verilirse, millî gelirin daha âdil 
dağılmasına en güzel yjllardan biri ile varma
ya çalışabileceğimiz gibi, aynı zamanda eğiti
min getireceği sosyal mobilite ile s:syal barı
şa, eğitilenlerin işgücündeki kalite artması do-
layısiyle de ekonomik kalkınmamıza hizmet et
miş olacağız. İnsangücü plânlamasının İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu idrak ve 
ehemmiyetle ele alınmasını ve daha mütekâmil 
bir bütün teşkil etmesini partimiz adına Sayın 
Hükümetten istirham ederiz. 

Aziz arkadaşlarım, izin verirseniz mâruzâ
tımdan mümkün olduğu kadar tasarruf. ede
rek, üniversitelerimizle ilgili konularda birkaç 
husus belirtmek istiyorum. 

Sosyal, ekonomik ve kültürel meselelerine 
bilimsel teşhisler koymak ve yurt gerçekleri
ne uygun çözümler bulmak, Türkiye için çok 
moda bir tâbirle var olmak, ya da yok olmak 
d Vvas^lır. H ç şüphesiz bu dâvanın mihverini 
de bilimsel araştırmalar teşkil edecektir. Onun 
içindir ki, üniversitele.imm millî mevcudiyeti
mize şekil ve muhteva verilen yer olmak ya
nında, kaderim'zin de tâyin edildiği bir merci 
olarak görmekteyiz. Böylesine mesuliyetli ve 
o nisnette de şerefli olrn bu hizmet şahısının 
meselelerime büyük cılçüde ış^k tutacağı için 
sözlerimiz'n başında birtakım kantitatif tah
lililer yapmak istiyoruz. 

Cumhuriyetin aşağı - yukarı her devrinde, 
o "itim bütçe" inden yüksek öğretime ay ı l an 
ödeneklerin yüzdesi 'gelişmiş ya da gelişmek 
yolunda olan birkaç yabancı ülke ile karşılaş
tırıldığında görülür ki, milletimiz kendi gücü 
içinde en büyük malî fedakârlık yapanlardan 
biridü*. Yüksek eğitime ayrılan ödeneğin eği
tim bütçesine oranı Türkiye'de 14,9; Fransa'
da 7,1; Holânda'da 7.3; İtalya'da 5,1 v^ Fas-
da 11,3 tür. Bu gerçeğin bizce ifade ettiği an
lam, ayrılan tahsisatın çokluğu değildir. Bu-
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nunla beraber, verilen ödeneğin daha mükem
mel kullanılmasını ihtiyacını hissettirdiği de 
açıktır. Mevcut fakültelerimizde yaratılacak 
yeni kapasitelerle, yeni açılacak üniversitele
rin kalkınma plânına uygun bir şekilde teşki
lâtlandırılması ve mevcut ödeneğin, öğrenci 
yükünün üniversite ve yüksek okullar arasında 
dengeli bir şekilde dağıtılabilmesi için, iktida
rımız sırasında teşkiline çalışılan üniversite 
ve yüksek okullar Koordinasyon Komiteslınin 
büyük faydalar sallıyacağma inanıyor idik. Bu 
teşebbüsün sonuçlandırılmasını Sayın Baka
nımızdan temenni ederiz. 

Türkiye'de yüksek öğrenim gören öğrenci 
sayısının nüfusumuza oranı, 1965 sayım netice
leri henüz ilân edilmediği için, 1960 ta 10 bin
de 19, bugün ise on binde 25,7 dir. Bu oran ile, 
Fransa, Almanya, İsveç ve İsviçre ile mukaye
se edersek nispet düşüktür. Ancak, ortaöğre
timdeki büyük düşüklük hesaba katılır ve yük
sek öğretimin buna dayandığı düşünülürse du
rumun oldukça iyi oılduğu izafi olarak söyle
nebilir. Daha dikkate değer bir şey arz ede
yim. Türkiye 1960 ta Batılı dostlarımızın 1935 
tc sahibolduğu oranda yüksek öğretim öğren
cisine sahip bulunmaktadır. Medeni ülkeler bu
günkü durumlarını, şimdi bizim sahibolduğu-
muz o zamanki öğrenci nispeti ile kazanmış
lardır. öyle görülüyor ki, bugün Türkiye, yük
sek öğretimde sayı meselesinden önce, kalite 
za'fmı halletmek zorundadır. İstatistik değer
lendirmelerden çıkarabildiğimiz ikinci önem
li sonuç üniversite öğrencilerinin fakülteler 
arası dağılmanın kalkınma plânına ve insangü-
cü ihtiyaçlarına büyük ölçüde aykırı olduğu
dur. 1966 da her 100 üniversite öğrencisinden 
60 ı sosyal bilimler ve sanat, 23 ü fen ve tek
nik, 10 u sağlık, 7 si ise tarım dallarında öğre
nim görmektedirler. Millî gelirimizin kompozis
yonu ve ekonomimizin hangi sektöre daha çok 
dayandığı hesaba katılırsa, bu tarzda bir ihti
sas farklılaşmasının ekonomik kalkınmamıza 
gerçekten aykırı olduğu kolayca görülecektir. 
ö te yandan, Almanya'da ihtiyaç fazlası yeti
şen yüksek kimya uzmanlarının kimya sana
yiini geliştirerek, kendilerine iş sahası açtıkla
rını ibretle hatırlarsak 1935 lerde, bizde böyle 
olmayışının kalite za'fımiza olduğu kadar, 
iktisadi şartlarımıza da bağlanması gerektiği 
anlaşılır. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu iki. daki
kanız kalmıştır efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN
OĞLU (Devamla.) — Bitirmek üzereyim Sayın 
Başkan. 

Bu anormal dağılışta üniversitelerimizin 
kayıt kabul rejiminin sorumluluğu büyüktür. 
Başıboş bir lise gelişmesine ve dolayısiyle üni
versite kapılarına yığılan gençlerin, Sayın Ba
kanların da yardımı ile bu kapıları" zorlama

larına palyatif tedbirlerle değil, daha Jiso ça
ğında alınacak köklü tedbirlerle son verilme
lidir. Aksi halde, en pahalı eğitim imkânımız 
olan yüksek öğretim, malî kaynakları dar bir 
ülkede en feci israfın mevzuu olacaktır. Bu ted
birler alınırken hiç şüphesiz, sosyal adalet yö
nünden 'gerekli düzeltmeler mutlaka yapılma
lıdır. Cumhuriyetin ilk yarısında Devlet, isti
datlı, fakat imkânları zayıf gençlere büyük öl
çüde burslar veriyordu. Bu politika öğrenci 
artışına paralel olarak yürütülememiştir. Bu
gün ancak 5 500 öğrenciye burs, 8 968 öğrenci
ye ise yurtlarda barınma imkânı sağlanabil
miştir. 8.1 000 i aşan öğrenci toplamının en az 
üçte ikisinin buna muhtacolduğu düşünülür
se gayretlerimizin ciddiyeti anlaşılır. Yüksek 
öğretim hiç şüphesiz gelecekteki işgücü ihti
yaçlarımızla sınırlı gelişecektir. Ancak, üni
versite öğrenimini varlıklı çevre çocukları
nın inhisarından kurtarmak, üstün istidatları 
kuillanmak yönünden de hayatî değer taşır. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimin başında da 
belirttiğim gibi, yurt sorunlarını çözmeye yö
nelmiş bir araştırma atmosferi yaratmak üni
versite çevrelerimizin başkaygusu olmalıdır. 
Değerli hocalarımız sosyal, ekonomik ve po
litik çevreler tarafından her zaman kâfi dere
cede istek ve saygı ile aranıp aranmadıklarına 
bakmamali dırlar. Hakikatlerin, bütün muka
vemetleri kıracak güçte bulunması kâfi bir te
selli olmalıdır. Bütün mesele hakikatin orta
ya çıkartabilmesini sağlamaktır. Hakikat aş
kının ve hakikate saygının hukukî ifadesi olan 
üniversite muhtariyeti üniversitelerimizin ge
lişmesinde gerçekten değerli bir dayanak nok
tasıdır. 

BAŞKAN Vaktiniz bitmiştir efendim. Lüt
fen bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN
OĞLU (Devamla) Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan, Sayın Adalet Partisi sözcü

sü arkadaşımın emrine itaat edebilmem için 
Yüce Meclisten sözlerimin uzatılmasını ve 
muhtemel çözüm yollarını arz etmemi talcbcdi-
yorum. Reddederlerse itaat edip teşekkürle otu
racağım. Emir verirlerse, müsaade ederlerse çö
züm yollarını da arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yalnız Umumi Hyetin kara
rma karşı tekrar bir karar istihsali yönünde 
değiliz. Lütfen vaktiniz bitmiştir. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURt KOD^MAN-
OĞLU (Devamla) Peki Sayın Başkan. O hrlde 
sözlerimi bağlıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, söylediklerimizin, söy
lemek istediklerimizin tümü değildir. Fakat, 
mutlaka söylemek ihtiyacında olduklarımızı 
mümkün mertebe arza çalıştım. 1967 yılı büt
çesinin üniversitelerimize, vefakâr Türk öğ
retmenine, Sayın Bakandık mensuplarına, Sa
fın Bakanımıza ve Türk Milletine uğurlu ol
masını diler. Hepinize saygılar sunarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Sayın 
Yunus Koçak?. Yoklar. Adalet Partisi Grupu 
adına Sayım Naşilt Sarıca. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NAŞİT SARICA 
(Gaziantep) — Sayın Balkanım, ve değerli mil
letvekilleri arkadaşlarım; 

Üniversitemizin 1967 yılı bütçeleri üzerin
de Adalet Partisi Meclis Grupunun görüş ve 
temennilerini arz etmek amaciyle huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; denebilir ki, tez, anti
tez aynı kuvvetle müdafa edilebilir. Bu kürsü
de en çok şahidolduğumuz konuşmalar bu tip 
savunmalar değil midir? Sık, sik, işittiklerimiz 
nedir? «Sayın falan, zaptın şu sahife, şu satır
larında, aynen okuyorum, diyor ki...» Halbuki 
şimdi de şunları söyliyerek evvelki söylediğinin 
taban tabana zıddmı iddia ediyor. Demek mu
halefette böyle, iktidarda da şöyle... 

Değerli arkadaşirım; niçin böyle davranı
rız? Böyle davranırız, çünkü problemlere akıl 
yoluyle değil, his yolu ile 'eğiliriz de ondan. 

Kişiler, problemlere eğilirken G'ü.!bj<ektiflik-
ten kurtulmadıkça, akıl yolunu 'seçmedikçe, 
hep bu böyle devam eder ve taiatiyle de olumlu 
sonuçlara varılamaz. Biz, konu ile ilgili bu ko
nuşmamızda o sakîm yolu tutmryacağız. Ak

im yolunu tutarak, gerçekçi olmaya gayret ede
rek ve kanunun özel şart ve -karakterlerini ob
jektif bir görüşle huzurunuza sermeye çalışa
cağız. 

Sayın arkadaşlarım; bütçe üzerinde yapılan 
müzakereler, ele alınan konu üzerinde Hüküme
tin tutum ve davranışını topluca gözden geçir
mek, neler yapılmıştır, neler tezgâha konmuştur 
ve daha nelerin yapılması istenmektedirln âde
ta millot huzurunda bir dökümdür ve dolay:-
siyle de Hükümeti murakalbödir. 

Biz üniversltaler bütçeleri üzerine böyle bir 
görüşle eğileseğâz ve konuyu akıl yolu ve ob
jektif metotla inceliyeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım; konuşmalarımızı iki 
istikamatbe yürüteceğiz:. 

1. Neler yapılmıştır, neler yapılmaktadır? 
. 2. Neler iötıiyoruz, neler temenni ediyo

ruz?. 
Şimdi 1 nci alana giriyorum: 
Ne demiş Hükümetimiz bu konuda? üniver

siteler ve üniveıısiıt'e'lerimizle ilgili neler yapma
yı vadotmiş? Bunlara kısaca dokunalım. 

1. Hükümet, programında demiş ki: «Mev
cut üniversitelerimizi modern mânada eğitim 
yapacak şekilde dershaneler, lâborabuvarlar, 
deneme çiftlikleri, dens ve araştırma malzemesi 
ile teçhiz etmenin zaruret olduğuna inanıyo
ruz.» 

Programda ifadesini bulan gelişme, şüphe 
yoktur ki, maddeye, paraya dayanır. İçinde bu
lunduğumuz imkânlara göre böyle bir gelişme
ye doğru adımların atılıp atılmadığını, çaba
ların gösterilip gösterilmediğini, bütçe rakam
ları arasında müşahede etmek objektif bir eği
limdir. Tafsilâtına girmeden tek rakaım olarak, 
19'6J malî' yılında bütün ünivenaibelirimize 395 
milyon lira ayırmışken 1937 malî yılında 132 
milyon fazlasiyle 527 milyona yükseltilmiştir. 
Üniversitelerimiz bütçelerindeki bu artırılış ve 
kaıbartılış, üniversîtelirimizin gelişmesine veri
len önemini, gösterilen çabanın müspet delil
leridir. 

Sayın arkadaşlarım; «hayatta en haikjkî mür
şit ilimdir:> düstu.<unu millî ve medeni kalkın
mamızın temeli olarak bizlere bir vedia peklin
de bırakmış olan Yitec AtatürkYımözun bu dr-
roktifinin ışığı altında «on hakikî mürşit» in 
vatan sathına yayılması ve yerleşmesini, «ye-
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nldon üniversite ve yüksek öğretim müessese
leri kurmak üzere derhal hazırlık]ara bağlıya
cağız» vadi ile programına alm:ş bulunan II ü-
kümotimizi bu konuda olumlu ve devamlı bir 
çalınma ve çaba içinde görmekteyiz. 

Bu amaçla Olımî kurulla:', ımü^ahacms kccnı'ayonlar 
kurulmuş, Hükümetimiz ve üniverslıtele ılmiz 
elele vererek konu üzerinde enine, boyuna ve 
derinliğine çalışmalar yapılmış, bu devamlı ve 
yorucu çalışmaların mahsulü olarak da (yeni 
kurulacak üniversite] erin kuruluş hazıırlık ve 
esasları hakkında kanun tasarısı) meydana ge
tirilmiş ve normal prooodürü iç/nde ilgd'i yerlere 
günderilmrj'ılr. Bu tasarıya paralel olardk, sıra-
siyle en geç 1039 - 1070, 1970 - 1971 ve 1971 -
1972 öğretim yıllarında Adana, Diyarbakır ve 
E k'şoh.'r ni'cıûed'er/nd'e birer bölge ünlver, Hile
lerinim açılması öngörülmüş ve bun'arı Konya, 
Edirne, Samsun, Bursa, Sivas, Kayseri ve An
talya üniversitelerinin takibedcoeği tosbit edil
miştir. 

Sayın arkadaşlarım; Hükümetlmıiz, üniver
site ve yüksek öğretim gençliğinin yaşayışla-
riyle ilgili görüşünü programında; «Üniversite 
ve yüksek öğretim gençliğini hayat s Ikıntısın
dan kurtarmak, muhtaç durumda olanlara burs 
jmkâ'nlarını artırmak...» 'kelimeleri içinde ifade 
ütımılştir. Bu konuda, Ilükümoi ve Yühck Öğ
ren "m Kredi ve Yurtlar Kurumunun elde vere
rek bü'"ük çabalar ve muazzamı hamleler içinde 
bulunduğunu sevinçle müşahede etm dikeyiz. 

Bu alanda yapılan çalışmalar iki istikamette 
gelişmekte ve geliştirilmektedir: 

1. Gençlere rahaıi, sağlıklı bir yabama ve 
çalışma yeri sağlamak, 

2. Kabiliyetli ve muhtacolanlara burs ve 
krediler temrin ötmek. 

Öğrenci yurtlarımız: 
Üniversite ve yüksek öğretim gençlerinin 

sağlıklı bir çalışma ve yaşama yeri niteliğini 
taşıyan 6 sı kızlarımız, 15 i oğlanlarımız için 
21 yurt vardır ve bugün hepai faaliyet halin-
dadir. 

Değerli arkadaşlarım; üniversite, akademi 
ve yüksek okul bulunan şehirlerde yurtlar yap
tırmak ve bunları işletmeyi temel amaç edinen 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu 
1961 yılında, kendi kuruluş kanununa göre, 
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Millî Eğitim Bakanlığından devraldığı «5 182» 
yataklı yurtlar kapasitesini bugün yaklaşık 
•olarak % 92 oranda bir artışla 9 530 a çıkar
mıştır. Bu rakam 1967 malî yd sonunda da 
11 000 yatağa yükseltilecektir. 

Değerl'i arkadaşlarım; 1961 yılında 5 182 
olan y;.ı';ak kapasitesini bir kaç. yıl içinde 9 530 a 
yükseltmiş olan kredi kurumunun, bununla ye-
tinmiyerek, Hükümetimizin bu konudaki has
sasiyetine ve çabasına paralel olarak daha faz
la bir gayret ve hızlı bir hamle içinde oldu
ğunu da müşahade etmekteyiz. Bu alanda ya
pılmakta ve yapılacak işlere kısa bir göz at
mayı yerinde bulmaktayız. 

İstanbul'da: 
a) Kadırga erkek öğrenci yurdu 600 kişi

lik olarak bu ders yılı içinde hizmcıte açılacak
tır. 

b) 3 00O kişilik Merkezefcn.di erkek öğren
ci yurdu sitesinin 900 kişilik 3 yatakhane blo-
ku inşa halindedir. 2 100 öğrencinin barındırı-
lacağı 7 yatakhane blokunun ihalesi yapılmış, 
inşaatı devanı etmektedir. Bu büyük tesis 1970 
yılında bütünüyle hizmete girecektir. 

c) Vatan caddesinde 1 000 yataklı erkek 
öğrenci yurdunun ihalesi yapılmış, inşaatına 
başlanmıştır. 

İzmir'de : 500 kişilik Bornova erkek öğ
renci yurdu bitmek üzeredir, buna ilâveten ikin
ci bir 500 kişilik yurdun idaiesi yapılmış ve 

.inşaatı devam etmekedir. 

Erzurum'da : 1968 yılında hizmete girecek 
700 kişilik yurdun 3 ncü blokuna başlanmıştır. 

Eskişehir'de : 300 kişilik eıkek öğrenci yur
du, kafcıtcrya binası inşaatı bitmiştir. 

Trabzon'da : Millî Eğitim Bakanlığınca yap
tırılmakta olan 500 yatak kapasiteli yurt inşa 
halindedir, 1967 - 1968 ders yılında hizmete 
girecektir. 

Elâzığ : Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırıl
makta olan teknik öğretim yurdu inşa halin
dedir. 

i 
Değerli arkadaşlarım; Hükümetimiz ve ku

rumun gençlerimizin iyi yaşama konusunda
ki hassasiyetinin geleceğe de intikal ettirildi
ğini takd'rle müşahede etmekteyiz. 

Bu noktayı da kısaca gözden geçirelim : 
196§ • 1972 y.lları arasında yapılması plân,-
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lâştırılmış faaliyetler şunlardır : 
Ankara'da : Ankara yurdu sitesiyle Atatürk 

yurdu 3 neii kısım inşaat tesisleri. 
' İstanbul'da : Zeytinburnu'nda, 3 000 kişi

lik: 10 yatakhane bloku inşaatına ilâveten kitap
lık, Ukal, kantin, lokanta, lojman ve spor saha
ları inşa edilecektir. 

Yine, Yıldız civarında, Teknik Üniversite 
gençleri için 1 000 kapasiteli yurdun arsa te
mini işlemi yürütülmektedir. 

İzmir'de : 300 kişilik bir kız yurdu yapıla
caktır. 

Erzurum'da : Bir kız yurdu projesi hazırlan
mıştır. 

Trabzon'da : Mevcuda ilâveten 500 kişilik 
bir yurt erkekler için, 300 kapasitelik bir yurt 
da kızlar için plânlaştırılmıştır. 

Eskişehir'de : Hizmete giren 3O0 kişilik yur
da ilâveten 300 kişilik ilâve bir inşaat yapıla
caktır. Ve nihayet, Hükümetimizin yeni üniver
siteler ve yüksek okullar açma program ve gay
retine paralel olarak daha şimdiden . gelecek 
yıllarda açılacak bu üniversitelerde okuyacak 
gençlerimiz için yurt hazırlama çabasına giri
şilmiş ve bu amaçla da 14 milyon lira ayrılmış, 
yeni üniversitelerin açılışını beklemektedir. 

Sayın arkadaşlarım; kaabiliyetli ve y a r n 
için bir değer olacak ve fakat zaruret dolayıs'.yle 
bu niteliğini kaybedecek gençlere Hükümetimi
zin, mevcut imkân ve şartlar içinde, yeteri ka
dar olmasa da bir çaba içinde el koyduğunu 
görmekteyiz. 

1961 - 19G2 yılında, bu amaçla, kaablliyctli 
ve muhtaç 1 700 gence kredi verilebilmişken bu 
rakam 1965 - 1966 ders yılında 8 358 e ve için
de bulunduğumun ders yılında da 2 000 ilâvesiyle 
10 358" e yükseltilmiştir. Bu gençlere tahsis edi
len kredi miktarı tek rakam olarak 48 700 000 
liradır. 

Bu kredilere bütün özel ve resmî sektörce ve
rilen 6 000 bursu ve Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı yüksek okulların öğrenci sayısındaki ar
tışları da göz önünde tutarsak bu alandaki çaba 
ve gayretin önem ve temposunu tebarüz ettir
miş olurum. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimin başında be
lirtmiş olduğum birinci alandaki konuşmamı 
burada bitirmiş oluyorum. 

Hükümetimizin çalışma programında üniver
sitelerimizin geliştirilmesi, yeni üniversiteler aç
ma ve üniversite gençliği ile ilgili çalışmaları 
objektif bir metot ve gerçekçi bir görüşle önü
nüze sermiş bulunuyorum. 

Biz A. P. Grupu olarak Hükümetimizin, yu
karda adlandırılan alanlardaki tutum, davranış 
ve gayretlerini takdir ve şükranla karşıladığı
mızı kaydederek temennilerimize geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; şunu dcıhal belirteyim 
ki, A. P. Grupu olarak ilim, teknik ve sanatın 
yalnız ve yalnız tam bir hukuk nizamı ve demok
ratik hürriyet atmosferi içinde gelişebileceğine 
mutlak olarak inanıyoruz ve gene, üniversite
lerimizin bağımsızlığının, hukuk" nizamımız, 
Cumhuriyetimiz ve demokratik rejimimizin bir 
temel teminatı olduğuna da inanıyoruz. Bu 
inançla da üniversitelerimizin bağımsızlığını ze
deleyici, ilmî muhtariyetini köstekleyici, temiz 
atmosferini kirletici her türlü davranışın karşı
sındayız. 

Bu içten inançlarımızın hemen yanında muh
tariyeti, sorumsuzluk ve mıîrakabesizlik mânası
na almadığımız gibi, bünyesi icabı, yakînen ilgi
lenmesi gerekli Devletin sosyal ve kültürel or
ganlarına sırt çeviriş, el uzatmayış şeklindeki 
bir davranışı da tasvibetmem ekteyiz. 

Bu açıdan, Hükümetin üniversitelerle ilgi ve 
münasebetlerini, işler ve yeterli bulmamaktayız. 
İlgili Üniversiteler Kanununun 14 ncü maddesin
de: «Hükümetle Deneti» şu şekilde ifadesini 
bulmuştur: «Üniversitelerin Hükümetle teması,, 
senato]arca ve üniversitelerarası kurulca veri
lecek kararların Millî Eğitim Baka^ı^a bildiril
mesiyle sağlanır. Bakanın, bu kararları onama 
veya ret hususunda bir yetkisi yoktur. Ancak, 
uygun bulmadığı kararları yeniden incelemek 
ihere Senatoya veya üniversitelerarası kurula 
15 ffün içinde geri gönderebilir. Senato ve üni
versitelerarası kurul bir "•"• :"Wip ı-^nı 
konu ürerinde alacağı kararı Millî Eğitim Baka
nına bildirir. Bu karar, ilgililerin yetkili yargı 
mercilerine başvurmak hususundaki hakları sak
lı kalmak üzere, ken'ındir.» Sorarım, bunun nere-
s'nde denet ve neresinde murakabe? Böylesine 
bir denet ve kontrol, en hafif deyimle gülünç sa
yılır. 

Değerli arkadaşlarım; Devlet olarak kanun çı
karacaksınız, üniversite açacaksınız, bütçesini 
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tanzim ederek parasını vereceksiniz, Hükümet 
programınızda, memleket gençlerini ne inançla. 
ne gibi ideallere göre yetiştirilebileceğini tesbit 
edeceksiniz ve hâttâ üniversiteyle ilgili her dav
ranış ve olayın sorumlusuymuş gibi Yüksek Mec
liste Hükümeti sıygaya çekeceksiniz, savunmasını 
yapacaksınız; aıma istek ve ideallerinizıin yerine 
getirilip getirilmediğini kontrol edemiyeceksiniz. 
Programınızın yürütülüp yürütülmcdiğini sora
mıyacaksınız. Yurt dışına çıkan profesörler ken
dilerinden bekleneni veriyorlar mı, soramıyacak
sınız ve dönüşünde dağarcığında ilim mi getir
miştir, yoksa başka şeyler mi, soramıyacaksınız, 
Aslî vazifesine ilâveten 4 - 5 ek görev alanların 
.asli vazifesini ne derece yapabiliyor, soramıyacak
sınız, dışarıya gidenlerin vaktinde gelip gelmedi
ğini soramıyacaksınız.. 

Misaller pekçok, bir tanesini günlük bir ga
zeteden aynen alıyorum: «Profesör dersini bıra
kıyor, cübberı'ni atar, paçaları sıvar, öğrencilerle 
sokağa dökülür... Devlet otoritesini yuhalar ve yu
halatır... 

Rektörden sorarsınız... Böyle bir ilim adamı 
ağırbaşlılığı ile bağda,ştırıla;mıyan yürüyüşçü, 
anarşist profesörler hakkında bir işlem yapılma
sını düşünüyor musunuz? Covap... Böyle bir şey 
düşünmüyoruz. Hocaların şahsi düşünüş ve ha
reketlerine karşmayız.» 

Oldu mu arkadaşlarım? Demek ki, bir profe
sör ş.ahni düşünce ve görüşümdür diye millî gö
rüş ve inanışlarımızı yerecek, inanç ve idealleri
mize aykırı fikirleri övecek ve yayacak, sokak nü
mayişlerine katılacak ve meselâ şu ideolojiyi öve
cek ve bu ideolojiyi kötüliyecek ve bütün bu tu
tum ve davranışlar, tabu sayılan, şahsi görüş ve 
davranış telâkki edilecek, biz de Devlet olarak, 
millet olarak yalnız seyirci kalacağız!.. 

Biz ilmî muhtariyeti böylesine anlamıyoruz. 
Milletlerin fikir gücünü temsil eden üniversite
ler ve mensupları elbette politika yapacaklar, re
jim ve doktrinler üzerinde tartışacaklardır. Ama 
bunun vasfı partizanlık, yeri de asla sokak olma
malıdır. Bunun vasfı ve niteliği yüksek seviyeli 
ilim, yeri de dershaneler olmalıdır. 

Bu görüş içinde biraz evvel metnini okudu
ğum denetim etki derecesinin yetersiz ve zayıflı
ğı karşısında en samimî temennimiz, Hükümet 
ve üniversitelerin elele vererek bu konunun, bir 
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hukuk ve demokrasi nizamı içinde sağlam pren
siplere bağlanması ve hiç olmazsa yeterli ve iyi 
işliyen oto - kontrol sisteminin kurulmasıdır. 

Sayın arkadaşlarım; öğretim elemanı yetiştir
mek konusu da temennilerimiz arasındadır. 

Bizde olduğu gibi dünyanın hiçbir yerinde 
üniversiteye profesör yetiştiren bir okul yoktur. 
Üniversiteler muhtacoldukları öğretim elemanla
rını kendi bünyeleri içinde belli yolda ve kendi 
özel mevzuatına göre yetiştirirler. 

Bugün kıt ve dar öğretim kadrosuyle başarı
ya ulaşmaya çnbalıya/n üniversitelerimize 1968 -
1972 yılları içinde yenilerinin ekleneceği ve bu 
tamponun devam ederek vatan sathının üniversi
te ve yüksek okullarla bozenocoğini biraz evvel be
lirtmiştim. Bu tutum karşısında önümüze çıka
cak en hayati problem öğretim üyesi sağlamak 
işidir. Millî Eğitim Bakanlığımız her yıl bu amaç
la bir miktar öğrenciyi Batı ülkelerine gönder
mektedir. Şu anda bunların a.dedi üç yüzün üs
tündedir. Bu şayanı şükrandır. Ancak bu genç
ler, ne derece diploma ve sertifika alırlarsa al
sınlar dönüşlerinde hemen profesör olamazlar. 
Üniversitelerde öğretim üyesi yetiştirilmesinin 
temelinde asistanlık müessesesi yatar. 

A.dalet Partisi G-rupunun bu konuda en temiz 
temennisi, Hükümet ve üniversiteleriımizin bu işe 
önemle, ciddiyetle ve acilen eğilerek, geniş bir 
plân içinde, asistanlık müessesesini cazip, heves
le kucaklanır hale getirmenin şartlarını hazırla
maları ve mevcut kürsülerimize, şimdiki ve ge
lecekteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, 
1 - 5 asistan temin ederek yarının profesör sıkın
tısını önleme yoluna girilmesidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
üniversitelerimizin öğrenci alınışmdaki kon

tenjan teşbihi şekline de kısaca dokunacağız. Yıl
lardır üniversitelerimizin kontenjan listelerini ve 
bunların haftalarca nasıl değiştiğini müşahede 
etmiş izdir. İşitiş ve kanaatlerimize göre konten
jan tesbitindo kullanılan faktör, kürsü profesö
rünün arzusu, dershanenin hacmi ve eleman ade
di. Bu ya böyle, ya böyle değil, bunun tartışma
sını yapacak değiliz. Hayatın içine girerek ko
nuya takılacağız. Bir küçük kazaya gidiniz, en 
az birkaç hukuk mezunu avukat ile karşılaşırsı
nız, ama bir doktor, bir diş hekimi, bir veteri
ner, bir teknisyen ve hattâ bir eczası bulamazsı
nız. Düşürelim puvanı, dolduralım dil tarihi bin-
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lerce genç ile... 4 senelik üniversite hayatında 
yalnız fizikî coğrafya görmüş, yalnız Ortaçağ ta
rihi öğrenmiş bu binlerce genci sonra nerede kul

lanacak ve istihdam edeceksiniz? 
Resmî ve özel olarak açılmış İktisadi ve Ticari 

İlimler yüksek okullarında kayıtlı öğrenci mik
tarı, tâbirimi hoş görün, korkunçtur.. Bunlara 
daha yenileri de katılmak üzeredir. Önümüzdeki 
4 yıl içinde bu gençler mezun olunca hangi boş
luğa yerleştirileceklerini şimdiden düşünmeye 
mecbur değil miyiz1? 

Son yıllarda bir gece öğretimi hevesine tutul
duk. Prensipte taraftarız... Ancak bu şekil yalnız 
fazla öğrenci almak gayesine matuf olmamalıdır. 
Hele gündüz çalışması iyi ayarlanmamış bir or
ganizasyonda böyle bir yola yöneliş, üzerinde 
uzun uzadıya durmaya değer bir tutumdur. 

Böyle bir kontenjan tatbikatı bir taraftan ih
tiyaç alanlarını yıllarca elemansız ve boş bıra
kır. Bir taraftan da, aksine bâzı sahalarda enflâs
yon yaratır. 

Biz, A. P. Grupu olarak böylesine dengesiz. 
böylesine enflâsyon ist bir kontenjan sisteminin 
terk edilmesi ve yerine ilmî ve rasyonel bir siste
min ikame edilmesi temennisindeyiz. 

Kontenjan tesbitinde temel faktör, hayatım 
kendisi olmalıdır, memleketin ihtiyacı olmalıdır. 
Bıı amaçla üniversitelerimiz ilmî araştırmalarla 
memleketimizin en az 10 yıllık ihtiyaçlarını tes-
ibit etmeli ve kontenjana bu ihtiyaç listesini esas 
almalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; bir memleket kalkınma
sında, Fİiphe yoktur ki, fedakârlık ve feragatin 
•en büyük ve ağır kısmı her yerde ve daima mü
nevverin omuzuna yüklenir. Memleketin fikir gü
cünün en başta gelen mümessili üniversite ve 
mensuplarının bundaki payı pek tabiî daha faz
ladır ve daha fazla olmalıdır. 

Bu acıdan hareketle üniversitelerimizin çalış
ma müddet ve hızını ihtiyaç!arlımızla bağdaştıra-
mıvoruz, az buluyoruz ve tatminkâr olmadığını 
belirtmek mecburiyetini hissediyoruz. Dünyanın 
hiçbir yerinde, bir üniversite bizdeki kadar kısa 
bir çalışma faaliyeti gösteremez. Genel olarak 
Kasım, Aralık, Ocak, Şubat sömestr tatili, Mart, 
Nisan, Mayıs.... 

Onbini erce lise mezunu genci sokaklarda ay
lak aylak dolaşan, kahve peykelerinde uyuyan bir 

memleketin üniversiteleri 5 - 6 aylık bir çalışma 
ile yetinemez ve yetinmemelidir. Yurt içinde ışı
ğı sönmiyen, faaliyeti kesikniyen tek müessesele
rimiz olmalıdır üııiversitelerıimiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, geçti, lütfen 
bağlayınız efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NAŞÎT SARICA (De
vamla) — Bağlıyorum efendim. 

Sayın arkadaşlarım, temennilerimizin sonun
cusuna gelmiş bulunuyorum; özel üniversite ve 
yüksek okullar; ekonomik yapı ve bünyesi en 
sağlam zengin memleketlerin bile eğitim işleri
ni yalnız Devlet bütçesiyle yürütemedikleri bir 
gerçektir. 

Devlet bütçelerimiz bütün çocuk ve gençle
rimizi sunmaktan büyük bir zevk duymaktayız. 
kudrette değildir ve «olamaz da. Bundan ötü
rü yardımcı bir eleman ve alan bulmağa ve 
hattâ yaratmaya mecburuz. Bu alan, dereceli 
özel okullar alam ve müteşebbislerdir. 

Şunu şükranla kaydedelim ki, son yıllarda 
eğitimsever birçok vatandaşlarımız madde ve 
güçlerini bu alana koymaya başlamışlardır. Bu 
müteşebbis vatandaşlara tebrik ve teşekkürle
rimizi sunmaktan büyük bir zevk" duymaktayız. 
Şunu da hemen belirtmek yerinde olur ki, geç
mişte kötü bir tutum içinde bulunmuş bu tip 
özel okulların durumu düşünülerek bugünküleri 
allerjjfc bir hisle değerlendirişi hatalı sayarız. 

Biz şu kanaatteyiz ki, özel okullar millî eği
timimiz için faydalı ve zaruri .müesseselerdir; 
bu açıdan hükümetler tarafından teşvik edil
mesini, desteklemesini ve hattâ parasız arsa, in
tifa hakkı verilmek şartiyle bina sağlanmasını 
ve belli bir süre içinde, belli bir oranda vergi 
muafiyeti tanınmasını ışâyânı tavsiye bulmakta
yız. 

Böyle bir tutumla özel okulların, bilhassa 
yüksek okulların çoğalması ile, varlıklı çocuk
ların buralara kaymasını, bu sebeple de Devle/b 
hizmet ve yardımlarına muhtaç zayıf gelirli 
yurttaş çocuklarına daha geniş imkân ve fırsatı 
hazırlamış oluruz. 

Sayın arkadaşlarım; son söz olarak A. P. 
Grupu adına üniversiteler bütçelerinin hayırlı 
olmasını diler, hepinizi saygı ve muhabbetle 
selâmlarım (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Millî 
Eğitim bütçesi üzerinde şimdiye kadar 7 arka-
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daş konuşmuş bulunuyor. Yeterlik önergesi gel
miştir. («Aleyhinde» sesleri.) Müsaade buyu
run. Hükümet söz istiyor mu efendim ? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri arkadaşlarım; Bakanlığımız bütçesi do-
layısiyle mütalâa beyan etmek, tenkidlerde 
bulunmak, sualler tevci'h etmek suretiyle millî 
eğitim konularına karşı gösterilen çok yakın 
alâkaya önceden teşekkür etmek isterim. 

îleri sürülen mütalâa ve terikidlerin bun
dan sonraki icraatımızda bize yol gösterece
ğine ve geniş ölçüde faydalar sağlıyacağma 
inanmaktayım. Konuşmamın bütünü içinde bu
rada serd edilen mütalâalara aynı zamanda 
cevaplarımı da arz etmiş olacağım. 

Eksik kalan noktalar olursa bunları da ko
nuşmamın sonunda veya arasında tamamlı-
yacağım. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Asıl mâruzâtıma önce bu öğretim yı'lmda 

öğretim kurumlarımızdaki öğrenci sayıların
daki artışlara işaret etmek istiyorum : 

Son bir yıl içinde ilkokullarda; 220' C0O 
Ortaokullarda 82 400 
Liselerde 24 946 
l i se seviyesirideki teknik okullarda 9 182 
îköğretim okullarında 6 410 
îmam - hatip okullarında 6 800 
Kız orta sanat okullarında 267 
Kız enstitülerinde Yok 
Ticaret liselerinde 1 515 
Meslekî ve Tok. Yük. öğ. Okulunda 129 
iktisadi ve Ticari îlm. akademilerinde 5 000 
Teknik okullarda 199 
Eğitim Enstitüleri ve Yüksek öğ, 
Okulunda 252 

öğrenci artışı olmuştur. 

Bu arada, parasız yatılı kontenjanı da ge
çen yıllara nazaran 3 500 artırılmak suretiyle 
60 000 e ulaşmıştır. Bu rakamda, öğretmen 
okullarımızın ve diğer yatılı okullarımızda 
okuyan parasız yatılı öğrenciler mevcuttur. 
Bunlara paralel «olarak tesislerimizde, memur 
kadrolarımızda, öğretmen kadrolarımızda da 

artmalar olmuştur. Bu yıl öğretim ailesi içe
risine giren öÖğretmenin adedi 14 000 kişidir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; üniversitele
rimizde okuyan öğrencilerimiz de dâhil ol
mak üzere halen millî eğitim ailesinin okut
tuğu öğrenci sayısının miktarı 5 000 000 a 
yakın bulunmaktadır. Bu demektir ki, Tür
kiye'de her 6 kişiden bir tanesi yani nüfu
sun % 17 ye yakın bir kısmı öğrenimle meş
gul bulunmaktadır. Dolayısivje 10.000 000 
anne ve baba millî eğitim ailesi ile temasta 
ve millî eğitim meseleleri ile doğrudan doğ
ruya ilgili bulunmaktadır, öğretmenlerimi
zin sayısı 125 704 dür. Ve bu memleketi
mizdeki Devlet idaresinde çalışan memur 
sayısının % 42 si nisbetindedir. 

Millî eğitimimizin arz ettiğim bu istatis
tiklere eklenmesinde fayda gördüğüm manza
rası da şudur : İlköğretimle aydınlanmış köy
lerimiz aydınlanmış köylerimiz ve kasabala
rımız biz'den ortaokul ist e muktediri er. Or
taokula kavuşmuş bulunan kasabalarımız ve 
şehirlerimiz bizden lise seviyesindeki okullar; 
lise, sanat okulları, meslek okulları istemek
tedirler. Liseye veyahut da lise seviyesin
deki okula sahip bulunan şehirlerimiz de .< 
bizden yüksek okul ve üniversite istemek
tedirler. Bu, halkımızın okumaya karşı son 
yıllarda ne kadar gelişmiş bir anlayış içinde 
bulunduğunun bir ifadesidir. Bu rakamlar 
ve istekler üzerinde ısrarla durmamızın bir 
sobe'bi vardır. Türk milleti okulu ve iyi öğ
retmeni daima iştiyakla beklemiş ve bekle
mektedir. Hattâ Tanzim attan beri bu isteyiş 
ve bekleyiş en ciddî ve en ısrarlı bir şekilde 
ancak son yılarda meydana gelebilmiştir. 
Şimdi asıl konumuza geliyorum. 

Millî eğitimimizin hedefi, hülâsa olarak yurt
taşlarımızı eşit imkânlar içinde istidatlarına ve 
kabiliyetlerine göre en üstün seviyede yetiştir
mek ve bu yoldan memleketimizin muhtaç bulun
duğu vasıflı insan gücünü hazırlamaktır. Yur
dumuz bugün için olsun, millî geleceğimiz için 
olsun birtakım temel değerleri benimsemiş ne
siller tarafından korunacak, geliştirilecek ve 
yükseltilecektir. Çocuklarımızın sosyal, fer
dî, insanlık münasebetleri ve ekonomik ba
kımdan kazanmaları gereken vasıflar mil-
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lî - eğitimimizin amaçları olarak tedvin edil
miş ve çocuklarımıza telkin edilmek yolanda 
bulunulmaktadır. Bu vasıflar 30 u aşmaktadır. 
Ve hepsi pedagojik muhtevaları ile iyi tesbit 
edilmiştir. Ancak şurasını takdirlerinize arz 
ederim ki, bir öğretmen olarak ben ve mcslek-
daşlarım, eğitim felsefemizin prensiplerini ka
falarımızda rahatlıkla ve kıstas olarak taşıma 
ihtiyacındayız. Meselâ, Fransızlar terbiye sis
temlerini üç esas üzerinde tesbit etmişlerdir: 
Sağlıklı, cntellektüel ve ahlâk disiplinine sahip 
öğrenci yetiştirmek, çocuk yetiştirmek, nesil 
yetiştirmek... İngilizler, karakter tecessüs ve 
işte ehliyet esasları kabul etmişlerdir, program
larını da buna göre ayarlamışlardır ve tesbit 
etmişlerdir. Bizde de bu, merhum Ziya Gökalp 
tarafından 1918 yılında düşünülmüş, (Türkleş
mek, İslâmlaşmak, muassırlaşmak) adları altın
da bir üçürdü umdeler şekli getirilmesi istenmiş
tir. Şüphesiz bugün bunu tesbit etmek mecbu
riyetindeyiz. Bu umdelerin genel mânada tari
himize, millî ahlâk bünyemize ve milletlerarası 
münasebetlerimize göre bugünkü ve gelecekteki 
nesillerimizin yetişme şartlarını kesinlikle tâyin 
edecek, kısaca Türk gençliğinin değişmez ortak 
vasıflarını belirtecek, dolayısiyle onu bâzı sar
sıntılardan koruyacak bir eğitim formülüne ih
tiyacımız vardır. Talim ve Terbiye Dairemiz bu 
formülü bulmak için çalışmakta ve yayınlar yap
maktadır, araştırmalar yapmaktadır. Bu konu 
çok mühimdir. 

Sayın arkadaşlarım; müsaadenizle diğer bir 
meseleye geçmek istiyorum. Bu mesele önce 
okul. açma meselesidir. 

Nüfusumuz, yılda 900 000 kişi olarak, çocuk 
olarak artmaktadır. 900 000 çocuk, bu sene do
ğan yavrular bundan 7 sene sonra bizden okul 
istiyeceklerdir. Evvelâ ilkokul istiyeccklerdir. 
900 000 küçüğün ilkokula yerleştirilmesi için 
18 000 dershaneye ihtiyaç vardır, 50 kişilik grup
lar halinde dershaneye soktuğumuz takdirde. 
18 000 de başına öğretmen vermemiz veyahutta 
hiç olmazsa buna yakın öğretmen vermemiz ica-
betmektedir. Nüfusumuzun bu kadar süratle 
çoğalması karşısında millî eğitime akseden du
rumu millî eğitim işlerinin ne kadar kesif bir 
şekilde ve bugünden itibaren düşünülmek sure
tiyle planlanması icabettiğini ortaya koymak
tadır. Bu meseleyi halletmek için şu tedbirler 

alınmıştır: Yeni nesillerimizi temel eğitimden 
mahrum bırakmamak için Devlet Plânına uya
rak, ilkokul eksiklerimizi biran önce kapatmak 
ve nüfus artış tempomuza göre bu okulları de
vamlı olarak çoğaltıp beslemek mecburiyetinde
yiz. Çünkü temel eğitim bugün bir tahsil silsi
lesinin ilk kademesi gibi anlaşılmaktan artık 
çıkmıştır. Her insan için âdeta yemek ve içmek 
gibi hayatî bir zaruret haline gelmiş bulunmak
tadır. Bundan başka istidatlarımızın ve kaabi-
liyetlerimizin bütünü Milletimizin bütününden 
çıkacaktır. Bunlardan bir kısmının tezahür et
meden heba olup bitmesi büyük ziyandır. Kaabi-
liyetleri çıkarıp okutmak ve yetiştirmek mecbu
riyetindeyiz ve bu vazifeyle kendimizi birinci 
derecede vazifeli addediyoruz. 1972 yılına ka
dar ilkokul çağındaki çocuklarımızın hepsini 
öğretim imkânlarına kavuşturmak için okul aç
ma ve öğretmen yetiştirme konusundaki çalışma
larımız Kalkınma Plânına uygun olarak devam 
etmektedir. 

İlköğretimde Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında tasarlanan ödenekler, 1963 yılı hariç, 
tam olarak alınamamış olmasına rağmen, mahal
lî idareler ve vatandaşlar tarafından yapılan ay
nî ve nakdî yardımlarla okul yapımında mali
yeti düşürücü birtakım tedbirlere başvurulması 
sayesinde plânda istenilen sayıda okul ve ders
liğin yapılması sağlanmıştır. Nitekim, 1966 yı
lında ilkokullar için plân 5 000 dershaneyi öngö
rürken bu sene halkımızın da yardımı ile Dev
letin parası birleşmek suretiyle 5 580 dershane 
yapılmış ve halkımızın hizmetine açılmıştır. Bu 
dershanelerden okul olarak 1 331 i köylerde, 
188 i şehirlerde, ayrıca 513 harap köy okulu, 
364 geçici binalı köy okulu yerine de yeni okul
lar yapılmıştır. Bu sene ilkokulların 1 nci sını
fına kaydedilen öğrenci sayısı çok muhterem ar
kadaşlarım 775 000 dir. Bu rakam, biraz önce 
burada bir grup sözcüsünün söylediği rakam 
anlamı içerisinde mütalâa edilecek olursa köye 
okul yapmanın zaruretinin, lüzumunun ve bu 
kadar köylü çocuğunun istikbâle muzaf olarak 
yetiştirilmesinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu 
meydana çıkarmaktadır. Halen ilkokullarımız-
daki öğrenci sayısı 4 250 000 i bulmuştur. Böy
lece ilkokul çağındaki 6 ilâ 12 yaş arasındaki 
çocuklarımızın % 88 i okula kavuşmuş bulun
maktadır. Bu takdirde önümüzdeki devrelerde 
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ve yıllarda okutacağımız çocuklarımızın nisbeti 
e/c 12 nisbetindedir ki, bunu % 100 e çıkarmak 
muhakkak mümkün olacaktır. Bunun yanında 
çok küçük yerlerde, okul yapma imkânı bulun-
mıyan serler için de bölge okulları yapılması 
yoluna gidilmektedir. Bölge okullarından bu
gün 31 tane vardır. Yalnız bunlar çok pahalıya 
çıkmaktadır. Bu pahalılığı önlemek için 4 üni
telik, yeni daha ucuz yapılacak plânlar tatbik 
edilecektir. Bina yapımı maliyeti düşürücü ted
birler için de Bayındırlık Bakanlığı ile Devlet 
Plânlama Dairesi ve İstanbul Teknik Üniversi
tesi ile temaslar yapılmaktadır. Bundan başka 
özel eğitime muhtaç çocukların da eğitim nime
tinden faydalanmaları için yeni okullar açılmış 
ve özel eğitim imkânları yaratılmıştır. Bu yıl 
2 körler ve sağırlar okulu hizmete sokulmuş üs
tün zekâlı ve geri zekâlı çocuklar için de hazır
lanan dershane sayısı 108 e ulaşmıştır. Orta öğ
retim okulları açma meselemize geliyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Halen ilk
okullarımızın bitiren gençlerimizin % 42,4 ü 
ortaokullara devam etmektedir. Bâzı bölge
lerde bu nisbet % 901 bulmuştur. Ortaokul 
larımıza gittikçe talep artmaktadır. İlkokulla
rımız köylere, kasabalara yayılmış bulunduğuna 
ve her yıl 5 000 dershane birden artığına, öğ
renci sayısı 775 000 nisb etinde, miktarında art
tığına göre gayet tabiîdir ki, bunların bir kısmı 
ortaokullar gibi ilkokulun deva'mı mahiyetinde 
saymak mecburiyetinde kaldığımız okullara git
mek arzusunu izhar edeceklerdir. îşte bunun 
neticesindedir ki, ortaokullarımıza bu sene 
82 000 miktarında artan bir öğrenci alınmış ve 
böylece plânda tahmin edilen rakamın 115 000 
kadar üstüne çıkılmış bulunmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; burada çok 
önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Bir
çok memleketlerde olduğu gibi bizde de orta
okulların üçüzlü fonksiyonu teşekkül etmek 
üzere'dir. Bunlardan biri, bu müesseselerin ilk
okulu takviye etmeleri, ikincisi her hangi bir 
mesleke yönelmede çocukların istidatlarını sez
me yani oryantasyon mahiyetinde bulunması; 
üçüncüsü de yukarı kademeye temel durumun
da bulunmalarıdır. Ortaokullarımızla birlikte, 
onları takibeden liselerimiz ve meslekî teknik 
okullarımız ve bunlara ilâveten bütün halindeki 
ilköğretmen ve imam - hatip .okullarımız orta

öğretim kadememizi teşkil etmektedir. Biz Ba
kanlık olarak yurdun her köşesinde bu müesse
selerin hizmete hazır bulundurulmalarını zaru
ri görüyoruz. 1966 - 1967 öğretim yılında 132 
ortaokulun yeniden hizmete açılmış olması ve 
böylece ortaokullarımızın 967 ye çıkarılmış 
bulunması da ortaokul açma, dolayısiyle ilko
kulda okuyan öğrencilerimizi yukarıya doğru 
götürme yolunda ne kadar mühim bir adım at
mış olduğumuzun delilini teşkil eder. Liseleri
mizde de aynı şekilde sıkıştırmalar olmuş ve 
böylece geçen yıllarda açılması lâzımgelenden 
daha az lise açılmış olması da nazarı itibara alı
narak bu sene 46 lise; 45 lise 1 akşam lisesi mev
cut liselerimize eklenmek suretiyle miktarı 194 e 
ulaştırılmıştır. Burada gayet tabiî birtakım im
kânsızlıklar karşımıza çıkmıştır. Bu imkânsız
lıklar şüphesiz ders aracı, malzeme, bina, öğ
retmen meselesidir. Bu meseleler üzerinde de 
çalışmalar yapılmıştır ve liselerimizin, ortaokul
larımızın öğretmen ihtiyacı bir plân dâhilinde, 
bilhassa fon öğretmeni ihtiyacı bir plân dâhi
linde, iki sene" içerisinde halledilme imkânları 
bulunmuştur. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Burada, okul açma, konusunda Bakanlığımız 

birtakım tazyikler altındadır. Bu tazyiklerin 
politik anlam taşımadığını bilhassa ifade etmek 
isterim. Bu tazyikler doğrudan doğruya halkı
mızın bir üst okula kavuşmak arzusundan ileri 
gelmektedir. Bu arzu, halkın arzusu, içerisinde 
politika olmıyan bir arzudur. Bu arzuyu karşı
lamak Devletin imkânları ile güç olmaktadır. 
Ama halkımızın okumaya karşı olan büyük il
gisi dolayısiyle binaların temelleri atılmakta, 
duvarları yükseltilmekte ve çatıları kapatıl
makta ve İsrarla okul istenilmektedir. Hattâ 
içinin sıraları, tahtaları, müdür odasının kol
tukları, yazıhanesi, mürekkep hokkasına varın
caya kadar hazırlanmakta ve bizden okul is
tenmektedir. Bu şiddetli arzu karşısında dur
mak mümkün değildir. Bununla beraber bunu 
bir plâna bağlamakta fayda vardır. Bu plânı 
bir puvan esasına göre te'sbit etmek ve bu pu-
van esasının da asıl faktörü olarak bölgeyi ih
tiva etmesi noktasını ele almak lâzımgeldiği 
Bakanlığımızda tesbit edilmiş ve buna göre ça
lışmalar yapılmıştır, önümüzdeki yılda açaca
ğımız okullar bu plânlama içerisinde açılacak-
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tır. Sayın milletvekili, Büyük Millet Meclisi 
üyesi arkadaşlarınım bize, bu plân içinde çalış
maya yardım etmelerini bilhassa bu noktada 
istirham etmek isterim. 

Halkımızca yer yer istenen imam - hatip 
okullarında da tutumumuz aynı olacaktır. Bu 
okullarımız bilindiği gibi lâik eğitim sistemimiz 
içinde birer meslek okulu hüviyetindedir. Mev
zuatımızın icabı da budur. Binaenaleyh bâzı 
kimselerin zannettiği gibi imam - hatip okulla
rımızı genel eğitim kurumlarımızla karıştırmak 
doğnı değildir. Hattâ imam - hatip okullarımızı 
bu bakımdan doğru olmadığı gibi imam - hatip 
okullarımızın memleketimizde adedleri çoğalı
yor diye endişe duymak da doğru değildir. Ye
ni okulları açılması konusunda arz ettiğim bu 
tatbikat şekli şüphesiz çok muhterem siz arka
daşlarımızın müzaheretlerine bağlı bulunmak
tadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Rahatlıkla okul açabilmemiz için öğretmen

lik meslekine işinin ehli olan elemanları kazan
dırmamız ve bunları işleri başında tutmamız 
şarttır. Toplumumuzun Batı medeniyetine ulaş
mak çabasında birinci derecede sorumluluk ta
şıyan öğretmenlerimizi yarmm mesut ve mü
reffeh Türkiye'sinin teminatı olarak görmekte
yiz. Bu cümleyi bir daha okumama müsaade bu
runuz. Öğretmenlerimizi, yarının mesut ve mü
reffeh Türkiye'sinin teminatı olarak görmekte
yiz. Çünkü, benim burada bir öğretmen için, bir 
tek öğretmen için üzülerek söylediğim bir cüm
le, yarın Basında bütün öğretmenlere söylenmiş 
gibi takdim edilmektedir. Onun içindir ki bu 
cümleyi ısrarla okumak mecburiyetini hissediyo
rum. Öğretmenlerimizin daha üstün yetişme ve 
yaşama şartlarına kavuşturulmaları zaruretine 
inanıyoruz. Her zaman ve her yerde söz konusu 
olan bu önemli meselenin yeniden gözden geçiril
mekte bulunan Devlet Memurları Kanununda 
meslek camiamızın ve Bakanlığımızın vaktiyle il
gili mercilere iletilmiş bulunan görüşlerine uy
gun olarak göz önünde tutulacağını da bilhassa 
ifade etmek istiyorum. Eğitim ve öğretim ku
rumlarımızın yetişen nesillere Batı medeniyeti
nin temel kıymetleri ile birlikte, bizi biz yapan 
millî kültür değerlerimizi ve ülkülerimizi de ka
zandırması onları bu değerleri geliştirmek ve 
muhafaza etmek gücüne, heyecanına sahip kıl

ması, Millî Eğitim politikamızın en önemli hedef
lerinden birisidir. Bu bakımdan öğretmeni genç 
nesillere kazandırmaları gereken bu temel kıy
metlerle mücehhez olarak yetiştirmek ve bu mak
satla, hususiyle öğretmen okullarında eğitim ve 
öğretimin millî bir ortam içerisinde yürütülme
sine gereken önemi vermek kararını almış bulu
nuyoruz ve bunu tatbik etmekteyiz. Şüphesiz 
eğitim ve öğretimin seviyesi bu hizmetin temel 
unsuru olan öğretmenin seviyesi ile yakından il
gili bulunmaktadır. Bu itibarladır ki öğretmen
lerimizin daha üstün yetişme şartlarına kavuştu
rulmaları için ciddî çalışmalar yapmaktayız. İlk-
öğretmen okullarımızın aynı zamanda lise for
masyonunu da içine almak suretiyle öğrenim sü
resinin bir yıl daha artırılarak geliştirilmesi için 
Bakanlığımızca hazırlanmış kanun tasarısı Yük
sek Meclistedir. İvedilikle çok yakm zamanda 
konuşulup muhakkak Yüksek Huzurunuzda ka
nunlaşacaktır. Ayrıca, eğitim enstitülerinin fen 
bölümü matematik, fikiz - kimya - tabiat bilgisi 
olmak üzere ikiye ayrılmış, edebiyat bölümü de 
Türkçe -sosyal bilimler olmak üzere ikiye ayrıl
ması suretiyle öğretmenlerimizin belli branşlarda 
daha üstün bir seviyede yetişme imkânları da ha
zırlanmış bulunmaktadır, öte yandan, ilk ve orta 
dereceli okullarımız öğretmen ihtiyaçlarımız önü
müzdeki 10 yıllık devrede muhtemel öğrenci sayı
larına göre tesbit edilmiştir. Bu ihtiyaçları karşı
lamak üzere de öğretmen okullarında gerekli ka
pasite artışları yaratılmaktadır. Bu maksatla, 
1966 - 1967 yılı başında 75 öğretmen okulumuza 
ilâveten 5 öğretmen okulu daha açılmış ve öğret
men okulu sayısı 80 e yükseltilmiştir. Önümüzde
ki yılda da bir - iki yerde etütlerini yapıyoruz öğ
retmen okulu açılacak ve böylece biraz önce arz 
ettiğim 900 000 kişilik yıllık artış, çocuk artışını 
gelecek yıllarda tamamiyle karşılamak, basma 
öğretmen verilmek imkânı hâsıl olacaktır. Şu an
da öğretmen okullarında okuyan öğrenci sayısı 
12 704 ten 13 985 e birinci devrede, ikinci devre
de de 35 412 den 40 541 e yükselmiş bulunmakta
dır. 1972 - 73 öğretim yılında geçici öğretmen 
kullanmamak üzere ilkokul öğretmeni ihtiyacını 
karşılamak için öğretmen okullarının kapasitesi 
69 000 e yükseltilmiş bulunacaktır. Orta dereceli 
okullarımıza öğretmen yetiştiren eğitim enstitü
lerinin ve yüksek öğretmen olaıllarınm ihtiyacı
mızı karşılıyacak şekilde programlarının gelişti
rilmesi ve kapasitelerinin ayarlanması için çalış-
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malara devam edilmektedir. 1966 - 1967 öğretim I 
yılında eğitim enstitüleri öğrenci sayısı % 69 u 
fen şubelerinde olmak üzere 5 810 a yüksek öğ
retmen okulunun da % 85 i fen şubelerinde ol
mak üzere 1 375 e yükseltilmiş bulunmaktadır. 
Geçen seneden itibaren aldığımız eğitim enstitü
lerinin, yüksek öğretmen okulları öğrencilerinin 
öğrenci nisbetinin yükseltilmesi işi iki sene sonra 
bize ortaokul ve liselerimizdeki fen öğretmeni ih
tiyacını karşılamak imkânını verecektir. 

Sayın milletvekilleri; Millî Eğitim hizmetle
rinin temel unsuru olan değerli öğretmenlerimize 
okul içi faaliyetlerinin yanında, toplum içinde de 
çeşitli fikir akımları bakımından .bir denge unsu
ru olmak gibi önemli görevler düşmektedir. Ba
kanlığımız, büyük öğretmen kitlesinin bu sorum
luluğunun şuuru içinde ve idraki içinde bulun
duğundan emindir. Son zamanlarda bu konu çok 
konuşulmuştur. Burada da biraz önce muhtelif -
sözcü arkadaşlarım bu konuya temas ettiler ve 
bunun üzerinde bâzı konuşmalar yaptılar. Bun
ları şimdi cevaplandırmak istiyorum. 

öğretmenlerimizin • okul içi ve okul dışı gö
revleri ve bu görevlerin alanı konusu üzerinde 
durmayı hizmetin sıhhati ve selâmeti için za
ruri buluyorum. Yurdumuz bu gün içiin olsun, 
millî geleceğimiz için olsum birtakım temel de
ğerleri benimsemiş nesiller tarafından koruna
cak, yetiştirilecek, yükseltilecektir. Çocukları
mızın toplumsal bakımdan, ferdî bakımdan, in
sanlık münaselbcltleri bakımımdan ve ekonıonıik 
bakımdan kazanmaları gereken vasıflar millî 
eğitimimizin amaçları olarak tedvin edilmiştir. 
Öğretmene düşen ilk görev, eğütilmesi için ken
disine tevdi edilmiş bulunan çocuklarımızı bu 
amaçların gerektirdiği ıbültün vecibeleri göz 
önünde bulundurmak suretiyle yetiştirmektir. 
Bu amaçları tecezzi kabul etmez bir bütün ola
rak telâkki ötmeye, kabul etmeye mecburuz. 
Simidi en mühim nokta buradan başlıyor. Mil
lî eğiftJmtin amaçları öğrencilerin kDtaplarınm baş 
tarafında yazılıdır. Bu (amaçlardan birisi de 
sosyal adalettir. Bu amaçlardan birisi de mem
leketimizin değerimi korumaktır. Petrolü, top
rağı falan korumaktır. Öyleyse öğretmen bu
nu anlatmalıdır. Hayır arkadaşlar. Benim bu
rada geçen sene de, bir sene önce burada ifade 
ettiğim gibi 30 tane amaçtan bir tanesini an
latmaya öğretmen mezun değildir. Öğretmen, 
30 unu da meczederek öğrencinin 'kafasına yer- | 

I leştirmeye ve onun anlıyacağı seviyede yerleş
tirmeye ve anlatmaya mecburdur. Bir öğretmen, 
memleketimizdeki petrollerin yabancı şirketler 
tarafından çıkarılmaması lâzımdır, fikrini söy
lerken bunu ilkokulun hangi sınıfında söyliye-
ceğinıi merak ediyorum. Geçen .seneki burada 
söylediğim A, B, C, kelimesi harfleri istismar 
edilmiştir. Bir seneden beri istismar ediliyor. 
A, B, C, harfim öğretsin kâfidir, sözünün içe
risinde öğretmenin sınırını çizmek istemişim
dir. Bir ilkokul öğretmeni A, B, C, öğretmeye 
başlar, »öğretmekle işe bağlar. Ama A, B, C, nin, 
birinci sınıfında sınırında kalır, ikinci sınıfında 
o 'kelimeleri yan yana birleştirmek suretiyle 
yeni bir sınırın içerisine girer, üçüncü sınıfta 
onu biraz daha genişleterek, yeni ]xig,'!er|le tak
viye etmek süratiyle yeni bir sınır çizmeye mec
burdur ve onun içerisine girer. Bunun dışarısm-

• da söylediği sözler zaten çocuklar tarafından 
anlaşılmaz ki, bilinmez ki, her yaştaki çocu
ğun anlıyalbiioccği bir ifade tarzı vardır, bir 

I ibilgi seviyesi vardır. Bunun ötesinde 
anlatamaz ki, anlatırsa vazifesini yap
mış olmaz ki, testiyi doldurup dolu testinin üze
rine su dökmeye benzer. Dolu testinin üzerine 
mütemadiyen su dökmek, testiyi doldurmak an
lamına gelmez. Bir öğretmen arkadaşım da köy
de öğretmenlik vazifesini yaparken kendisine 
verilmiş sınırın bütün ihatası içerisinde kalma
ya mecburdur ve böyle kalmak lâzımdır, ica-
beder, vazifesidir bu, başkası değildir. Onun 
için bu nokta üzerinde ısrarla dundum. Tecezzi 
kabul etmez, çocuğu öğretilmesi lâzımgelen, iş
lenmesi lâzımıgelen hüviyet tecezzi kabul et
mez. Bir tarafa aldıramaz öğretmen, bir tara-

I fa çekemez, götüremez. Zira bu amaçlar birbi
rinin tamamlayıcısı ve sımırlayıcısıdırlar. Bu 
itibarla bunlardan sadece birini veya birkaçı
nı ele alarak, diğerlerimi;' bir konana Lltımckl'e netice 
itibariyle bu amaçların bir küllolarak istihdaf et
tiği neticeden bizi çok uzaklara götürebilir. Bun
dan dolayrlor ki millî eğitim amaçlarının uy
gulanmasında titiz ve hassas davranmamız ge
rekmektedir. Öğretmenin Okul dışı faaliyetine 
gelince: 

Toplum içinde mevcudiyetinden bahsettiği
miz birtakım fikir çalkantıları karşısında mut
lak bir denge unsuru olması gereken öğretmen-

| lerimizin, bu nokta çok mühimdir, bir den-
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ge unsuru olması gereken öğretmenlerimi
zin okul dışı görevi, köy ve kasaiba g.ifai 
bilhassa dar çevrelerde daha belirli ve daha 
önemli bir hal alır. Çocukların içinde büyüdük
leri ailelerin ferdî ve ortak meseleleri vardır. 
Öğretmen, sosyal nüfuz ve hulul kabiliyeti sa
yesinde ana ve babaların derelerine ontoak ola
bilir ve onların ellerinden tutalbilir. Her şey 
çocuk için yapılmalıdır. Başka şey için yapıl
mamalıdır. Öğretmen başka şey için hareket et
memelidir. Onun için o iş kâfidir, yeter de 
artar bile. O işi, tanı öğretmenlik vazifesini tam 
mânaisiyle yapabilsin yeter de artar bile. Çok
tur bile. Başka işe gitmeye lüzum yok. Öğret
menin çevre münasebetlerinde tesirli olması bir
takım santiara bağlıdır. Bunların birincisi, dav-
nanışlıariyle topluma yaklaşmak ve karşılıklı 
saygı ve güven havası içinde onu kendine bağ
lamaktır. Şimdi bu noktada bir şey arz etmek 
istiyorum. 

Öğretmen eğer halk tarafından sevilmemiş-
se demeli oluyor ki, kendisini halka bağlıya-
mamış ve vazifesini yapamamış demektir. Ara 
sıra halkımızın her hangi bir öğretmenin ha
reketine karşı yaptığı reaksiyonların sebebi 
budur. Biraz önce arz ettim, 900 000 çocuk; 
775 000 ilkokula kaydolacak, her sene halkı
mız en aşağı 1 000 dersane Devlete kazandıra
cak, ısrarla ilkokul, ortaokul, lise, üniversi
te ve yüksek okul istiyecek, heyecanla istiye
cek, öğretmen, öğretmen diye bağıracak/ sız
lanacak, koşacak, Kars'tan bana gelecek, on
dan sonra da öğretmenin karşısına çıkıp, ben 
seni istemiyorum, diyecek. Bu mantık almaz 
bir şekildir. Böyle mantık olmaz. (A. P. den 
alkışlar) Öğretmen kendisini halkımıza, geliş
mek istiyen, medenileşmek istiyen, yükselmek 
istiyen, memleketi yüceltmek istiyen halkımı
za uymaya mecburdur. Hiçbir zaman, çok muh
terem arkadaşlarım, bir köylü, öğretmenin 
çocuklara iyi öğrettiği şeylerden şikâyet etme
mektedir, etmez, edemez. Türk halkı o kadar 
bonşanslı, o kadar anlayışlıdır ki, edemez, hür
met eder, iyi öğretmenin önünde hürmet eder, 
en yaşlısı elini öper. (A. P. den alkışlar) Bu
na hayır diyemeyiz, buna hayır diyemeyiz. 
O takdirde, bütün öğretmenlerimiz böyle mi
dir? Böyledir. Tekrar ediyorum ve ısrarla 
söylüyorum, 125 000 öğretmen böyledir. İçe

risinden 10 tane, 20 tane çıkar. Bir çuval ce
vizin içerisinden 20 tane çürük çarık çıkar, en 
iyisini seçseniz de çıkar. Burada konuşulan 
mevzular, gazetelerde yazılan mevzular, bura
da üzerinde ısrarla durulup, bütün öğretmen
lere, bütün Millî Eğitim ailesine, bütün Ba
kanlığa teşmil edilmek istenilen mevzular işte 
bu kadar küçük kalması lâzımgelen, hattâ 
konuşulmaması lâzımgelen mevzulardır. Konu
şulmaması lâzım/gelen mevzulardır, diyorum 
muhterem arkadaşlarım ve bunda ısrar ediyo
rum, - Bakanlık da bunda ısrar etmektedir. 
Edeceğiz, Allahın izni ile edeceğiz. Şunun 
için edeceğiz : Biraz önce rakam verdim, 
10 000 000 ana ve baba, 5 000 000 çocuk; 
15 000 000, ıbu, memleketin yarısıdır, nüfu
sumuzun yarısıdır. Bunun kardeşi de vardır, 
ağaibeysıi de vaırdır, 20 000 000 dur. Ben bura
da bir öğretmen şu suçu, şu kötü suçu işlemiş
tir, demek suretiyle 20 000 000 kişiyi rencide 
edemem. Bu mesuliyeti üzerime alamıyorum. 
Eğer kabahatli öğretmenlerin (kabahatini Yük
sek Meclisiniz öğrenmek istiyorsa, açık öğren
mek istiyorsa, en ince teferruatına kadar öğ
renmek istiyorsa, ki buruların adedi üç - beş ta
nedir, bir gizli celse yapılır, söylerim, başka 
türlü söylemem. Çünkü öğretmeni ben koru
maya mecburum. Öğretmen haysiyetini, millî 
eğitim ailesinin haysiyetini korumaya mecbu
rum. Başka türlü söylemem. (Alkışlar) 
Söylemem, tamam. («Bravo Orhan Bey» ses
leri) Öğretmen hizmet ülküsü ile çevrenin dört 
yanma açık olmak zorundadır. O çevre halkı
nın bir kısmına karşı muvafık, bir kısmına 
karşı muhalif olamaz. Şimdi burada çok Sayın 
Kodamanoğlu'nun ısrarla, temas ettiği nokta
ya cevap vermiş oluyorum. Kodamanoğlu di
yorlar ki; eskiden Bakanlıkta çalışmıştır, ga
yet iyi bilir, böyle bir şey olmaz, ama ne yap
sın ısöyliyecek tabiî Şimdi Millî Eğitimin başın
da bulunan Bakan partisinin istikbalini sağla
mak maiksadiyle, bu anlama gelen bir cümle, 
sağlamak maksadiyle, «Öğretmenleri ve öğren
cileri ,bir plân dâhilinde, kendi partisine hiz
met etme yolunda aşılamalar yapmaktadır, ça
lışmalar yapmaktadır.» diyor. Şimdi, ben açık
ça söylüyorum ki ve diyorum ki ve ısrarla di
yorum ki, 25 senelik öğretmen olarak da de
mişimdir ki, her zaman, yine tekrar ediyo
rum, çevre ile olan münasebetlerinde münaka-
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şa mevzuu olan günlük politik meseleleri ta
raf tutarak empoze etmek gayreti içine gire
mez, giremez. Burada, memleketimizde biraz 
önceki verdiğim 20 000 000 kişiden bir tek 
kişi- bunu istemez arkadaşlar, bunu istemez. 
Girsin, demez. Samimî olarak arz ediyorum, 
dememiştir. Bir sene 3 aydır odamda oturuyo
rum, «Allah aşkına politikadan uzakta, bize 
hakiki mânasiiyle öğretmen verin», bir zaman
lar söylenmiş bir kelimeyi de bulayım, «(essah) 
öğretmen verin» demektedirler. O takdirde bu
nun karsısında insanın ancak gözü yaşarır ve 
insan heyecanla bu öğretmeni bulmak ister. 
Ben bu öğretmeni istiyorum. Bu vasıftaki öğ
retmenliğin kenarına taşanı nakletmeye mec
burum, Bakanlık emrine almaya mecburum, 
fazla ise suçu, ihracetmeye mecburum arkadaş
lar. («Bravo» sesleri ve alkışlar) Mecburum. 
Başka şekil yok. 

Öğretmen bütün çalışmalarında, tutum ve 
davranışlarında daima tarafsız olmak, doğru
ya, iyiye ve güzele yönelmek zorundadır. Şim
di en mühim mesele budur. Doğruya, iyiye ve 
güzele yönelmek zorundadır. Çok muhterem 
arkadaşlarım, yeni bir edebiyat çıktı, kelime, 
(gerçekçi) kelimesi çıktı. Bu Türkçe olarak 
güzel bir kelime. Fakat çok solda olanlar bunu 
istismar ediyorlar. Gerçekçi, Yakup Kadri'nin ro
manı, gerçek, gerçeği ifade eden bir romandır. Ye
ni romanlardan birisi de gerçeği ifade etmektedir. 
Ama birisi memleketimizin bir köşesini veya bir 
manzarasını veya bir ailesini, bir köyünü heye
canla Türk halkına takdim etmekte, öbürüsü ise 
yere sermek suretiyle Türk halkına takdim et
mektedir. İkisi arasında fark vardır. O da ger
çekçidir, bu da gerçekçidir. Bir öğretmen iyiyi, 
doğruyu ve güzeli öğretmeye mecburdur. Bir öğ
retmen, bir köyün sokağının çamurlu, pis, yüz 
numaralarının afedersiniz dışarda veya evinde 
kabı kaçağı olmıyan kişi olarak tavsif ederse o 
doğru değildir. Bir öğretmen öğrencisine köydeki 
güzel olan şeyi anlatmaya mecburdur ve anlat
malıdır. Vatanperverlik, vatanseverlik, memle
keti yükseltmek, yüceltmek budur. Radyolarda her 
ıgün bu memleketin en kötü olan hâdiseleri nakle-
dilıirse övünecek misiniz arkadaşlar? Size söylüyo 
ram, rica ediyorum övünülür mü, övünülecek hâ
dise mildir? Memleketimizin en iyi şeyleri dile ge
tirilmelidir. Okulda öğretmen, radyoda da pe

kâlâ spiker ancak bunları söylemelidir ki, heyeca
nımız yükselmelidir, tutumumuz yükselmelidir. 
Bu göz meselesidir, görüş meselesidir. Demek ki, 
bâzı kimseler daima kötüyü görmeye alışmışlar
dır. Ben bu memlekette hiçbir zaman kötü gör
müyorum. Görmüyorum, göremiyorum. İyilik gö
rüyorum her zaman, 48 senedir iyilikler görmü-
şümdür, güzellikler görmüşümdür. Başka türlü 
göremiyorum. Niçin görmeye alışmıyorsunuz bey
ler Görünüz, öğretmen de görsün;» öğretmen 
görmeye ve göstermiye mecburdur. Niçin o tarla
ların güzelliği anlatılmaz? Tarlaların o kırmızı 
güzelliği, başakların renginin güzelliği; bu onlara 
niçin anlatılmaz ela çocuğa bu topraklar verim
sizidir, kırdır, bilmem nedir diye söylenir. (Gürül
tüler) Beraber yükseltmek, yücctltmek vazifemiz. 
Eksiklerimizi sessizce tamamlamak vazifemiz. Bu
nu bir taraftan yapalım. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Hepimiz 
aynı şeyi istiyoruz. 

BAŞKAN — Saym Onan, lütfen müdahale et
meyin, rica ediyorum. 

MİLLÎ EH İTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) —• Fakat muhterem arkadaşla
rım, son zamanlarda maalesef öğretmenlerimiz 
çetrefil loşen politik meselelerin içine çekilmiye ça
lışılmaktadır. Bir kısım politikacılar Atatürkçü
lük, devrimcilik gibi haklı olarak öğretmenleri
mizi cezbeden parolalarla onları kendi politik me
selelerine ba.gla.maJk gayretli içline girmişlerdir, öğ
retmenlerimizden beklediğimiz davranışlar her va
tanperver vatandaşını bir öğretmenden beklediği 
davranışlardır. Her türlü tahrike rağmen öğret
menlerimizin samimî olarak politika dışında ve 
milletten yana olduklarına inanıyoruz. Bu mille
tin bütününü yetiştirmekle görevli olan öğretmen
lerin sağduyusundan gelen bir zarurettir. Onla
rın gözlenin i renk renk pcrdclemıiye çalışanlar da
ima hüsrana uğrayacaklardır. 

Saym 'arkadaşlarım; şimdi yine biraz daha 
tafsilâta geçmek ve esas meseleye girmek istiyo
rum. Her kütle arasında olduğu gibi sayıları 
125 000 i aşan büyük öğretmen topluluğu ara
sında da yer yer asla öğretmenlik mesleki ile hat
tâ alelıtlak devlet memurluğu ile bağdaşamıyacak 
tutum ve davranışta bulunanlara rastlanmaktadır. 
Asil Türk öğretmeninin büyük çoğunluğuna na-
nazaran gayet cüzi bir r;vkam ifade etmesine r; tu
rnen bu gibiler hakkında Başkanlığımızca alınan 
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zaruri tedbirler, bâzı çevrelerce istismar edil
mekte, hattâ Yüce Meclislerin huzuruna getiri
lerek, öğretmenlerin Bakanlık tarafından tedir
gin edildiği, baskı altında tutulduğu iddia edil
mektedir. Burada şu hususu hemen belirteyim ki, 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz, öğretmenleri
mizin her hangi haksız bir muameleye mâruz bı
rakılmalarımda methaldar olmak şöyle dursun, 
onların her türlü hak ve menfaatlerinin korun-
ımasmda kendimizi birinci derecede vazifeli adde
diyoruz. Hıiıçbir şahsın, veya teşekkülün öğretmen
lerimizin sıyanet meleği rolüne girerek kendile-
r.'ne birtakım çıkarlar sap;lamava hakkı yoktur. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) Türk öğretmeninin 
hiçbir şekilde istismar edilmesine müsaade etmi-
yeoeğiz. 

Değerli arkadaşlarım; Bakanlık olarak işimi
zi gücümüzü bırakıp, her gün bir veya birkaç öğ
retmeni Bakanlık emrine aldığımız iddia ediliyor. 
Bu ölçüsüz, ve hesapsız gerçek dışı iddiaları yük
sek takdirinize bırakıyorum. Biz, her türlü icra
atımızda olduğu gibi bu kabîl tasarruflarımızın 
da her an cevabını vermek iktidarındayız. Yük
sek Heyetinize bir mukayese vermek için bâzı ra
kamlar arz edeceğim. Bunlar bizden önceki Hü; 
kümetler zamanındaki rakamlardır ve birbirine 
yakındır. Aded olarak, yüzde olarak birbirine 
yakındır. Bizimki, eskiye nazaran daha azdır. 
Aman bizimki az ölmüş, o seviyeye çıkartayım di
ye bir gayretin içinde de değiliz. Olmamız da 
mümkün değil. Manasız, mantıksızdır. Kendili
ğinden geliyor. Bugün bir gazeteden kendiliğin
den biri daha geldi. Ne yapayım ben? Okuyayım 
müsaade ederseniz. Şüphesiz tahkik edeceğim, et
tireceğim; bu hakikaten doğru mudur, değil mi
dir? Bir müfettişimiz var İstanbul'da, bâzı hare
ketleri dolayısiyle Elâzığ'a nakletmiştik. Evet. 
Burada söz konusu olan meseleler bunlar, evet 
Elâzığ'a nakletmiştik. Oradan burada birisine 
mektup yazmış, gazete de nereden geçirdi ise eli
ne geçirmiş. Buyurun. Bu mektupta yakıyor. Ha
len ilköğretim müfettişi orada. «Dolap beygiri 
gibi sinema, sendika, otel arasında dönüp duru
yorum.» Öğretmen yazıyor beyefendi. Diline dik
kat edin. «Dolap beygiri» gibi, evet. «Yalnız çok 
faydalı oldu buraya gelişim. Sosyal mücadele ve 
ilerleme yönünden iyi müşahadelerim var.» Sos
yal mücadele, «işçi Partisinin durumu ve halk 
ye öğretmenlerin tutumu, okunan kitaplar ve ga

zeteler, bu ölü yerde bile mütihiş kitap satılıyor. 
Bütün sosyal yayınlar geliyor. And, Yön ve Sos
yalist Dergisi gırla. Şimdi ben emeklilik özgür
lüğüne kavuşunca yapacağım işi düşünmekteyim. 
Bu taraflardaki İşçi Partisi mensupları köylüler-
ce anlaşılabilir, Karagöz gibi resimli, bilhassa ka-
rikatürlü haftalık bir gazeteye ihtiyacolduğunu 
söylüyorlar. Alacaksın günün cinayet ve hırsız
lıklarını, Meclis dalaverelerini..» Buyurun efen
dim, «Meclis dalaverelerini sosyalistçe köylüye, 
halka anlatacaksın.» Buyurun, buyurun... Evet 
buyurun. (Gürültüler) Evet, «Köylüye, halka su
nacaksın..» Buradaki arkadaşlar, bu, İstanbul'
daki sosyalistlerin işi değil, araya adam girme
den köylü kendiliğimden gazeteden birşey anla
malı diyorlar. İstanbul 'dakiler bu işi beceremez
ler, Halkın anlayacağı bir şekilde tertiplenmeli-
dir, demek ister. Mütehassısını bulalım bu iş için 
diyor. «Bizim Kurtuluş *talki» - herhalde bir mec
muanın adı, okumadım, görmedim, bilmiyorum -
«Köylü toprağı kavut karikatürü» - Köylü top
rağa kavuş olacak her halde bu - pek «tutum
muş». 

MAHMUT BOZDAĞAN (Adana) — Kavut 
olacak, bir nevi kurutulmuş tahıldır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Görüldüğü gibi aşırı sol pro
paganda yaptıklarından dolayı öğretmenlerin o 
gazete yazıyor artık, kavutluğu çok görmüş. Di
ğer tarafı da iyi etmişim diyor bana. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu bir hâdise, 
basit bir hâdise. Şimdi, bu doğru mu, değil mi? 
Fotokopisi olduğuna göre doğru olduğu anlaşılı
yor. Şimdi, ben bu öğretmeni ne yapayım? Millî 
Eğitim Bakanısınız. Muhterem beyefendiler; (gü
rültüler) tekaütlüğünü istemiş, tekaütlüğe sevk 
etmek lâzım. Şimdi bu öğretmen ne olacaktır? 
Bu meseleler bize ya gazeteden intikal eder yahut 
birisi ihbar eder. Bunu hepiniz bilirsiniz, bü
tün arkadaşlar da bilirler. Ama politika olsun.di
ye bunlar ısrarla söylenmektedir. Öğretmenleri 
acaba bir tarafa çekebilirmiyiz diye bir gayre
tin içinde söylenmektedir. Bunlar hiçbir za
man muvaffak olamıyacaklardır. Çünkü artık 
keşfedilmiştir, keşif neticesi ortaya çıkmıştır. 
Evet. Şimdi yapılacak iş müfettişe vermek; 
müfettiş gidiyor, teftiş ediyor, tesbit ediyor, 
tesbit ettikten sonra rapor veriyor, teklif yapı
yor ve Bakanlığa geliyor, Müdürler Encüme-
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ninde oturuluyor, konuşuluyor, ne yapalım, 
ne edelim, atalım, nakledelim, keselim neyse ne 
yapmak lazımsa onu yapıyorlar, neticede bana 
geliyor ve ben de buna «peki» diyorum. Başka 
şekli yoktur. Eğer ben buna bu muameleyi tat
bik etmezsem o takdirde 125 000 öğretmeni töh
met' altında bırakmış olurum. Buna hakkım 
yoktur. Bunu yapmaya mecburum. 

Muhterem arkadaşlar; şu veya bu miktarda 
öğretmen nakledilmiş, Bakanlık emrine alınmış 
meselesi mühim değildir. Az alınmış çok alın
mış mesele değildir. Gönül bir tane dahi alın
masını istemez. Bir öğretmenin sıkıntıları, ha
yat şartlarımız bellidir. Bunu kimse istemez. 
Ama bu türlü hareketler açıkta bulunduğu için 
ve gazeteye intikal etmiş bulunduğu için ve bu
gün intikal ettiği için arz ettim. Diğerlerini 
arz etmiyorum. Çok enteresan hâdiseler olmuş
tur. Bunları arz etmekten çekiniyorum. Biraz 
önce söylediğim gibi öğretmenlerin hepsine aca
ba bunda da var mı gibi bir istifhamın doğ
masını istemiyorum. Evet. Eğer biz öğret
menlik mesleki ile kaabilitelif olmıyan bâzı dav
ranışlar karşısında kayıtsız kalsaydık büyük ve 
şerefli öğretmen kütlesi asıl o takdirde huzursuz 
ve tedirgin olacak ve Türk oyu huzurunda kar
şılıksız kalan bu suçların hicabını duyacaktı. 
Sözlerimin başında da belirttiğim gibi büvük 
öğretmen kütlesinin şerefli vazifesinin sorumlulu
ğunu müdrik bulunduğundan asla şüphemiz 
yoktur. Eğer Türk öğretmeninin görevini haki
katen huzur içinde yapmasını istiyorsak, onun te
dirgin edilmemesini samimî olarak arzu ediyor
sak, politikacılar olarak onları rahat bırakalım. 
Meslek teşekküllerine ve öğretmenler arasına po
litika sokmıyalım. 

Sayın mili etvekill eri; 
Bir başka problem olarak yurdumuzda akade

mik öğrenime karsı duyulan genel sempatiden 
bahsedeceğim. Burada konuşuldu bu mevzu da. 
Bu avm zamanda bâzı değer hükümlerine dava-
nan bir kevfivettir. Aileler çoğunlukla çocukla
rının fakülte veya yüksek okul mezunu olmala
rını istemektedirler. Orta dereceli meslek ve tek
nik okullarımızda okuyan gençler de avnı arzu
dadırlar. Liselerimizin ve yüksek öğretim ku
rumlarımızın süratle artması ve kalabalıklaşması 
bunun neticesidir.- Halbuki iş muvazenesi iyi 
kurulmuş olan Batı memleketlerinde durum biz

deki gibi değildir. Hattâ bazan aksinedir. Çün
kü her memleketin teknik sahada bilhassa orta 
derecedeki elemanlara ihtiyacı yüksek derece
deki elemanlara nazaran daha fazla olmaktadır. 
Bizde de Devlet Plânı bunu göstermektedir. Bu 
durumun devamı sonunda yüksek öğretim ku
rumlarımızdan yetişenlerin bâzı sahalarda az, 
bâzı sahalarda fazla olması birtakım sosyal mu
vazenesizliklere yol açacağı gibi, fazla olanların 
Devlet sektöründe çalıştırılması daima mümkün 
olamıyaeağı için bundan yeisler ve buhranlar do
ğacaktır. Üniversitelerimizin bu mühim mese
leye bizimle beraber daha yakından eğilmelerin-
deki ve çarelerini araştırmalarmdaki faydayı 
burada izaha lüzum görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Akademik öğrenime gösterilen genel temayül 

sonunda bir kısım ortaokullarımızda sınıf mev
cutlarının normal ölçüleri haddinden ziyade aş
mış olması ve bu sebeple öğretmenin fonksiyo
nunun lâyıkiyle yapma imkânı bulamaması me
selesine. temas edeceğim. Arz ettiğim gibi Millî 
Eğitim amaçlarımız istidatları, kaabiliyetleri te
mel olarak almış bulunmaktadır. Bu görüş ilme 
ve pedagojiye mutabıktır. Bilindiği gibi istidat
lar ve kaabiliyetler yaratılıştan gelen potansiyel
lerle bunlardan faydalanılarak insanlara belli 
işler için kazandırdığımız yatkınlıktır. Ancak 
gözden uzak tutulmaması gereken nokta şudur : 
Herkes her şey olabilecek vasıfta yaratılmadığı 
gibi, istidatlar da her insana aynı ölçüde veril
memiştir. Bir fert kendi istidadı yönünden orta 
bir seviyeye ulaşma gücünde iken, bir başkası aynı 
sahada bir milleti temsil edecek kudrette bir se
viyeye, bir deha seviyesine ulaşabilir. Eğitimin 
vazifesi her ikisinin de ancak kendi potansiyelleri 
nisbetinde en üstün seviyeye varmalarını sağla
maktır. Bu gerçeğin herkesçe bilinmesi başarılar 
ve başarısızlıklar değerlendirilirken hesaba ka
tılması gerekir. Bu bakımdan istidatların teş
hisi ve kanalize edilmesi bizim için çok mühim
dir. Bunu bâzı memleketler eğitimin bir bölü
mü olarak ele almışlardır. Fransa'da yapılan son 
reforma göre lisenin sonuna kadar oryantasyon 
devam etmektedir. Biz memleketimiz için çok ye
ni olan bu konuda maalesef yetişmiş elemanlara 
pek az sahibiz. Öyle ki, meselâ oryantasyon ka
demesi olan ortaokullarımıza birer rehber öğ
retmen verme imkânından daha uzun zaman 
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mahrum kalacağız. Bu işi ancak branş öğretmen
leri ile yürütme mümkün olabilecektir. Fakat 
bu güç şartlarla haddinden çok kalabalık sınıf
larda öğretmenlerimiz bu işi nasıl başarabilecek
lerdir? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Müsaadenizle burada Bakanlığımız Talim 

Terbiye Dairesince yapılan bir araştırmadan 
bahsedeceğim. Muhterem arkadaşlarım, bu konu
da biraz vaktinizi alacağım. Vaktinizi alışı
mın sebebi, bu mesele memleketimizin en mü
him problemlerinden birisidir, okullarımızın 
en mühim problemlerinden birisidir. Çocukları
mız çok miktarda okula gelmekte ve okulu dol
durmaktadırlar. Ama yeter miktarda ve seviye
de yetişememektedirler. Bunu burada açıkça ifa
de etmek isterim. Okullardaki bugünkü bu hal 
iktidarımıza ait bir hal değildir. Esasen. Millî 
Eğitimin -başarısını bir veya iki sene içerisinde 
ölçmek de mümkün değildir. Bina yapmayı, 
öğrenci adedinin çoğalmasını, yeni okul açmayı 
övünerek söylivebil irsiniz, ama kaliteyi övüne
rek söylemek mümkün değildir. Bunun kökleri 
çok eski yıllara bağlıdır. Biz bugün aldığımız 
tedbirlerle üç sene sonra, dört sene sonra bunun 
neticesini alacak değiliz. Ama 10 sene sonra, 
15 sene sonra bunun neticelerini alma imkâ
nını bulacağız. Bugünkü sıkıntımız, bu mâna
da sıkıntılarımız varsa bu, bundan 10-15 sene 
evvel alınmamış tedbirlerin neticesidir. Bu 
araştırmanın bir maddesine göre, gerek ortaokul
larımızda, gerek liselerimizde öğrencilerimizin 
yarıya yaklaşık bir kısmını sınıf tekrarlıyan-
lar teşkil etmektedir. Eğer sınıf tekrarlama
lar olmasaydı, bu okıılarımızm mevcutları ya
rıya yakın azalacaktı. Veya bugünkü imkânla
rımızla müesseselerimizi iki katma yakın bir 
miktarda çoğaltabileccktik. Aynı araştırma bize 
şunu da göstermiştir ki, sınıf tekrarlamalar 
yüzünden sınıflar yükseldikçe çocuklarımız ara
sında yaş farkları da yükselmektedir. Nite
kim ortaokulun son sınıfındaki normal yaş 13 
veya 14 tür. Fakat bu sınıflarda askerlik çağma 
girmiş 20-21 yaşındaki çocuklarımız da okumak
tadır. Bu misal maalesef bir ekstrem değildir, 
mevcut yönetmeliklerin bir neticesidir. 

Ana - baba veli olarak 13-14 yaşındaki çocuk
larının 20-21 yaşındaki diğer çocukla yanyana 
okumasını gayet tabiîdir ki, hoş karşılamamak

tadır. Ve bu tabiîdir. Bunu geçen de söylemiş
tim ben de, dediler ki, «Kızlarla erkekleri yan
yana okutmak istemiyor Vekil Bey» dediler. Ak
si çıkıyor daima sözler, tasrih etmek istiyorum. 
Böyle bir düşüncemiz yoktur. Yaş itibariyle 
esasen yanyana bulunmalarında mahzurlar var
dır, büyük eğitim mahzurları vardır. Hayatla
rının buhranlı çağlarında ayrı gruplar teşkil 
etmeleri gereken muhtelif yaşlardaki çocuk
ların bir araya getirilmesi normal sınıf ya
şındaki çocukların aleyhine olmakta, disiplin 
hâdiselerine sebebiyet vermektedir. Sınıfları
nın normal yaşları üzerindeki öğrencilerin ba
şarıları hemen daima aksıyarak yürümekte
dir. 

Diğer taraftan, sınıf tekrarlamalar Millî Eği
tim bütçemiz ve memleket ekonomisi için de bü
yük bir külfet teşkil etmektedir. Ortaokullarda 
bir öğrenci için, ortaokulun devamı müddetince 
8 037 lira, liselerde ise 10 992 lira harcanmak
tadır, bir öğrenci için. Eğer okul tekrarlama
lar bir miktar azaltılacak olursa, yarıya indirile
cek veya daha çok azaltılacak olursa, ki orta
okullarda iki seneye, liselerde, bir defava mahsus 
olmak üzere yapılması muvafık mütalâa edil
mektedir, şüphesiz bir çocuk için Devletin sarf 
ettiği para miktarı da daha azalacaktır. Burada 
mühim olan mesele sınıfta kalan çocuğun ne ile 
meşgul olacağı meselesidir. Bu da okullarımızın 
kapasitelerine göre veya gece öğretimi şeklinde 
gene yandan muhtelif istikametlere gitmek su
retiyle çocuklarımızın bu ihtiyaçlarım karşıla
mak imkânı hâsıl olacaktır. Ve böylece sınıfla
rımızı 70 - 80 kişilik sınıflar olmaktan çıkarıp 
daha az mevcutlu sınıflar haline getirmek, do-
layisiyle öğretmenin vazifesini daha kolaylıkla 
yapması ve öğrencisini daha iyi yetiştirmek im
kânını sağlamak mümkün olabilecektir. Yaptığı
mız bu araştırmalar şüphesiz anketler halinde de 
Öğretmen arkadaşlarımıza duyurulacak, mütalâ
aları alınacak ve bundan sonra yönetmelikte ge
rekli derişiklikleri yanmak suretiyle tatbikat sa
hasına konulacaktır. Şüphesiz bununla ilgili ola
rak imtihan yönetmelikleri de değiştirilmiş ola
caktır. 

En mühim meselelerden birisi, çocuklarımı
zın kolayca öğrenimlerini sonuçlandırmak arzu- -
sunda olmaları meselesidir. Güçlükler ne kadar 
fazla olursa çocuklarımız o güçlükleri tırman-
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mak suretiyle, hayatın güçlüklerine de alışmak 
imkânını bulacaklardır. Bu bakımdan kolay sı
nıf geçme sistemi yerine biraz zor sınıf geçme 
sisteminin getirilmesi ve disipline edilmesi şart
tır. Nitekim bugüne kadar yapılan tatbikat şu
nu göstermiştir ki, kolay sınıf geçmeler daima 
daha çok tembelliği teşvik etmiş, zor sınıf geç
meler de çocuğun daha çok çalışmasını teşvik et
miş ve sağlamıştır. Ortaokullarımızda aka
demik öğrenim yapması gerekenlerle, meslek ve 
teknik istikametinde yürümesi gerekenleri teş
his etmek de önplânda gelmelidir. Bu hususta iyi 
hazırlanmış testlerin bir dereceye kadar yardımı 
^olabilir. Fakat asıl mesele, öğretmenin öğrenci
leri ile yakından meşgul olabilmesi, onları taki-
bedebilmesidir. Ortaokul müfredatını bu bakım
dan gözden geçirmekteyiz. Bâzı derslerin ayrı 
ayrı öğretmenler tarafından değil, grup halin
de bir tek öğretmen tarafından okutulup bir ara
da değerlendirilmesi mümkündür. Ayrıca, orta
okullardaki iş saatlerini belli istidatlardaki ço
cuklar için ayrı bütünler halinde kullanmayı da 
düşünüyoruz. Diğer taraftan eğitim enstitüleri
ne verdiğimiz yeni şekil ortaokullarda yapmayı 
düşündüğümüz bu değişikliğe de uygun gelmek
tedir. 

Şu tedbiri almayı da zaruri görüyoruz : Sınıf 
tekrarlamalar orta dereceli okullarımızın birin
ci devrelerinde en çok ikiye, ikinci devrelerinde 
de bir defaya inhisar ettirilmelidir. Düşündüğü
müz tedbirlerden bir diğeri de değerlendirme 
sistemimizde yapmak istediğimiz değişikliktir. 
Bu sistemimiz uzun yıllardan beri teferruatla 
karışık bir hale gelmiştir. Mevcut sistemin esası, 
genel kültüre ve meslek bilgisine taallûk eden 
konuların her biri için eşit değerler tanınması
dır. Son yıllarda bir arıza olan tek ders meselesi 
de bu telâkkinin neticesidir. Yeni değerlendirme 
sistemimizde uyacağımız prensip büyük ihtimal
le şu olacaktır : Her öğrenci dengesini, belli ko
nulardaki üstünlüğü ile sağlıyabilecektir. Fakat 
bu, formasyonu bakımından gerekli görülen 
alanlarda öğrencinin zayıf kalmasını müsamaha 
ile karşılamak anlamına gelmemelidir. Yeni de
ğerlendirme sistemimizi tesbit etmeden önce mes
lek camiamızda konunun incelenmesini temin 
bakımından bir anket yapmayı düşünüyoruz. 
itiraf edeyim ki, Bakanlığımız muhtelif icraat
larla uzun bir süredir daha çok başarısızlıklarla 

meşgul olmuştur. Bundan sonra önplânda başa
rıların değerlendirilmesi yoluna gidilmelidir. 
Yurdumuzun ve milletimizin geleceğini hakkiyle 
elinde tutacak çalışkan çocuklarımızın kendi 
hallerine bırakılmalarına elbette vicdanlar razı 
olmaz. 

Burada muhterem arkadaşlarım, olgunluk 
sisteminin yeniden ihdası meselesine de temas 
edeceğim. 

Olgunluk imtihanları uzun bir süre tatbik 
edilmiş, sonradan mühim bir sebep yokken terk 
edilmiştir. Son yıllarda bir mânada üniversiteye 
hazırlık kademesi sayılan liselerimiz dışındaki 
okullarımızın mezunları ve öğrencileri öğrenim-' 
lerine üniversitelerimizde devam etmek arzusu 
ile böyle bir imtihanın ihdasını istemeye başla
mışlardır. Olgunluk, genel kültür temeline daya
nan milletlerarası bir standarttır. Bunda seviye
yi düşürücü tasarruflara gitmek de doğru de
ğildir. Bilhassa son yıllarda fezanın fethi ile 
ilgili başarılardan sonra olgunluğu lüzumlu gör-
miyen memleketler dahi genel ve yüksek öğreni
me temel olan bir ortak kültüre ve belli sevi
yede zihin formasyonuna yeniden önem ver
meye başlamışlardır. Çünkü yüksek öğrenim 
görenler yarın Devletin en üst idare kademelerin
de iş göreceklerdir. Bunların üstün dünya görücü
ne ulaşmaları ve bir arada iş 'görmeleri bakı
mından rahatlıkla anlaşmallarını kolaylaştıra
cak müşterek bilgileri ve kültür değerlerini 
kazanmış bulunmaları şarttır. Akademik va
sıftaki orta öğrenimin hedeflerinden biri insan
ları ilim konularında derinlik duygusuna ula,ş-
tamak ve ilmî şüpheciliği zihinlere yerleştirmek
tir. Çağımızda bu cllmadan ilim basamazımı 
ayak basmanın imkânı yoktur. Bu itibarla biz 
olgunluk müessesesini üst kademelerin, gerek
tirdiği akademik derecelerin ilki olarak, yük
sek öğrenimin icaplarına göre ayarlamak du
rumundayız. Muhtelif ortaöğretim kurumları
mızda okutulan ve zihnî formasyona yardım eden 
vasıfta görülen ders çeşitlerini olgunduk konu
su olarak değerlendirme cihetine de gideceğiz. 
Bugünkü gibi Fen ve Edebiyat şubesi di arak 
iki grup olarak değil, beş veya altı grup ola
rak öğrencileri ayırmak yoluna gideceğiz. 

Okullarımızda yapılması gereken ıslahat 
konuları arasında sık sık ele alınan meseleler
den biri de müfredat programları ve ders ki-. 
ta'plarıdır. Müfredat, bilindiği gibi okunacak.] :o-
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nuların bir nevi plânıdır. Bu plân zaman zaman 
ele alınır, değerini kaybetmiş olan konular çı
kardır, bunların yerine çağdaş yeniliklerle ve
ya güçlerle ilgili konular 'getirTir. Aynı za
manda, konular arasında yeni kompozisyonlara 
ve sınıflararası yen^ ayarlamalara gidilir. Müf
redat meselesi hakikaten ihtisas istiyen güç bir 
çalışma işidir. Çünkü dersin gerektirdiği me
totla yakından ilgilidir. Ders kitabı da müf
redatın uygulanmış bir şeklidir ve öğrenciye 
öğretmenin yanında bulunmadığı saatlerde yar
dım eder. Fakat sadece müfredatla iş bitmemek-
tedir. İyi bir program, kötü bir uygulama ile 
veya iyi hazırlanmamış ders kitabının tesiri ile 
umulan faydayı sağlamıyabilir. Binaenaleyh, 
müfredatı düzeltmek eğitimin selâmetini te
min her zaman mümkün değildir. Ve müfredat 
ıkonusunun ders kitapları ile birlikte ele alın
ması zarureti vardır. 

Bakanlığınız bu konuda ilköğretim müfre
dat programının değerlendirilmesine devam et
mektedir. Bu yıl bunun neticesi alınacak, deği
şiklikler yapılıp yapılmıyacağı tesbit edile
cektir. 

öğretmen okullarımızın müfredatı ile ya
kından meşgulüz ve yeni bir müfredat hazır
lanmaktadır. Dört yıllık yeni şekle göre bu in
tibak ettirilecektir. Eğitim enstitüleri iki değil, 
dört bölüme ayrılmış bulunduğuna göre yeni 
müfredatlar yapmak zarureti vardır ve ça
lışmalar başlamıştır. Ortaokullarımızın müfre
datlarında da yine aynı şekilde oriyantasyon 
imkânını hazırlıyacak şekilde çalışmalar baş
lamıştır. İmam - hatip okullarımızın müfredat 
programı hazırlanmıştır, yakında tatbike kona
caktır. Lise müfredatlara da yine aynı şekilde, 
bilhassa fen derslerinde yeni denemcCcr yapıl -
!ma,ktadır. Her ne kadar bir parti sözcüsü bu
rada denemeleri lüzumsuz addetmiş ise de ge
lişmek ancak deneme ile mümkündür, diye ce
vap vermek suretiyle bu denemelerden elde ede
ceğimiz neticelere 'göre de müfredat program
larında 'lâzımgelen, bilhassa fen derslerinde de
ğişiklikler yapılacatır. 

İlk ve orta dereceli okullarımızda sosyal 
konulardaki müfredat programilarınm yeniıleş-
tirilmesinde Türk tarihinin Atatürk tarafından 
tesbit edilmiş bulunan geniş kadrosunu muha
faza etmek, yurdumuzun varlıklarını ve değer
lerini önplâna almak, sanat ve fikir mahsulleri

mizden daha çok faydalanmak suretiyle millî 
terbiyemiiie ilgili ünitelere daha tesirli bir pers
pektif kazandırma hususunu tercih ediyoruz. 
Bu konularda, bilhassa burada biraz önce bah
sedildi, 27 Mayıs konusu eğer bütün partiler 
tarafından aynı derecede belirtilirse, kitaplar-
daki yazılış tarzı yadırganmamış cCur, gibi bir 
ifadede bulunuldu. Derhal şunu arz edeyim 
ki, 27 Mayıs konusu kitaplarda maalesef iyi 
işlenmemiştir. Talim Terbiye Dairesi ile yaptı
ğım temasta bu konu ele abnmıştır. Bu konu, 
aynı çatının altında, aynı sırada yan yana otu
ran, babaları şu veya bu sebepten birbirine 
eskiden küsmüş ve fakat şimdi yan yana oturmak
ta, barışmış güzel güzel konuşmakta bulunan ço
cukları kitaptaki bâzı cümleler yoliyle ayır
maya devam etmek sistemini tutmak: katiyen 
doğru değildir. (Alkışlar) Esasen 27 Mayrsı 
bu mânada anllamamak lâzımgelir. 27 Mayıs 
ilk günü söylenen bir sözle, kardeş kavgasını 
önlemek için ortaya getirilmiştir. Konmuştur 
ve yapılmıştır. O takdirde kardeş kavgasını, 
kavga kelimesini bir kenara bırakayım, kar
deş küskünlüğünü dahi devam ettirmeye hak
kımız yoktur. Hele bunu çocuklarımıza 
aşılamaya katiyen hakkımız yoktur. Bun
ları güzel bir şekilde ortaya koymak lâzım
dır. Hattâ şunu arz ediyorum, tetkikat yap
tırıyorum; örnekler getirtiyorum : İkinci Har
bin sonundan itibaren Batıda okunan okul
larda ki, tarih kitaplarında tarihî bölümleri 
kesilmiş ise, 1945 ten sonra yok ise tama-
miyle kaldırmak lâzımdır, biz de kaldıra
lım. Tarih, eskidikçe tarihtir. Yeni, tarih 
değildir. Çünkü hisler hâkimdir. Yanlış oku
tabiliriz çocuklarımıza, buna hakkımız yok. 
Tarih okumuş bir arkadaşınız olarak ve ho
calığını yapmış bir arkadaşınız olarak, arz 
ediyorum. Kolay değildir hislerden uzakta 
tarih «okutmak, yakın devrin tarihini okut
mak, kolay değildir. Şimdi bu mânada 
yahut da yalnızca yurttaşlık bilgisinde net 
olarak, vakıa olarak zikretmek lâzımdır. Bir
birimizi rencide etmeye artık lüzum yoktur. 
Esasen 27 Mayısı bu mânada anlamaya mec
buruz. Başka türlü yanyana oturamayız ar
kadaşlar. El ele vermemiz lâzımdır. Ve 27 
Mayısı biz başka türlü düşünmüyoruz. (A. P, 
siralarından alkışlar.) 
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Bilhassa bu tarih kitaplarında sanat ve 
fikir mahsullerimizden daha e ok faydalan
mak suretiyle, kitapların konusu olarak, 
millî terbiyemizle ilgili ünitelere daha çok 
tesirli bir hava vermesi bakımından bir deği
şikliğe gitmek mecburiyetimiz vardır. Ço'k 
sola çekenler ufak kapılardan büyük giriş
ler yapabilirler. Bunu kapatmaya mecburuz 
arkadaşlar, başka yolu yoktur. 

Ders kitapları konusunda Batıdan tercü
me edilecek bâzı kitapların örnek olarak 
yayınlanması suretiyle gerek öğretmenleri
mizin, gerek müellif lcrimizin bunların metot 
ve anlatımından faydalandırılması cihetine gi
dilecektir. Kitap yazma serkeştir. Ve Ba
kanlığımızca kabul edilmiş kitap1! arm da 
neşri yapılmaktadır, neşredilmektedir, müsaade 
edilmektedir. 

Burada kitap ticaretinden bahsedildi. 
Muhterem arkadaşlarım; bir kanun vardı, 

bu kanuna göre Bakanlık da kitap yazdırabi
lir; bundan faydalanılarak örnek kitaplar 
yazdırılacaktır. Kitaplarımız, açık söylüyo
rum, güzel değildir, kâğıtları bozuktur, re
simleri okunmaz, altındaki sualler tuhaftır. 
şudur budur, birtakım eksiklikleri vardır, 
'bugünün anlayışına uymamaktadır. 20 sene evvel 
belki güzeldi. Bunu değiştirmek mecburiye
tindeyiz. Ama kitabı tek kitap sistemine ge-
tiremeyiz. . Tek kitap sistemi çok dar bir 
düşünce ve bizim A. P. nin anlayışına da uy
maz, bir düşünce getirebilir. Ancak münakaşa 
'konusu yapılabilecek, mukayese yapılabilecek 
bir kitap ortaya koyabiliriz. Ve bunu Ba
kanlığımız koyacaktır. Öğretmen hangisini 
beğenirse onu okutur ve bizim örnek diye 
koyduğumuz kitaptan da örnekler almaik su
retiyle diğer müellifler de daha iyi kitap 
yazabilirler. 

Okullarımızdaki disiplin meselesine de te
mas etmek istiyorum. Çünkü bu mesele son 
yıllarda başlıca şikâyet konularından biri 
haline gelmiştir. Zora ve baskıya dayanan 
rejimler için disiplin meselesi belki söz ko
nusu bile -olmaz, fakat demokraside disiplin 
aynı zamanda ahlâkın zaruri bir unsuru 
olarak mühimdir. Demokratik rejimin uygu
landığı bütün memleketlerin öğretim ku
rumlarında disiplin önplânda gelmektedir. 

öğrencilerin davranışlarından bizar olan ve 
'bu hale katlanmaya mecbur tutulan bir öğret
menin şevkle, istekle çalışamıyacağı kendini 
öğrencilerine veremiyeceği ve bundan da mem
leketin zarar göreceği gayet tabiîdir. 

Çok sayın arkadaşlarım'," 
Burada bir hususu daha belirtmek istiyo

rum. Son yıllarda yüksek öğrenim gençliği 
iki ayrı teşekkül içinde gruplaşarak birbir
leriyle âdeta si yaslı bir mücadeleye girişir 
hale gelmişlerdir. Öğrenci teşekküllerinin ku
ruluş gayeleri dışına çıkarak günlük poli
tika ile meşgul olmaya başlamalarının bu 
neticenin meydana gelmesinde müessir -olduğu 
aşikârdır. Gençliğin bu suretle iki ayrı kampa 
bölünmüş gibi görünmesinin memleket men
faatleri ile bağdaşamıyacağı da aşikârdır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu da bu 
konuyu ciddiyetle incelemiş ve ilgili yer
lerin tetkikine bir rapor sunmuş bulunmak
tadır. Gençliğin, yarının Türkiyesi'nin ger
çekten faydalı elemanları, olarak yetiştirilmesi 
için kullanılması gereken zamanı bu yolda 
âdeta israf edercesine harcamasına, kısa 
zamanda kalkınma ihtiyacında bulunan Türk 
toplumunun tahammülü yoktur. Bütün si
yasi partilerimiz, öğrenci teşekküllerini kendi 
gençlik kolları gibi görmekten mutlaka vaz
geçmelidirler. 

Son zamanlarda yeni bir âdet çıktı; ders
lere toplu boykot etmek. Toplu olarak veya kıs
men boykot etmenin mânası her halde dikkat çek
me anlamına gelmesi lâzım. Bu da olsa olsa bir 
defa olabilir. O da yönetmeliklerinde, usullerinde 
yoktur ama hadi diyelim gençlik coştu bir defa 
yaptı. Bunu günlerce, aylarca hattâ bir yıl de
vam ettirmek lüzumsuz ve manasızdır. Bunu 
gençlerimize duyurmaya çalışıyoruz. Şunu söyle
mek mecburiyetindeyim ki, boykot yoliyle bir 
netice istihsal etmek mümkün değildir. Salim ka
fayla düşünüp, arzu edilen şeyi veya lüzumlu 
şeyi yapmaktan başka şekil yoktur. Boykot yolu 
bunu temin edemez, Bu ancak memlekette bir 
anarşi havası yaratabilir, buna da Devletin ta
hammülü yoktur, doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım,, memleketimizde bir 
yüksek okul ve üniversite ihtiyacı vardır. Bu bi
zim Hükümet programında da kayıtlıdır. Bu ko-

J nuda çalışmalarımız olmuştur. Bu çalışmalarımızı 
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yaparken en önde öğretim elemanı bulmak mese
lesine dikkat etmemiz ieabeder. Netekim, Kara
deniz Teknik Üniversitemiz bugün öğretim ele
manı sıkıntısı içindedir. Bakanlığımız yeni bir 
kanun tasarısı hazırlamış, Başbakanlığa sun
muştur. Ümidediyorum ki 2 -3 gün sonra Yük
sek Meclise gelecektir. Bu kanun çıktıktan son
ra Karadeniz Teknik Üniversitesimizin öğretim 
elemanı sıkıntısının son bulacağı ümidindeyim. 
Bu bakımdan yeni üniversitelerimizi ve yüksek 
okullarımızı açarken öğretim, elemanını temin et
mek konusunun birinci plânda ele aldığımızı da 
burada ifade etmek isterim. 

Bundan başka geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
üniversitelerimiz bilhassa gece öğretimine başla
mışlardır. Bu yıl İstanbul Edebiyat Fakültesi 
bilhassa dil öğrenimi yapmak üzere gece öğre
nimine başlıyacaktır. İstanbul Teknik Üniversi
tesinin de teknik okul kısmı gece öğrenimi yapa
caktır, üç fakülte halinde. Bunlardan başka bir 
de Eskişehir'deki Ticari İlimler Akademimiz de 

,gece öğrenimine başlamıştır. Geçen sene Dil ve 
Tarih' - Coğrafya Fakültemiz gece öğrenimine, 
başlamış, bu sene ikinci sınıfı da devam etmekte
dir. Bu da mevcut üniversitelerimizin kapasite
lerinden âzami derecede faydalanmış olduğumu
zun bir delilidir. Üniversitelerimizin değerli rek
törleri; profesörleri hakikaten bu konuda Bakan
lığımıza ve memleketin okumak istiyen öğren
cilerin ihtiyaçlarına sitayişle, zevkle, şevkle koş
maktadırlar. Bilhassa huzurlarınızda muhtar üni
versitelerimizin bu tutumuna karşı teşekkür
lerimi ifade etmek isterim. 

Bu sene Diyarbakır'da bir Tıp Fakültesi açıl
mıştır. Yalnız öğrencileri FBK sınıfında olmak 
üzere bu sene burada okuyacak, gelecek sene Di
yarbakır'a intikal edecektir. 

Kuruluş halinde bulunan Atatürk Üniversite
mizin de aynı Karadeniz Üniversitemiz gibi 
sıkıntıları vardır. Bu sene sonunda bitecek olan 
kanunun yerine yeni bir kanun tasarısı hazırlan
mıştır. Yakında Büyük Meclise sunulacaktır. 

Yüksel okul statümüzü de tesbit etmek için 
bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Bu çok 
önemli bir konudur. İlköğretim Kanunumuz var
dır, ortaöğretim kanunumuz vardır, üniversite
ler kanunumuz vardır fakat yüksek okulllar ka
nunumuz yoktur. Bu kanuna da Bakanlığımız 
çok ehemmiyet vermektedir. Büyük Meclise ya
dında takdim edilecektir, 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi teknik öğretim 
konularımıza geçmek istiyorum. Türkiye'miz bu
gün bütün gücü ile en kısa zamanda toptan bir 
kalkınma çabası içindedir. Bu, yurdumuz için 
gerçekten kaçınılmaz ve hayatî bir mecburiyettir. 
Müspet ilmin, teknik ve teknolojinin hâkim bu
lunduğu çağımızda kalkınmada geç kalmış ülke
lerin Batı âlemi ile aradaki mesafeyi en kısa za
manda kapatabilmek için olağanüstü çabalar gös
termesi şarttır. Kalkınma halinde bulunan ül
keler için insangücünün çeşitli alanlarda ve sevi
yede yetişmiş insanın önemi aşikârdır. Bunun 
içindir ki, millî eğitimimiz bugün kalkınmamıza 
paralel olarak ilerlemek ve gelişmek zorunda
dır. İşte Bakanlık olarak meslekî ve teknik öğre
time büyük ölçüde önem vermemizin sebebi de 
bundan ileri gelmektedir. Yurt kalkınmasında 
her kademede iyi yetişmiş kadın - erkek teknik 
personele duyulan ihtiyacı kısa zamanda karşıla
mak, Bakanlığımızca ulaşılmaya çalışılan hedef
lerdendir. Bu hedefe varmak için bir taraftan 
mevcut meslekî ve teknik öğretim kurumları
nın gücünü artırmak bir yandan da bunlara ye
nilerini eklemek, mecburiyetindeyiz. Yapıyoruz. 
Meslekî ve teknik öğretimin bünyesi ve amacı ica
bı iş istihsal hayatı ile yakından alâkası vardır. 
Meslekî ve teknik öğretim, iş ve endüstri dünya
sını yakından izlemek zorundadır. Teknik öğre
tim durmadan araştıran gelişen, yeni yollar ve 
metotlar bulan yaratıcı ve yapıcı bir öğretim sis
temidir. Binaenaleyh sanat ve teknoloji* eğitimi 
Türkiye'miz için bir can damarı mesabesindedir. 

Millî kaynaklarşmızm daha geniş çapta ve 
arzulanan verimlilikte işletilmesi, artan nüfusu
muzun yarattığı problemlerin cevaplandırılma
sı, istihsale yönetilmesi konusunda meslekî ve 
teknik öğretime önemli görevler düşmektedir. 
Bunun yanında yaygın ve sürekli öğretim metot 
ve imkânlarından faydalanmaksızm çağdaş me
deniyetin zaruri gördüğü müstahsil insanı yetiş
tirmek de mümkün değildir. Bu kategoride faali
yetlerin yürütücüsü de yine meslekî teknik öğre
timdir. Şu halde her türlü metotdan faydala
narak genç - yaşlı, kadın - erkek Türk vatanda
şını teknikbilgi, maharet ve meslek sahibi yap
mak, onları üretim ve ekonomik değeri olan alan
lara sürekli olarak hazırlamak başlıca amacımız 
olacaktır. Bu önemli ve hayatî problemlerin çö
zümü elbette bâzı ciddî hazırlıklara muhtaçtır. 
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Bu konuda gereken her türlü hazırlığı yapmak
tayız ve başarıya ulaşacağımızdan <kı emin bu
lunmaktayız. Mesleki ve teknik öğretin! 40 yıl 
içinde gittikeo artan bir gelişme göstermiştir. 
Türk ekonomisi ürerinde de meslekî ve teknik üc
retimin bu gelişmesinin tesirleri olmuştur. Ve 
olmağa devam etmektedir. Bugünün şartlarına 
göre bunlarda ayarlamalar olacaktır, yapılacak
tır. Mugün meslekî ve teknik öğretim dalma 
devam edenlerin nisbeti % 17 dir; kız ve erkek. 
Bu nisbetin yakın memleketlerde olduğu gibi bil
hassa Avrupa memleketlerinde olduğu. % 40 ilâ 
50 ye ulaşması zarureti vardır. Bugün için tek
nik öğretime devam eden öğrencilerimizin. sayısı 
plâna uygun miktardadır. Böyle olmakla beraber 
günden güne bu miktarın artması lâzımdır. 

Muhterem arkada.şiar, 
Sanayi alanında eksikliği hissedilen insangü-

cünün istenen .vasıf ve sayıda yetiştirilmesi mak-
sadiyle orta dereceli teknik okulların ortaokul
lara tekabül eden birinci devrelerine öğrenci alın
makta, öğrencilerin teknik formasyonunun daha 
kuvvetli bir genel kültüre dayanması sağlanırla1]!, 
mevcut atelyeler bu okulların ikinci devrelerine 
tahsil edilmek suretiyle, ikinci devre teknik okul
lardan kapasite artışı sağlanmış bulunmaktadır 
veya bu imkân sağlanmıştır. 

19G3 - 1964 öğretini yılında öğretim süresi üç, 
yıla çıkarılmış bulunan kız enstitüleri öğrenci
lerinin .birer sanat elemanı olarak yetiştirilme
leri sağlanmaktadır. Kız enstitüsü mezunlarının 
iş alanlarına dağılış durumlarının ve yurt ça
pında duyulan kadın meslek elemana ihtiyacı
nın. tesbiti için çalışmalara, girişilmiş buluırmak
tadır. Böylece bu öğretim kurumlarından me
zun olanlar yurt kalkınmasında üretici olarak 
rol almış olacaklardır. 

Kız enstitülerimize bu 7/1] beklenen artışlar, 
maalesef sağlanamamıştır. Bunun sebebi yuka
rı öğretime gitme imkânlarının açılmamış ol
masıdır. Çeşitli olgunluk sistemi ile bu imkân
lar sağlandığı takdirde bu okullarımızda eski 
faaliyetlerine geçme imkânlarını bulacaklardır. 

Ticaret liselerimizin ekonomik hayatımızda 
değerli elemanlar yetiştirmesi bakımından de
ğeri vardır. Bu okullarımız da çeşitli olgunluk 
sisteminde faydalan acakl a rdır. 

Teknik alanda mühendis ihtiyacını karşıla
mak üzere bu sene izmir'de iki; bir tekstil bir 
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teknik okulu ve Elâzığ'da da bir teknik okul 
olmak üzere üç teknik okul açılmıştır. Gelecek 
yıllarda da bu okulların açılmasına öğretim 
üyesi bulunduğu nisbette devam edilecektir. 

Çok muhterem arkadaşlar, 
Millî kültür hazinelerimizin lâyıkiyle derle

nip değerlendirilmesi bakımından gelecek ne
sillere devri, güzel sanatlar alanındaki gayret
lerin daha verimli ve yaygın hale getirilmesi, 
Devlet Tiyatrosu, Türk sahne sanatı ve müzi
ğin geliştirilmesi ile halkın eğitimine hizmet 
edilmesi okul içiıvde bulunan öğrenciler kadar 
okul dışındaki kitaba ve okumaya muhtaç bü
yük. vatandaş kütlesinin de okuma ihtiyacının 
karşılanması, halk kitaplıklarının gelişmesi ve 
çoğalması, millî kültür ve sanat eserlerinin ya
yımı, kültürel faaliyetlerimizin ana hedeflerini 
teşkil etmektedir. Bu faaliyetler, vatandaşların 
tümünün eğitimi ile ilgili bir hale getirilmedik
çe mevziî kalacağı, istenilen sonucun alınamı-
yacağı tabiîdir. Bu sebeple medeni memleket
lerde kitaba, kütüphaneye, müzeye, tiyatro ve 
müziğe, göze ve kulağa hitabeden vasıtalara 
okul. derecesinde hattâ bâzı hallerde okuldan 
daha fazla önem verilmekte, bunların büyük: 
halk topluluklarına olan tesirleri açıkça görül
mektedir. Bundan böyle, kültür müesseselerini 
millet çoğunluğunun ilgi ve istifadesini sağlı-
yaeak şekilde bütün vatan sathına yaymak du
rumunda ve mecbuniyetindeyiz. Bilhassa kita
ba ve kütüphaneye büyük önem vermek, yeti
şen ve yetişecek olan nesillerin kitaptan kü
tüphaneden ve okumadan faydalanma zevkini 
asdıyacak olan okul ve çocuk kütüphanelerini 
süratle; ele almak zorundayız. Diğer taraftan1 

müzeler, güzel sanatların çeşitli kolları, tiyat
ro, opera, bale gibi kültürel faaliyetlerin, millî 
bir şuurla, eğitim sistemimiz içinde yerlerini al
maları ve lâyık: oldukları geniş ilgiyi görmeleri, 
eğitim faaliyeti ile paralel yürütülmesi birinin 
diğe i'i nd en f a y d al a.m 1 m a sı içi 11 ça lış 11 m a kt ad 1 r. 

Son bir yıllık kültür faaliyetleri içerisinde 
büfeciliğimizin menileektimizin sathına gün
den güne daha fazla, yayılmış bulunduğunu, ta
rihî kalelerin onarımına büyük ehemmiyet ve
rildiğini, mevcut kütüphanelere yeni kütüpha
nelerin. inşa edilmek suretiyle eklendiğini ve 
kitap sayılarının çoğaltılmakta bulunulduğunu, 
bu sene Bakanlığımıza tahsis edilen geçen sene-
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ki paradan 6 000 000 lira ile okullarımıza ve 
kütüphanelerimize 2,5 milyon cilt kitap yollan
dığını söylemek istiyorum. Bundan başka mem
leketimizin muhtelif yerlerinde yeni galeriler 
açılmak suretiyle halkımızın sanata karşı olan 
alâkasını çoğaltmak, geliştirmek yine kültür 
mübadelesi çerçevesi içerisinde memleketimizde 
Macar, Bulgar, Tunus, Meksika'dan gelen ser
gilerin açılması, Tahran, Roma, Paris, Lüksenı-
burg, Amerika, Polonya gibi memleketlerde de 
bizim sergiler açmamız gibi meseleler, diğer 
memleketlerle olan kültür münasebetlerimizin 
devamını teşkil etmektedir. 

Senfoni orkestramız bu sene Avrupa'da bir 
turneye çıkmış çok başarılı konserler vermiş dön
müştür. 

, Türk Ansiklopedisinin yayımı eskisine naza
ran üç misli hızlandırılmıştır. Eskiden 3 veya 4 
ayda bir fasild.il şimdi 1 aya indirilmiş hattâ 15 
güne indirilme çalışmaları yapılmaktadır. Böy
lece geçen sene 120 senede tamamlanacağı söy
lenen Türk Ansiklopedisinin çok kısa bir za
manda tamamlanması imkân dâhiline girmiş 
oluyor. 

Eski Türk yazarlarının eserlerinin bugünkü 
nesillerin faydalanacağı şekilde sade bir dile 
aktarma işine devam ediyoruz. Klâsiklerin ter
cümesine devam edilmektedir. . 

Burada bir konuya da temas etmek istiyo
rum. Dil meselesinde hepimizin anhyahilceeği 
bir dili kullanmaya mecburuz, öğretmenin 
söylediği dili çocuk anlamozsa, çocuğun söyledi
ğini annesi - bahası anlamazsa bu keşmekeşten 
bir şey anlaşılmaz ve fayda değil zarar getirir. 
Öğretmen olarak bulunduğum sıralarda bir öğ
rencim bana gelerek, kompozisyon imtihanın
da yeni dille mi yoksa eski dille rai yazayım, 
diye sual sormuştu. Çünkü kompozisyon imti
hanının noticesindeki kapalı olan kâğıtları ya 
yeni dile âşinâ olan öğretmen okursa, çocuk eski 
dille yazmışsa, kirile numara verecek diye kor
kusuna bu f-aıaü sormaya mecbur kalmıştır. Ço
cukları böyle çelişmeler içerisinde bırakmaya 
okullarda hakkımız yoktur. Türk Dil Kurumu 
büyük hizmetler yapmıştır. Büyük Atatürk'ün 
kurmuş okluğu kurumlardan birisidir. Ama 
Türk Dil Kurumunun bu kadar ileri derecede 
anlaşılmaz kelimeler ortaya koyması da okul-
larımızca veya Millî Eğitim Bakanlığınca kaimi 

edümez. Bakanlığımızda daha evvel yapılmış 
bir çalışına vardır. Okullarda arı dil kolu ku
rulsun diye bir talimat vermiş Bakanlığımız. Arı 
dil kolu... Araştırdım bu meseleyi, çocuklar ve
ya okul bu kolda hangi dili konuşacaklar. Bu
nun esası nedir1? Yar mıdır Bakanlığın böyle 
bir araştırması, bir şey tesbit etmiş midir'? Bir 
kitap bir lügat hazırlamış mıdır"? Hayır böyle 
bir şey yoktur. Dil Kurumunun yaptığı bir iş
tir. Dil Kurumu çok aşırı bir derecede dili sa
deleştirmektedir. Bunu açıkça ifade ediyorum. 
Her şeyin burada açıkça konuşulması lâzım: an
laşılmıyor, cümleler anlaşılmıyor. Aulaşılmıyan 
cümleleri bulunan bir kitabı Millî Eğitim Baka
nı olarak satmaya ve okutmaya ben kendimi şah
san mezun addetmiyorum. 

Burada bir mühim mesele daha var. Zararlı 
neşriyat tesirlerinden çocuklarımızı kurtarmak 
meselesi. Bu kanun da hazırlanmıştır. 

Tiyatro, opera ve bale ayrılmak suretiyle bu 
sezonda daha faal bir çalışma hayatına girmiş 
bulunmaktadırlar. Kanunu hazırl an mis. Büyük 
Millet Meclisine nerdoyse bugün veya yarın su
nulmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Talim ve Terbiye. 
Dairemiz geçen yıl aldığımız bir kararla kanuni 
şekline irca edilmiş ve yeni bir kuruluşa gidil
miştir. Bu yeni kuruluş da daha verimli bir 
ealîşma, sakin bir çalışma içerisinde bulunmak
tadır. Bu çalışması sırasında kurul heyeti, mü
şavirlerden faydalanmak suretiyle çalışmalarını 
yapmaktadır. Bunun ötesinde, Teftiş Kurulu
muz da genişletilmiştir. 60 bakanlık müfettişi 
varken adedi 100 e çıkarılmıştır ve böylece git
tikçe yükselen okul ve öğreniei adedlerimizi, öğ
retmen adedini teftiş etmek mümkün hale gel
miştir. Teftiş Kurulu, çalışmalarını bir tüzüğe 
de bağlamış bulunmaktadır. 40 senedir tüzük-
süz çalışan bu kurul, ancak bu sene içerisinde 
yeni bir çalışma programına sahibolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Şûra
sından da bahsetmek istiyorum. Teşkilât Kanu
numuzda yer alan Millî Eğitim Şûrasının ilk 
toplandığı 1939 yılı ile bugünün şartları arasın
da büyük farklar vardır. O yıllarda en çok 
100 ilâ 200 kişi arasında toplanan Şûra bugün 
eğer aynı şartlara göre üye çağrıldığı takdirde 
700 kişi ile toplanacaktır. 700 kişilik bir kurul
dan bir netice istihsal etmenin ne kadar güc ola-
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cağı aşikârdır. Onun için Bakanlığımız, bu Şû
rayı muhafaza etmekle beraber, daha seyrek top
lanması şeklini muhafaza etmekle beraber kısa 
sürelerde senede bir defa veya iki defa toplan
mak suretiyle bir küçük şûra kurmayı tasarla
maktadır. Bu kanun tasarısı üzerinde de çalış
maya başlamıştır. Böyle olunca eğitim mesele
lerimiz çok değerli yetkililer tarafından yalnız 
Talim Terbiyemizin smırı içerisinde değil, mem
leketimizdeki eğitim meselelerimizle çok yakın
dan ilgili değerli şahıslar tarafından sık sık ele 
alınmak imkânı hâsıl olacak ve böylece Şûraya 
giderken daha olgun bir şekle geçmek imkânı 
bulunacaktır. Bu mevzudaki çalışmalarımız da 
ilerlemektedir, buna çok önem veriyoruz. 

Burada zaman zaman konuşulan Teşkilât Ka
nunu meselesi üzerinde de yeni düşüncelerimiz 
vardır. Henüz ilerlemiş değiliz. Çalışmalara 
başlamış bulunuyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Uzun süren mâruzâtımın sonunda şunu arz 

etmek istiyorum. Çalışmalarımızı başlıca müş-
güllerimizi, problemlerimizi, kusurlarımızı huzu
runuzda açıklamış bulunuyorum. Bunlardan 
anlaşılacağı üzere, millî eğitim hayatımızda bâzı 
yeniliklere gitmenin zamanı gelmiştir. Fakat 
'her yeniliğin meyva vermesi ona uygun bir or
tamın bulunmasına bağlıidır. Bu ortam ilk mer-
ıhalde Yüce Meclislerimizin tasvipleri ve müza-
fharetleridir. Memleketimizin ve milleftimizin 
'hayrıma olan her işte olduğu ğilbi bunda da biz
leri destekMyeeeğimiıze eımin bulunuyoruz. 

Çok mulhterem arkadaşlarım, 125 000 öğret
meni, ,15 000 memur ve m<ustaihdemiyl<e birlikte 
140 000 kişilik millî eğitim ailesi, Yüce Meclis
lerin istediği tipte ve 'kabiliyette öğrencileri ye
tiştirecek çok değerli öğretmenlerin elinde va-
vife göıımeye devam edecektir. Memleketdmfe 
gençliğini Türkiye'nin istikbali için en iyi şe
kilde hazırlayıcı olan öğretmen arkadaşilarımı 
ve bakanlıkta çalıştığım arkadaşlarımı takdir 
etmemek mümkün değildir. Bu vesile ile bura
daki edindiğimiz bilgilerle ve tenkidlerle daha 
iyi bir çalışma yılma gireceğimizi ümidediyo-
rum. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru varmış efen
dim. Kürsüden lütfen ayrılmayın, buyurun Sa
yın Onan, sorun sorunuzu. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşdhir) — Kırşe-
şir, Mucur, Kaman, Çiçekdağı ortıaokullarımdaki 
ımünlhal öğretmenlikler ne zaman tama'mlana-
cafctır ? Bu sorularımın Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Efendim yalnız Mucur, Ka
mam, Çiçekdağı ortaokullarında löğretrnenimiz 
eksik değildir. Bundan başka birtakımı okulla
rımızda, birçok yerlerde eksik öğratmenllirimiz 
vardır. Bunlar daiha ziyade fen öğretmenleridir. 
Türkçe, tarih - coğrafya öğretmenlerimiz var
dır ve her yende mevcuttur. Bunlar eksik ise 
derîhal tamamlamaımız mümkündür. Fen öğret
menlerimiz ise buldukça tâyin ediyoruz ve bir 
gün dahi bekletmiyoruz. Şubat döneminde me
zunlar olacaktır. Onlardan bu 'buyurduğunuz 
yerlere öğretmen vermemiz mümkün olur sanı
yorum. Veririz ve kapatırız. Gelecek yıllardan 
itibaren, bilhassa biraz önce verdiğim misfcete 
göre, bunlardan da sıkıntımız azalmış olacak
tır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — İkinci se
rum: Şimdiye kadar Devletten yardımı alma
mış bu yüzden geri kalmış olan Kırşefhir ve köy
lerine okul yapılması için bu sene yeteri kadar 
maddî yardımda bulunulacak mıdır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — 222 sayılı Kamuma göre büt
çede ayrılmış bulunan para blir programı ve plân 
dâhilinde ve bir puvanlama esasına istinaden 
dağıtılmaktadır. Kirş elıir i n kisvesine düşen 
para da gönderilecektir. 

SÜLEYMAN ONAN ('Kırşehir) — Üçüncü 
sorum; halen Tarım Bakanlığıma bağlı olan ta
rım liselerinin millî eğitime bağlanması hakkın
da Bakanlık elarak ne düşünülüyor ? (Bakam so
rulara tatmin edici cevap vermiyor sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verip ver
im emekte muhtardır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bu mesele henüz bir Bakan
lık tarafından ele alınmıştır. Bakanlığımıza he
nüz intikal etmemiştir. İntikal edinee düşünü
lecektir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Son se
rum; eğitim enstitülerime tarım kollarının ilâ
vesini, köy okullarında ve halk eğitiminde ta
rım derslerinin konulmasını uygun buluyor 
musunuz ? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bir bakan olarak burada 
ihtisasla ilgili bdr meselede derhal evet dememi 
mümkün değildir. Talim - Terfbiye Dai
remiz gereğini düşünür. Hamğilsi uygunsa onu 
yapar. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüee, 
buyurun sorunuzu sorun. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Bu sene ne kadar sanat enstitüsü açmayı dü
şünüyorsunuz ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Sanat enstitüsü açmak ol
dukça pahalıya malalmaktaidır. Bina yapmadan 
sanat emistitüsü açmak küç olmaktadır. Çünkü 
atölyeler mevzubahistir. Atölyeler mevzubahso-
lunca sanat ensltiltülsü açmalk kolay olmamakta
dır. Geçen sene üç tane erkek sanat enstitüsü 
(açtığımızı hatırlıyorum. Bu sene binaları ya
pılmış olarak vereceğim rakam üçten aşağı ol
mamak lâzımlgelir. Şu anda hakikî rakamı bil
miyorum. Sonra takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler buyurun so
runuzu sorunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Daha m e l 
bu sorumla ligili yazılı bir soru vermiştim. 
Atatürk Üniversitesine bağlı Edebiyat Fakül
tesinden mezun olacak öğrencilerim bir endişe
leri vardır. Proğnaım değişmekitedir, buradan 
•mezun olduğu zaman nerelerde nıe şekilde çalı
şacaklarından endişe duymaktadırlar. Sayın 
Bkaan bu hususta rte düşünüyorlar? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — öyle ise yazılı sorunuz ce
vabımı beklememizi istirham ederim efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Epey uza
dı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Biran evvel gönderilmesini 
temin ederim, efendim. 

BAŞKAN — Böyle karşılıklı olarak konuş
mayın Sayın Diler. Sordunuz, cevabını sonra 
vereceğini söyledliler, sabredin dediler, Tekrara 
hacet yok. 

Buyurun Sayın Kılıç sorumuzu sorun. 
1LYAS KILIÇ (Samisun) — Dağ köylerine 

yıolsuzlu'k dolayısı ile okul yapılmadığı bir ha
kikattir. Yolların yapıımı ise köylünün yardımı 
ile karma bir şekilde Hükümet tarafından ya

pıldığına göre ve dağ bölgelerinin de fakirlik 
durumu sizce malûm olduğuna göre, dağ köyle
rinin okullarının yapılması için yollarına önce
lik verilmesi bakımından valiliklere bir tami
miniz var mıidır? Veyahut da olacak mıdır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Efendim Sayın llyas Kılıç 
arkadaşımız mühim bir noktaya temas ettiler. 
Bu, okulu bugüne yapılmamış köylerimiz iki 
grupta toplanabilir ki, bir bu türlü, hem bir 
program dâhilinde sırası gelmemiş olduğu için, 
hem bir dağ köyü olduğu için, müşkilât 'bulun
duğu için yapılamamıştır, hem de çıok küçük 
köy olduğu için, çlok dağınık olduğu için, pa
halıya mal olacağı içlim yapılınatmışıtır. Nüfus 
dağınık olduğu için yapılmamıştır. Bir kısmını 
bölge okulları yapmak suretüyle karşılanmaya ça
lışıyoruz. Bir kısmını ise, buyurduğunuz gibi, 
daha pratik olarak taşınması kolay olan mal
zeme ile yapılması yoluna gidiyoruz. Nitekim 
hunun içim biraz önce arz ettim, Nafıa Vekâle
tinde bir çalışma yapılmış, daha ucuza ve daha 
portatif bir şekilde, yapılabilecek okul tipleri 
teshiıt edilmiştir. Bu seme bunları valiliklere 
göndermelk sureltiyle yapmaya çalışacağız. Yol 
yapımının öne alınması meselesi de şüphesiz 
Köy işleri Bakanlığımızla olan temasımızla alâ
kalıdır. Bu mesele üzerinde duruyoruz, zatıâli-
nizin sorusundan sonra daha ısrarla duracağımı 
ifade e t a e k isterim. 

BAŞKAN — Sayım Hamdi Orhon buyurun 
sorunuzu sorun. 

HAMDİ ORHON (Tralbzom) -— Bizim bir 
Ankara Maarif Kollejimiz vardır. Bu itibarla 
benim çocuğum yok, peşin olarak söyliyeyim, 
'burada okuyan çocukların masraflarına zam 
yapılmış, bundan birtakım veliler şikâyet et
mektedir. Niçin zam yapıldı? Niçin zam yapıl
dığı sorulduğunda, «Devlet memurlarınla zam 
yapıldı, 'biz de zam yapmak ımeeburiyetinde 
kaldı'k» demişlerdir. Karma Bütçıe Komisyonun
da bu iş müzakere edilirkıen 300 000 liralık bir 
yardım konmuştu. Zam yapılmasın diye bu 
yardım 500 000 liraya çıkartılmıştı. Bu zam 
işi hâlâ devam etmektedir. Bakanlık bu husus
ta ne düşümmıetotedir ? 

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 (Devamla) — Mümkün, efendim. Müsaade 
ederseniz, bu tetküka ihtiyacı olan bir iştir. 
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HAMDİ OEÎION (Trabzon) — öyleyse son
radan malûmat rica öderini. 

•MİLLÎ EĞİTİM -BAKANI OIUİAN DEN
GİZ (Devamla) — Hay lıay, teşokkür ederim 
tetkik edil ec.ek tir. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan bu
yurun. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Bugün 
Türkiye'de ortaokullardan, mezun olan vatan 
çocuklarının birçoğu lise tahsilime devam öde

niliyorlar. Bıı çocriklar ontaıükiddaın soınrıaaylâk ay
lak köy sokal'darıuda, kasaba teikak1! arında dolaşı-
yoriar, Millî Eğitim Bakanlığının bu çocukları 
•hem kendilerine, hem ailçilerine, hem. de vatana 
faydalı kılmak için İrer 'hangi bir kurs veya 
her hangi bir yetiştirici tedbir düşünmekte mi
dir'? Şimdiye kadar böyle bir iş yapmış mıdır
lar? Rica edeceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Efendimi biraz önce arz et-
ıiTMştıJnı, konugnıaım/ün bütünü içerikü'nde, mühim 
olan mesele ilkokulları çoğalttıkça mezun olan 
öğrencilerin çokluğunu ortaokula kaydınmaık 
ve ortaokullar yapmak suretiyle bunu almak. 
Ortaokullar çoğaldıkça da buradaki çocukları 
lise seviyesinde veya li;-se seviyesindeki meslek 
okullarına götürmek meBcleısidir. Lise seviyesin
deki okullarımız, yani ortaokul m'ezunları alan 
okullarımız çeşitlidir. Bunların bir kışımı yatı-
lidır, bir kısmı liselerimizde olduğu gibi yatı
sızdır, bir kısmı da paralı yatılıdır. Buyurdu
ğunuz nokta parasız yatılı meselesidir. Para
fsız yatılı kontenjanımızı 3 500 artırdığımızı 
arz etmiştim biraz önce; bu mânadadır. Bunun 
dışında bir de pan'slyan yapımını teşvik ediyo
ruz, veya yapıyoruz. Ya halik yapıyor bunu, 
ortaokuldan gelen çocuklar tokusun diye, ve-
yaihutta Bakanlık yapıyor. Doğu bölgesinde da
ha çok bakanlık yapmayı üzıerine almıştır, pan
siyon işlerini. Ama pansiyonlarda okumak şüp
hesiz paralı olmaktadır. Ayrıca mahallî pansi-
ycınlar da vardır-, nlıslbeten ucuz oluyor. Devlet 
olarak biz her sone p a r a m yatılı kontenjanını 
artırmak yoluyle bir işi karşılıyorum. Bu mik
tar gönlümüzün istediği miktar kadar değildir. 
Bütçe imkânlarımızın elverdiği kadardır. 

BAŞKAN 
run efendim. 

Sayın Aihmcıt Demiray, buyu-
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AHMET DEMİRAY (Amasya) — Amasya'
da bir ticaret lisesinin açılması söylenmekte idi. 
Bu hususta Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ORHAN DEN
GİZ (Devamla) •— Biraz önce arz etmiştim ki, 
bu konularda mobodlu bir çalışımıa içerisine gir
dik. Girmek istiyoruz. Sayın milletvekili arka
daşlarımızın yardımcı olmasını rica etmiştim. 
Müsaade ederseniz, o bizim çalışmamızın içinde 
var mı, yok mu biiomiyoraım. Bakarız efen
dim. 

BAŞKAN •—• Sayın Tünkfuı S eş kin buyurun 
efendim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Özellikle 
Doğu illerinde millî eğitim gcliişınadude muvaf-
faıkat oranı düşündürücüdür. Urfa, Diyarifoakır, 
Malatya, Mardin, Tunceli, Van, Hakkâri, Bit
lis ve Hatay vilâyetlerimizde konuşma duru
mu ve dili karışıktır. Yani anadilden uzak bir 
dille konuşul ufaktadır. Bunlar nüfus itibariyle 
milyonları aşmaktadır. Bu iller Bulgaristan ve 
Danimarka'dan dalıa büyük bir yer kaplamak
tadır. Bu dil mevzuunda Bakanlık ondisdi mi
dirler? Şayet endişeli iseler tedibi Hicri neler
dir. 

MİLLÎ EdİTİM BAKANİ ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Endişeli değiliz efendim. Endişeli 
değiliz, çünkü tedbirleri alınmaktadır. Meselâ 
Doğu - Anadolu'ya ilköğretim yapma parasından 
vereceğimiz para, batıdakinc nazaran % 20 fazla 
olacaktır ve olmaktadır her zaman. Bu da ora
da daha çok okul yapma imkânını sağlamak 
içindir. Oranın okulsuzluğunu biran evvel ka
patmak İçindir. Bu yol ile, bölge okullarımız ka
nunu ile Güneydoğu ve Doğu - Anadolu bölge
sindedir ve bu maksatla yapılmaktadır. Doğu -
Anadolu'ya yaptığım bir seyahatte bilhassa bu 
dille konuşan yerler halkı benden İsrarla bölge 
okulu istemişlerdir. Demek oluyor ki, ora halkı
mız bunu arzu etmektedir. İmkânlarımız nisbe-
tinde yapıyoruz. Nitekim 3i bölge okulu yapıl
mıştır. Hattâ bu bölge okullarını 5 sınıftan 8 sı
nıfa çıkarma yolundayız. Bu sene iki okulda tat
bike geçmiş bulunuyoruz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — 222 saydı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında bir çalışma yapıldığını haber almış bulu
nuyoruz. Bu çalışma içine ihtiyari bulunan ana-
okullarınm mecburi bir bale alınması hakkın-
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da Bakanlığınızın bir düşüncesi var mıdır? Eko
nomik bağımsızlık olmadıkça siyasi bağımsızlık 
olamıyacağma göre, ailede çocuk probleminin çö
zümlenmesi büyük bir mesele olmaktadır. Özel 
okullar mahiyeti icabı ticari bir fonksiyon ma
hiyeti taşımaktadırlar. Bu hizmetlere kadınların 
da katkıda bulunmaları faydalı olacaktır. Bu ba
lamdan özel okullarda ticari gaye daima önplan-
da tutulmaktadır. Anaokulları bunların yanın
da fazla bir kâr bırakmamaktadır. Bu anaokul
ları bugün zararına çalışmaktadır. Anaokulları-
mn mecburi öğrenim içerisine alınması düşünül
mekte inidir? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Efendim, muhterem arkada
şımız sual sorarken kendi mütalâalarını da ekle
diler. O takdirde sualin cevabını verirken müta
lâaları da dikkate almak suretiyle incelemelere 
tâbi tuttuktan sonra vermem gerekiyor. Eğer 
zaman lütfederseniz yazılı olarak takdim ede
rim, 

TÜRKAN SEÇKİN (Edirne) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir efendim. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM «AKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Teşekkür ederim. Yüce Mec
lise tekrar saygılar sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olduğu
na göre A. P. Gi'upu adına Hüsamettin Atabey
li, buyurun. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
İhsan Ataöv konuşacak. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun, Sayın 
Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Türk millî eğitiminin nnameselcle-
ri her yıl bütçe müzakereleri dolayısiyle bu kür
süde dile gelir. Bugün de Meclisimizde bulunan 
bütün grup. sözcüleri meseleleri dile getirdiler. 
Her sözcü, kendi akidesi-, kendi ideolojisi, kendi 
inancı ve kendi yönüne göre konuştu. Gönül is
terdi ki, Türk millî eğitimini partiler üstü ele 
alalım. Gönül isterdi ki, Türkiye'de millî eği
tim yönünden yapacaklarımızı, Türk çocukları
nı nasıl yetiştireceğimizi, siyasi kanaatlerimizi 
bir tarafa 'bırakarak ilmî bir yönden ortaya ko
yalım. Gönül isterdi ki, gecen seneden beri 

Millî Eğitim Bakanlığında yapılmakta olan 
çalışmalarda ne kadar ilerleme yapılmış, 
ne olmuş, bunları mütalâa edelim. Böy
le yapmıyoruz. Kürsüye çıkıyoruz, millî 
eğitimde yapılmış olan iki nakli ele alıyoruz ve 
bu nakledilen öğretmenleri, «vatanperver öğret
menler sürülüyor, vatanperver öğretmenler ce
zalandırılıyor, ilerici, aydın, ülkücü öğretmenle
re Adalet Partisi zulmediyor» diyoruz. Ve bir 
kısım öğretmenleri ilerici, bir kısım öğretmenleri 
de gerici dam gaşiyle damgalıyoruz. 

Azi'z arkadaşlarım, geçen devrede burada 
olanlar bilirler; bir zaımıaııilar, Oumhıııiyet Halk 
Partisinin çok muhterem bir Bakanı vardı. Ken
disine saygı duyduğumuz Şevket Raşit Hatipoğ-
lu, öğretmen meselelerini bu kürsüde konuşur
ken o zaman Mecliste bulunan beş grup kalkmış
lar hepsi aynı tonda, aynı ağızda, «Millî Eğiti
min partilerüstü bir değeri vardır, Sayın Baka
nın etrafında bütün partiler birleşmişizdir, ken
disinden gelecek bütün meselelere gönülden ka
tılacağız, güveniyoruz, inanıyoruz» demişlerdir. 
Cumhuriyet tarihinde, çok partili hayatımızda 
ilk defa bir Bakanın etrafında bütün muhalefet 
dâhil toplanmış ve Türk Millî Eğitimini kurtar
mak için bir yola girmişti. Aradan beş, altı gün 
geçti, Sayın Şevket Raşit Ha,tipoğlu düştü, ye
rine İbrahim öktcnı Bey geldi. İbrahim Öktem 
Bey geldikten sonra, biraz önce burada grup 
sözcüsü olan Kodamanoğlu onun yanında Müs
teşar bulunuyordu. O zaman Türk öğretmeni
ne, Millî Eğitim Bakanlığı camiasına nasıl par
tizanca baskılar yapıldığı ve Bakanlık içeri
sinin nasıl sallandığı, Anadolu'da bir insanın 
okula milliyetçi ve dindar bir eseri bir makale
yi soktuğu için nasıl takibata tabi tutulduğu, 
meslekten nasıl atıldığı, biraz ahlâka düşkün, 
dinine düşkün, muhafazakâr, örf ve ananelerine 
bağOı, âdetlerini seven, dindar insanların na
sıl cezalandırıldığının şahidiyiz. Sorusunu ben 
sormuştum. Şimdi bugün... 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Dema
goji yapmayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet size 
göre demagojidir bunlar. Çünkü sizin gibi ko-
nuşıılmıyan her şey demagojidir. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı koııuşmıya-
lını efendim. Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

525 — 



M. Meclisi B : 58 19 . 2 . 1967 O : â 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz sizin gibi 
konuşmıyacağız, ağızlarımız ayrı, inançlarımız 
ayra, gönüllerimiz ayrıdır. Biz Türk öğretmeni
ni istismar ettirmiyeceğiz. Türk öğretmenini si
yasi emellere âlet ettirmiyeceğiz. Türk öğret
men teşekküllerinin başına, o kendinizi iktidara 
getirecek koltuk ihtirasları uğruna o şerefli 
mesleki kullandırmıyacağız. Türk öğretmeni
ni komünist dedi Adalet Partisi, diye suçlat-
tırmıyacağız. Neden? Arkadaşlar, köy enstitü
sünün yetiştirdiği öğretmenler köy çocukları
dır. Biz Adalet Partisi olarak, köye komünistin 
giremiyeceği inancındayız. Köylülerin çocuk
larının komünist olmayacağı inancındayız. Bu 
»itibarla köylü çoculdlarma komünist dedirt-
miyeceğiz. Ama özel yetiştirilmiş, özel emir al-
mıg, Sayın Bakanm izah ettiği gibi 125 bin ki
şinin içerisinde bâzı sapıkların, 3 - 5 sapığın, 
şerefli okullarda bizim çocuklarımızı zehirle
mesine ve bu memlekette bütün mukaddes var
lıkları ayak altına almasına da müsaade ettir
miyeceğiz aziz arkadaşlarım. 

Sayın Bakandan çok hesap soracağız. Nak-
ledülmiş olan öğretmenlerin suçlarımı tetkik 
ettim, talebesinin ırzına geçen, meslekdaşı ile 
fuhuş yapan, velisine saldıran öğretmenler na
kille cezalanmış. Aziz arkadaşlarım, nakille 
cezalandırılmaz böyle öğretmenler. O şerefli 
camianın içerisinden kulağından tutuflarak atı
lır. (A. P. sıralarımdan «bravo» sesleri, alkış
lar) Bu şekilde suç işliyen ve müfettişlerin 
tesbit ettiği suçlardan dolayı o öğretmeniler bi
zim evlâtlarımıza nasıl ahlâk verecektir? Ce
miyette ahlâk çökmüştür, diyoruz, evvelâ ah
lâkı kurtaraflım diyoruz. Ahlâkı kurtaracak 
olan ahlâklı Türk öğretmenidir. Ahlâklı Türk 
öğretmeninin içerisinden ahlâksız politikacılar 
dilerini çekmelidirler arkadaşlarım. Hiçbir öğ
retmen teşekkülünde, mensubolduğu grupun 
bir tanesini mümessilini bulamazsmmz. Dernek
lerin başına geçmiş Adadet Partili milletveki
li ve politikacı yoktur. Ama derneklerin ba
şında, sendikaların başında çöreklenmiş mu
halefete mensup insanlar vardır. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
«Bâzı muhalefete mensup» demeniz lâzım. 

İHSAN ATAÖV (Devamda) — Evet sevgili 
arkadaşlraım, bilhassa Millet Partisinden Aka
lın arkadaşımın umumiyetle bu tip yanlış ha
reketleri kendisine bulaştırmamak suretiyle 

çok hassas olduğunu görüyor ve memnun olu
yorum. Ama yalnız bu kürsüden bir çiçeğin kır
mızısını ifade eden Sayın Bakan soldan alkış
lar geliyor. Kırmızı lâfını bMe alkışlamak is-
tiyenlerle yanyana oturmak bahtsızlığına düş
tükleri için biz de üzülüyoruz. (Gürültüler) 

Arkadaşlar, şimdi bunları niçin söylüyorum? 
Bundan evvel öğretmen kıyımından bahsedildi. 
Burada nakillerden bahsedildi, Türk öğretme
ni Adalet Partisini affetmiyecektir, dendi. Aziz 
arkadaşlarım, Adalet Partisi her şeyi ile orta
dadır. Adalet Partisi Türk Milletinin huzuru
na çıktığı zaman, beni iktidara getirirsen ço
cuklarının vicdanından Allah korkusunu çıka
ran öğretmeni, ırz düşmanını, bu şekilde solak 
davranışlar içinde bulunan üç, beş öğretmeni, 
temizliyecektir, müsterih ol', çocuklarını ehil 
ellere verecektir, diye Türk Milletine vaitte 
bulunmuştur. Adalet Partisi bu va'dini yerine 
getirmek mecburiyetindedir. Yüce milletimiz 
bizden bunu istiyor, öğretmene zulüm yapılı
yor diye iki, üç hâdiseyi istismar etmenin mâ
nası yoktur. 125 bin öğretmen içerisinden 306 
öğretmen nakledilmiş, ama bunun kadar diğer 
mesleklerden pek çok şeyler nakledilmiştir, ni
çin onların üzerinde durmuyoruz? 67 validen 
54 ü nakledilmiştir, savcılar nakledilmiştir, hâ
kimler nakledilmiştir, nedeto. onların üzerinde 
durmuyoruz? Çünkü bütün istismar silâhlan 
kullanılmış, ancak öğretmenler elde kalmıştır. 
öğretmenleri iktidarın karşısına çıkarmak lâ
zım, ama öğretmenler her şeyi biliyor dostla
rım. öğretmenler, kendilerinin ıstıraplarım ele 
alarak, kendilerinin şerefli mesleklerini ele ala
rak, hangi ihtirasların tatmin edilmek istendi
ğini, Türkiye'ye neyin getirilmek istendiğini 
çok iyi biliyorlar. Ve biz şimdi iktidarımızın 
yapmış olduğu icraattan dolayı teşekkür ediyo
ruz. Niçin ediyoruz? Misaller vereceğim. 

Arkadaşlar, elimde iki kitap vardır, bu ki
taplardan birisi 1946 senesinde köy enstitüle
rinde çıkarılan Enstitü Dergisidir. Bir diğeri
nin ismini vermiyeceğim. Bu kürsüden ismini 
vermek suretiyle onun propagandasını yaptır
mak istemiyorum. Zararlı buluyorum. Merak 
edip bir vatandaş okursa içine zehir gireceğin
den korkuyorum. Ahlâksız kitabın huzurunuza 
getirilmiş olmasından çok üzüntü duyuyorum. 
Ama sizin huzurunuza, Yüce milletim şunu bil-
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sin ki, bu ahlâksızları sınıfa sokan ve orada ha
ris emellerini tatmin etmek istiyen, aslında bu 
mesleke nasıl girdiği belli olmıyan o bâzı üç, 
beş tane kişinin tasfiyesinde zaruret bulundu
ğunu ifade etmek için arz ediyorum. Her ikisi
nin de görüşü birdir. Baş tarafında ikisi de şe
refli Silâhlı Kuvvetlerden bir subaya hakaret 
etmekle başlıyor. 1946 da Köy Enstitüsü Dergi
sinden bir yazı : Süleyman Üstün, Kepirtepe 
Köy Enstitüsü öğretmeni bir fıkra anlatıyor, 
fıkra uzun, askerdeki oğlundan mektup alamı-
yan bir babanın oğluna feryadı. Yüzbaşısına 
gitmiş de mektubumu sen yazıver demiş, yolda 
giderken Mehmet karşılamış kendisini : «Nere
ye Ali dedi, ben de mektup yazdırmaya gittim. 
Mehmet - O Yüzbaşı okuma - yazma bilmiyor 
ki, sana mektubu nasıl yazsm. Hayret ettim, 
okuma - yazma bilmiyor da nasıl Yüzbaşı ol
muş? Sinirli bir tavırla - Yahu Ali sen de nasıl 
adamsın neye olmasın, bu devir ne devri, ona 
kadar sayan mareşal oluyor, bu bülbül gibi ko
nuşan bir yüzbaşı, neye olmasın. Birkaç gün 
yüzbaşıyı takibettim ve neticede hakikaten 
okuma - yazma bilmediğini anladım ve Meh
met'e hak verdim. Onun için belki sizin oğlan 
da böyle bir yüzbaşıya tesadüf etmiştir.» Şimdi 
1946 da yazılmış, bir Türk yüzbaşisına hakaret 
edilmiş. İşte biz köy enstitülerinin mezunlarına 
değil, köy enstitüsünde şerefli Türk çocukları
nın beyinlerine akıtılan bu zehire muhalifiz 
dostlarım. (A. P. sıralarından bravo sesler^ al
kışlar) Aynı eserden bir başka pasaj okuya
yım. Kitaptan, ne ise, eser diyorum, tavbü sol 
tarafa göre eser, bize göre bir varakpâre : «Bir 
genç kıza, birkaç aydır şiddetle aşktan bahse
den bir erkek tarafından kur yapılıyordu. Bir 
gün âşık, kadına karşı muvaffak olamıyacağı 
bir cinsi tecavüzde bulundu. Kadının mukave
meti sonucunda onu tatmin olmamış bir halde 
bırakarak kayboldu. Genç kadın sıhhatteydi ve / 
biyolojik .bakımdan çiftleşmeye hazır, ilkel cin
siyet iç güdüleri tatmin edilebilmek için çaba
lamaktaydı...» falan filân. Bunlar... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Bunlar kürsüye 
getirilecek şeyler değil. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, kürsü
ye getirilecek şeyler değil bunlar, ama bunların 
iktidarlar tarafından yazılmış olduğunu Türk 
Milletinin bilmesi lâzım dostlarım. Bunlar kür-
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süye getirilecek şeyler değil, fakat Türk çocuk
larının kafalarına akıtılan şeyler. Ne kadar gü
zel ki yirmi sene sonra bunu yazmış olan" sorum
luların mensupları kürsüye getirilecek şeyler 
değil diye reddediyorlar, ne büyük tekâmül? 
(Ortadan, şiddetli gürültüler) 

Şimdi 1946 daki kitaptan, çok affedersiniz 
arkadaşlar aynen okuyacağım. «Kalk ayağa 
eşşoğlu eşek. Kumandan, Devlet memuruna sivi
lin söveceğini bilmiyordu. Hakaretin etkisi al
tında kaldı. Cevaplıyamadı canavarı. Gözleri 
ayrılmış, aptallaşmıştı. Canavar ona eğilerek 
kumandanın yakasından tuttu, sürükliye sürük-
liye odanın ortasına dikti. Şırak diye kuvvetli 
bir tokat attı. Kapının eşiğinde yüzükoyun ye
re düşen kumandan yattığı yerden, ettiğini 
buldum Ömer ağa diye yıkıldı. Canavar, ha s'k'tir. 
oradan dedi,.» 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Burası kahve değil, bunlar burada okunmaz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Niçin bu 
kadar almıyorsunuz doslarım? Bu okuduğum 
yazının daha müstehceni tarafı var. Çok feeî ta
rafı var, aşk sahneleri var. Bu okuduğum ya
zıyı lisenin onuncu sınıfında rehberlik uzmanı 
olan bir öğretmen üç. lira mukabilinde, Ada-
na'da, sınıfta satmıştır. Hakkında takibat ya
pılmıştır. Müfettişler tesbit etmiştir. Cumhu
riyet Gazetesinin birinci sayfasında Millî Eği
tim Bakanının zulmüdür diye, Bakanlık emrine 
alındı, diye resmi basılmıştır. Ama daha karar 
verilmemiştir. Bakanlık emrine mi alındı, mes
lek içinde mi tutuldu? Arkadaşlar şunun binde 
bir satırını şu gruptan bir arkadaş yazsa, Genel
kurmay Başkanlığının önünde miting yaptırırsı
nız. Ordu düşmanı dersiniz, şerefli orduyla bi
zim aramızı açmak için bunu alet olarak kulla
nırsınız. Biz öyle yapmıyoruz. Yüce Milletin 
huzurunda taraftarlarınızın, koruduğunuzun, hi
maye ettiğinizin, hakkında cezai takibat yapıl
dığı için iktidarı suçladığınız suçluları teşhir 
ediyoruz. Dinliyeceksiniz. Bizim kimler üze
rinde ne muamele yaptığımızı öğreneceksiniz. 
Sanıyor musunuz ki, şerefli Türk öğretmenini 
Halk Partilidir, İşçi Partilidir diye atıyoruz? 
Arkadaşlar, çok acıdır, biraz evvel Sayın Baka
nın okuduğu ve burada fotokopisi bulunan in
san, Türkiye İşçi Partisinin adayıdır. Biraz 
evvel sendika başkanı atıldı dediği Fakir Bay-
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kurt, Türkiye İşçi Partisinin adayıdır, Mah
mut Makal Türkiye İşçi Partisinin adayıdır. 
Halk Partili kardeşlerim, neden sizin adayınız 
olan millî eğitimcilerden bu kadar şikâyetçi de
ğilsiniz'? Aranızdaki sol farkını mukayese et
tirmek isterim, ama ikiniz de soldasınız. Fakat 
sözcülerimiz bir noktada birleniyor, gövdeleri
niz ayrı duruyor. Ya gövdelerinizi de birleşti
riri, ya sözcülerinizi gövdeleriniz gibi konuştu
ranı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Biz bun
ları kabul etmiyoruz. (O. H. P. sıralarından 
«Biz bunları kabul etmiyoruz, sözünüzü geri alı
nız» sesleri, şiddetli gürültüler) 

Böyle değil... (Ortadan şiddetli, gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim, Sa
yın Kabadayı lütfen, müdahale etmeyiniz, otu
runuz efendim. Bağırmakla ne çıkacak. (O. İT. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler, müdahaleler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Geri alsın 
sözünü, kabul etmem, siz ne biçim konuşuyorsu
nuz? (Şiddetli gürültüler, müdahaleler) Biz 
Atatürk'ün yokludayız, onun izindeyiz, ne sol
dayız, ne sağdayız. (O. II. P. sıralarından mü
dahaleler ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen oturu
nuz.... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Biz Halk 
Partiliyiz, solda değiliz. Ayır, hududunu çiz, 
biz Atatürk'çüyük. (Gürültüler) 

BAŞKAN— Sayın Kabadayı, lütfen otu rina
nızı rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından 
«O. M. P. Atatürk'çüdür, onun yolundadır» ses
leri, şiddetli gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar, 
şimdi arkadaşlarımızın birden bire. heyecana ka
pılmalarından.... (Şiddetli gürültüler, «sözünü 
geri al» sesleri) 

PvUHİ SOYER (Niğde) — Sözünü geri al
sın. 

.BAŞKAN — Sayın Soy er şimdi de Az mi baş
ladınız. Rica ederim efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şunu de
mek istiyorum, dün Hariciye bütçesi konuşulur
ken bir grup sözcüsü burada bir konuşma yaptı. 
Bu konuşmada grup başkanvckilleri dedi ki, 
bu sözcü bizim gibi konuşmuyor, biz... 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Hep 
böyle konuşursun sen zaten. 

BAŞKAN — Sayın Esengin'den rica ediyo
rum, karışmasınlar konuşmaya. Çok rica edi
yorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla)— Biz böyle 
düşünmüyoruz, dedi ve nitekim o arkadaş par
tisinden istifa etti. Şimdi Türk öğretmeni 
hakkında Halk Partisinin nasıl düşündüğünü 
çok iyi bilen bir insanını. Halk Partisinin ik
tidarında, bizzat bunun içinde bulundum. 
Ama sözcü arkadaşım, öyle beyanda bulundu 
ki, ifade tarzı aynen İşçi Partisi sözcüsünün 
ifade tarzı gibiydi. (C. II. P. sıralarından 
«ne münasebet» sesleri, gürültüler.)' 

BAŞKAN — Olabilir beyefendi, rica ederim 
herkes kendi kanaatinde hürdür. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şu haliniz 
bunu te'kziıbediyor, memnun oldum, öyle de
ğilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, iki dakikanız 
kalmıştır, lütfen bağlayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu da çok iyi 
bir şey, böyle aşağıdan yapılan mukabeleler 
çok iyi şey. Bunda gerçekleri öğreniyoruz. 
Arkadaşlarımın hassasiyetine teşekkür ederim 
ve hakikaten o fikirlere katılmadıklarını be
yan ettiler. Cidden memnun oldum. Bu iti
barla ben onların katılmadıkları fikre zaten 
söylüyorum, kendilerine değil. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Bü
tün dünyada komünistler böyle konuşurlar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, şimdi şu noktaya gelelim. Bu, 
sayın Halk Partisi sözcüsünün o şerefle he
sap verdik diye beyanda bulundukları husus
lar cildinin içerisindeydi. Zabıtlardan bâzı 
pasajlar okuyacaktır, vakit dar. Nasıl hesap 
verildiğimin delillerini, hâdiselerini, isimle
rini zikredecektim, vakit dar. Onu başka za
man, nasrl , olsa, bu öğretmenleri istimar ko
nusu sizin elinizde bir silâh olduğu müd
detçe bu kürsüde neyiniz varsa hepsini ko
nuşmak imkânım bulacağız. Onu da bir 
başka sefere aktaralım. Ancak şuna varalım • 

Arkadaşlar, geliniz poitikayı her yerde 
yapalım, işçinin içerisine politika girer, çift
çinin içerisine politka girer, esnafın içerisine 
politika girer, ama geliniz mektebe politi-

528 — 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1967 O : 3 

kayı sokmıyalım. Sınıfta politika yapan öğ
retmeni hiçbirimiz tasvibetmiyelinı. Gocuk
larımıza terbiye verecek, olan, memlekete ya
rınları öğretecek olan şerefli öğretmenleri istis
mar etmiyelim. Derneklerden elimizi çok elim. Fu
zuli bâzı gayretkeşliklerle Bakanlık tarafın
dan suçları tesbit edilen öğretmenleri, suç
suzluğu tebeyyün edinceye kadar müdafaa
sını üzerimize almayalım. Bu birliği yapalım, 
göreceksiniz o zaman Türk öğretmeni ken
di dertlerini kendisi takibedceek ve bu mem
lekete en faydalı unsur olacaktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir efendim, 
lütfen bağlayınız artık. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ama biz 
bunu böyle yapmaz da "* öğretmenleri istedi-
miz yola çekmeğe çalışırsak, öğretmenler de 
Sayın Bakanın okuduğu gazete sütun] a rm-
daki kılığın ve kisvenin altına girerse, o za
man biz bir iktidar olarak bu memleketi hiç 
arzulamadığımız, hele Türk köyüne asla gire-
miyeceğine inandığımız bozuk ideolojilerin 
peşinden gitmesine müsaade etmiyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv bağlayınız ar
tık. 

İHSAN ATÖV (Devamla) — Her ne olursa 
olsun buna kararlıyız. Adalet Partisinin kar
şısında Türk öğretmeni yoktur. Türk Öğret
meni Adalet Partisini affctnıiyccektir, diyen 
solcuya hitabediyorum; Adalet Partisi komü
nistleri affetmemeye kararlıdır, bunu sonuna 
kadar yapacaktır. (Soldan alkışlar, «bravo» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Hilmi İncesulu grupu adına grupa bir sataş
ma olduğunu söylüyorlar. Grup namına değil 
şahıslardan bahsetti, benim kendi anlayışıma 
göre, Ataöv. Benim anlayış tarzım budur 
efendim. Ben bir sataşma olduğu kanısında 
değilim. Eğer ısrar edecek olursanız, direne
cek olursanız oylamaya mecburum efendim. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Bu konuda 
direniyorum, lütfen oy]ayınız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
İncesulu •grupunıa sataşma olduğu iddiasında 
direniyorlar. Oylarınıza arz ediyorum. Sataş
ma okluğunu kaıbul edenler... Etmiyenler... Sa
taşma olduğu 'kalbini edilmemiştir. 

Yeterlik .önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Kifayetin oyla-nmasını arz ederim. Saygı

larımla. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — .Sayın Demiray, siz yeterlik aley
hinde söz 'istemiştiniz. Ancak, Sayın Nuri Ko-
damanoğlu grup adına söz istiyor. Grup adı
na istenen sözler takaddüm ettiği için, sözü 
kendilerine vermek 'mecburiyetindeyim. 

'Buyurun Sayın Kodamanoğlu, yeterlik aley
hi nid e. 

C. H. P. GRUPU ADİNA NURİ KODA
MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, 2 700 000 000 u aşan büyük 
bütçesiyle Devlet işlerinin önemli ağırlığını 
teşkil eden... 

BAŞKAN — Yalnız, Kodamamoğlu'ndan ri
cam şu : Yeterlik önergesinin aleyhinde konu
şunuz, esas hakkında konuşmamak ve gürültü
ye söbebiyet vermemek suretiyle buyurun 
efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, yeterlik aleyhinde konuşacağım, 
mucip sebeplerini arz edeceğim, bu konuda na
sıl konuşuılacıağını da bildiğimi sanıyorum, ha
tırlatmanıza lüzum yoktu. 

BAŞKAN — Hatırlatmanın günah olmadığı
nı zannediyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Yal
nız aynı hassasiyeti, kürsü âdaibına yakışma
yan hatiplere de gösterseydiniz, belki de ye
terlik aleyhine söz almayacak Mim, Sayın Baş
kan. 

Millî Eğitim Bakanlığına ait 2 milyar 700 
milyon lirayı aşan .ödeneği ve 150 bine yakın 
personeliyle Devlet hizmetlerinde " önemli bir 
ağırlığı olan kamu sektörünün .bütçesini müza
kere ediyoruz. Hiç şüphesiz bu müzakere her
kesin inançları, üslûbu ve seviyesi dairesinde 
cereyan etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, yeterlik önergesi aley
hinde oy veriniz ki, mahiyeti, üslûbu ve va
zifesi belli Sayın Ataöv'ün mütalâalarına, ha
kikate aykırı beyanlarına, isnat ve iftiralarına 
bu kürsüden ret cevabı vererek onu da, yalan
larını da Türk Milletinin vicdanında mahkûm 
etmek imkânını bulalım. 
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Defaatle açıklamalarımıza aıağmen, bir si
yasi oyunun muvaffak olacağı ümidiyle, bir 
iftirayı defaatle tekrar etmek, her halde ce
vaplandırılması zaruri 'bir hak olduğu için ye
terliğin aleyhimde oy kullanınız. 

Aziz arkadaşiları/m, C. H. P. adına burada 
yapılan konuşmalar, mahiyet ve seviye itiba^ 
riyle sayın arkadaşımızın seviyesini aşmış ve 
lankyamamış olabilir. Ama burada, hakikat hi
lâfına birtakım iftira ve ithamların sahibi olur
sa, yeterliğin aleyhine oy veriniz ki, onun da 
seviyesine uygun olarak, meseleyi bir defa da
ha izah imkânını bulalım. Burada, Türk öğret
meni içinden çıkacak birkaç talihsizi bahane 
ederek, öğretmenler için lağıza almmıyacak 
sözleri tekrardan sakınmıyan bu zat, Adalet 
Gazetesindeki neşriyatı görmezlikten gelerek 
tek taraflı iftiralara devam ederse, elbette 
bir muhalefet grupunun tîevap hakkı vardır. 
Bu cevap hakkını kullanalbü/mek için yeterlik 
aleyhinde oy ku/llanmalısınız. Buraya gelecek
siniz, oy çoğunluğunuza dayanarak olmadık 
iftiraları yapacaksınız, sonra da yeterlik öner
gesi lehinde rey vererek cevap hakkımı nez-
edeceksiniz. Bu tutumunuzu Türk Milletine 
ve burada bizi dinliyen kamu oyuna protesto 
ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sataşma var
dır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Ataöv arz edeyim ki, 
«mahiyeti malûm» dedi. Mahiyeti iyi de olaibi-
lir, kötü de. Muhakkak 'kötü demıeJk değil. Size 
sataşma olmamıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, ben konuşmamda seviyeli insanları muha
tap alırım, kendisini değil, Halk Partisine ce
vap vermiştim. 

BAŞKAN — Rica ederim, kâfi efendim, lüt
fen oturun. 

Yeterlik önergesini oyunuza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyoruım. 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm' Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lina 
12.000 Personel giderleri 1 766 122 790 

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

13.000 Yönetim giderleri 12 929 000 
BAŞKAN — Kabul edmOJer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 67 520 157 
BAŞKAN — Kabul edmller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 267 639 948 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üzerinde 
M aktarma önergesi var, sırasiyle okutuyo
rum. 

Sayın M. M. Başlkanlrğma 
Millî Eğitim Bakanlığının anıtlar ve müze

ler giderleri bölümünün 15.389 ncu maddesinde
ki, 875 000 T.L. smdan 200 000 T.L. tenkisi ile 
yine aynı bölüme bir madde ilâvesi İle vatan 
şairi Nâmık Kemal'in 1854 te ilk şiirini yazdığı 
«Kars Paşa Konağının» Nâmık Kemal Müzesi 
yapılmasına tahsis ve tefrik edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kars 
Celâl Nuri Koç. 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. Komis
yon katılıyor mu efendim ? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... ömvge kalbul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Saym B. M. M. Başkanlığına 
NâJmık Kemal Müzesi için verdiğim takriri

me ek takrirdir. 
Bu mevzuda anıtlar ve müzeler giderleri bö

lümünün 15.389 ncu maddesinden 200 000 T.L. 
tefriki ile tahsis mümkün olmazsa, 
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Derneklere yardım bölümünün 35.791 nci 
(maddesinde yüksek öğrenim gençliğine tahsis 
edilen 750 000 T.L. sıridan 200 000 T.L. sının 
tenkisi ile bu maksat için bu bölüme bir mad
de ilâvesi ile tefrik ve' tahsisini arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Müsaade 
ederseniz önergemi izah sadedinde konuşayım. 

BAŞKAN — Mümkün değildir efendim, İç
tüzüğe uymaz. 

. Komisyon katılıyor mu ? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURt BAYAR ('Sakarya) — Katılmıyoruz. Son 
oikunan takrir esasen usule aykırıdır. İstimlâk 
için konan tahsisattan indirim talelbedilimekıte-
dır, derneklere yardımın mahiyeti ve şekli baş
kadır. İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Huikümet katılıyor mu? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak)— Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyor, önergeyi oylarımıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümü Ikaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmişlrlr. 
Bölüm Liıra 
16.000 ÇesjMi giderleri 17 300 353 

BAŞKAN — Kabul edenüler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 
21.000 Etüt ve proje giderleri 300 001 

BAŞKAN --, Kabul edetnller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 405 432 000 
BAŞKAN —, Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Mak'ina, teçhizat ve taşıt 
alımları büyük onarımları 61 025 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edemfller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

525 002 

Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 19 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 3 738 597 
BAŞKAN — Kabul edönüler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35,000 Sosyal transferler 22 109 050 
BAŞKAN — Bu bölüme ait aktarma önergesi 

vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milli Eğitim Bakanlığı 1967 bütçesinin 35.791 

nci bölümünde yüksek öğrenim gençliğine yar
dım olarak ayrılan 750 000 liradan 250 000 li
rasının 35.783 bölümündeki İmam - Hatip 
Okulu yaptıran derneklere, 250 000 lirasının da 
35.781 nci bölümündeki lise ve ortaokul yaptıran 
derneklere yardıma aktarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Uşak İstanbul 
Fahri Uğrasızoğlu Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet... 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak) — Hayır... 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor... 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Komis

yon katılıyor efendim... 
BAŞKAN — Katılmıyoruz dediler efendim. 

Katılmıyorlar, oylarınızla hallediniz. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Komisyon fühal iştirak ediyor 
mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Bölümü bu değişiklikle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Değişiklikle kabul edümiştir. 
Bölüm Lira 
36.000 Borç ödemeleri 403 000 

BAŞKAN — Kabul «demler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiş
tir. 
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2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/278; Cumhuriyet Senatosu 1/710) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 196) (1) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesine geçiyo
ruz. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda 
gösterildiği üzere (A/1) cari harcamalar için 
119 576 714 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 
35 135 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 10 742 744 lira ki, top
lam olarak 165 454 458 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum efendim. 

Rektörlük 

(A/ l ) Cari [harcamalar 
Bölüm. ' Lira 
12.000 Personel giderleri 1 615 801 

BAŞKAN — Kabul edebiler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim güderleri 243 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Iliznrct giderleri 252- 501 
BAŞKAN —Kabul ademler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşjitli giderler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edebiler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje gülerleri 1 700 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve bilyülk •ona
rım giderleri r>00 000 
BAŞKAN — Kabul edemüler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 196 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tuta
nağı sonundadır. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 
311.000 Kurumlara katılıma payları 

ve sermaye teşkilleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul ede'nller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 927 728 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 986 400 
BAŞKAN — Kabul edetaller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Dil ve Tarih - 'Coğrafya Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 8 060 333 
BAŞKAN — Kabul edetaller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 062 750 
BAŞKAN — Kabul ed'emüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 50 500 
BAŞKAN — Kabul edeinfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 116 000 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 15.1 001 
BAŞKAN — Kabul edetiDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 

23.000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Yapı, Tesis ve Büyük onarım 
giderleri 2 595 000 
BAŞKAN — Kabul edeinller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, Teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 65 000 
BAŞKAN — Kabul ederıfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

35.000 

toş'ldli ve transfer harcamaları 

100 000 
Sermaye 

Sosyal trausferler 
BAŞKAN - - Kabul ede'nller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 



M. Meclisi 

Fen Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 4 
BAŞKAN — Kabul edenüer... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Ka.bul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 165 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 
199 384 

960 551 

89 134 

(A/3) Sermaye tenkili ve traitoiV;- h:\ 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
B AŞK AN — Kabul edenlter... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeMter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri . 
BAŞKAN — Kabul edebiler... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

16.000 Ces'tli ödevler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yam, Tesis ve Büyük onarım 
giderleri ' 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satın alma

lar 
- BARKAN — Kabul cdenüer... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

568 713 

G84 000 

35 500 

31 500 

71 500 

Bölüm 
35.000 

Lira 
77 100 Sosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul edetol'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 17 015 635 
BAŞKAN — Kabul «edefn'l'er... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 218 250 
BAŞKAN — Kabul eden<ller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 202 001 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 209 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 501 000 
iî \STvAN — Knhul pdoMİo.r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Etüt ve proje giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kamil ede-ı'er... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 700 000 
BAŞKAN — Kabul edefnHer... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

21.000 

22.000 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları luivük onarımları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

100 000 

(A/3N 

35.000 

12.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Sosyal transferler 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul •edilmişti]'. 

Veteriner Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Personel giderleri 4 203 151 
BAŞKAN — Kabul edemlfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 635 700 

BAŞKAN — Kabul, edend'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 552 001 
BAŞKAN — Kabul, edenifer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul. e dediler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul, edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

75 000 

6 549 403 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden'Ker1... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 359 058 
BAŞKAN — Kabul ededller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 110 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 354 000 
BAŞKAN — Kabul ederiBer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000. Yapı, tesis ve Büyük onarım 
giderleri 3 850 000 
BAŞKAN — Kabul ©denlfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 450 000 
BAŞKAN — Kabul^delfe... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşküi ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edemfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 120 000 
BAŞKAN — Kabul edemJfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlahiyat Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 650 543 
BAŞKAN — Kabul ©dediler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 283 501 
BAŞKAN — Kabul ed'emH<er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 500 
BAŞKAN — Kabul ede-nlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştİT. 

15.000 Kurum giderleri 14 000 
BAŞKAN — Kabul edeiDİter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edemler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşküi ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edtetaler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 35 000 
BAŞKAN — Kabul e«îenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 534 
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Siyasal Bilgiler Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 619 221 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 479 950 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul ederiHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderelri 145 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 31 002 
BAŞKAN —ı Kabul ©deriler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 400 000 
BAŞKAN —J Kabul ecMer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 129 355 
BAŞKAN —i Kabul edenflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 658 573 
BAŞKAN —»' Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 345 500 
BAŞKAN —J Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 405 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 106 501 
BAŞKAN — Kabul edetofer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 000 000 
BAŞKAN —' Kabul ederifer... 
Etmiysnter... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 1 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 20 446 395 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 483 000 
BAŞKAN — Kabul edetaüler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 627 000 
BAŞKAN — Kabul edenllter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 14 131 000 
BAŞKAN — Kabul edenfller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 144 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım1 harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onıanm 
giderleri 10 875 000 
BAŞKAN — Kabul ederiller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onıaramları 4 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınıalma-
lar 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
135.000 Sosyal t ransfer ler 19 000 

B A Ş K A N — Kabu l edem'Uer... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Eğitim Fakültesi 
( A / l ) Oıari ha rcama la r 

12.000 Poıisonel giderler i 1 252 986 
B A Ş K A N — Kabul edem'ller... 
Etmiyenler . . . Kaıbul edilmiştir. 

13.000 Yönet im gidenleri 107 502 
B A Ş K A N —, Kabu l edenller... 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 000 
B A Ş K A N — K a b u l edenler... 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

15.000 K u r u m giderleri 25 000 
B A Ş K A N — K a b u l eden'ler... 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

1(5.000 Çeşitli gidenler 151 500 
B A Ş K A N — Kabu l ede'n'Uer... 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

(A/2) Yat ı r ını harcamalar ı 
22.000 Yapı, tesis v,e büyük onarım 

giderleri 250 000 
B A Ş K A N — Kabu l e d e l e r . . . 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

(A /3 ) Sermaye teşkili ve t r ans -
i'er ha re amal arı 

35.000 Sosval t ransfer ler 12 001 
B A Ş K A N — Kabu l edenlter... 
Etmiyenler . . . Kabu l edilmiştir. 

Bir inci maddey i tekilar okutuyorum. 
(Birinci madde t e k r a r okundu.) 

B A Ş K A N - - Birinci maddeyi cet v elleriyle. 
bir l ikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabu l etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi oku tuyorum efendim. 
Madde 2. — A n k a r a Üniversitesinin gelirle

ri, bağlı (B) işaretli eetıvelde .gösterildiği üzere 
105 454 458 lira. olarak talimin edilmiştir. 

B A Ş K A N — (Cetvelleri okutuyorum efendin). 

B - Cetveli 
Bölüm 
53.000 Diğer vergiler gelirleri 

B A Ş K A N — Kabu l eden'Uer... 
E t m iven lcr... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 500 O00 

Bölüm Lira 
61.000 K u r u m l a r hâsılatı 75 001 

B A Ş K A N — Kabu l e d e l e r . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşını r mal lar gelirleri 300 000 
B A Ş K A N — Kabu l edenlbr... 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 650 001 
B A Ş K A N —. Kabu l edenller... 
Etmiyenler . . . Kabu l edilmiştir. 

72.000 Özel «reliHer 160 929 456 
B A Ş K A N - - . Kabu l edenller... 
Etmiyenler . . . Kabu l edilmiştir. 

İkinci maddeyi, cetvel!eriyle, bir l ikte, oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul e1-
r ıiyen 1 ov.,. Kabul edil mistir. 

Madde 3 ü oku tuyorum efendim. 
Madde 3. — A n k a r a Üniivorsiteısineo 1967 yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler , bağlı (O) işaretli cet
velde gösterilmiştir . Bu eetvol.de yazılı gelirin 
t a rh ve tahsiline 1967 bîilçe yıl ında da d ovanı 
olunur. 

BAŞKAN •-- Üetvelleriyle birl ikte maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
li siy." nler... Kabul edil misti r. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı K a n u n u n 19 neu maddesine 
giren hizmetli lerine ait kadrolar , bağlı (i)) işa
retl i cetvelde gösterilmiştir . 3656 sayılı Kanunrın 
9 ncu .maddesi gereğince geçici mahiyet teki hiz
metler için Bakan la r Kuru lu karar iy le kadro alı
nabilecek ter t ipler , bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir . Bu kadro la r ertesi yıl Bütçe Ka
nunu tasarisiylo Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur . Bunlar ın eldeki kadro lara ek: olmaması 
«art t ı r . 

'BAŞKAN — Dördüncü maddeyi cetvel teriy
le biri ilete oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... iMmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. -— A n k a r a Üniversi tesinin kuru lu
yu hakk ındak i 6 . 7 . 1948 tar ihl i ve 5239 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352, 107, 156, 
M. 13, 44, 337, 534 ve 779 sayılı kanun la ra bağlı 
(!) saydı cetvelde yazılı kadro la rdan , bağlı (L) 
işaretl i cetvelde/gösteri lenler 1967 bütçe yıl ında 
kullanılamaz. 
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BAŞKAN —• Beşinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin rektörlük, 
fakülte ve okullar kısımlarına dâhil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da 
Muüıasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç.) ( A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. —• Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi cetvelle
riyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

•BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 1.1. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe kanun ta
sarısı açık oyunuza sunulmuştur. Kupa sıralar 
arasında gezdirilecektir. 

3. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Butça kanu
nu taasrısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/283; Cumhuriyet Senatosu 
1/709) (Millet Meclisi S. Sayısı: 206) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi Bütçesi ka
nun tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 
Madde 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda 

gösterildiği üzere (A/ l ) cari harcamaları için 
38 722 947 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 
6 873 016 lira, (A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 1 158 151 lira ki, top
lam olarak 46 462 814 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum efen
dim. 

Rektörlük 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 2 030 136 

BAŞKAN — Kabul edenffler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 268 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 485 801 
BAŞKAN — Kabul edönfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 192 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 336 000 
BAŞKAN — Kabul edetator... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 206 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 75 003 
BAŞKAN — Kabul edeırl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 250 003 
BAŞKAN — Kabul ederrlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 208 700 
BAŞKAN — Kabul eden'lter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosval transferler 244 121 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 41 000 
BAŞKAN — Knbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/1) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 10 686 469 

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

13.000 Y ö W İ ^ Gfidnrlori 780 500 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 T T V - M oMderWi 2 167 000 
BAŞKAN — Kabul edemHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 K"™"~ı «MorT^i 4 060 750 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 r*»w "••derlr- 437 500 
BAŞKAN — Knbul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yam. tesis ve büyük onarım 

p>î'Wn-i 125 002 
BAŞKAN — Knbul edeler. . . 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 2 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenJİ'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 177 170 
BAŞKAN — Kabul edeavler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 6 458 108 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 731 000 
BAŞKAN — Kabul eden'ter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 869 001 
BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 458 260 
BAŞKAN — Kabul edemüter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 750 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenOer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 645 001 
BAŞKAN — Kabul e,dem%r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 278 001 
BAŞKAN — Kabul edenOer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 ?W™1 transfprVr 124 508 
BAŞKAN — Kabul edemîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Fen Fakliltesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 728 470 

13.000 Yönetim giderleri 459 G00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 638 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 K " ^ " i "ideri-n 831 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1G.000 CW+H "'derle- 1 353 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
g'deriori 400 00° 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makin a, teçhizat ve taşıt 
alımları ve om™m>rı 900 001 
TUSKAN — TOhul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalar 

35.000 Sosval transferler 01 35° 
BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmişi ir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddevi eetvellerivle bir
likte oyunuza sunv yorum. Kabul edenler Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri 
bağlı fB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
46 462 814 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum : 

B - Cstveli 
Bölüm Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 890 000 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G1.000 Kurumlar hasılatı '200 000 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmişti'-. 

12.003 Dev1 et malları gol iri eri 190 000 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Oes/Hi gelirler 475 001 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel o-Plirler 44 707 813 
BAŞKAN — Knbul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oyunrza srrrvorvım. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1967 yılın
la elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
'ahsiline 1967 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Cetveliyle birlikte üçüncü mad-
bv i oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesinin 30 . 6 .1939 
'•.nrihli ve 36">G sayılı Kanunun 19 ncu madde-
T.ne giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 
\are t l i cetvelde gösterilmiştir. 

3356 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin-
-"* gerici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
ba'wdı (E) işaretli cetvelde, gösterilmiştir. Bu 
1-adrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile 
Türkiye B'ıvük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BARKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
"im. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 
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Madde 5. —• Ege Üniversitesince gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 .4 .1957 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1967 bütçe'yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 1, — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalraa-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Üniversite Bütçesinin Rektör
lük ve fakülteler kısmına dâhil tertipler ara
sında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktar
ma-yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine, göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâ
hil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten pde.nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
, rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

1 .mistir. 
Madde 10. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
"'' cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1967 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza arz edilmiş
tir. Kutular, sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet' Meclisi 1/285; Cumhu
riyet Senatosu 1/708) (Millet Meclisi S, Sayısı : 
208) (1) 

BAŞKAN — istanbul Üniversitesine geçiyo
ruz : 

istanbul Üniversitesi 1967 yık Bütçe Kanunu 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine aşağıda 
gösterildiği üzere (A/ l ) cari harcamaları için 
86 214 924 lira. (A/2) yatırım harcamaları için 
32 675 000 lira, (Â/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 7 652 670 lira ki, top-

. lam olarak 126 569 594 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum : 

Rektörlük 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 3 830 815 

BAŞKAN — Kabul edebiler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri ' ' 6 001 700 
BAŞKAN — Kabul edenfor... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 352 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 208 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağının sonundadır. 
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Bölüm 
15.000 Kurum giderleri 

BAŞKAN — Kabul edeniller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Lira 
166 500 

160 500 

240 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul ©denliler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 27 883 000 
BAŞKAN — Kabul edemller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 4 552 000 
BAŞKAN — Kabul ede-nlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

31.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul ede-niller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenlier... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti». 

35.000 Sosval transferler 1 740 320 
BAŞKAN — Kabul ederiBer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 61 002 
BAŞKAN — Kabul edebiler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 20 387 247 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 545 000 
BAŞKAN — Kabul ederfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
14.000 Hizmet giderleri 615 500 

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

15.000 Kurum giderleri 10 418 256 
BAŞKAN — Kabul edetnlDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giplerler 
BAŞKAN — Kabul edeiı'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 928 500 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler '500 
BAŞKAN — Kabul edenle<r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 320 887 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 169 213 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 580 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 28 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 304 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 117 001 
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 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

85 669 
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Edebiyat Fakültesi 

(A / l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel gederleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yuncum gıderıerı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 (Jeşiiii giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kauuı etLıuııştir. 

B : 58 19 . 2 . İ937 0 : 3 

Bölüm 
35.000 Sosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 6 275 516 

540 062 

86 250 

282 750 

110 500 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 80 220 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 8 278 710 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 824 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 555 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 820 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 195 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6.000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 
150 470 

iktisat Fakültesi 

(A/1) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 864 654 

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

13.000 Wır-.nı »fjue.'ifv, 400 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hız-«ot 'iı.eı-fVi 105 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 kuru ı *?,uci"(vı 1 384 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli tn. crJer 66 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

:) 1.000 Malî transferler 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sory-ı.1 t-ansferler 62 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 119 746 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 523 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.4.000 Hizmet giderleri 180 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 102 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 367 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 
34.000 Malî transferler 2 000 

BAŞKAN — Kabul eden-ter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal trasferler 82 538 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 791 62G 
BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.13.000 Yönet .m giderleri 132 92G 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 231 250 
BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 147 851 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1G.000 Çeşitli giderler 544 000 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

35.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Sosyal transferler 23 572 
BAŞKAN — Kabul edenkr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet rriderlori 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
287 823 

107 296 

38 250 

46 100 

Bölüm 
LG.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul eden'ter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
225 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 18 665 
BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci ' maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
126 569 594 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Bölüm 
53.000 

B - Cetveli 

Diğer vergiler gelirleri 
Lira 

10 307 500 
BAŞKAN — Kabul ederler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

31.000 Kurumlar hasılatı 
BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

692 001 

650 000 J2.000 Takınır mallar gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

J3.000 Çeşitli gelirler 1 800 001 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 113 120 092 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelleriyle 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1967 
yılında elde edilecek gelir çeşi'lerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1967 bütçe yılında da devam 
olunur. 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum... Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesinin 30.6.1939 
tarihli ve 365G saydı Kanunun 19 ncu maddesine 
siren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince, 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi cetvelleri ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös-
teıilmiştir. 

BAŞKAN —• 5 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. —• İstanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve buna ek 5517, 7.161, 7259, 43, 44, 
85 ve 582 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1967 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 6 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin . (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 8. —• Üniversite Bütçesinin Rektörlük, 
fakülteler ve okullar kısımlarına dâhil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN •— 8 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 8 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da, ıVluhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet terkiplerinden 
veya aylık ve ücretler kesimleri hariç (A/I ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçlan) maddesine-; 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti!'. 

Madde 10. •— Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (11) işaret!i 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —''Maddeyi -oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti!'. 

Madde .1.1..— Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• 11 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim. Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 12 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Kamunun tümrü üzerinde söz istiyenl.. Yok. 
Tasar mm tümü açık oylarmıza sunulmuştur. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
i/onu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/286; 
Cumhuriyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 207) (1) 

BAŞKAN — febaubul Teknik Ünliv'ora'ltc'Jİ-
ri'iiı makldel'cniue geçJilm'ösiiaıi ov'iaırıınrza Kimuyo-

(1) 207 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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ram. Kabul edenler... Eibmıiv'onler... 
gecjiluneai kabul ocl'inıiştıir. 

Direnci maddeyi clkutuvoraım. 

Maddelere 

Madde 1. — İsiba'n'oul TViknl'k Üntivoryitüsûııe 
aşağıda göabenildıiğıi üzere (A/ l ) cari harcama
ları için 40 674 972 lira, (A/2) yaın-mıı harca
maları iğin 20 643 902 lira, (A/3) sermaye te§-
kilii ve transfer harcamaları içjin de 7 828 886 
lira ki, toplam olarak 69 147 76ü lira öuendk ve
rilmiştir. 

BAŞKAN —• Bölümleri okutuyorum, efen
dim. 

Rektörlük 

(A/ l ) Cari harcaımalar 
Bölüm Lira 
1'2.000 Personel güderleri 3 949 639 

BAŞKAN — Kabul, ederier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönotira giderleri 2 185 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 928 638 
BAŞKAN — Kabul edente... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 810 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 298 000 
BAŞKAN — Kabul edetti'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Ya/tırım giderleri 

950 902 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 13 893 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve ta^ıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalar] 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul J e demliler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
34.000 Malî transferler 

BAŞKAN — Kahul edöriller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

l i r a 
30 000 

35.000 Sosyal transferler 804 454 
BAŞKAN — Kabul edetator... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 003 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

inşaat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcaımalar 

12.000 Pcreorad giderleri 4 772 040 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Y".netim. gideri eri 539 500 
BAŞKAN — Kabul edenfler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

L4.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuvuım'güderleri 33 501 
BAŞKAN — Kabul 'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 155 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 60 272 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

Mimarlık Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcaımalar 
12.000 Peraoncl giderleri . 3 166 587 

BAŞKAN — Kabul edetoOter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
13.000 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hızı "-ot giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18.000 O v tol i "id'orle-
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımlan ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
391 500 

75 000 

43 750 

96 500 

200 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 37 311 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Makina Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Pera^n-el g ideren 5 915 995 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 \o,n>tmı gıdrrkvi 550 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderVü 240 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 325 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onan m la ̂  1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

.jüdüm Lira 
J5.000 Sosyal transferler 63 854 

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

Elektrik Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 424 871 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 luiıecım giderleri 418 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.033 Hizmet giderleri 77 500 
BAŞKAN — Kabul eden'îer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 24 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 311 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 39 420 
BAŞKAN — Knbuî eden rer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ma!en Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Por»on-1 giderleri 3 035 531 

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

13.000 Yönetim giderleri 326 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 HİTimot giderleri 90 000 
BAŞKAN — Knbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm. 
15.000 Kurum giderleri 

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

16.000 Çeşitlıi giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23.000 Maıkina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
141 250 

181 000 

400 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 32 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kimya Fakültesi 

(A/l) Cari harcatmalar 

12.000 Personel giderleri 2 167 149 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönatiım giderleri 404 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 CtoitVı liderler 352 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23.000 Maikina, tecjhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 26 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teknik Okulu 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 4 113 92-0 

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

13.000 Yönetim giderleri 434 000 
BAŞKAN — Kabul ademler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.003 Kurum giderleû 7 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çe.̂ itlıi giderler 348 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23.000 Makina, tecjhizat ve taş:ıt 
alımları ve onarımları 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 S^sval transferler 232 891 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin gelirleri, ba§lı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 69 147 760 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

B — Cetveli 
Bölüm Lira 
53.000 Diğer vergiler gelirleri 1 500 0O1 

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

61.000 Kurumlar hasılatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
62.000 Taşınır mallar gelirleri 297 000 

BAŞKAN — Kabul edenüter... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 2 00ü 00-2 
BAŞKAN — Kabul edenilteır... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 65 347 757 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetvelle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1967 ylında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1967 yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvte'lde göste
rilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Milelt Meclisine su
nulur. Bunların elde'ki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — îstanhul Teknik Üniversitesi
nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
vazıh kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1967 bütçe, yılında kullanılmaz. 

. BAŞKAN — Beşinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalın a-
lar) bölümüne aktarma yapmıya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin Rek
törlük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil 
tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kay-
diyle aktarma yapmıya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN— Yedinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhascıbei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertip
lerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rine dâhil ödeneklerden (Ge'çen yıllar borç
ları) maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1967 tari
hinde yürürlüğe girer. 

. BAŞKAN — Onuncu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. : Kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Onbirinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen ? 
Yoktur. Bütçenin tümü açık oylarınıza sunul
muştur. 

Kupalar sıralar arasında gezdiriılecektir. 
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7. — Gider vergileri kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve, Plân Komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/300) (S. Sayısı : 189) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sabah
leyin önceliğine karar aldığınız kanım tasarısı
nın müzakeresine geçiyoruz. 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz efendim. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı efendim ? 

C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker, bu
yurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Yüce Mec
lisin huzurunda bulunan, 'gider vergillerinde de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun ile benzine 
10 kuruş 4 numaralı Fuel - Oil'e 13, gazyağma 
11 kuruş, motorine 12 kuruş zam yapılması ön
görülmektedir. 

Bunların gerekçesinde de belirtildiği veç
hile yıllık tutarı 310 'milyon liradır. Yani 310 
milyon liralık vasıtalı bir vergi vatandaşlarımı
zın sırtına yüklenmektedir. 

Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, bu ver
giyi tek basma 'mütalâa etmemek gerekir. Bir 
grup vergi ve zamların içerisinde birlikte mü-
tallâa ettiğimiz zaman daha iyi bir anılanı içeri
sinde mütalâa etmiş oluruz. 

Şu iki yıl içerisinde geçen yılın en az ge
çim indirimi dolayısiyle yılda en az geçim in
dirimi ertelenmek suretiyle doğrudan doğruya 
400 milyon lira, tomruktan alman vergi yo-
Myle 45 milyon lira ki, bu doğrudan doğruya 
vatandaşa intikal eden ve kereste fiyatlarında 
takriben % 10 - 12 civarında bir artış tevlide-
den bir vergidir. Bu yıl rıhtım resmî bunun kar-
şılığıda hem gendi bütçe içinde, hem 'genel 
bütçe dışında yeri olan bir vergidir, 100 milyon
dan fazla. Damga Resmi, % 15. Hadi, takdiri 
kullanılmak üzere verilmiş, % 5 ten 650 mil
yon lira. Eğer daha aşağı kullanılırsa, daha 
aşağı bir miktar ölaMlir, Hükümetin takdir 
hakkı var. 

(1) 189 $. Sayılı basmayazı tutanak sonun-
dadır. 

Bu gider vergisi '10 milyon lira. Şeker zam
mı vergi değil, fakat vatandaş kesesinden çı
kan parayı bilir, yani vatandaşdan alınacak bir 
para, 252 milyon lira. Tuz, yılda 25 milyon lira. 
Sı'gara ile tekel maddeleri 317 milyon lira, Bu. 
arada .çimentoya zam ki, kabataslak benim yap
tığım hesaba göre, tonda 15 lira hesapladım, 
aşağı - yukarn 60 mil' yondan fazla ediyor. Sü-
merbank mamullerine, kömüre zam, demire 
zam.. 

Görülüyor ki, milyarın üstünde bir yük va
tandaşın sırtına yükleniyor ve bu yük vasıtalı 
vergi şeklinde yükleniyor. Yani bütün vatan
daşlara yükleniyor, en fakirine de, en zengini
ne de aynı ölçüde yükleniyor. Meselenin va
hameti buradadır. 

Muhterem arkadaşlar, bunun yanımda gerek 
beş yıllık plârla, gerek beyanlar esnasında 
söylenen sözlerde Türkiye'de vergi kaynakları 
mevcuttur; fakat bu vergi kaynakları üzerin
de her hangi bir çalışmanın neticesi, çalışma
dan da bahsolunuyor, bir vergi reformu ko
misyonu çalışmaları ifade ediliyor, fakat bu 
taraftan milyarlık vasıtailı vergiler getirilir
ken, tek bir vasıtasız, doğrudan doğruya Ana
yasanın 61 nci maddesindeki esadlara göreiü her
kesin gücüne göre, az kazanandan az, çok ka
zanandan çok alınacak vergi yollarına gidilmi
yor. İşte meselenin esas noktası budur. Bir mem
lekette vasıtalı vergi ile vasıtasız vergiler arasın
daki nisbet, gelir dağılımı ile doğrudan doğruya 
ilişkilidir. İdeal olarak bir memlekette ne kadar 
çok vasıtasız vergi olursa, yani vasıtasız vergile
rin nisbeti ne kadar yüksek olursa ve vasıtalı ver
gilerlerin nisbeti ne kadar düşürülebilirse, o 
memleket vergi adaleti ve vergi politikası bakı
mından o derecede ileriye gitmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, şöyle geriye doğru bak
tığımızda vasıtasız vergi vasıtalı vergiye nisbet-
le 1953 te % 29 oranında iken 1962 de 39 a çık
mıştır. 1962 de vasıtalı vergi nisbeti % 60,88 dir. 
1953 te bu nisbet % 70,61 dir. Şimdi bu nisbet 
Yunanistan'da yüzde 40, Fransa'da yüzde 48, İn
giltere'de yüzde 53 tür. Yani vasıtasız vergilerin 
nisbetleri bu memleketlerde bu dereceye ulaşmış
tır. Şimdi politikadaki partilerin tutumuna gö
re vasıtalı vergilerle vasıtasız vergilerin kulla
nılması değişiyor. Bugün Adalet Partisi, mille
te verdiği sözlerde genel olarak o havayı vermiş-

— 549 — 



M. Meclisi B : 58 19 . 2 . 1967 O : 3 

tir ki, Adalet Partisi iktidara gelirse vergi almı-
yacaktır. 

Bunu nereden biliyorsunuz? 1963 - 1964 te bu 
Meclisten buna benzer kanunlar geçtiği zaman 
A. P. li arkadaşlarımız haklı olarak, kendilerine 
göre, feryadı koparmışlardır ve halk arasın
da geniş ölçüde vergilerin propagandasını yap
mışlardır. Bir tavuktan bile, bir ağaçtan bile 
vergi alınacağını ifade etmişlerdir ve bu seçl-
me kadar böyle bu tempo içerisinde devam ed'p 
gitmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, Adalet Partisinin ilk Hü-
kümetin'n programında vergilerle ilgili sözler 
şunlardır : 

«Vergi sahasında olduğu kadar diğer alan
larda da gerekli tedbirleri almak suretiyle bir 
sermaye piyasası kurulabilmesinin bütün ted
birlerini süratle ve isabetle yerine getirmenin lü 
zumuna inanıyoruz. Vergi yükünün muhtelif sek
törler ve mükellef zümreleri arasında âdilâne bir 
nlsbette dağılımı ve vergi uygulamasında vatan 
daşla Devlet arasında anlayış ve güvene daya 
nan bir münasebetin kurulması...» Görülüyor k\ 
o kadar şevkle vergi almıyacakl arını her taraf tr 
özel surette ifade edenler ve bu konuyu yaratan
lar burada Hükümet programına iş geldiği za
man umumi terimlerle, umumi tâbirlerle bunu 
ifade etmektedirler. Ama ne kadar umumi ifa
de ederlerse etsinler, bunun içinde mükellef züm
releri arasında âdilâne bir nisbet dağılımı sö
zünü de söylemek zorunluluğunu duymuş bu 
Ilınmaktadırlar. 

A. P. nin seçim beyannames'nde : «Maliye 
politikamızın hedefleri, hızlı kalkınmaya yardım 
edecek şekilde millî tasarrufları artırmak, eko
nomimizin enflâsyon ve deflasyon gibi denge
sizliye sürüklenmesini önlemek ve artan millî ge 
liri vatandaşlar arasında sosyal adalet ilkeleri
ne uygun dağılımına yardımcı olmak.» Burada 
dağıtıma yardımcı olunacak. «Bu sebeple üre
timi artırma gayretlerini önleyen, - dikkat buyu
runuz - müteşebbisleri işlerini genişletmekten 
alıkoyan...» Demin arz ettiğim, yani biz vergi 
almıyacağız, müteşebbisi serbest bırakacağız, ha
vası burada da var. «Müteşebbislerin işlerln'n 
genişletmekten alıkoyan, üretimi daraltan vası
talı ve vasıtasız vergileri yeni baştan gözden ge
çirerek verimsiz vergileri kaldırmak veya nlsbet-
lerinde indirmeler yapmak imkânları araştıra
cağız.» Görülüyor ki müteşebbislerden de bah

sedilmek suretiyle, yani özel sektörten bahsedil
mek suretiyle birtakım düzeltmeler yapılacağı 
fakat düzeltmelerin indirim şeklinde cereyan ede
ceği ifade edilmektedir. Bu da Adalet Partisi
nin seçim beyannamesidir. 

Muhterem arşadaşlar, bu sözler şu anda iş 
başında bulunan Sayın Hükümetin Mecliste oku
nan programında da aynı şekilde yer almış bu
lunmaktadır. Öyle ise ortada bir hâdise vardır. 
Ortada bir ikili görünüş vardır. Bir taraftan 
kamu oyuna, Türk Milletine katiyen vergi alın
mayacağı hissini ve düşüncelerini yaratmak ve 
böylece iş başına gelmek; iş başına geldikten son
ra nasıl olsa biz dört yıl iş başındayız, gerekeni 
yaparız, vergiyi alırız, demek! Bugünkü poli
tikanın a Qik anlamı budur. Bunun başka türlü 
izah edilmesi imkânı mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız ve Siya
si Partiler Kanunu, siyasi partilerin açık ve be
lirli görüşleri istikâmetinde seçmenin önüne 
çıkmasını ve açık görüşleri istikâmet'kıde rey 
istemesini esas almıştır. Onun iç'indir ki siya
si partilerin seçim beyannamesi yayınlamaları 
demokratik hayatın icabıdır. Siyasi Partiler, 
millete seçim beyannamesi yayınlamakla ve o 
seçim beyannamesinde sözleri yetkili ağızlar ta
rafından ifade otmekle bir taahhütte bulunur. 
Bu noktadan kalkınmakta olan bir memleke
tin vergi alınmadan idare edilmesi mümkün 
değildir. Fakat bunları millete açık açık söy
lemek lâzımdır. Açık açık söyliyerek gelmek 
lâzımdır. Yoksa iktidarda bir başka parti var
ken, bütün bunlara, benzer kanunlar geldiği 
zaman bunlara karşı çıkıp,- sonra iktidara ken
dileri geldiği zaman bu kanunları teker teker 
çıkarmak millet nazarında doğru olmıyan ve 
tasvibedilmesi imkânı bulunmıyan bir hare
kettir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu noktayı da te
barüz ettinmek isterim ki, o zamanlar, yani 
o kanunlar çıkarılırken burada bu konularda 
şöyle sözler söylenmiştir: «Devlet gelirle rin»in 
kaynağını teşkil eden vergilerin dağılış şek
li - Adalet Partili yetkili arkadaşların ağzın
dan - yani vergi yükünün dağılışı da bütçeleri
mizin ehemmiyetli olan hususiyatlerinden biri
dir. Memleketimizde vergi yükünün dağılışı 
ileri memleketlerin ölçülerine göre normal de
ğildir, Vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki 
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nisbetler bunları açıkça göstermektedir. Aşa
ğıdaki tabloda görülen nispetler, iddiamızı is
pata kâfidir kanaatindeyim.» Şimdi bunu Sa
yın Mehmot Turgut söylüyorlar. Bütçe Karma 
Komisyonunda Sayın Mehmet Turgut'un söz
leri resmen basılmış bir şekilde. Görüyorsunuz 
ki bizim şimdi söylememiz. gereken sözleri, hiç
bir şey katmadan Sayın Mehmet Turgut'un söz
lerini okumakla yerine getirmiş gibi oluyoruz. 
Yine A. P. li bir arkadaşımız şöyle buyuruyor
lar : 

«Vergi yükünün kaynakları bakımından da
ğılışının da mühim tesiri vardır. - Şüphesiz 
bugün de var. - Vasıtalı vergiler nisbetinin ar
tırılmasına doğru olan temayül, geliri az olan 
köylünün, esnafın daha çok sıkıntıya mâruz 
kalmasını intacedeceği gibi sabit gelirli olan 
memur, subay, işçi vatandaşlar gelirinin inme
sine, geçiminin zorlaşmasına sebebolur». Arkadaş
lar, bunları da Baki Güzey arkadaşımız grupu 
adına ifade buyuruyorlar. Hakikaten veciz 
bir şekilde ifade otmiştir. «Az olan köylünün, 
esnafın daha çok sıkıntıya mâruz kalmasını ica-
bettirecıeğı gibi, sabit gelirli olan memur, subay 
ve işçi vatandaş gelirinin inmesine ve geçimi
nin zorlaşmasına sebebolur». 

Muhterem arkadaşlar yine bu konuşmalar 
arasında, her tarafını okumuyorum, yalnız il
gili kısmı okuyorum: «Oranlar eski kazanç ver
gisi seviyesine inmiş olacak ve böylece fakir 
vatandaşın sırtındaki yük daha çekilmez bir ha
le gelecektir. Bilemeyiz bu terazi bu kadar sik-
leti çeker mi?» arkasından da devam ediyor
lar: «Arz ettiğimiz oranlar çeşitli memleket
lerde 1962 yılında şöyledir: Avusturya'da vası
tasız vergi % 49, vasıtalı vergi % 50. Hemen 
hemen başabaş. Fransa'da 40 vasıtasız vergi, 
vasıtalı vergi 59. İtalya'da 45 vasıtasız vergi, 
vasıtalı vergi 54, İspanya'da vasıtasız vergi 
% 34, vasıtalı vergi % 62. Yunanistan'da va
sıtasız vergi % 44, vasıtalı vergi % 55. İngilte
re'de vasıtasız vergi % 50, vasıtalı vergi 
% 49,69.» Bunları da çok değerli İsmet Sez
gin arkadaşım ifade ediyorlar. 

Şimdi görülüyor ki, getirilen vergilerin, 
vasıtalı vergilerin nasıl tesir icra ettiği Ada
let Partili arkadaşlarımız tarafından çok iyi 
bilinmektedir. Gönül arzu eder ki, o zaman 
yalnız bu arkadaşlarımız değil, belki 20'ye ya

kın değerli Adalet Partili arkadaşımız bu kür
sülerde bu vergilere karşı çıkmışlardı, gönül 
arzu ederdi ki, şimdi bu arkadaşlarımızın 20'si 
değil, hiç olmazsa 2'si çıkıp bu vergilerin va
tandaş yönünden nasıl tesir yapacağını o za
man anlattıkları gibi, bugün de anlatmış ol
sunlar. Maalesef Adalet Partisi sıralarından 
•böyle bir hareket görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada şunu da 
ifade edelim ki, bu vergiler ve bu zamlar 
Türkiye'yi bir çıkmaza götürebilir. Çünkü bun
lar ücretlere doğrudan doğruya tesir edecek 
unsurlar içerisindedir. Vatandaşın ücretine 
doğrudan doğruya tesir edecek unsurlar içeri
sinde yer almaktadır, ister istemez bu vergi
ler ve zamlar konduğu zaman bugün Türkiye'
de Anayasadan ilhamını alarak getirilmiş alan 
toplu söyleşmeler ve grev hakkı rejimi içeri
sinde, ister istemez bunlar ücret artırmalarını 
gerektirecek, üeret artmaları ise bütün piyasa
daki mamullerin, imal edilen her şeyin maliyet 
değerine aksedecek, bir taraftan, o sebeple fi
yatlar yükselecek, bir taraftan ücretler dolayı-
slyle fiyatlar yükselecek ve bir körükleme ha
lini alacak. Çünıkü yapılan zamlar sanayim 
esas maddelerine ve ücretle ilgili kalemlerine 
yapılan zamlardır. Bu zamların durdurulması
na ve... 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, bir dakika
nızı rica edeceğim, efendim. 

Muhterem aıkadaşlar; Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversite
si, İstanbul, Üniversitesi, İstanbul Teknik Üni
versitesi 1967 yılı bütçe oylamalarına katılma
mış elan arkadaşlar var mıdır efendim? Ka
tılmamış arkadaşlar varsa lütfen oylarını at
sınlar. Başka var mı efendim? Oylama işlemi 
bitmiştir. Kutuları kaldırın. 

Buyurun efendim devam edin. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; yatırım 
mallan dediğimiz demir, çimento, akar yakıt, 
elektrik, kömür, şeker, suni gübre gibi mallar 
kıt olduğu zaman fiyatlar memlekette yükse
lir gider. Bunlar yat.rım mallarıdır, öbür ta
raftan ücret malları dediğimiz tarım, gıda, 
takstil ve konut gibi mal ve hizmetlerde art
ma olduğu zaman, bunlar da ücretleri artırır
lar. Onun için de ücret malları denir. Bugün-
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Ikü manzara; hem yatırım mallarına, heım de 
ücret mallarına ağır vergiler konmuştur. Şim
di bir taraftan geçinme endeksleri fırlamakta-
dır ; §ıı anda elimizde bulunan toplan eşya 
endeksleri, geçimme endeksleri bir taraftan 
fırlamıştır, yukarıya doğru bir temayül gös-
termıişitir ve elimizde bulunanlar belki bundan 
2,3 aıy 'evveline ait endekslerdir. Öbür taraftan 
kiralar ki, bunlar da ücret mallarıdır, bir va
tandaşın bilhassa az gelirli bir vatandaşın ge
lirli içerisinde büyük bir nisbetini alır, bizde 
tesibait edildiğine göre 400 liradan aşağı ücret 
alan ımemurlarım verdikleri kira miktarı % 37 
ıdir. Bu 400 liranın % 37 sini kira olara/k ver
mektedir. Tesbit edilmiş reisimi rakamlardır, 
19ıfî0 da. Şimdi bunun yanımda bir taraf tan ki
ralar alabildiğine serbest kalır, yükselir; ko-
nrat, ticarethane kiraları öyle. Oradan yükselen 
kiralar yine vatandaşın üzenine, mal olaralk ve
ya kira bedeli olarak yüklenir. Bütün gıda 
;mıaddele,rinde artışlar olur. Yani reisini artışlar, 
istatistiki araştırma yolk şeker bir gıda madde
sidir. Gaza zam yaptığınız zaman-ister istemez 
ocağın üzerimde temce nede kaynıyan fasulyeye 
tesir eder. Böyle bir durumun içerisine girmiş 
eluyoruz. Halbuki vergiler Beş Yıllık Plânda 
ve genel olaralk kabul edildiğine göre vergile-
ime yolu ile gelir dağılımını düzeltmelk müm-
ikümdür. Ve Beş Yıllıik Plânda ki, bunu Sayın 
ıhıükümetler uygulama mevkiindedirler, yenisi 
gelinceye kadar. Vergi politikası ile gelir da
ğılımımı ayarlıyacalklardır. Şimdi görülüyor ki, 
fakir halk yığınlarına ki, bizim memleketimi
zin az gelişmiş olması dcmelk geniş halik yığın
larının fakir olduğunu gösterir. Fakir halk yı
ğınlarının elindeki bütün imkânlar tefker, te-
Iker alınmaktadır. Hayat pahalılığı dediğimiz, 
hayat bir ateş pahalılığının içine gülmektedir. 
Öbür taraftan toplu sözleşmelerle işçiye şu ka
dar para verilmiş, bu kadar milyon lira, bu ka
dar milyar lira, hepsi gitmiştir arkadaşlar. Bu 
yeni gelen zamlar karşısında ve vergiler karşı
sında bu vatandaşların elinden bunların hepsi 
alınmıştır. Üstelik bunun ötesine de gidilmek
tedir. 

Şimdi burada yapılacak şey nedir? Bir ta
raftan vergiyi konıtnol edecek vergi aleniyeti 
•hakkımda boy anlarımda bulunulurken bir taraf
tan servet beyanı üzerimde tadilât yapılırken, 
dikkat buyurunuz, bir taraftan bu yapılıyor, 

müteşebbislerin sözü ile, A. P. nin programın
daki müteşebbislerin sözü ile bunlaır yapılıyor, 
öbür taraftan da geniş, fakir halk yığınlarının 
üzerime bu. vergiler konuluyor. Bunun gelir da
ğılımı balkımından, mıcımleketltc halkı huzursuz
luğa, rahatsızlığa altması bakımından tasviıbi-
ne imkân yoktur. Hele bu kanun ve buna ben
zer kanunlar ve yapılan zamlar bilhassa seçim
lerde gayet güzel bir sözle, refah sloganı ile, 
saadet değil, refah, yani maddi imkânların 
arıtması, tenceresinde fasulyemin kaynaması, 
Sayın Demirci öyle söylüyorlar, «Biz» diyor
lar, «tenceredeki kaynıyan yemeği düşümmek-
tioyiiz» Vatandaşın tenceresinde kaynıyan ye
meği düşünen insanlarla bunun hiç alâkası kal
mam ıştır. Milletin refahı ile bu getirilen zam
ların en ufak bir ilişiği yoktur. Öyle ise orta
ya ikili bir tutum çıkmaktadır. Biz Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak milletimize her 
şeyi açık açık söylemeliyiz. Seçim zamanı na
sıl C. H. Partisi, vergi almak lâzımıdır, diye 
seçımene söylormişse bir başka parti de, meselâ 
Adalet Partisi de seçmene, «ben vergi almak 
mecburiyetindeyim, ama dikkatli alacağım, öl
çülü alacağım» demelidir. Yoksa seçimden ev
vel vergi almıyacağım havası her tarafta ya
yacaksınız, sonra iktidara gelince nasıl olsa ben 
iktidardayım, ben bunu halka anlatabilirim 
diyeceksiniz. Hayır! Türk vatandaşı bumu an-
lıyaeaktır. Türk vatandaşı anlamıyorsa, Türk 
vatandaşına ıbiz bunu anlatamıyoruz demektir. 
Bu demimden beri arz ettiğim sebeplerden do
layı Türkiye'de Türk vatandaşının geçiminin 
bir parçasını alan, onu yoksulluğa ve sefalete 
götüren ve bu memlekette kaynaklar mevcut 
iken ve bu kaynakların hakkımda resmî ağızla
rın beyanları varken, bu kaynaklara müraca
at etmeyip aksime vergi kaçmasına scıbebolacak, 
vergi gelirlerinin azalmasına sebeibolacalk bir
takım kanun tekliflerini bir taraftan Meclisin. 
komisyonlarına ve Meclislere sevk ederken, 
öbür yandan milyarlarca liralık vergi almayı 
sosyal adalet bakımımdan, halk yararı bakı
mından C. H. P. olarak tasvibetmemize imkân 
yoktur, arkadaşlar. Bundan dolayı biz bu ka
nunun tamamen karşısındayız. Bu vasıflariyle, 
soisyal adalet ve millete verilen sözler bakımım
dan tasvibetmemize imkân yoktur. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Muhalefet sıralarımdan 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Millet Partisi Grupu aidına Sa
yın Memduıh Erdemir. (Vakit, geldi sesleri) 
Tasnifi beklemek mecburiyetindeyiz. Tasnif 
bitmeden oturuma ara veremiyeceğiz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MlR (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, çağımızda devletlerin idare edilmesi, 
milletlerin sosyal adalet ilkelerine uygun bir şe-

% kilde insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviye
sine ulaştırılması, şüphesiz Devletin milletinden 
vergi alması suretiyle yapılacaktır. Kamu gider
lerinin karşılanabilmesi için, milletin gelir kay
naklarına başvurmak zorunluğu elbette vardır. 
Ancak, plânlı devreye girdiğimiz zamandan be
ri, birinci beş yıllık plânın hedef ve stratejisin
de ve plânda belirtildiği, keza geçenlerde Resmî 
Gazetede yayınlanmış bulunan ikinci beş yıllık 
plânın hedef ve stratejisinde belirtildiği gibi, 
kamu tasarruflarının sosyal adalet ilkesine uy
gun olması, yani müterakki bir esasa göre ya
pılması gerekmektedir. Bu husus, stratejilerde 
belirtilmiştir. Maalesef ifade etmeye mecburuz 
ki, hükümetler imzalariyle taahhüdettikleri sta-
tejilerin gereğini yapmmaışlardır. Orada söyle
diği üzere, sosyal adalet ilkesine uygun, müte
rakim esasa göre, vergi alma yoluna gidileceği 
yerde, daima işin kolayına kaçılmıştır. Kamu 
sektöründeki üretim mallarına zam yapmışlar, 
Devletin elinde tuttuğu birtakım mallara, bugün 
olduğu gibi, zam yapmışlar ve bu suretle halktan 
vergi alma, yoluna gitmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimizi derinleştir
meden evvel bir noktaya temas etmeden geçemi-
yeceğiz. Biraz evvel, Reşit Ülker arkadaşım ga
yet yerinde söylemiştir, artık vatandaşa, vergi 
almadan sizi idare edeceğiz, sloganını imâ dahi 
etmemek zorunluğu bugün için yer almak mev
kiindedir. Bütün politikacıların bu hususu kafa
sına yerleştirmesi ve halka, milletin menfaatleri 
gerektirdiği, Devletin masrafları gerektirdiği 
zaman, vergi alınacağı fikrini yaymak, halkı bu
na alıştırmak mecburiyetimiz vardır. Adalet 
Partisi, açıkça ifade etmek lâzımgelirse, bu fikri 
benimsememiş hattâ karşısında olduğunu zaman, 
zaman yaymıştır. Ne zamana kadar? Kısa bir 
zaman evvel Sayın Maliye Bakanı ihsan G'ür-
san'm istifası, bu sebebe dayanmaktadır. Başba
kan Sayın Demirel, ayak üstü vergi alamayız, 
diye halka vergi alraıyacağını imâ etmiş, açıkça 

söylemiş ve sayın ihsan Gürsan'm istifası bunu 
takibetmiştir. Sayın Cihat Bilgehan'm Maliye 
Bakanlığına teşrifleri bu hâdiseden sonra olmuş
tur. Binaenaleyh, halka vergi almmıyacağım, 
geçmiş idarelerin vergi almalarının kötü netice
ler doğurduğunu imâ eden birtakım söz ve dav
ranışları ifade etmemek mecburiyetinde ve so
rumluluğunda olmalıdır, siyaset adamları. 

Diğer taraftan, kanunun gerekçesi dikkatimi 
çekti. Akar yakıtlar arasında denge yokmuş. 
Yani, zam yapmak için benzin ile motorin ara
sında bir denge sağlamak lazımmış. Bu denge
nin sağlanmaması yüzünden motorin talebi art
mış ve motorin talebinin artması yüzünden de 
fazla ham petrol ithal etmek zorunda kalmışız. 
Bu yüzden Fuel - Oil istihsali artmış. Bu artışı 
durdurmak, benzin talebini artırmak ve motorin 
talebini azaltmak için zam yapmak lazımmış. Bir 
de bakıyoruz, benzinin eski fiyatına nazaran ki
loda yapılan zam 10 kuruş, motorine yapılan 
zam 12 kuruş. Arada çok cüzi bir fark var. 
Yani, miktar bakımından da zam bir denge^sağ-
lamıyor. Eğer, dengeyi sağlamak lazımsa, mo
torinle benzini eşit fiyatta yapmak lâzımdı. 
Bu zam bu dengeyi sağlamadığına göre, Hü
kümet böyle sudan bir sebeple Meclisin kar
şısına çıkmamalı, samimî davranmalı idi. 

Resmî Gazetede neşredilmiş olan programa 
göre, iki milyarın üzerindeki program açığının 
karşılanması için vergiye başvurmak mecburiye
ti vardır. Vergi kaynaklarından birisi de akar 
yakıtlardır, bunun için getirdik, demek tabiî idi 
ve daha samimî olurdu. Binaenaleyh, bunun iki
sinin arasındaki muvazeneyi sağlamak, belki 
böyle bir muvazene teessüs edecektir ama, 
cüzi bir muvazeneyi esas unsur olarak almamak 
lâzımgelirdi. 

Diğer taraftan bir hususa daha temas etmek 
istiyoruz. Hükümetimiz bu verginin yani, akar 
yakıta yapılan zammın pek fazla bir zam olma
dığını, cüzi nisbette kaldığını belirtebilmek için, 
Avrupa milletlerinden misaller almış ve Fran
sa'da benzin 176,8 kuruş, italya'da 154 kuruş, 
Almanya'da 131,6 kuruş ve saire. O memleket

lerdeki benzin fiyatlariyle, akar yakıt fiyatlariy-
le Türkiye'deki akar yakıt fiyatları mukayese 
edildiği zaman bizim memleketimizde çok daha 
düşük fiyat uygulandığını, bunun da bir gerek
çe olması gerektiğini ifade etmek istemiştir. 
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Ama arkadaşlar, Avrupa memleketlerinin en 
kötüsündeki halkın yaşama seviyesi bizim nere
mizde var? istanbul'da, Ankara'da bile var mı? 
Nerede kaldı ki, Şarkın en hücra köyünde daha 
ücra köyünde daha geçen yaz bir felâkete uğra
mış olan Muş'un, Erzurum'un deprem mıntaka-
sındaki insanların yaşantısını muhterem Hükü
met- üyeleri sık sık gidip gördüler, onların dert
lerine âcil çareler bulmaya çalıştılar. O zaman 
gördüler mi ki, var mı ki, Fransa'da veya Al
manya'da yaışıyan, o memleketin her hangi bir 
vatandaşının yaşantısı bizde? Yoktur! Bizim 
terzilerimizden bir kısmı Paris'te çalışıyor, 
100 - 150 kadar var. Bunlar kalfa olarak çalışı
yorlar, ticarethane açmamışlar. Ben gördüm, 
bir tanesi, ayda yaklaşık olarak 1 500 frank ka
zanıyoruz, dedi. Yüce Meclisin üyelerinin aldığı 
meblâğa yakın bir para kazanıyorlar. O zaman, 
oradaki akar yakıt fiyatı bu kazanç seviyesinde 
elbette müessir olmıyacaktır. Ama bizim bu yap
tığımız zamlar, köyde yaşıyan insanların, hem 
de büyük sefalet içerisinde yaşıyan insanların 
yaşantısına büyük ölçüde tesir edecektir. Bunu, 
her biriniz seçim mmtakalarınızda gezdiğiniz 
zaman, Ankara'ya gelenlerini pejmürde haliyle 
gördüğünüz zaman pekâlâ anlarsınız. Ne yakı
yoruz köylerde? Bol bol elektrik mi var? Ham-

dolsun her köye dört yılda % 100 elektrik vere
ceğiz, lâfını büyük bir umut olarak Sayın Baş
bakan Yüce Senatoda ifade ettiği halde, yüz kö
ye dahi elektrik vermek imkânı bulunamadı, 
zamanla olabilir. Ama bunun için tabiî büyük 
bir zamana, büyük bir gelir seviyesine ihtiyaoo-

lacaktır. Bugün elektrikle mi yaşıyor köyleri
miz ? Petrol lâmbası yakıyorlar. Benim çocuklu
ğumda köyümüzde gazyağı yoktu, bezir çırası 
altında ilkokul tahsilimi yaptığımı çok iyi ha
tırlarım. O zamandan bu zamana köydeki inki
şaf, bezir yağı yerine gazyağı girmiştir. Şarkta, 
dağ köylerinin pek çoğunda yine bezir yağı ya
kılmaktadır. O zamandan bu yana idare lâmbası 
daha köylerimizden kalkmamıştır. Lüks lâmbası 
çok yere girmemiştir. Giren yerlerimiz vardır 
ama, çoğuna girmemiştir. Şimdi kiloda 11 kuruş 
olarak gaza yapılan zam, köyde en fukara köy
lüden başlıyarak en zenginine kadar tesir ede
cektir. Milyonerlerimizden milyara yakın ser
veti olan talihli vatandaşlarımızdan, köyde yiye

cek ekmek bulamıyan talihsiz vatandaşlarımıza 
kadar herkes aynı zammı aynı ölçüde vergi ola
rak Devlete ödiyeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir saat 19 u 35 ge
çiyor. Görüşmelerin devam edip etmemesi husu
sunda önergeler vardır, konuşmaınız Ibir - (iki da
kikada biterse bitirin, öyle oylayayım. Yok, de
vam edecekse ve bilâhara devam kararı alınırsa, 
sonra devam etmek üzere sözünüzü bağlayın. • * 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkan, bir - iki dakikada ibiitnnoz, dert büyük. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, oylıyacağını, 
sonra devam edersiniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Siz oy-
layınız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biliyor
sunuz ki, birleşim açıldığında, bu kanunun Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinden sonra müzakere 
ve intacı için bir ıkarar lalımışıtıik. Bu karara göre 
müzakereye başladık. Şimdi, saat 19,35 e kadar 
çalışmış bulunuyoruz. Devam edip etmiyeceği-
miz hususunda önergeler var. Bunları oylama
dan evvel şu oylama neticelerini arz edeyim, 
sonra önergeleri oylıyayım, eğer devanı kabul 
edilirse ara verelim, yemek tatili yapalım. Eğer 
devam etmemek kararı verilirse elbette ki, ya
rın bu işe feaşlaniacalk diem'etoüir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 Bütçesine 
226 arkadaş katılmış, 150 kabul, 70 ret, 6 çekin-
ser oy çıkmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu 
tasarısının oylamasına 130 arkadaş katılmış, 82 
kabul, 45 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır; oylama 
tekrarlanacaktır. 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu, ta
sarısının oylamasına 1T5 arkadaş katılmış, 78 ka
bul, 34 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Oylama tek
rarlanacaktır. 

istanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu 
tasarısının açık oylamasına 104 arkadaşımız iş
tirak etmiş, 72 kabul, 29 ret, 3 çekinser oy çık
mıştır. Oylama tekrarlanacaktır. 

İstanbul Teknik Üniveristesi 1967 Bütçe ka
nunu tasarısının açık oylamasına 94 arkadaşı
mız iştirak etmiş, 66 kabul, 26, ret, 2 çekinser oy 
çıkmıştır. Oylama tekrarlanacaktır. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, Meclisin çalış
maya devam etmesi hususunda iki önerge vardır. 
(Ekseriyet yok sesleri) Müsaade buyurun, efen
dim, bir ara vereceğim. 

RUHÎ SOYER (Niğde) -r- Ekseriyet olma
dığı oylama neticelerinden anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran efendim, el
bette bir karara varacağız, bağırmayın, her iş 
halledilir. 

20 Şubat 1967 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

M +m^ 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa verilen ayların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
AM İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 

Üyo sayısı : 450 
Oy vere ,nler : 226 

Kabul edenLer : 150. 
Reddedenler : 70 

Çekinserler : 6 
Üyd katılmıyaiLİar : 222 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Cihat Bilgehan 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin'çek 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinlı 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

Mehmet Yardımcı 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Eıeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganlı 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk" Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
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îsmail Hakkı Yıldırım 
MALATYA 

Hamit Fendoğlu 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıMız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslih iddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÎIRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SÎVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol . 

llyas Demir 
TOKAT 

Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Murat Öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

ANTALYA 
Raf et- Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Enver Güreli, 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş , 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban" 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce, 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreld 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Orhan Erkanlı 
Fuad Sirmen 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

Lebit Yurdoğlu 
KARS 

Cengiz Ekinci 
KASTAMONU 

Adil Aydın 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

ESKİŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Seyit Faruk Önder 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem AHcan 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer . 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

URFA 
Bellice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

YOZGAT 
Yusuf Ziya BahadmlU 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
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AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ERZURUM 
Niıh-at Diler 

[Çekinserler] 

KAYSERİ 
Fehmi Cumahoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzüıı 

[Oya kahlmıyamlar] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Haşan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 

Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşîı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Methmıeıt Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 

Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIB 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlı». 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kıllıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
SüLeyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
İlhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılış 

İZMİR 
Şevket Adalan (I.) 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Settar İksel 
Ndhad Künşad (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU 

Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
î. Hakkı Yılanhoğlu 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Ala Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan1 

KIRŞEHİR 
KOCAELİ 

İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B,) 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu| 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğl/u 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günesjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp (1.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 

Ata Bodur (1.) 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan (B.) 
Yaşar Akal 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Şevki Yücel 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh. Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Saraç (I.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Alâ Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN , 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslin Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 
Neşet' Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal (1.) 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

ı>e« 

559 — 



M. Meclisi B : 58 19 . 2 . 1967 0 : 3 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların onucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat uzarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ADANA 
Ali Karcı 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 45 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 318 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
DENİZLİ 

Zafer Nihat özel 
EDİRNE 

llhami Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil ToközLü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güncr 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Mithat Dülge 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 

Enver Güreli 
Finnî Islimyeli 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİVAS 
Scyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal! Doğan Sungun 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

m 
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ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENIZLÎ 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

GİRESUN 
Selim Sarper 
Kudret Bosuter 
Ali Cüeeoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Fuad Sirmen 

IZMIR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NİĞDE 
Ruhi Spyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya üztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Cakıroğln 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

SAKARYA 
Ekrem AMean 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

StVAS 
Gıyasettin Duman 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlaa Küntay 
İbrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Reefet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı ' 
Mehmet Salih Baydil 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Çekinserler] 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

[Oya katilımyarilar] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
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Muzaffer Karan . 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.). 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılııçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

Şemsettin Mursaloğ: 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaıı Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
ilhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan (1.) 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamil oğlu 
Osman Yeltckin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
"Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

İsmet inönü 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğiu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğltu 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp (1.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özaltp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur (İ.) 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 
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RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan . 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Bedrettin Karaerkck 
Osman Saraç (1.) 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Tlât Asal ( t ) 
S. Ekmel Çetiner (1.) 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu(B.) 

Yekûn 

.«... 
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Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanun tasarısının oylama sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler ; 78 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 333 

Açık üyelikler : 2 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalm 
Osman Attila 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVÎN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

DENÎZLÎ 
Zafer Nihat Özel 

EDİRNE 
İlhamı Ertem. 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Samct Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Alı İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 
Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Ayta§ 
İhsan Gürsan 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 

Sait Sma Yücesoy 
KÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Mithat Dülge 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİVAS 
Seyfı Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Hyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Karcı 
AFYON KARAHlSAR 
Murat Öner 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Âtı* Şohoğlu 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

İSTANBUL 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Vefa Tanır 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
tr ıan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Çekinserler] 

KÜTAHYA 
Himmet Erdpğmuş 

[Oya kaUlmıyanlar] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoglu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir- Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 
AH İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

Nevzat Şener 
Ali Celâlcttin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

Sabit Oman Avcı (B.) 
AYDİN 

Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kamal Yılmaz 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

Hami Tezkan 
BURDUR 

I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
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Nejdet Yücer 
DENİZLÎ 

Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Eemzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai İskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Glıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüeeoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıliıçoğlu 
Ali Köyrnen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 
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HAKKÂRİ 
Ali Karahari 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
) Kemal Ataman 

Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Attan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 

ı Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Forruh Bozbeyli 
(Başkan) 

ı Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
İlhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 

u İ. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 

1 9 . 2 . 1 9 6 7 O : 3 

Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlıı 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğltı 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âl/i Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 

Faruk Sükan (B.) 
KÜTAHYA 

Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğltı 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önoli Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirhıçcioğkı 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (t. Ü.) , 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyüdiz 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

— 560 — 



M. Meclisi B : 58 19 . 2 .1967 O : 3 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehli'vanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eröğan 
Mnslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
îlyas Kılıç 

Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Alli Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlfı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

»••« 
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İstanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüdcr 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ahmet Türkel 

ADANA 
Ali Karcı 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

BALIKESİR 
Fennî tsliınyeli 

Üye s sayısı : 450 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 29 

Çekinserlcr : 3 
Oya katılmıyanlar : 244 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat "Akay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kcvni Ncdimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Osma::ı Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil ToközMi 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Ziyaeddin İzcrdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 

[Reddedenler] 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

ÇANKIRI 
Dursun Akeaoğlu 

ÇORUM . 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

Sait Sına Yücesoy 
KÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
MANİSA 

Mithat Dülgo 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
RİZE 

Mazhar Basa 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şcrafcttin Paker 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Basol 
İlyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Necmettin Covheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Selim Sarper 
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Fuad Sirmen 
ÎZMlR 

Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atal'ay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli -
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Aid ihsan UlubahşJ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

I I. Sıtkı HatipoğLu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

NİĞDE 

Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 

Mehmet Zeki Yücetürk ı 
BİLECİK 

Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz I 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan I 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırba§lı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan I 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Metin Cizrelâ 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

[Çekimserler] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Oya katûmvyanlar] 

TOKAT 
irfan Solmazer 
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ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin îneioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılııçoğluj 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
AH İhsan Çelikkan 
Sabri Özean San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseöğlu 
Re§at Mursaloğlu 
Sabahattin Adalı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail < Çataloğlti 
Kadir Çetin-
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 

Mehmet Ali Aybar 
: Ali Fuat Başgil 
«Suphi Baykam 

Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Ttekin Erer 

- Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 

; Orhan Seyfi Orhon 
İlhamı Sanear 
Ahmet Tahtakılıç 

\ 1. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
; Şevket Adalan (I.) 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümü^pala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinası Osma 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 

\ Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat ÂK Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkaıı 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 

1 Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Muammer Dirik 
Şevket, Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Öııol Sakar 

Nahit Yenişchirlioğlu 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğhı 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazıııi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp (1.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç. 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ÖRDÜ 
Raif Aybar 
Ata Bodur (1.) 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SIÎRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Öz güç 

SÎVAS 
Nasııh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 

•M. Kemal Pallaoğhı 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osimıan Saraç (1.) 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN . 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
CeTâl Sungur (t. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal ( t ) 
S. Erkmen Çetiner (t.) 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

'!<•» 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Uyo sayısı : 450 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 66 
Reddedenler : 26 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 354 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Hasan Türkay 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ADANA 
Ali Karcı 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Kaya Özdemir 

Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Zlyaeddin İzcrdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy * 

[Reddedenler] 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Mithat Dülge 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA , 

Nuri Bayar 
•Şe raf ettin Paker 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Hyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
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Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

SAKARYA 
Ekrem Alacan 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök (1.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataiay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Âbdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 

[ÇtkintirUr] 

KÜTAHYA SAMSUN 
Himmet Erdoğmuş Bahattin Uzunoğlu 

[Oya katıhntyanlar] 

Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

ismail Selçuk Çakıroğlu 
BİNGÖL 

M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacioğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
ibrahim öktem 
Bahri Yazır 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Metin Cizreld 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayrı Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

— 573 — 



GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Kârahan 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Koseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Sabahattin Adalı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
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Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 

• Osman özer 
Ilhami Sanear 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan (t.) 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzünı 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Osman Zeki Oktay 
Sabri Keskin 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılânlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
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A. Atıf Haeıpaşaoğlu • 
"Cengiz Nayman 
Vedat ÂH Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
-Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Âğaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Ultıç 

MUĞLA 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin( 

ilhan Tekinalp 
MUŞ 

Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu . 
Ali Baran Numânoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur (I.) 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — VaJkıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi : 1/290; 
Cumhuriyet Senatosu 1/706) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 195) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

•GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
!kanunu tasarısm'da yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 853) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet , Senatosu ve Bütçe 
Karıma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/278; Cumhuriyet Senatosu 
1/710) (Millet M'ieclsi S. Sayısı : 196; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 854) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2.1967] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanu
nu tasarıısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi : İ /283; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/709) (Millet Meclisi S. Sayısı : 206; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 859) [Dağıt
ma tarihi : 11 .2 .1967] 

X 4. — istanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1967 yılı Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/285; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/708) (Millet Mec
lisli S. Sayısı : 208; Cumhuriyet Senatosu S 
Sayısı : 861) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe 'kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/286; 
Cumhuriyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 207; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yım : 862) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 .1967] 

X 6. — Devlet Su isleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet M'cclisi 1/281 ; Cumhu
riyet Senatosu 1/711) (Millet Meclîsi S. Sayı
sı : 197; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 857) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı veBütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet '.Senatosu ve 
Bütçe Karma Komiiısyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/713) (Millet Meclisli S. Sayısı : 199; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 863) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 



X 8. — Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/284; Cumhuri
yet Senatosu 1/714) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
200; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 860) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 2 . 19671 

X 9. — Tdkel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt-
q\e kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karıma Komisyon Başkanlıkları tez/kereleri (Mil
let Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/716) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 202; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 865) [Dağıtma ta
rihi :11 . 2.1967] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/282; 
Cumhuriyet Senatosu 1/71'5) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 201; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 858) [Dağıtma tarihi : 
1.1. 2 .1967] 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karıma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyon Baş'kanlılklan tezkere
leri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet Sena
tosu 1/712) (MİUet Meclisi S. Sayısı : 198; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 864) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/280; 
Cumhuriyet Senatosu 1/718) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 204; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 856) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cum/huriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez'kere-
leri (Millet Meclisi 1/291; Cumhuriyet Senato
su 1/717) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 867) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

V 
i K l DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BlRlıVOt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 
Toplantı 2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 

raporu ( î / 3 0 0 ) 

T. C. 26.12.1966-
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı 71/492 - 7405 

MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
20 . 12 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

Bilindiği üzere, 1963 yılında 187 sayılı Kanunla benzin, motorin ve 4 numaralı fuel - oil'in İs
tihsal Vergisi hadleri sıra ile kiloda (18), (7,5) ve (8) kuruş artırılmıştır. Bu kanunla gaz
yağı ve gazyağının İstihsal Vergisinde bir artırma yapılmadığmdann gazyağı ve moto
rin fiyatları arasında bir dengesizlik meydana gelmiş ve bu dengesizliği bertaraf etmek üze
re, 6 . 7 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 482 sayılı Kanunla gazyağının İstihsal Vergisi 14 kuruş 
artırılmak suretiyle 24 kuruşa çıkarılmış, bu arada motorin ve 4 numaralı fuel - oil'in İstihsal Ver
gisi de 7 şer kuruş artırılmıştı. Daha sonra 1965 yılında 664 sayılı Kanunla akaryakıtların İstih
sal Vergisinde bir değiştirme daha yapılmış ise de, bu değiştirme bir zam olmayıp Hazine hissesinin 
İstihsal Vergisine kalbedilmesinden ibarettir. 

Akaryakıtların İstihsal Vergisinde yapılan bu operasyonlara rağmen bu maddelerin bir vergi 
rezervi sakladığında şüphe yoktur. 

Filhakika halen memleketimiz, akaryakıt fiyatları bakımından, dünyadaki ucuz memleketler 
.arasında bulunmaktadır. 

Ezcümle, benzinin bir litresi, Ankara'da 103 kuruş, İstanbul'da 98,3 kuruş, İzmir'de 99,3, Mer
sin'de 95,8 kuruş; gazyağının bir litresi aynı yerlerde sırasiyle (77), (72), (73,1), (60,9) kuruş; 
motorinin bir litresi keza aynı yerlerde sırasiyle (81,8), (75,9), (75,2), (72,9) kuruştur. 

Yabancı memleketlerdeki fiyatlara gelince; benzinin bir listesi Fransa'da 176,8 kuruş, İtalya'da 
154 kuruş, Avusturya'da 110,1 kuruş, Almanya'da 131,6 kuruştur. Gazyağının bir litresi aynı 
memleketlerde sıra ile, (96,8), (115,3), (94,8); motorinin bir litresi, (124,1), (105), (79) ( ve (124,6) 
kuruştur. 
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Tasarıda öngörüldüğü şekilde, beher kiloda benzine 10 kuruş, gazyağma 11 kuruş ve motorine-

12 kuruş vergi zammı yapılırsa, bu vergilerin bir litreye tesiri benzinde 7,35 kuruş, gazyağında 
8,8 kuruş, motorinde 10,2 kuruş olacaktır. Yani, Ankara'da bugünkü akayarkıt fiyatları benzin
de 110,35, gazyağında 85,8, motorinde 92 kuruşa çıkacaktır. 

Bu durum akaryakıtların vergilerinde bir artırmanın mümkün olduğunu göstermektedir. 
Diğer taraftan, halen benzin ve motorin arasında bir fiyat dengesizliği de vardır. Memleketi

mizde benzin tüketiminin, motorin tüketimine göre artış hızı düşüktür. Bunun sebebi, yukarıda 
da temas edildiği üzere benzin ve motorin fiyatları arasındaki dengesizliktir. Yani, motorinin fi
yatı benzin fiyatına kıyasla düşük olduğu için, talep, benzinden motorine kaymakta ve motorin 
istihlâki plân devresinin başında yapılan tahminlerin çok üstünde gerçekleşmekte, devamlı artış 
göstermektedir. 

Motorin tüketiminin hızla artması, yerli ham petrol içindeki motorin oranının düşük olması 
sebebiyle, motorin talebini karşılamak üzere fazla miktarda düşük olması sebebiyle, motorin ta
lebini karşılamak üzere fazla miktarda ham petrol ithalini gerektirmekte, bu durum ise diğer 
ürünlerdeki, özellikle fucl - oil'deki üretim fazlasının çoğalmasına yol açmaktadır. 

Hal böyle olunca, sözü edilen iki madde arasındaki dengeyi sağlamak zarureti karşısında kalın
maktadır. 

İzah olunan bu sebepler dolayısiyle, bu tasarı ile, beher kiloda, benzine 10 kuruş, gazyağma 11 
kuruş, motorine 12 kuruş ve 4 numaralı fucl - oil'e 18 kuruş zam yapılması derpiş edilmiştir. 

Motorine yapılan zam, sebepleri yukarıda açıklandığı üzere, benzine yapılan zamdan daha faz
ladır. Motorine ait İstihsal Vergisinin artırılması, gazyağı ve 4 numara! fucl - oil'in de vergilerinin 
artırılmasını zaruri kılmaktadır. Çünkü, çeşitli akaryakıt ürünlerinin fiyatları arasında vergi 
farkından ileri gelen bir dengesizlik mevcudolduğu takdirde, bunların gerek birbirinin yerine ika
mesi ve gerekse vergisi düşük akayakıtm vergisi yüksek akaryakıtla karıştırılması suretiyle kul
lanılması imkân dâhiline girmekte ve bu durum hem vergi randımanı, hem de millî ekonomi bakı
mından mahzurlar tevlidetmektedir. 

Sanayide yakıt olarak kullanılan 5 ve 6 numaralı fucl - oil'in İstihsal Vergisinde her hangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

Tasarının birinci maddesi ile yapılan değişiklik neticesinde, bütçeye 310 milyon lira civarında 
bir ek gelir sağlanmış olacaktır. 

Tasarının geçici maddesi ile stokların vergiye tabi tutulması öngörülmektedir. 
Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 19 . 1 . 1967 
Esas No. 1/300 

Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında (kanun tasarısı, ilgili Bakanlık: 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının 1 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici maddede, stok vergisi tâbiri bu namda ayrı bir vergi şeklinde telâkki edilmesi mümkün 

bir tâbir olarak kabul edildiğinden madde metninden çıkartılmıştır. 
Kanun tekniği bakımından da geçici madde ile yürürlük ve icra yetkisi madde matlaplarının me

tinden çıkartılması uygun görülmüştür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 189) 
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Bu değişikliklerle kanunun tümü ekseriyetle kaıbul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verildiğinden, Genel Kumlun tasviplerine arz edilmek 

dizere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyonu Başkanı 
Rizo 

E. Y. Akcal 

ıBurdur 
F. Kırbaşlı 

İsitanlbul 
Muhalifim 

8. Aren 
Marag 

V. Kadıoğlu 

Başkanvekil 
Ankara 
0 . Eren 

ı 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

Muhalifim 
1. Seçkin 
Kastamonu 
Muhalifim 
A. Toközlü 

Ordu 
Muhauifim 
F. Güley 

Bu Rapor Sözcüsü 
Zonguldak 

K. D. Sungur 

SÖZ 

Trabzon 
Muhalifim 
H. Orhon 

Balıkesir 
A. Akın 

Kütahya 
M. Erez 

Ordu 
hakkım mahfuz 

R. Aybar 

Kâtip 
Sivas 

T. Koraltan 

Burdur 
1. H. Boyactoğlu 

Manisa 
M. Dülge 

Samsun 
0. Şahİ7ioğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I numa
ralı tablonun 15 . 2 . 1963, 25 . 6 . 1964 ve 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 187, 482 ve 664 sayılı 
kanunlarla değişlik (2/D) pozisyonunun (i), (ii) 
fıkraları ile (iii) fıkrasının (a) ve (b - aa) bend-
leri ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden; 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santi
grat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. S. 
den 70 kuruş) 

ii) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santi-
rat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat de
receden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece 
ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka
dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takaıttür eden 
orta yağlar (1 Kg. S. den 40 kuruş) 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEÖ1ŞTİK1Şİ 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kaıbul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 189) 
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iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar; 

a) 'Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta

kat tür edenler (1 Kg. S. den 45 kuruş) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan talkattür eden kısmı 

% 80 den az olanlar : 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 Kg. S. den 40 

kuruş) 

Stok Vergisi : 

GEÇICÎ MADDE — Bu kanunla İstihsal 
Vergisi hadleri artırılmış olan bendin, gaz yağı, 
motorin ve 4 numaralı fuel - oil Stok Vergisine 
tabidir. 

iSözü edilen akar yakıtların ticareti ile iştigal 
eden gerçek ve tüzel kişilerle bunların bilcümle 
şube, acen'ta, bayi, komüsyoncu ve sair satıcıları, 
bu kanunun yayımı tarihimde anadepo, depo, ti
carethane, mağaza ve tanklarında veya sair yer
lerde veya yolda bulunan akar yaktılarm cins, 
miktar ve sıkletleri - yüz kilo ve daha aşağı mik
tarda olan gaz yağı hariç - ve bulundukları yer
ler itibariyle bir beyannameye kaydetmeye ve 
beyannameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda ya
pılacak ilânı takibeden günün akşamına kadar 
bağlı oldukları yer vergi dairesine vermeye mec
burdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zilkrolunan ve kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup başkalarına satılmış, fakat bedelleri 
henüz taihsiil edilmemiş veya hibe edilmiş veya 
•sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş akar yakıt
larını da beyannamelerinde göstermeye mecbur
durlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan benzinin beher 
kilosu üzerinden 10 kuruş, gaz yağının beher 

kilosu üzerinden 10 kuruş, gaz yağının beher 
su üzerinden 12 kuruş ve 4 numaralı fuel - oilin 
beher kilosu üzerinden 13 kuruş Stok Vergisi 
tarh ve tebliğ ©derler. 

Boyan üzerine tarh olunan Stok Vergisi teb
liğ tarihini takibeden ay başından itibaren iki 
ay içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen vergiler 

M. Meclisi 
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Geçici Komisyonun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla istihsal 
Vergisi hadleri artırılmış olan benzin, gaz ya
ğı, motorin ve 4 numaralı fuel - oilin ticareti 
ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerle bun
ların bilcümle şube, acenita, bayi, komüsyon-
cu ve sair satıcıları, bu kanunun yayımı tari
hinde anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve 
tanıklarında veya sair yerlerde veya yolda bu
lunan akar yakıtlarını miktar ve sıkletleri 
- yüz kilo ve daha aşağı miktarda olan gaz 
yağı hariç - ve bulundukları yerler itibariyle 
bir beyannaımteye kaydetmeye ve beyannameyi 
Maliye Bakanlığınca bu konuda yapılacak ilâ
nı takibeden günün alkşaımıma kadar bağlı ol
dukları yer vergi dairesine vermeye mecburdur
lar. 

Beyannaıme verimdk mecburiyetinde olan
lar, yukarda zilkrolunan kendilerine ait yerler
de mevcudolup başkalarına satılmış, fakat be
delleri henüz tahsil edilmemiş veya hiıbe edil
miş veya sair suretlerle ımüUkiyeti devredil
miş alkar yakıtlarını da beyennaımelorinde gös
termeye mecburdurlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan benıziıhin be
her kilosu üzerinden 10 kuruş, gaz yağının be
her kilosu üzerinden 11 kuruş, motorinin beher 
kilosu üzerinden 12 kuruş ve 4 numaralı fuel -
oilin beher kilosu üzerinden 13 kuruş fark tarh 
ve tebliğ ederler. 

Beyaıiı üzerine tarh olunan farklar tebliğ 
tarihini takibeden ay başından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
talksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hak-

I kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

(S. Sayısı : 189) 
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hakkında Âmımo alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya nok
san beyanda bulunanların beyan etmedikleri ve
ya noksan beyan. ettikleri akar yakıtlara ait ver
giler iki kat zamlı olarak tahsil olunur 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer 
hükümleri bu Stok Vergisi hakkında da uygu
lanır. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

Süresinde beyanda bulunımıyanların veya 
noksan beyanda bulunanların beyan ötmedik
leri veya noksan beyan ettiikleri akar yakıtlara 
ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usûl Kanununun di^ 
ğcr hükümleri bu farklar haklknda da uygula
nır. 

Yürürlük tarihi \ 
MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. i yürürlüğe girer. 

Yürütme yetkisi 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

20 . 12 . 1966 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu . 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı -

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

1. Beriner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı V. 
C. Bilgehan 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Bengiz 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yütürür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 189) 





Dönem : 2 I Q A 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : \öö 
Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/278; Cumhuriyet 

Senatosu 1/710) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı ; 854) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7134-1/710 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 18 . 1 . 1967 gün ve 1/278 - 54 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1967 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 

Açık oy neticesi : (125) 

Kabul : 125 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1967 

Esas No. : 1/278 C. S. 1/710 
No. : 69 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1967 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Aydın Milletvekili 
îsmet Sezgin 





Dönem : 2 O n £ 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z u O 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında • yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/283; Cumhuriyet 

Senatosu 1/709) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 859) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 2 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7123-1/709 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
tlgi : 10 . 1 . 1967 gün ve 1/283-51 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1967 tarihli 29 ncu Birleşiminde değişerek 

kabul olunan Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi (107) 

Kabul : 107 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1967 
Esas No : 1/283 C. S. 1/709 

No. : 74 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek (i . 2 . 1967 tarihinde Komisyonumuza gönderilen (Ege 
Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasnnsı) üzerinde yapılan değişiklikler Komisyonumuzda tek
rar incelendi ve görüşüldü : 

İlişik cetvelde gösterildiği üzere yapılan derişiklikler aynen benimsenmiştir. 



— 2 — 
Genci Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

t. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Balıkesir 
E. Güreli 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
S. F. önder 

Ordu 
Ş. Kiiksal 

İmzada 'bulunamadı 

Başkanvekili 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
/. Seçkin 

Bursa 
A. Türkel 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada ibulunama 

İzmir 
1. Gürsan 

Kütahya 
M. Erez 

Eize 
E. Y. Akçal 

A. 

di 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Ankara 
H. T. Toker 

Edirne 
1. Ertem 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Niğde * 
M. Alhnsoy 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Trabzon 
R. TJzuner 

Kâtip 
Bolu 

/ / . 1. Cop 

Ankara 
T. Kapantı 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Konya 
M. N. Kalaycroğlu 

İmzada ibulunaınadı 

A. 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
, / . Birincioğlu 

M. Meclisi ('S. Sayısı : 20(i' 
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S.. No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyonunun 

kabul ettiği 
C. Sena 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
26 
26 

26 
27 

16.000 

16.116 

MADDE 1 — 

Rektörlük (A/ l ) 
Rektörlük (A/3) 
Rektörlük toplamı 
Fen Fakültesi (A/ l ) 
Fen Fakültesi toplamı 
Toplam (A/ l ) 
Toplam (A/3) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 
İş evleri ve iş yerleri giderleri 

Kesim toplamı 
Malzeme alım ve giderleri 
Uluslararası ilişkiler giderleri 

Kesim toplamı 

Ege Üniversitesine aşağıda gös
terildiği üzere (A/ l ) cari har
camaları için 38 431 647 lira, 
(A/2) yatırım harcamaları için 
6 873 016 lira, (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları 
için de 1 158 151 lira ki, top
lam olarak 46 462 814 lira öde
nek verilmiştir. 

3 262 789 
795 121 

4 382 916 
7 769 770 
9 131 125 

İ8 431 647 
1 158 151 

286 000 

157 500 
100 0O0 

23 000 

Ege Üniv 
terildiği 
camalan 
(A/2) ya 
6 873 01 
teşkili ve 
için de 
lam olar 
nek veril 

M. Meclisi (S. Sayısı : 206) 



S. No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

27 16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
28 16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 
28 CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
30 32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 
30 32.100 Kamulaştırma ve satıııalma bedeli 
30 32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAIl 

Bölümü toplamı 
32 SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 

HARCAMALARI TOPLAMI 

M. Meclisi 
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Bütçe Karma Komisyonunun C. Sena 
kabul ettiği 

1 000 
286 000 

3 262 789 

500 000 
500 000 

500 000 

795 121 

(S. Sayısı : 200) 
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S. No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyonunun 

kabul ettiği 
C. Senato 

k 

FEN FAKÜLTESİ 

55 
55 
55 
59 
60 

60 
60 

62 
62 
63 

12.000 

15.000 

12.000 

63 

72 
72 

PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
Araştırma kuramları giderleri 

Kesim toplamı 
15.426 Malzeme alım ve giderleri 

(Hazırlayıcı Bilimler Enstitüsü giderleri 
toplamı) 
PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 

(D) CETVELİ 

Fen Fakültesi 
Derece 

10 
7 

Temizleyici 
Laborant 

4 687 170 
2 010 450 
1 388 800 , 
631 000 

624 000 
500 000 

574 000 
4 687 170 
7 769 770 

830 000 
70 000 

Aded Ücret 

11 500 
3 

14 

Aded 

t>o<i 

M. Meclisi (S. Sayısı : 206) 





Dönem : 2 0 A 7 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z U f 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında 
yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/286; Cumhuriyet 

Senatosu 1/707) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 862) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 2 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7125-1/707 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 10 . 1 . 1967 gün ve 1/286-52 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1967 tarihli 29 ncu Birleşiminde değişerek 

kabul olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1987 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi (116) 

Kabul : 116 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. .M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1967 
Esas No. : 1/286 O. S. 1/707 

No. : 77 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek 6 . 2 . 1967 tarihinde Komisyonumuza gönderilen (İs
tanbul Teknik Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı) üzerinde yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzda tekrar incelendi ve görüşüldü : 

İlişik cetvelde gösterildiği üzere yapılan değişiklikler aynen benimsenmiştir. 
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Balıkesir 
E. Güreli 

Giresun 
t. E. Kilıçoğlu 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
Söz hakkını saklıdır 

8. F. Önder 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı 

Başkanveküi 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
t. Seçkin 

Bursa 
A. Türkel 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada 'bulunamadı 

İzmir 
/ . Gürsan 

Kütahya 
M. Erez 

Rize 
E. Y. Akçdl 

Söz 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
H. T. Toker 

Edirne 
/ . Ertem 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Niğde 
haikkum ıııailıf uzdu r 

M. Altınsoy 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Trabzon 
Söz hakkım ımaM'uzdur 

A. R. TJzuner 

Kâtip 
Bolu 

II. 1 Cop 

Ankara 
T. Kapanlı 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Konya 
M. N. Kalay cıoğhı 
İmzada bulumi'ma'dı 

A 

Niğde 
/ / . Özalp 

Trabzon 
. / . Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 207) 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

MADDE 1 — 

Mimarlık Fakültesi (A/ l ) 
Mimarlık Fakültesi (A/3) 
Toplam (A/ l ) 
Toplam (A/3) 
PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
Tazminatlar Kesim toplamı 

12.590 Üniversite tazminatı 
PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 
SOSYAL TRANSFERLER Bölümü top
lamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 

Bütçe Karma Komisyonunun 
kabul ettiği 

ÜNİVERSİTESİ 

Istanlbul Teknik Üniversitesine 
aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) 
cari harcamaları için 40 675 549 
lira, (A/2) yatırım harcamala
rı için 20 643 902 lira, (A/3) 
sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de 7 828 309 lira 
ki, toplam olarak 69 147 760 
lira ödenek verilmiştir. 

3 776 914 
36 734 

40 675 549 
7 828 309 
3 167 164 

666 100 
522 600 
151 420 
141 270 
402 861 
400 000 

3 167 164 
3 776 914 

36 734 
21 734 

C. Senatosunun 
kabul 

İstanbul Teknik 
aşağıda gösterildi 
cari harcamaları 
lira, (A/2) yatı 
rı için 20 643 9 
sermaye teşkili v 
camaları için de 
ki, toplam olara 
lira ödenek ver 

3 

40 
7 
3 

3 
3 

M. Meclisi (S. Sayısı : 207) 
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Madde ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyonunun 

kabul ettiği 
C. Senatosunun 

kabul 

(D) CETVELİ 

Mimarlık Fakültesi 
Aded Ücret 

Y. Mühendis veya Mimar 
Teknisyen 
Teknisyen 

7 1 250 
2 950 

Aded Üc 

1 1 
8 1 
3 

M. Meclisi (S. Sayısı : 207) 



Dönem : 2 IfiO 
Toplanla 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 2 U Ö 

İstanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/285; Cumhuriyet Senatosu 1/708) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 861) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 2 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7124-1/708 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16 . 1 . 1967 gün ve 1/285-53 sayılı yasınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1967 tarihli 29 ncu Birleşiminde değişerek 

kabul olunan İstanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçesi ilişik-olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi (120) 

Kabul : 120 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1967 
Esas No. : 1/285 C. S. 

1/708 
No. : 76 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek 6 . 2 . 1967 tarihinde Komisyonumuza gönderilen (İs
tanbul .Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı) üzerinde yapılan değişiklikler Komisyo
numuzda tekrar incelendi ve görüşüldü : 

İlişik cetvelde gösterildiği üzere yapılan değişiklikler aynen benimsenmiştir. 
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Grenci Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Balıkesir 
E. Güreli 

Giresun 
/. E. KıUçoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

J. C. Ege 

Ankara 
1. Seçkin 

Bursa 
A. Türkel 

Gümüşane 
S. Savacı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
H. T. Toker 

Edirne 
/. Ertem 

içel 
G. T. Okyayuz 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Ankara 
T. Kapanü 

Erzurum 
G. önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada (bulunamadı 

İstanbul İzmir Kayseri Konya 
M. Güven 1. Gürsan M. Yüceler M. N. Kalaycıoğlu 

İmzada (bulunamadı 

Konya Kütahya Niğde Niğde 
Söz hakkım saklıdır M. Erez Söz h'alklom mahfuzdur H. Özalp 

S. F. önder M. Altınsoy 

Ordu Rize Tabiî Üye Trabzon 
Ş. Koksal E. Y. Akçal S. Küçük A. t. Birincioğlu 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. B. Uzuner 
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S. No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyonunun 

'kabul ettiği 
C. Senıa 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

34 MADDE 1 

34 
34 

34 
34 
37 
37 
37 
37 
37 

44 
44 

Rektörlük (A/ l ) eari harcamalar 
Rektörlük (A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamalan 
(A/ l ) toplamı 
(A/3) toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
Ücretler Kesim toplamı 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumlan kesenek ve 
prim karşılıklan 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

İstanbul Üniversitesine aşağıda 
•gösterildiği üzere (A/ l ) cari 
harcamaları için 86 106 924 li
ra, (A/2) yatırım harcamaları 
için 32 675 000 lira, (A/3) ser
maye teşkili ve transfer harca-
malan için de 7 787 670 lira 
ki, toplam olarak 126 569 594 
lira ek ödenek verilmiştir. 

11 376 516 

6 946 323 
86 106 924 
7 787 670 
3 695 815 
2 195 641 
485 000 
291 555 

53 625 
3 695 815 

11 376 516 

istanbul 
gösterild 
harcama 
ra, (A/2 
için 32 6 
maye teş 
malan iç 
toplam o 
ödenek v 
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Bütçe Karma Komisyonunun C. Sena 
S. No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi kabul ettiği 

48 35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölümü toplamı 1 875 320 
48 Ödül, ikramiye, mükafat ve yardımlar 

Kesim toplamı 1 100 001 
48 35.648 Talebe kantinlerine yardım. 1 100 000 
50 35,000 SOSYAL TRANSFERLER Bölümü toplamı 1 875 320 
50 SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 

HARCAMALARI TOPLAMI 6 946 323 

•—>- < a > - f l ^ g > - •<••• 
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