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İçindekiler 
Rmtffı 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 307:3CR 
2. — GELEN KÂĞITLAR 303:309 
3. — YOKLAMA 309 
4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 309,312 
1. — Farti grupları temsilcilerinin, 

17 . 1 . 1CG8 Çarşamba gününden itibaren 
Meclis çalışmalarının saat 15 ten 20 ye ka
dar yapılmasına dair önergesi, 309:310 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'-
un, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vukubulan 
seller dolayısiyle tedbir alınması ve Sıt

ma Eradikaıyonu personeli ile ilgili Kanu
nun biran önce çıkarılman konularındaki 
demeci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Ref et öczgin'in esvabı. 310:312 

3. — İstanbul Milletvekili Kaya özde-
mir ve iki arkadaşının, l̂ .çi Yardımlaşma 
Kurumu (İYAK) Kanunu tekl'finin havale 
edilmiş olduğu Ticaret, İmar ve İskân, 
Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komiıyon-
larmda~* seçilecek üçer üyeden İmrulu bir 
Geçici Koırhyonda görüşülmesine, çlair 
önergesi. (2/014) 312 

Sayfa 
4. — Bütçe Karma Komisyonu Başkan-

lığının; gelen kâğıtlarda yer alan 473, 474 
ve 475 S. Sayılı basmayazılarla ilgili kanun 
tasarılarının gündeme alınarak basılıp da
ğıtılmalarından 48 saat geçmeden ve önce
likle görüşülmesine dair tezkeresi. (1/456, 
1/455, 1/457) 312:313 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 312,313 
1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tacarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/448; Cumhuriyet Sonatosu 1/833) (S. 
Sayısı : 462) 312,372:375 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılman 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/449) (Cumhuriyet Senatosu 1/P3^ 
(S. Sayısı : 463) 312,376:379 

3. — Millet Meclisi idare Âmirleri izzet 
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Sayfa 
OIrtay, Muslih Görentas ve Celâl Sungur'-
un, 19G7 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetveldo değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Büt^c Karma Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/581; 
Cumhuriyet Senatosu 2/231) (S. Sayr.ı : 
464) 312,380:383 

4. — 1CG7 kalkınca istikra?!! hakkında 
kamın tasarısı ve Maliye ve FlSn komis-
yonları raporları (1/301) (S. Sayısı : 450) 312, 

334:387 
5. — Ankara Üniversitesi 1C67 y l ı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapüma-ı hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri. (Millst Meç
imi t/Ar fi. nır-nh^riyet Senatosu 1/8 44) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 473; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1071) 313:314.. 

388:391 
ö. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında konun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Kaır?.a Bütço Komis-
yr>. Ba-^ ıhkîan teskereleri f Millet Mec
lis'. 1/455; Cumhuriyet Senatosu 1/843) 
(Millet Meslisi ö. Sayısı : 474; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1073) 314:31.5, 

332:395 
7. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanım tasarısma dair Cumhuriyet 
Sonatosu Başkanlığı taskeresi ve Cumhu
riyet Ssna^sunca yanlan değişiklikler 
hakkmda Millet Meclisi Bütçe Karma 
Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/457; 
Cumhuriyet Senatosu 1/845) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet S^n^-
su 1/1072) " 315:317,396:399 

8. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahal
lesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı 
Ali Remzioğlu Fatma'dan doğma 1.8.1923 
doğumla Mehmet Necati Gümrükçü-
oğİT-.'nur. cezalarrnm affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra-

Sayfa 
pora (1/102) (S. Sayısı : 276 ve 276 ya 
1 nci ek) 318 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye
si Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 tarihli ve 0130 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesiyle 15 nci maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) 31S:322 

10. — Gece öğretimi yapan İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve di
ğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları. (1/370) (S. Sayı
sı : 449) 322:355 

C. — SOKULAR VE CEVAPLAE 356 
a) Yazılı sorular ve cevapları 356 
1. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-

öv'ün, Antalya'nın Serik ilçesindeki Kü
çük Aksu Çayında bir baraj in?a edil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezdin'in yazılı cevabı 
(7/470) * 35C:357 

2. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, 18 ve 19 ncü kotodaîd ithal mal
larının kimlere verildiğine dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ya
zılı cevabı (7/486) 357:358 

3. — Ankara Milletvekili Rıza, Kuas'-
m, Sendikaların frkolları Yönetmeliğinin 
12 nci sırasında çalışan işçi sayısına dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem'in yazılı cevabı (7/496) 358 

4. — Tunceli Milletvekili Hasan Ün
lü'nün, Keban Barajı sebebiyle istimlâk 
olunan arazilerin verdilerine dair sorusu 
ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazalı 
cevabı (7/503) 358:361 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Çukurova ve Ege Bülgesinde pa
muk yerine Sonara - 64 buğdayı ekilme
sine dair sorosu ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağda!'m y&nh cevabı (7/505) 361:362 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal 'in, Sakarya'nm Hendek ilçesindeki 
Gökçekol bayırının düzeltilmesine dair so-

306 ~-
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Sayfa 
rusu ve Köy işleri Bakanı Turgut Toker'-
in yazılı cevabı (7/51G) 362:363 

7. — Ayim Milletvekili M. Şükrü 
KoKç'un, Sümerbank Nazilli Basrıa Fab-
rikaıının satmaldığı pamuğa dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ya
zılı cevabı (7/532) 333:364 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un, bâzı yerli ve yabansı firmalar n 
aldıklar, tütün miktarı ile ortala
nır, alış fiyatlarına dair sorusu vo 
Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin'-
in yazılı cevabı (7/538) 334:368 

9. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lunun, Denizli'nin, Tavas ilçesinde or-

Sayfa 
manla ilgili bir endüstri kolunun kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'-
ın yazılı cevabı (7/551) 368 

10. — Bursa Milletvekili Kasım ön-
adım'm Bursa iline bağlı kao kJyün ta
pulama işlerinin yapıldığına dair sorusu 
su ve Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'n:n yazılı cevabı (7/58G) 338:371 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kura-
cu'nun, A. P. Hükümetinin kuruluşun
dan bu yana ka^ belediye başkanı ve k'Jy 
muhtarı hakkında idari kovuşturma açıl
dığın?, dair sorusu ve içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm yazılı cevabı (7/591) 371 

-+• •>•••« 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRÎNCÎ OTURUM 
Saat 14 te yapılan yoklama sonunda çoğun

luğun bulunmadığı anlaşıldığından birleşime 
bir saat ara verildi. 

ÎKlNCÎ OTURUM 
Üç gün önce vefat etmiş bulunan emekli as

ker ve devlet adamı AM Fuat Cebesaoy'un ru-
hun-Ji taziz için saygı duruşunda bulunuldu. 

Rahmetli Ali Fua*, Oobosoy'un cenazs töre
ninin bugün İstanbul'da yapılmış olduğu ve 
Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin 
Meclisi temsilen törende hazır bulunduğu bil
dirilerek bu konuda 10 kiş lik bir kurulun se-
r:ilme3İno dair Güven Partisi Grupu adına ve
rilen önerge oya sunulmadı. 

Adana Milletvekili Kasım Galck. Ali Fuat 
Cebesoy'ur. şahsiyetini ve hizmetlerini belirten 
bir konuşma yaptı. 

Çanakkale Milletvekili Muammer Baykan 
da, Pakistan vo Hindistan'ı rryarot eden kuru
la dâhil bulunman dolayısiyle, bu gezi Menim-
lerno dair glindem dışı demeçte bulundu. 

Burca Milletvekili Sadretün Çanga'nm, Bur-
rr, ili merkez ve ilrebrinin uğradığı sel felâ
keti vo alınması gerekli tedbirler hakkındaki 

demecine Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftü-
ojlu cevap verdi. 

Nevşehir Mlletvekili Ali Baran Numanoğ-
lr.'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu 
ve 

Çorum Milletvekili Ha?an Lâtif Sanyüce'nin 
de Turizm vo Tanıtma Komisyonu üyeliklerin
den çekildiklerine dair önergeleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu, 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, Canlan 
Milletvekili Tahir Akman ve 11 arkadaşının 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değişfrilmcsi vo 42 sayılı 
Kanunun birinci maddetinin son paragrafının 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin, Ma
liye ve Plân komisyonlarından serilecek 5 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül-
m33İne dadr tezkeresi kabul olundu. 

1^67 yılı Bütço Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılmalına dair 
463 ve 433 S. Sayılı basmayazılarla ilgili ka
nun tasarıları ile, 

Millet Meclisi î.îare Âmirleri tzzet Oktay, 
Muslin Görenta} vo Celâl Sungur'un, 1967 malî 

— 3 0 7 - -



M. Meelisi B : 27 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması baklanda kanun teklifi 
tekrar açık ova sunuldu İS3 de, 07ların ayırımı 
sonunda yino çoğunluk sağlanamadığı, oylama
ların gelecek Birleşimde tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü 19G7 yılı Bütçe Ka
nunun?, bağlı cetvellerde değiç'/ılik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı iln, 

Cumlıuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Er-
tuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve kurulacak olan 
teknik okullarda geçici surette yevmiydi ida
reci ve öğretim üyesi görevlendirilmesi hakkın
daki kanun toklifinn, Plân Komisyonuna geri-
vordlmesi, yapılan istekler ünerine, kabul olun
du. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında
ki 1567 sayıh Kanunun yürihT>: süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısı, üzerindeki görüş-
mcler tamalanarak, kabul edildi. 

1977 kalkmma istikran baklanda kanım ta-
nansmın maddeleri kabul olunarak tümü arık 
oya sunuldu i?o do, çoğunluk sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

2. — GELEN 

TASARI 

1. — 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa ve bu kanuna ek 3313, 33C4, 
4777, 0223, G752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması haklan da ka
nun tasarısı. (1/401) (Tarım ve Plân komis
yonlarına) 

TEKLİF 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Ösiürkçine ve 3 arkadaşmın, PTT perso

neline bir lasını hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması tnkkmda kanun teklifi. (2/G18) (Ulaş
tırma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

CUMHUBÎYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

3. — Cumhuriyet Senatosn Tuneeli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi. (Millet Meclisi 2/4C4; 
Camhuriyet Senatosu 2/223) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

15 . 1 . 1C63 O : 1 

Cumhuriyet Ssnatosu Kastamonu Üyesi Ah-
mot Nusroî Tuna ve 9 arkadaşının, Mustafa-
o^lu Murat Çalışkan'a vatani hikmet tertibin
de:?. aylık bağlanmasına dair kanun t:/_lifin'n 
reddine dair olan Maliyo ve Plân komisyonları 
raporları kabul olundu. 

Plân Komisyonu Sözcüsü Erol Yılmas Ak-
çaVm, Cumhuriyet Senatosu Üysai Hüsnü Di-
b'oligil ve CO arkadaşının, Koro Savaşma ka
tılan Mehmet Mirsaoğbı 1920 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani lıiımet tert binden maaş bağlan
ması hakkındaki kanım teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergeci redde
dildi. 

Genci Kurul salonunda çoğunluk kalmadığı 
anlaşıldığından 35 . 12 . 1908 Pazartesi günü 
naat 14.03 13 toplanılmak fcere Birloşimo saat 
18,12 de son verildi. 

Başka"». Kâtip 
Başkanvckili Tunceli 
îsmail Arar Kenan Aral 

Kâtip 
T >":at 

Fethi Alacalı 

KÂĞITLAE 

RAPOHLAR 
4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

geoo eğitimi yapan yüksok dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personele ve-
ri.beek ek ücret kanunu M'difinc dair Cumhu
riyet S2na~0.su Başkanlığı teskeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. ( Mil
let Meclisi 2/106; .Cumhuriyet Senatosu 2/215) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 111 e 2 nei ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 97D) 

5. — Ankara üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayıh Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (i/344) (O. Sayısı : 235 e 1 nsi ek) 

0, — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/370) (S. Sayısı : 403) 

7. — Ankara üniversitesi kuruluş kadrola
rı Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 

http://ri.be
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ve Plân komisyonları raporları. (1/380) (S. Sa
yısı : 46D) 

8. — İstanbul üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5247 sayılı Kanıma ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim vo PlO.n komisyonları 
raporları. (1/452) (S. S:.yısı : 470) 

9. _ Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1D2G tarih vo 739 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 r.cd maddecinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/250) 
(S. S:yısı : 471) 

10. — istanbul üniversitesi kurulup kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları. (1/337) 
(S. Sayısı : 472) 

11. — Ankara Üniversitesi 19G7 yılı Bütso 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı haklımda kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna da r Cumhuriyet Senatosu 
vo Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tozke-

BAŞKAN — îsim okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Parti grupları temsilcilerinin, İ7.1.19G8 
Çarşamba gününden itibaren Meclis çalışmaları
nın saat 15,00 ten 20,00 ye kadar yapılmasına 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme geçmeden evvel şimdi Başkanlık Divanına 

leri (Millet Meclisi 1/45S; Cumhuriyet Senatosu 
1/844) (Millet Meclisi S. Sayısı : 473; Cumhu-
riyot Senatosu S. Sayısı : 1071) 

12. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütço 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütço 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
vo Karma Bütçe Komryon başkanlıkları teske
releri (Millet Meclisi 1/455; Cumhuriyet Sena
tosu 1/843) (Millet Meclisi S. Sayısı : 474; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1073) 

13. — 1987 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması h:v .kında kanun 
tasaısma cla'r Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı teskeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler halikında Millet Meclisi Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/457; Cumhuriyet Senatosu 1/845) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1072) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. Gerekli çoğunluğumuz mevcuttur, mü
zakereye? başlıyoruz. 

ulaşmış bulunan bir önerge Meclis çalışmalariy-
le yakından ilgili olması münasebetiyle evvelâ 
onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisin toplanmasında kolaylık sağlamak 

üzere 17 , 1 . 1968 Çargamba gününden itiba-

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KATİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kenan Aral (Tunceli) 

• • • • • • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 3Q9 — 
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ren Meclis çalınmalarının saat 15,00 ten 20,03 ye 
kadar yapılması hususunun oya sunulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Artvin Kocaeli 
Sabit Osman Avcı Nihat Erim 

T. î. P. Grupu M, P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Ankara Sinop 
Rıza Kuas Hilmi İşgüzar 

Y. T. P. Grupu adına G. P. Grupu Başkanvekili 
Erzincan İstanbul 
Nafiz Giray Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. Bundan böyle Meclis birleşimleri saat 
15,00 te başlıyacaktır. 

2. — Yozgat Milletvekili Celal Sungur'un, 
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vukubulan seller do-
layısiyle tedbir alınması ve Sıtma Eradikasyonu 
Personeli ile ilgili Kanunun biran önce çıkarıl
ması konularındaki demeci ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in cevabı; 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Sa
yın Celâl Sungur, Yozgat'ta vukubulan seylâp 
hâdisesi üzerinde söz istiyorlar. Beş dakikayı 
göçmemek üzsre buyurun. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Başkanım; memleketimiz
de maalesef son günler, seylâpların, sel baskın
larının vukubulduğu bir zaman oldu. Bu me-
yanda Ege mmtakasındakilere ilâveten iki gün 
evvel g3İdiğim Yozgat mıntakasmda da iki bin 
dönümlük Yerköy kazasının Delice köyü seylâp 
altında. Köylülerin bütün ektikleri mahsulleri 
harabolmuştur. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sungur. 
Muhterem arkadaşlarım bu birleşimde geçen 

birleşim çoğunluk sağlanamıyan pek çok açık 
oylamalar vardır; o bakımdan gündem dışı ko
nuşmaları takiben o açık oylamaları icra edece
ğiz. Lütfen arkadaşlarımız bu hususta dikkat 
buyursunlar ve salonu terk etmesinler, istirham 
edeceğim. 

Buyurun, Sayın Sungur. 
CELÂL SUNGUR (Devamla) — Yerköy ka

zası Delice köyündeki bu iki bin dönümlük ara

zide köylünün alın teri ve emeğiyle meydana 
getirdiği mahsul tamamen harabolmuştur. Muh
terem Hükümetten buraya da el uzatmasını ve 
burada gerekli âcil tedbirlerin alınmasını ve ge
leceğe muzaf selden korunma tedbirlerini alma
sın1. arz ve istirham ediyorum. 

Diğer değineceğim bir husus da, yine üç gün 
evvelki bölgemdeki gezimde, bu kar kış dolayı-
siyle edinmiş olduğum bir müşahademdir. Sayın 
Sağlık Bakanımızın da bildikleri gibi, 5 Kasım 
1967 de Türkiye Sıtma Eradikasyonu Personeli 
Sendikası dolayısiyle yapılan toplantıda bu per
sonelin bâzı haklarının, Meclis encümenlerinde 
bulunan kanundaki vait buyurdukları hâldir. 
Arkadaşlarım, Türkiye Sıtma Eradikasyonu 
personelinin Hükümetle do intibak halinde olan 
kamınım biran evvel realizc edilmesi r,arttjr. 
Bütçe geliyor, Sağlık Bakanımız bunu vait bu
yurmuşlardı. Eğer bu kanun bu önümüzdeki 
günlerde Yüksek Heyetten geçmiyecek olursa 
1968 senesinde kanunlaşması tehlikeye girecek-
tir. Bu yeni kanun dolayıs.'yle teşkilâtta çalkan 
Sıtma Savaş memurları, sürveyans, kontrolörle
ri ve sağlık koruyucularına yardımcı sağlık me-
murr. ünvam verilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, Başkanlık zatıâ-
linise münhasıran Yozgat'da vukubulan seylâp 
olay. üzerinde söz verdi. Sıtma Eradikasyonu 
ile ilgili söz talebinde bulunmadınız. Rica edi
yorum, konuşacağınız konu dâhilinde bulunu-

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Bu personel, 
arazide gezerken Bakanın da va'dino göre taban 
ca taşımak ruhıatmdan mahrumdurlar. Ilalbu-

M, bu personele Bakan Bey vait buyurdular, 
eğer bu kar kış günlerinde, seylâp günlerinde, 
kendilerini koruyucu bir imkânı biran evvel bah
setmemiş olursak, insanca da zayiat vereceğiz. 
Bv. bakımdan bunun biran ev/el tem'n edilmesi 
ve vait buyurulan kanunun çıkartılarak bu per
sonelin intibak ettirilmedi şarttır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Saym 
Başkan, muhterem ^milletvekilleri; Yozgat Mil
letvekili Sayın Celâl Sungur arkadaşımın biraz 
önce huzurunuzda seçim bölgesi bulunan Yoz
gat'taki sel sebebiyle vâki maruzatı, memleketi-
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mizin bugün çeşitli bölgelerinde ve vilayetlerin
de umumi olarak ve mahiyeti itibariyle ağır, 
çok ağır seyreden tabiî âfetlerden birisidir. 
Belki de aldığımız haberlere göre, öyle olmasını 
temenni ediyorum, Sayın Sungur'un ifade bu
yurduğa Yozgat'taki hâdise küçüklerinden biri
sidir. Böyle olmakla beraber genel hayata mües
sir bulunan bu kabil âfetlerde Hükümet olarak 
en seri vasıtalarla bilgi almakta, gerekli direk
tifleri vermekte, lüzumlu yardımları en seri şe
kilde mahalline irsal etmekteyiz. Tabiatiyle Yoz
gat için de aynı muamele cereyan edecek, bu ta
biî âfet sebebiyle zarara uğrayan vatandaşları
mızın uğramış bulunduğu zararlar usulleri içeri
sinde giderilecek ve yaraları sarılacaktır. 

Bendeniz asıl huzurunuza bundan birkaç gün 
evvel Balıkesir ve Bursa'da vukua gelmiş bulu
nan sel sebebiyle maruzatta bulunmak üzere 
çıkmış bulunuyorum. 

10 Aralık 1963 günü öğleden sonra basliya.ii 
kar yağışından sonra, 11 Aralık 1963 Perşembe 
günü erken saatlerden itibaren havanın birden
bire ısınması neticesinde ve şiddetli yağmurlar 
sonunda Balıkesir ve Bursa bölgesinde bulunan 
bütün çaylar, dereler, maalesef ilgililerin ve ya-
şıyanlann ifade etttiği üzere 50 yıldan beri gö
rülmemiş bir sev'yede yükselmiş ve bütün arazi
yi tesiri altına alarak çeşitli tahribata ve zarara 
sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 

Bıı cümleden olarak; Karacabey, Mustafa 
Kemalpaşa, Susurluk ilçeleri, Manyas ilçesi, Ba
lıkesir merkezi, Bursa il merkezi büyük ölçüde 
suların tehdidi altında kalmış ve çeşitli tahrip 
hâdiseleri meydana gelmiş, bir kısım ev yıkılmış, 
bir kısmı çeşitli vasıfta oturulamaz hale girmiş 
bulunmaktadır. 

Cuma günü saat 15,30 da imar ve İskân Ba
kam arkadaşımla beraber, ilgili daire müdürleri
ni de beraberimize almak suretiyle vaka mahal
line giderek gerekli incelemeleri dün akşam saat 
19 a kadar aralıksız olarak yaptık. Hemen 
hemen bütün zarar ve hasar bölgelerini gezerek 
idare tarafından alınmış bulunan âcil yardım 
tedbirlerini, idare tarafından alınması iktiza 
eden diğer âcil tedbirleri, kısa vadeli ve uzun va
deli tedbirleri gözden geçirmek suretiyle; zarara 
uğrıyan vatandaşlarımızın Devlet tarafından, 
Hükümet tarafından ve idare tarafından felâket 
anında meselelerine derhal vazıyed etmek sure-

tiyle nasıl şefkatle kucaklandığını ve karşılandı
ğını gördüğümüzü huzurunuzda ifade etmek isti
yorum. 

Bu arada, Balıkesir ilinin S:ndırgı ilçesi ci
varında hah inşada bulunan Çaygören Barajının 
muvakkat mahiyetteki ne idinin arkasında 15 
milyon metreküb su bulunması ve saniyede 160 
metreküb Simav çayından su gelmesi ve tahliye 
edilen su miktarının saniyede ancak 120 metre
küb bulunması sebebiyle, yıkılma tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunduğu maalesef tarafımızdan 
müşahede edildi. Devlet Su Meri Teşkilâtı me
seleye elkoymuş bulunuyordu. Çeşitli teknik 
tedbirler alınmakla beraber, havaların soğuması 
ve kara çevirmesi neticesinde suların yükselme 
hızı bir süre sonra azalıp, G saat sonra suların al
çalmasından istifade etmek suretiyle proje ko
dunu evvelce yükseltilen bir metreye, bir metre 
daha ilâve etmek suretiyle 2 metreye inzimam et
tirerek, hava şartların: n değişmiş olması sebe
biyle ve alman bu tedbirlerle tehlikenin bertaraf 
edilmiş bulunduğunu, ancak hor ihtimale karşı 
Cuma gecesinden itibaren mutlaka tehlikeye mâ
ruz bulunan meskûn mahallerdeki, köylerdeki 
vo kasabalardaki nüfusun tahliyesi tedbirlerinin 
de tamamen alınmış bulunduğunu huzurunuzda 
ifade etmek isterim. 

Bursr/nm Panayır köyünde 23 ev yıkılmış bu
lunmakta, Manyas'ın Kızıksa köyü üç gün sular
la mahsur kalmış bulunmakta, 250 - 300 ev kıs
men yıkılmış, kısmen oturulanı]yacak derecede 
çeşitli vasıfta hasara uğramış bulunmaktadır. 

Genel hayata müessir bir âfet bulunduğu ci
hetle mevzuata uygun olarak bu hâdiseden dola
yı meskenleri oturulamıyaoak hale gelen vatan
daşlara 1968 yılı içerisinde kredi vermek sure
tiyle mesken yaptırılacağı kararlaştırılmış bulun
maktadır. Yiyecek maddeleri, battaniye, sağlık 
malzemesi, ilâç, doktor ve hayvan yemi olmak 
üzere vatandaşların ve hayvanların bütün ihti
yaçları temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu hâdiseden dolayı ilgili Dev? et kuruluşla
rımızın, Karayolları Genel Müdürlüğünün, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünün ve talep üze
rine vaka mahalline gelerek büyük yardımlarda 
bulunan Silâhlı Kuvvetlerimizin faa" i yetlerini ve 
yardımlarını huzurunuzla takdir vo şükranla 
anmayı bir vazife telâkin ediyorum. Temennimiz 
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zarara uğrayan vatandaşların yaralarının biran 
önco sarılmaıı ve vatanımızın bu kabil âfetlere 
uğramamasıdır. 

Saygılarımı arz ederim. (Alîaşlar) 

BAŞKAN — Birçok arkadaşımız gündem 
dış?. talepte bulunmuştur. Durum daha fazlasına 
müsaidolmadığı için özür dilerim. înjallah Çar
şamba günü is'af ederiz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2 — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretti cetvelde değişildik yapılması hak-
ktnda kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/448; Cumhuriyet Senatosu 1/833) 
(S. Sayısı: 462) 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/440) (Cumhuriyet Senatosu 1/835) 
(S. Sayısı: 463) 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Ok
tay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tekli

fi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/581; 
Cumhuriyet Senatosu 2/231) (S. Sayısı : 464) 

4. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/391) (S. Sayısı: 450) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde yapılmış bu
lunan açık oylamalarda bu dört maddede ço
ğunluk sağlanamamış ve dolayısiyle bu birleşim 
tekrar edilmesi gerekmişti. Şimdi, müsaado 
ederseniz, bu dört açık oylamayı birlikte yapa
cağım. Muvafık mı efendim? («Muvafık» ses
leri) Oy kupalarını gezdirmek suretiyle gün
demde sıralarında yazılmış bulunan açık oyla
ma yapılacaktır. Her kupanın üzerinde hangi 
oylamaya aidolduğu yazılıdır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir ve 
iki arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Ticaret, İmar ve İskân, Maliye, Çalışma, Ada
let ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (2/614) 

BAŞKAN — Önergeyi olnıtuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlar içinde 2/614 sayı 

ila Başkanlıkça Ticaret, İmar ve İskân, Maliye, 
Çalışma, Adalet ve Pl?,n komisyonlarına havale 
buyurulan İYAK «İşçi Yardımlaşma Kurumu» 
kanun teklifimizin yurt ekonomisi yönünden 
önemi aşikârdır. İşin müstaceliyeti dikkate alı
narak kanun teklifimizin havale edildiği komis
yonlardan seçilecek üçer kişilik bir heyetten 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hu

susunun karara bağlanmasını saygı ile arz vo 
teklif ederiz. 

İstanbul Ankara 
Kaya Özdemir Hasan Türkay 

İzmir 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Mezkûr kanun teklifi bir Geçici Komis
yonda görüşülecektir. 

4. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı
nın; gelen kâğıtlarda yer alan 473, 474 ve 475 
S. Sayılı basmayazılarla ilgili kanun tasarıları
nın gündeme alınarak basılıp dağıtılmalarından 
48 saat geçmeden ve öncelikle görüşülmesine dair 
tezkeresi (1/456, 1/455, 1/457) 

BAŞKAN — Muhterem arkada-.larım, bir 
saa!; süre içinde görüşülecek kanunlara geçmo-
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den evvel Cumhuriyet Senatosunca görüşülerek I 
kabul edilmiş bulunan bası aktarma kanun ta
şanları Meclise gelmiştir. En sebeple bunların 
öncelikte görüşülmesi hususunda bir önerge var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlarda yor alan 473, 474 vo 475 

sıra sayılı kanun tasarılarının önemine binaen, 
gündeme alınarak bütün idlere takdimen görü
şülmesini ars ve teîılif ederim. 

BLitre Karma Komisyonu Bankanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sesjin 

BAŞKAN — Müsaade cebrsonis, 473., 474 vo 
475 sıra seyılı kanun tasarılarının neler olduğu
nu Yüksek ITyetinisD bildireyim : 

473 sıra sayısı : Ankara Üniversitesi 19G7 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı vo | 
Karma Bütp Ko.mryonu raporuna dair Cum- I 
huriyof. Senatosu vo Karma Büt^c Komisyon 
başko,:ılık!arı teskereleridir; 

474 sıra sayısında : Ankara Üniversitesi 1067 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik- | 

5. __ aÖRÜŞÜLEIÎ 

5. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe I 
Kanununa bağlı cetvellerde derişildik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma B:ltre Komis- \ 
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Kamvı B'llre Komisyon baş1;anlıkları teskereleri 
(Millet Meclisi 1/156; Cumhuriyet Senatosu 
1/8il) (Millet Meclisi S. Sayısı: 473; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1071) (1) 

BAŞKAtT — Komisyon yerini almıştır. 
Raporu okutuyorum. 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi 

okundu) 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu olumdu.) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına hitaben yas- I 
mış olduğu raporu okutuyorum. 

(1) 473 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu-
na eklidir, 
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lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
B'.Uço Komiryonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkan
lıkları teskereleri; 

475 sıra sayısında kayıtlı tasan ise : 19G7 
yılı Bütçe Kanununa bağk cetvellerde değişik
lik yapılması haldanda kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
halikında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporudur. 

Şimdi bu okumu? olduğum kanun tasarıları 
daha önce bütçe ile irtibatlı bulunduğu cihetle 
Camhuriyot Senatosunca görüşülmüş ve kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bu saymış olduğum üç 
kanun tasarısının gelen kâğıtlarda yer almış 
olduğuna göre gündeme ithalini oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

43 saat hükmüne bağlı kalmaksısın görüşül
meleri hususunu oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncekide görüşülmeleri hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

İŞLER (Devam) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütço Karma Kom^yonumusa havale edil

miş bulunan (Ankara Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapıl
ması hakîanda kanun tasarısı), Ankara Üniver
sitesi Rektörü ve Mak'ye Bakanlığı temsilnileri-
nin de katılması ile incelendi ve görüşüldü : 

Tasarının gerekçesinde hah edilen hususlar 
vo ilgililerden alman bilgiler sonucu olarak ta
san, komisyonumuzca olumlu karşılandığından 
tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasvibine ars edilmek üsero Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAÎT — Raporlan okutmuş bulunmak
tayım. Rapor üzerinde- f?ös istiyenler?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Ankara Üniversitssi 1967 yılı Büt^o Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmadı hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 10?7 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (1) spyılı cetvelde vasılı tertiplerine 
2 471 990 liralık ok ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/1) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

[1] SAYILI CETVEL 
Bölüm Lir?, 

(A/l) 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

12.000 Personel giderleri 
Bölüm toplamı 251 990 

BAŞKAN — Kabul eebnler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
Bölüm, toplamı 70 030 

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

Haşefene Üniversitesi 
13.000 Yönetim giderleri 

Bölüm to-şlamı 750 003 
BAŞKAN — Kabul ed-nler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
Bölüm toplam 1 400 033 

BASK AİT — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş.-ir. 

Madde ve bağlı cetveli iterinde s">z ist yen?.. 
Yok. 1 nci ıraddeyi bu okunan şekli ve bağlı 
(A/l) işaretli cetveli île birlikte oyunuza su-
rovyorunı. Kabul edenler... Etnıiyonlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Malde 2. — Ankara Üniversitesi 19G7 yık 
Bütoe Kanununa Vağh. 'D) jşadetli cetvelin Si
yasal BiİPİlor Fakültesi kısmına, ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiysnler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara üniversitesi 1C67 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kısmına, ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde inerinde sez istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütşo Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Haşine'yardımı) maddecine - Hacettepe Üniver
sitesine ilişik (1) t ayılı cetvelle ek olarak veri
len 2 150 033 lira ile 3G.000 nci (Borç ödemeleri) 
bölümünün 3G.403 ncü (ilama bağlı borçlar «bu 
ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye 
Bakam yetkilidir») maddesinde, altındaki açık
lama gereğince y:l içinde Maliye Bakanlığınca, 
ihtiyag dolayısiyle artırılan 5 359 452 liralık öde
nek karşılığı için - 7 509 452 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez istiyen?.. 
Yo!:. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) raretli cetvelin 
72.000 nci (önel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
321 930 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde sez istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde G. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde iterinde sez istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenlor... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar sadedinde söz istiyon?... Yok. Kanun 
tümü itibariyle aşık oya tâbidir. 5 numaralı oy 
kupasını gezdireceğiz. Muvafık mı?.. («Muva
fık» sesleri) O halde 5 numaralı oy kupasını 
gezdiriniz. 

C. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tararın ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere-
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leri (Millet Meclisi 1/455; Cumhuriyet Sena
tosu 1/843 (Millet Meclisi S. Sayısı : 474; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1073) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakereye ge
çiyoruz. 

Rapora okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına hitaben yaz
dığı raporu da okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonumuza havale edilmiş 

bulunan (Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı) Ankara üniver
sitesi Rektörü ve Maliye Bakanlığı temsilcile
rinin de katılması ile incelendi ve görüşüldü : 

Tasarının gerekçesinde izah edilen hususlar 
vo ilgililerden alınan bilgiler sonucu olarak 
tasarı, Komisyonumuzca olurnlu karşılandığın
dan tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edil
miştir. 

öncelik vo ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasvibine arz edilnek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyon?.. 
Yok. Maddeleve geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağh cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) İ7aretli cetvelin 
(Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi) kısmı
nın 16.000 nci (Çeşitli giderler) bölümünün 
16 810 ncu (Bina onarımı) maddesinden 20 000 
lira düşülerek, mezkûr Fakülte (A/2) işaretli 
cetvel'nin 23.000 nci (Maklna, teçhizat ve taşıt 
alımlın ve onarımları) bölümünün 23.812 nci 
(Taşıt alımları) maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
ycnler?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

(1) 474 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
237 sayılı Kanun gereğince Eatınalınacak taşıt
larla ilgili bulunan kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde yapılı formül çıkarılmış ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyen-
ler?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte oyunu izhar 
sadedinde söz istiyan?.. Yok. Kanun tümü iti
bariyle açık oylamaya tâbidir. 

6 numaralı oy kupası bu kanunun aşık oy
laması için sıralar arasında gezdirilecektir. 

7. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişildik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/457; Cumhuriyet Senatosu 1/845) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1072) (1) 

BAŞKAN — Bu hususta düzenlenmiş raporu 
okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunun 

Cumhuriyet Sonatosu Başkanlığına hitaben ya
zılmış raporunu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl'ğına 
Bütçe Karma Komisyonumuza havale edilmiş 

bulunan (1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yakılması hakkında kanun 
tasarısı) ilgili bakanlıklar ve Maliye Bakanlığı 

(1) 475 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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temsilcilerinin de kaiılnıariyle incelendi ve gö
rüşüldü : 

Tasarının gerekçelinde isalı edilen hususlar 
vo ilgililerden alman bilgiler sonucu elarak 
tasarı, Komisyonumun ea clurelu karşılandığın
dan tasarı vo bağlı cetvelleri aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle gürİLşülnok vo Conol 
Kurulun tasvi'ine ars edilmek ürere Yüksek 
Başkanlrğa sunulur. 

BASK AİT — Muhterem arkadadır; Bütao 
Karma Komisyonu tarafından dü^enlen-niş ra
poru okutmuş bulunmaktayım. Bütoe Kanra 
Komisyonu Başkanlığına Cumhuriyet Senato
su Başkanbğınca gönderilen bir teskere- var, 
bu teskerede Cumhuriyet Senatosu Cenel Ku
rulu tasarıyı bir değişildik yapmak suretiyle 
lıabu! ettiği belirtümiştir, onu okutaeagm. 

(Cumhuriyet Senatosu Baskanfcğı teskeresi 
okundu.) 

BAŞKAIJ — Eapor içerinde söz ist*yenler?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1CG7 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yasılı ter
tipleri arasında (1 500 C00) liralık aktarma ya
pılmıştır. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 

Dışişleri Bakanlığı 

15.000 Kurum giderleri bölüm top
lamı 1 200 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
15.000 Kurum giderleri bölüm top

lamı aoo oco 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

(A/3) 
Drrleri Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lor bölün toplamı 1 200 000 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
33.033 Boro ödemeleri bölüm top

lamı 300 C00 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

1 nci maddeyi şimdi okutulmuş ve kabul 
edilmiş bulunan cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 1CG7 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerin ilişik (2) seylı cetvelde yazılı 
teriiplerine 173 574 G20 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — ilişik iîd sayılı cetveli okutu
yorum. 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Dışrlori Bakanlığı 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri bölüm 
toplamı 300 O00 

BAŞKAN '— Muhterem arkadaşlarım, daha 
önce gelmiş bulunan tasanda, sayın üyelere da 
ğıtdmış bulunan matbu kanun tasarılarında 
12.000 nci bölüm personel giderleri, bölüm top
lamı 1 200 C00 lira olarak düzenlenmiş olma< 
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mna rağmen, Cumhuriyet Senato3U ve bıma 
göre Bütçe Karma Komisyonu bunu 320 COO li
ra olara!* tesbit ve tâyin etmiştir. Şimdi Büt
çe Karma Komisyonunun kabul etmiş olduğu 
iki saydı cetvelin 12 030 nci bölümünde yar al-
mı? bulunan personel giderleri 330 003 losmını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm tefrikinde 12.851 nci madde, yurt dı
şı sürekli görev yolumu G30 020 liradan 150 030 
liraya indirilmiş, 12.853 ncü madde de yurt dı
şı geçici görev yolluğu 330 COO lira iken kal
dırılmış ve 12.872 nsi madde de eğretim yolluk
ları başlığında yer almış bulunan yurt dışı 
kongre ve konferans yolluğu 150 030 liraya in
dirilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Bölüm Lira 

12.OC0 Personel giderleri bölüm 
toplamı 25 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir... 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
13.000 Yönetim giderleri bölüm 

toplamı 7G5 1G8 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir... 

(A/2) 
İmar ve takan Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri bölümü top
lamı 23 003 o:o 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir... 

(A/3) 
Maliye Bakanbp;ı 

33.000 İktisadi transferler bölümü 
toplamı 120 003 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir... 

34.000 Malî transferler bölümü top
lamı 7 509 452 

BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir... 

2 nci maddede ve buna bağlı cetvel üzerin
de s'5z istiyenler?.. Yok. İkinci maddeyi ve bağ
lı 2 sayılı cetveli oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnbr.. Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işare'di cetvelin Tarım Bakanlığı kıs
mının 12.003 nci (Personel giderleri) bölümün
de (883 say) lı Kanun gereğince Veteriner He
kimlere verilecek ödenek karşılığı) adiyle ye
niden açılan 12 530 nci maddeye (6 952 800) li
ralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — 3 neü madde üzerinde söz isti-
yon? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiycnler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1CG7 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelin (237 sayılı Kanun gereğin
ce alınacak taşıtlar) kısmından, ilişik (3) sa
ydı cetvelde yazılı tanıtlar çıkarılmış, yerine 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklen
miştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
br... Etmiycnler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — S':z istiyon? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE G. — Bu kanunun hükümlerini 
- Maliye Bakam yürütür. 

BAŞKAN — S'.'s istiyon? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... A.ynen 
kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu-
! nn izhar y'jnünden sl"z istiyon? Yok. Kanun 

tümü itibariyle acık oylamaya tabidir, 7 numa
ralı oy kupası bu husus için sıralar arasında 

I gczdiriloecktir. 7 numaralı ey kupasını üıazır-
İ lavınız... 
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8. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi 
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu 
Fatma'dan doğma 1.8. 1928 doğumlu Meh
met Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/102) (S. Sayısı : 276 ve 276 ya 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin Tüzük gereğince 
t i r defa görüşülecek işler kısmına sırasiyle baş
lıyoruz. Birinci iş bu tasarıdır. 

Komisyon?.. Burada. Hükümet?.. Burada. Bu 
husufta düzenlenmiş raporu okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor okunmuş bulunmakta. 
Rapor üzerinde söz istiyen? Yok. Bu rapor 
üzerinde konuşan olmadığına göre, maddelere 
geçilmesi hususunu oyunuza sunacağım. Şayet 
maddelere geçilmesi hususu kabul oülmezse o 
saman bu teklif reddedilmiş sayılacak. Bir 
kanun teklif veya tasansmm, usule göre, mad
delere geçilmesi hususu Yüce Meclisçe kabul 
edilmezse o kanun tasarı veya teklifi reddedil
miş sayılır. Buna gere, maddelere geçilmesi 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kavul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Binaenaleyh, 
redde uyulmuştur. Bu krnun teklifi Meclisi
mizce reddedilmiş bulunmaktadır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzuhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarihli ve 
6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmişine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) (2) 

BAŞKAN — Bu hususta daha önce hazır
lanmış bulunrn raporu komisyon tekabbül et
miş durumdadır. Daha ence hazırlanmış olan 
raporu okutuyorum. 

Bu hususta yetkili komisyon lütfen yerini 
abın. Rapora okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 276 ve 276 ya 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazılar tutanağın sonuna eklidir. 

(2) 23 ve 23 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı
lar tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Rapor Yüce Heyet huzurun
da okunmuş bulunmaktadır. Rapor üzerinde 
söz istiyenler; Sayın Adnan Şenyurt, Sayın 
Abdülbâri Akdoğan. 

Buyurun Sayın Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; G13G sayılı Kanu
nun 13 ve 15 nci maddelerinin tâdilini öngören 
teklifin reddini mutazommm Adalet Komisyonu 
raporunun tetkilrinden anlaşılacağı üzere, 613G 
cayılı Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinde der
piş edilen ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
satanlar, satşına tavassut edenler ve tanıyanlar 
gi' i bulunduranların da aynı şekilde cezalandı
rılmaları esasken, teklif bu müeyyideden uzakla-
şılmak suretiyle Kanuunun şümulüne giren ateş
li silâh ve bıçaklan bulunduranların aynı hadlo 
değil, yan nisbetinde cezalandmlmasmı istih
daf etmekte ise de, Sıvın Senatör Sırrı Uzun-
ha-anoğlu'nun bu teklifi haklı olarak Komis
yonda iltifat görmemiş ve cayın Komisyon ret 
esbabı mucibesini bilhassa şu cümlede ifade 
etmiştir. Cümle aynen şöyledir: «Adalet Ba
kanlığınca yapılan istatistiklere nazaran kanu
nun tedvininde esas alınan gerekçesinin ehem
miyetini muhafaza ettiği ve hattâ bugün için 
daha önemli bir hale gelmiş olduğu anlaşılmak
tadır.» 

Kaldı ki, gerçek durumda bu ret keyfiyet ve 
sebebine paralel olup bl'ylo bir ista*istik tutul
mamış olsaydı dahi, memleket realiteleri arasın
da yer alan çok sayıda vaka ve hâdiseler bu 
malûmatın yerine ikâme edilebilirdi. Bakan
lıkça tanzim edilen bir istatistik, başkaca delil
ler aramaya lüzum ve mahal bırakmaksızın daha 
müspet ve münalarasız meseleyi halletmekte, 
daha doğrusu Komisyon kararma gerçek bir 
hususiyet veya kuvvet vemoktedir. Bu itibarla 
yerinde ve isabetli olan Komisyon karan üze
rinde buna iştirakten ban>ka her hangi bir mâ
ruzâtım olamıyasak ve fakat bu münasebetle Sa
yın Adalet Bakanlığından öğrenmek istediğim 
bâzı hususlarla birlikte konuyla alâkalı birkaç 
c:heti arza çalınacağım. Sayın Adalet Bakanlı
ğından sormak ve öğrenmek istediğimiz cihet 
şudur : 

Gt3G sayılı Kanunun 15 nci maddesinde bı-
çab: ve benzerlerinin dahi takınması, bulundunıl-
ması suç sayılmış iken av tüfeklerinin serbestçe 
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ve hiçbir kayda tabi tutulmadan satış ve bulun
durulman hakkında Bakanlığınızın düşüncesi 
nedir? Vaîaa son zamanlarda sanırım gazete
lerden edindiğim bir malûmattır, ne derece vâ-
ridolduğunu bilemiyorum, birtakım tedtirlcrin 
alındığı ifade ediliyor veya bu şelülde malûmat 
edinmiş bulunmaktayım, ama, bu mâruzâtımın 
sonunda yine Sayın Adabt Bakanlığından bu 
hususları öğrenmek istediğimi arz ederim. 

Bugünkü tatbikatımız taşmması ya~ak olmı-
yan silâhların alım ve çatını hakkındaki 23 Kâ
nunusâni 193G tarihli Nizamname ile nasıl 
bağdadır? Sadece arı ediyonım ve cevaplandı
rılmasını istirhamı ediyorum. Sayın Adalet Ba
kanlığının, vakıa bir balama içişleri Bakanlığı
nın da ilgili yönü vardır, bu riH vaka ve hâdi
selerle ; o itibarla bu Bakanlığın da cevaplandır
ması mümkündür. 23 Kânunusâni 1C38 tarihi' 
Nizamname ile bugünkü tatbikatın ne derece 
bağdaştığı hususunda Sayın Bakanlıklardan br 
sualime cevaben malûmat verilmesini istirham 
ediyorum. 

öyle tahmin ediyorum ki, benim bu soruları
ma verilecek cevap (vakıa arz ediyorum, tah
mindir diyorum) Bakanbğm kanunun tatbik' 
sebebiyle kaleme alınsın olduğu bir tamimde 
ifadesini bulacak ve bu tamim cevaplarına esa-
teşkil edecektir. Tahminimin neticesi ne olursa 
olsun ben şahsan. Sayn Bakanlığın konu ile 
alâkalı tamimini ele almak suretiyle mâruzâtımı 
ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Adabt Bakanbğ?-
nın ateşli silâhlar ve bıçaklar baklandaki bah
setmiş olduğum 0136 ri-rslı Kanunun sureti tat
biki ^akkmdaki taliminde: «Yeni ka-mmın a'1-
lî cihazımızı alâkadar eden başkaca hükümleri 
şunlardır.» denilir ek suretiyle durum şöyle 
ifade edil'yor: Bilûmum, ateşli silâhlarla bun
lara ait mermiler ve kanunun 4 ncü maddesinde 
yazılı olan kama, hançer, saldırma, şişli, baston 
sustab. çakı ve benzerleri ve sivri unlu ve oluklr 
bıçaklar bu kanunun hükümlerine tabi kıbnmr 
ancak münhasıran spor ve avda kullanılan ateşli 
filânlarla bunların mermileri ve av levazmıatma 
dair olan yahut tababet ve sanayide veya z'ra-
atte kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanu
nun şümulüne ithal edilmemiş iken antika ola^ 
ateşli silâhlarla bıçakların izin vesikaları ile 
birlikte satıcı serbest bırakılmıştır.» 

— 319 
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İşte şimdi soruma cevap olarak ileri sürül
mesi mümkün bulunan bakanlık tamimini ele 
alarak sözümü a:ıl maruzatıma intikal ettiriyo
rum. Komisyonun ret esbabı mucibe:inde şöyle 
deniliyor; 

«Adalet Bakanlığınca yapılan istatistiklere 
nazaran kanunun tedvinine esas alman gerekçe
sinin ehemmiyetini muhafaza ettiği ve hattâ 
bugün için daha önemli bir hale gelmiş olduğu 
anlaşılmıştır.» İşte bu durumu ve bu gerçeği 
komisyon tosbit ve beyan ettiğine göre, hiç şüp
hesiz kanunun tat": iki ile mükellef ve bu yönden 
yurtta olup bitenleri l ibn veya daha iyibilmesi 
lâzımgelen Bakanlık Komisyona tevdi ettiği 
istatistilrî malûmatları da göz önünde bulundur
ma1: suretiyle bu halin, yani 6130 sayılı Kanu
nun derpiş sebeplerinin fazlası ile var oluşunun 
nedenlerini araştırmak ve bu durumun gideril
mesi mecburiyet ve vazifesi içerisinde bulun
maktadır. Keza, içişleri Bakanlığı da aynı va
zife ile karşı karşıya bulunduğu gibi her iki 
bakanlık birlilıtc ve münferiden bu hususta 
kendilerini mevdu görevi ifa durumundadırlar, 
ve bunun dildi ati içerisinde bulunmalıdırlar. 

Filhakika mezkûr kanuna göre bıçağın ta
şınması ve bulundurulması suç sayılmış
ken, kanımun tatbikine mütedair tamim
de av tüfeği hariç tutulmuştur. Bu belki 
asıl mânası ile mütalâa edilirse böyledir. Ama, 
eğer ortada kasdı aşan bir durum varsa ve böy
le bir durum mevcut ise bir kaza merkezinde, 
vebvki büyük bir kısmı gece sabaha kadar evi
ni beklemek için, kendilerini haklı olarak vi
kaye maksadiyle dikkati çeken bir sryıda av 
mfeği satışı yap:lırsa veya yapıl» yorsa, bu ni
zamsız av tüfeği sathının ve tüfeklerin mün
hasıran avda kullanılmadığı bütün çıplaklığı 
b meydanda ise, bu takdirde bunun sebep ve 
nedenlerini kendi tamimlerinde aramalıdırlar. 
Filhakika, mezkûr kanuna göre bıçağın taşın
ması ve bulundurulması suç sayılmışken yuka
rıda okuyarak ıttılaınıza arz etmiş bulundu
ğum tamimde av tüfeği hariç tutulmuştur. Asa
yişi ihlâl edici bu gayri nizami hareket'n deva-
nının asıl sebebi bu tamimdir ve bunun gözlen 
Teçirilmesi kadar bu halin giderilmesi iç'n daha 
nce çıka-ılmış bulunan nizamnamenin tatbiki 

.cabetmektedir. Bendeniz bunun meriyetten 
kalkmış olduğuna dair her hanji bir kayda işa^ 
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ret etmiş değilim. Şayet bu husus Sayın Bakan
lık tarafından ayıklanırsa memnun oluruz. Zira, 
23 - Kânunisani 1936 sayılı nizamname çok da
ha iyi ve sarih olarak meseleyi müspet bir şe-
k'ldo halledici maiyettedir. Nizamname şeyle 
ifade etmiş meseleyi, şöyle derpiş edilmiş; «Ta
ranması yasak olnryan silâhların alını ve satımı 
baklanda nizamname, 23 - Kânunusâni - 103G. 

MADDE 1. — Yasak olnryan silâhların alın
ması, satılması, taşınman ve elden eîe gedmesi 
izne bağlıdır, izin kazalarda kaymakamlar, 
vilâyetlerde valilerin muvafakat ve imzasiyle 
emniyet müdür ve memurlukları tarafından ya
zılı olarak verilir. P0Iİ3 teşkilâtı olnuyan yer
lerde bu vazifeyi Jandarma Komutanlıkları gö
rür. 

MADDE 2. — Silâh satmalacak kimse fotoğ
raflı bir istida ile kazada kaymakama vilâyette 
valiye müracaat eder. 

MADDE 3. — Av tüfekleri ve cephaneleri
nin satmalınması için alıcın-n daha evvel bir 
av tezkeresi tedarik etmesi lâzımdır. Bu tezke
reler av silâhı taşımak ve cephanesini tedarik 
etmek için izin kâğıdı yerine geşer. 

MADDE 5. — Silâh satıcıları ellerinde mev
cut silâh ve cephaneleri (saçma, barut, dinamit 
v.s. gibi maddelerle av cephanesi malzemesi) 
cins, numara ve çaplarını, hor sayfası noterce 
tasdikli bir deftere yazacak ve alım - satım vu
kuatını günü gününe bu deftere kayıt ile her 
yedi günde bir verecekleri bir cetvel ile mahal
lin zabıta âmirine bildirmeye mecburdurlar. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, okuduğum ni
zamnamenin münderecatmdan aıüa-ılacağı vec-
hile, bu nizamname tamimden çok daha ileri, 
dair, doğrusu meşaleyi müspet yünden 
halledici bir şekilde derpiş edilmiştir ve 
bugünkü durumu, nizamnameyi kaleme al
mış olan kimseler görmüşlerdir. Binaena
leyh, Sayın Komisyonca belirtildiği ve 
ıi3tico itibar.'yle reddedildiği üzere, meselenin 
gözden geşirilmesi ve ona göre Sayın Bakan
lığın ve keza S;.y;n içişleri Bakanlğm-n bu 
yönde bir tatbikat içerisine girmeleri elzemdir, 
saruridir. Memlekette hadiseler, kendilerine in
tikal oicn olaylar bizim bu mâruzâtımızı teyit 
edici mahiyettedir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan bu
yurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAÎT (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; görüşülmek
te olan kanun tasarısı G136 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi baklandadır. Bü
tün bu maddeler gözden geçirildiği zaman görü
lür ki, vatandaşların can ve mal emniyetini da
ha iyi bir düzene sokmak maksaliyle önümüze 
getirilmektedir. Ancak hali hazırda Türkiye'de 
vatandaşın can ve mal emniyetini sıla bir yö
netim altında tuta sak kan-inlarıımz vardır. 
Yalnız bir kanun çıkmadan evvel bu kanunla
rın, onları tatbik odenlerce lâyıkı veçhile bilin
mesi ve tatbik edilmesi gerekir. Yoksa burada 
istediğiniz kadar vatandaşın can ve mal emni
yetini iyi bir disiplin altına, iyi bir organize 
altına alacak şekilde kanun tasarısı çıkaralım, 
tatbikatçılar bunu lâyıkı veçhile yerine getir-
mczlerso elbette bu kanunun hiçbir hususiyeti 
kalmaz. Bu bakımdan bendeniz bir Doğu millet
vekili olarak, bir çok illerimizin köylerinde, 
bırakın böyle ateşli silâhları, bilmem neyi, 
maalesef bir tümeni idare edecek kadar silâh
lar, tüfekler, makinalı tüfekler olduğunu dahi 
Sayın Hükümet erkânına duyurmak isterim. 

Şimdi, biz burada bir kanun tasarısv fcir 
teklif çıkaracağız, vatandaşın can ve mal emni
yetini iyi bir şekilde organize edeceğiz diye 
uğraşırken, öbür taraftan bir numarak köyde 
üç tane makinalı tüfek bulunduran ve bunu 
jandarma teşkilâtı olarak bildiği halde yaka-
lamıyan, yakalasa dahi bunu alıp getirip elde
ki mevcut kanunları, meri olan kanunları tat
bik etmiyen bir teşkilâta istediğiniz kadar öteki 
kanunların yanında sıfır kalacak bu kanamı ge
tirin koyan, hiçbir netice alamazsınız. Bu ba
kımdan bendeniz şunu arz etmek istiyorum; Bu 
gerekçeyle değiştirilmesi istenilen bu kanun ta-
aarıs:nın maddelerin işine, hakiki mânada bu 
silâhların araştırılma siyle ilşili olan kimsele
rin do cezalandırılması yolun ila, bir madde da
ha eklenmesi çok uygun ve yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, av tüfeği de aynı şo-
k'liledir. Gazetelerde okuruz ve kendimiz gözle
rimizle görürüz;-yakınlan terir durumuna gö
re a/ tüfeği de aynı gekilde bir vatandaşı öldü-
rebilmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Akdoğan, bu bir kanun 
teklifidir ve, öngördüğü hususlar bu teklifte 
düzenlenmiştir. Zatıâlinizin beyan ettiği hu
suslar ile reddedilmiş bulunan bu kanun tekli
finin hiçbir irtibatını görmemekteyim. Lütfe
diniz, sadede giriniz ve münhasıran kanun tek
lifi ile ilgili beyanda bulununuz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOSAN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bize dağıtılmış olan tasarının 
metni, yani kanun tasarısının metni ile değiş
tirilmesi istenen maddelerinin 4 - 5 maddeden 
ibaret olduğunu, bu maddeleri bendeniz okuya
rak zatıâlinize huzurunuzda bir teklif.. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir teklif, tasarı 
değildir, orasını düzelteyim. Onun haricinde bu 
teklif Komisyonca reddedilmiş bulunmaktadır. 
Buyurunuz efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Bu bakımdan, arz ettiğim gibi, daha ziyade 
tatbikatı hükme bağlıyacak, esaslara bağlıya
cak bir hükmün de bünyesinde bulundurul
ması çok zaruri ve yerinde olur kanaatindeyim. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özcan San, buyurunuz 
efendim. 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu kanun tek
lifi münasebetiyle bir temennide bulunmak 
üzore huzurunuzu işgal ediyorum. 

Silâh taşıma Türkün şânındar.dır. Tür£:te 
yiğit silâh taşır. At, silâh, avrat yiğitin namusu 
telâkki edilir. 

Türk silâhı suç işlamek maksadiyle sakla
mam. Tıpkı bir saat sakladığı gibi, tıpkı bir 
kostak sakladığı gibi silâhını da saklar. Si
lâhı ile kendisini emniyette de hisseder. Si
lâhlanişan almak müsabakaları, müsabaka-
lardaki kazanç onun zevkini tatmin eder. 

Düğünler, dern<:ler, bayramlar silâhla ya
pılır. Zevk için, keyif için silâh atılır. 

Arzum şu ki, Türkiye'de mutlak surette si
lâh suç işlemek maksadiyle saklanmamakta-
diı\ Slâh yasağı birçok asayişsizliklere do 
ssbebiyet vermektedir. Yasak olduğu için heves 
arta:'. Heves arttığı için asayişsizlik başgöste-
rir. Benim buradaki teminnim, bu kanun mü
nasebetiyle birgün inşallar öyle bir vasata ge
leceğiz ki, demin arkadaşımın söylediği gibi, 

bütün bu yasaklara rağmen hattâ hattâ köy
lerde makineli silâhların da mevcudolduğu dü
şünülürse bu yact": ortadan kalktığı zamanda 
da, bu miktardan daha fazla olmayacaktır. O 
döneni3 geleceğimiz gönün temennis ylo huzu
runuzu işgal ettim. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
ycn?.. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Söz İ3tWorum efendim. 

BAŞKAN — Böz istiyorsunuz, buyurun Sa
yın Akalın. 

Açıl?: oylamalarda oylarını kuîlanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 6136 sa
yılı Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinin tadi
linde küçük bir fark var halen meri olası met
ne göre. Bulunduranların cezalarını taşıyan
lar?, nisbetle yarı yarıya indirmesi gibi küçük 
bir fark var. Adalet Komisyonu bu arkadaşla
rın tadil teklfinin aleyhinde mütalâada bulun
muşlar ve reddini istemişlerdir. Benim âcizane 
kanaatim odur ki, av<:at olarak bu mevzular
da bir çok tecrübeler gördük, ekecri ahvalde 
demin konuşan arkadaşımızın da temas ettiği 
gibi Türkiye'de bilhassa köylerde evinde silâh 
bulundurmayan henra hemen çok as kimse var
dı?. Yine arkadaşımızın tema3 ettiği gibi, bu 
silâhlan herhangi bir suç işlemek maksadiyle 
değil, bir hâtıra olarak yahut emniyetini sağla
ma1! babında yazımda bulundurur. 

Gerçekten bugün halen mer'i olan mev
zuata göre evinde silâh bulundurmak üzere 
harçsız;, ruhsatname, izinname vermek mümkün, 
Her zaman için zabıta makamlarına müracaatla; 
evinde bulundurmaya hiçbir harca tâbi ol
madan ruhsat alabilir. Bu itibarla Adalet Ko
misyonu raporu mantık yönünden doğrudur. 
Mademki, ruhsat almak mümkün, öyleyse ruh
satını alsn serbest serbest evinde bulundur
sun gibi bir mâna taşır ki, yerindedir. An
cak olaki - çok saman oluyor nitekim böyle - si
lâhı yeni almıştır, ruhsatname almaya imkân 
bulamamıştır, bir külfeti de olmamakla be
raber, gelememiştir kasabaya veya şeh*re, ruh
satname alamamıştır. Bu durumda şu veya bu 
vesileyle yapılan bir arama sırasında evinden 
bıçak veya silâh, at3şli silâh elde edlimiş olursa. 
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bunu yanında fiilen taşıyanlar gibi veya suçta 
kullananlar gibi mütalâa edip aynı şekilde ce
zalandırmanın da pek hak ve nasafete uygun ol
madığı görülür. Ben bu kanaatteyim. Bu iti
barla kanun teklifi yerindedir. Bu itibarla 
Yüksek Heyetinizce bu kanun teklifinin, evin
de bulunduranlara verilecek cezaların yan nis-
betinde olması gibi daha munsif bir hüküm ge
tiren bu teklifin kabulü gerekir kanaatinde
yim. 

Bu vesileyle muhterem arkadaşlar bir nok
taya temas etmek istiyorum. Bilhassa bu temas 
edeceğim nokta İçişleri Bakanını ilgilendirir. 
27 Mayıs tarihinden sonra ruhsatnameli silâh
lar Hükümetin emriyle Hükümete teslim edil
miş idi. Zaman zaman İçişleri Bakanlığınca ya
pılan tahminlerle bu silâhların bir kısmı va
tandaşlara iade edildi. Ancak hemen ifade ede
yim ki, bunu daha evvel de Sayın İçişleri Ba
kanına arzı malûmat etmiştim, birçok mavzer
ler, hâtıra olarak İstiklâl Harbinden kalma 
mavzerler sahiplerine iade edilmedi. Bunun se
bebini sorduk. Bunlardan ordu silâhı olduğu 
için bir istisna teşkil edenlerin iade edilmediği 
söylenildi. Ben huzurunuzda arz ediyorum, tıp
kı birbirine benziyen, markası aynı, aynı se
nenin mamulâtı olan silâhlardan bir kısmı ge
risingeri rahiplerine iade edilmiş olduğu halde 
bir kısmı maalesef ellerinde ruhsatnameleri, 
teslim vesikaları olmasına rağmen sahiplerine 
iade edilmemiştir. Huzurunuzda bunu bilhassa 
İçişleri Bakanının duyması babında arz etmek 
isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lisçe daha önce tâyin edilen bir saatlik süre 
sona ermiştir. Bu sebeple bu kanun teklifinin 
müzakeresini gelecek birleşimde icra edece
ğiz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız oylarını lütfen kullansınlar. Gele
cek birleşim için söz sırasında, Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu, Sayın Salih Yıldız yazılıdır. Sa
yın Adalet Bakanı teklif üzerinde konuşacak
tır. Sayın Bahattin Uzunoğlu da söz sırasında 
kayıtlıdır. 

İki defa görüşülecek işler bölümünde yer 
almış bulunan ve birinci görüşülmesi yapıla
cak işlerden birincisine geçiyoru.z 

10. — Gece öğretimi yapan İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1/370) 
(S. Sayısı : 449) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakereye 
geçiyorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet lütfen 
yerini alsın. 

Bu kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi 
hususunda bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanl?ğına 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler bö

lümünün birinci maddesinde yer alan «Gece öğ
retimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyeleriyle, öğretim yardımcı
larına ve diğer personeline ek ücret verilme
sine dair kanun tasarısının» önemine binaen 
diğer işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi
ni arz ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — öncelik teklifini Yüce Heye
tin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz alan arka
daşlarımın isimlerini tekrar okuyorum. O. H. 
P. Grupu adına Sayın Nuri Kodamanoğlu, 
Sayın Hasan Tahsin Uzun, Sayın Hayrettin Uy
sal, Sayın Fahri Uğrasazoğlu, Sayın Nazmi öz-
oğul, Sayın Sadi Binay, Sayın Abdülbâri Ak
doğan, Sayın Ali İhsan Balım, Sayın Hasan 
Ünlü, Sayın Talât Köseoğlu ve Sayın Sabri öz-
car. San. 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
0. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN

OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; huzurunuzdaki tasan istanbul 

(1) 449 S. Sayısı basmayazt tutanağın so
nuna eklidir, 

322 
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thıiversitesine bağlı Edebiyat Fakültesinde gece 
öğretimi yapaiv 'ğretim üyelerine ek ders üc
reti verilmesini tazammun etmektedir. Hatır
lanacağı gibi, bir hayli zaman önce eski Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengir. üniversiteye ge
niş ölçüde giremiyen öğrencilere bir deva ol
mak üzere Edebiyat Fakültesi ilgililerinden 
gece öğretimi yaparak bu çocuklara bir yer 
sağlanması hususunu istemiş, Edebiyat Fakül
tesi de bu dileği tasvibederek gece öğretimine 
geçmiş ve bugüne kadar da bu hizmet devam 
edegelmiştir. O halde tasarı aslında avlardan 
beri işliyen bir müessesenin hakkı mükteseple
ri»! tediye etmek ve bundan sonrası içinde ta
hakkuk edecek haklan karşılamak üzere sevk 
edilmiştir. Hiç şüphesiz şu anda işlemekte olan 
bir müessesenin hakkı, müktesenlermıi karşıla
ma1: mecburiyeti a/nkfcr. Bu sebeple tasarının 
kanunlaşma'iım O. H. P. olarak olumlu karşı
lıyoruz ve beyaz oy kullanacağız. Ancak bu 
vesileyle bâzı hususları gerek Yüce Meclisin 
gerek iiniversitelerimizin dikkatine sunmakta 
dr, fayda görüyoruz. 

Bilindiği piH 4936 savVı Üniversiteler Ka-
numinp, enra üniversiteler idari, ilmî. muhtarive-
te sahiholdukları inin birtakım tedris müesse
selerini icra organından ilişkisiz ve Yüce 
Meclisten Mn almaksızın kura^il^k. işlete
bilmek yetkilerine sahihtirler. Fakülteler aça-
bikirler, kendi üniversitelerine ba*iı olacak 
bu neviden gece öğretimine tevessül edebilir
ler. Ancak, birer millî müessese olan üniversi
telerimizin faaliyetini memleketin ihtfyaç ve 
imkânlarına uygun olarak ayarlamalara ihti-
y<v?ıd", acıktır. Bu ihMyaam mahiyet, ve şümu
lü üzerinde düşündüklerimizi sövîemek ve var
sa beğenmediğimiz hususları belirtmek için. an
cak bu hizmetle alâkalı kadro kanunları bize 
imkân vermektedir, tste onun içindir ki bu ka
nun tasarısı dolayısiyle meseleye bu açıdan ba
karak Mraz geniş izahat vererek Yüce Mecli
sin dikkatine birtakım önemli saydığımız hu
susları sunmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, üniversite seviyesinde 
bir eğitim kapasitesi yara*alırken bunun han
gi ihtiyaçlara cevap teşkil edeceğini dikkatle 
hesahetmpk lâzımdır. Gê ci orta öğrenimini bi
tirmiş bütün gençler dilerlerse yüksek cğre-
nim yunabilsinler ve eSitîm imkânlarının sonu
na kadar giderek ihtisaslarını ve şahsiyetlerini 

zenginleştirsinler denilebilir: Bu, muhterem 
bir temennidir. Aslında bizde bu temenniye yü
rekten katılıyoruz. Fakat «bu mümkün müdür?» 
sorusu sorulduğu anda birtakım tahdidedici 
sebepler önümüze çakar. Tahdidedici sebeple
rin ba-nnda istihdam imkânları gelir, azisr ar
kadaşlarım. Fransa'da yapılmış bir araştırma
nın enterasan bir neticesini söylemek istiyo
rum. 

Bilindiği gibi insan gücü ihtiyacı seviye yük
seldikçe daralan bir kapasite arz eder ve bun
dan ötürü insan gücü ihtiyacını bir piramide 
bonz t̂mek âdet olmuştur, tşte bu piramidin en 
tabanında bulunan düz işçi ihtiyacı mazide yüz-
ds 80, orta seviyedeki uygulayıcılara olan ihti
yaç yüzde 18, yüksek seviyedeki yöneticiler© 
ihtiyaç yüzde 2 idi. Sosyal ve iktisadi gelişme
ler doldukça insan gücü piramidinin yapısı da 
değişmiş ve bugün bu nisbetler : Düz işçi için 
yüzde 60, orta uygulayıcılar için yüzde 35, yük
sek yöneticiler için % 5 e yükselmiştir. îleri 
yıllarda, geelcekte bu nisbet yüksek yöneticiler 
için % 25 e yokselecek, orta uygulayıcılar için 
% 55 e yükselecek, el işçileri için % 20 ye dü-
şocek. Demek oluyor ki, genellikle yüksek ihti-
saı erbabına gittikçe artan bir ihtiyacolduğu 
muhakkaktır. Fakat b\\ ihtiyacın bugün % 5, 
yann ise % 25 civarında bir sınır irinde kala
cağı da anlaşılmaktadır. O halde ba?ka hiçbir 
eğitim imkânsızlığı olmasa bile, sırf istihdam 
mecburiyeti dolayıs'yle çocuklarımızın bugün 
% 5 i, yarın ancak % 25 ine iş bulabileceğiz 
demsktir. Bu araştırmanın da en seviyeli Batı 
ülkelerinden birinde yapıldığını hesaba katar
sanız Türkiye şartları için bu sınırları daha da 
daraltmak gerekeceği acık. Bununla söylemek 
istediğim nedir? Şudur aziz arkadaşlarım; de
mek istiyorum M : Ne kadar temenni edersek 
oehlim. bir memleketin iktisadi ve sosyal yapısı 
yüksek ihtisas erbabına hudutsuz olarak iş im
kânı bulmaya müsait değildir. Nitekim bugün 
Edebiyat Fakültesini bitirmiş 500 ü askın gen
cimiz ellerinde diploma, aylardan beri Millî 
Eğitim Bakanlığından öğretmenlik istemekte
dirler, bütün Türkiye'nin her hangi bir yerinde. 
Bakanlık ise bu ihtiyaca cevap verememekte
dir. 

Aziz arkadaşlanm, hiç şüphesiz, yüksek öğ
retim imkânım daraltan, biraz evvel arz ettiğim-
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den başka ciddî birtakım sebenler daha vardır. 
Bunların başında lâboratuvart kitaplık, tesis've 
öğretim kadrosu gelir. Şimdi önümüzdeki tasa
rının bu imkânlar bakımından isabet derecesini 
tâyin için bir rakam ara edeyim. 1964 - 1965 
ders yılı istatistiklerine nazaran Türkiye'de mev
cut 83 767 yüksek öğrenim öğrencisinin 40 976 sı 
sosyal bilimler alanında eğitim görmektedir 
12 561 i sanat ve edebiyat dallarında eğitim 
görmektedir ve bunlar öğretmen sayısına bö
lündüğünde sosyal bilimlerde yüksek öğretim
de bir öğretim görevlisine, bir öğretmene - umu
mi tâbirle - 40 öğrenci düştüğü, edebiyat ve sa
natta ise 29 öğrenci düştüğü görülecektir. Batı 
ülkelerinde bu nisbet İ0 il?, 14 arasmda değişir. 
O halde görülüyor ki, asis arkadaşlarım, sosyal 
bilimlerde öylesine bir öğrenci izdihamı vardır 
ki öğrenci - öğretmen nisbeti kaliteyi ba?ka ted
birlerle düzeltilemez derecede bozmaktadır. Bu 
tasarı iso gece eğitimi yapmak suretiyle zaten 
büyük tazyik altında bulunan bu öğretim kad
rosuna yeni bir yük yüklemektedir. 

Aziz arkadaşlarım, meselrye bir ba?ka açı
dan daha bakılmasına ihtiyacolduğu kanaatin
deyim. Yüksek öğrenimde kapasite yaratırken 
insan gücü ih**yaçl*»rwvıja da hesaba katmak 
mecburiyetindeyiz. Şimdi bu ihtiyaca yüksek 
öğrenimin ne derecede cevap verdiğini kolay
ca anlatmak bakımından birkaç rakam arz 
edeceğim. Yine 1964 - 1965 ders yılında mev-
cudolan 83 767 öğrenci muhtelif ihtisas dalla
rına şu oranda dağılmaktadır : Her 100 öğren
ciden 20 si fen ve teknik alanında, 11 i sağlık 
alanında, 49 u sosyal bilimler ve ekonomik 
alanlarda, 15 i sanat ve elebiyatta, 5 i tarım
dadır. Oysa millî gelirimizin yapısı bu ihtisas 
dallarına tamamen aksi olan bir yapı göster
mektedir. Yani memleketin en çok ihtiyaç 
duyduğu insan gücü fen ve teknikte, tıbda, 
tarımda olduğu halde yüksek öğrenim öğrenci
lerinin en büyük çoğunluğu bunun hilâfındaki 
eğitim dallarında toplanmış bulunmaktadır. O 
halde yüksek öğrenim gibi oldukça güç ve 
son derece pahalı eğitim imkânını memleketin 
en ihtiyaç duyduğu- sahalarda kullanmak ye
rine en az ihtiyaç duyulan sahalarda kullan
mak suretiyle vahîm bir israf içindeyiz. O 
halde yüksek öğretim de ihtisas dallarına öğ
renci dağılımının yapısı kalkınmamızı kolay

laştırıcı değil, güçleştirici bir mahiyet, pato
lojik bir yer arz etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, acaba bugün Türkiye'
nin yüksek öğretimde baş problemi kapasite 
yaratmak mıdır, yoksa kalite yaratmak mıdır? 
Bu açıdan meseleye kısaca bakmak istiyorum. 
Size çok dikkate değer bir istatistik okuyaca
ğım. 1925 te yüksek öğretim öğrenci sayısının 
nüfusa oranı bâzı Batı ülkelerinde şöyledir : 
İsviçre'de 16, Fransa'da 11, Almanya'da 14, 
Holânda'da 13, Türkiye'de 3; 1955 te isviçre*-
de 23, Fransa'da 34, Almanya'da 24, Holânda'
da 27; 1965 te bu ülkelerde nedir, bulamadım. 
Fakat Türkiye'de 26. 

Şimdi bu açık rakamların bize ifade ettiği 
bir gerçek var; demek oluyor ki, Türkiye'de 
yüksek öğrenim öğrenci sayısı Batı ülkelerinin 
1955 teki seviyelerini tutmaktadır. Demek 
oluyor ki, Türkiye bugün sayı olarak Batı fil* 
kederinin bu son medenî gelişmelerine imkân 
veren kapasiteye sahiptir. Buna karşılık Tür
kiye Batı ülkelerinden ne kadar geridedir, her 
gün görüyoruz. O halde bu gerçeğin bize ifade 
ettiği acı bir ihtar var, o ihtar şudur : Bugün 
Türkiye yüksek öğrenimde kapasitesini ihtisas 
dallarına göre isabetle ayarlamak ve ondan 
çok daha önemli olarak da ciddî bir seviye 
tutturmak mecburiyetindedir. Çünkü seviyeli 
bir sevk ve idare kadrosu memleketin mesele
lerini isabetle teşhis edecektir. Tedbirlerini 
ehliyetle tâyin edecektir. Tâyin ettiği tedbirle
ri bir kadro olarak icra edecektir. Bunların 
hepisi hiç şüphesiz seviyeli bir yüksel eğitim 
kadrosu ile mümkündür, yüksek eğitim gör
müş bir işgücü kadrosu ile mümkündür. O 
halde ısrarla, bu müzakereler dolayısiyle üni
versitelerimizin dikkatine sunmak istiyorum; 
bugün Türkiye'de yüksek öğretimin başkaygı-
sı seviyesizlikte toplanmakladır, kalitenin dü
şüklüğünde toplanmaktadır. 

İkinci büyük arıza, insan gücü ihtiyaçları
mıza aykırı ihtisas dallarına bölünmede top
lanmaktadır. 

Aziz arkadaşlarim, size isabetsiz bir yük
sek öğretim politikası gütmenin memlekete ne 
kadar pahalı olacağını anlatabilmek için bir 
iki rakam arz etmek istiyorum. Bugün kapa
site yaratmak için, bina ve teçhizat masrafla
rı dâhil, bir öğrenci için teknik öğretimde' 
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15 903 lira, tıbda 11 500 lira, tarımda 11 900 
lira ve diğer branşlarda 5 800 lira para yatır
mak lâzımdır. Bunun cari harcaması giderleri 
sıra ile; teknikte 8 030, tıbda 5 000. tarımda 
5 000, diğer branşlarda 2 500. O halde bu de
rece pahalı bir imkânı bu derece yanlış kul
lanmak hiç şüphesiz memleketimizin kalkınma
sını başından güçleştirmektir. 

Aziz arkadaşlarım, tekrar, tekrar etmek is
tiyorum; mücerret, gönlüm bütün çocukların, 
mümkünse bütün etiğim kademelerinde dile
dikleri gibi okumalarını temenni ediyor ama 
istihdam imkânları, milletin imkânları, işgücü 
ihtiyaçlarımızın şartları, ister istemez buna 
birtakım tahditler getirecektir, getirmiştir ve 
bu, dünyanın her yerinde böyledir. Onun için
dir ki, dünyanın her yerinde liseyi bitirmiş 
gençler üniversiteye girebilmek için çetin tir 
mücadele yapmak mecburiyetinde, çok güç mü
sabaka imtihanlarım kazanmak durumunda kal
maktadırlar. Hiç şüphesiz akıllı bir eğitim po
litikası öğrencileri üniversite kapılarına yığıp 
orada kendilerine, yer yok, demek değildir. Da
ha öncesinden istidatlara ye ihtiyaçlara uygun 
bir öğrenci dağılımı tanzim edilebilir, edilmeli
dir. Ve ancak yüsek öğrenime % 25 oranı gö
rünüyor araştırmada. Bu % 25 oranında olan 
yüksek istidatları ayıklıyarak hazırlamak ve 
onları dr, üniversitenin kapısına geldiği zaman 
yüzgerı çevirmek değil, içeri almak lâzımgelir. 
Ne var ki, bu istikamette atılmış birtakım adım
lan, bâzı siyasi kaygılar, üzülerek arz edeyim 
ki; heba etmişlerdir. Bir yılda 49 tane lise açıp; 
öğretmen var mı, bina var mı, ihtiyaç var mı 
demeksizin bir yılda 49 tane lise açıp; bunu da 
eğitim kalkınması, eğitimde hamle ilân etmek 
ne kadar hatalı bir politikadır. Ne var ki, bu
gün hesap soracağımız insanlar iş başında de
ğildir. 

Onun içindir ki, azte arkadaşlarım, Yüce 
Meclis birtakım tasarruflara burada vazülyed 
olduğu zaman, uzun vâdede hâsıl olacak mah
zurları dikkatle hesaba katmalıdır. Oy kaygısı 
dolayısiyle geçici menfaatlerin peşine takılıp 
birtakım yanlış müesseseler kurar, yanlış kapa-
siteteler yaratırsak, başlangıçta bir insan bul
duğu için sevinenler, sonunda telâfi edilemez 
üzüntülerle karşılaşırlar, çıkmazlara girerler. 
Bugün Dil -Tarih Fakültesinde bilmem kaç yüz 
tane arkeolok yetişmektedir. Bu gençler hangi 

arkeoloji!: sahalarda istihdam edilecektir? 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — • (Anlaşıl-

mıyan bir söz) 
BAŞKAN — Sizin oradan müdahale etmiye 

hakkınız yok. Bu beyanınızı gelir kürsüde ya
parsınız. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Şu
nun için: Bir bakan hangi partiden olursa ol
sun, hizmetini, gereği çribi idrak etsin etmesin, 
üniversiteyo giren çocuklar dışarıda kalmasın, 
yer açalım der, üniversite de hizmetinde olduğu 
iktidarın ve Hükümetin bu arzusuna mutavaat 
gösteri-v müesseseyi kurar, işletir ve İM yıl gibi 
do hakkı müktesepler teşekkül ederse, şu arz 
ettiğini mülâhazalardan ötürü bu kanuna kırmı
zı oy vermek, aklı başında bir muhalefet olmaz 
da onun için beyaz oy vereceğim. Ama bütün 
bu mülâhazalarımız bundan sonra yapılacak 
olan tasarruflarda doğru yolu götermiye engel 
olmamalıdır. Sayın Köseoğlu, maruzatımı bu 
kadro içinde almanızı rica ederim. 

Başında da belirtmiye çalıştım, aziz arka
daşlarım, eğitim, konularını birtakım siyasi çe
kişmelerimizin, ya da parti ilişki ve çıkarlarımı
zın üstünde ele almak mecburiyetindeyiz. Eğer 
böyle yapamazsak bundan hâsıl olacak sıkıntı
ları birbirimize devrederiz. Yoktur bunun ça
reni. Biz hata yaparız siz sıkıntısını çekersiniz, 
siz hata yaparsanız bir sıkıntısını çekeriz. So-
nundr. da birbirimize kabahati atabiliriz, böyle-
co birtakım bahanelerle işin içinden sıyrılmıya 
çalışabiliriz. Ama millet biri affetmez. 

Azın arkadaşlarım, bu konuda hiç şüphesiz, 
daha ileri birtakım tahlilleri yapılabilir. İzin 
verirseniz maruzatımı daha fazla uzatmamak 
için bir arızaya daha işaret ederek sözlerimi 
bitirmek istiyorum. 

Bugün Türkiye'de yüksek öğretim, bu mem
leketin zekâ kapasitesine dayanmamaktadır. Çün
kü, rakam, doğru aklımda kaldıysa, Türkiye'de 
ancak % 98 nispetinde çocuğumuzu orta öğ
retimden geçirememekteyiz.. Orta öğretimden 
geçmek ıkço do yüksek öğretime tâlibolunamı-
yacağına göre, o halde önemli bir zekâ çoğun
luğu daha orta öğretim safhasında tasfiye gör
mektedir. % 12 ye yaklaşan orta öğretim öğren
cisi ise kendi sosyal ve iktisadi şartları dala-
yısiyle tesadüfen orta öğretim yapmıya muk
tedir olmuş gençlerimizi temsil eder. 
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Şimdi, bir de % nispetinde ilk Öğretimden ] 
dahi yoksun çocuklarımızı düşünürseniz Türki
ye'de okutulabildiğı takdirde yüksek öğretimi 
yapabilecek birinci sınıf zekâların ezici çoğun
luğu daha küçük kademeler içersinde okul yok
sulluğundan, eğitim imkânsızlığından tasfiye 
edilmektedir. Böylesine bir zek% kapasitesin
den yoksun işliyen yüksek öğretimin, memleketin 
en istidatlı insanlarını yurdun hizmetine sok
tuğu iddia edilemez, öyle ise süratle eğitimde 
sosyal adaleti gerçekleştirecek birtakım tedbir
lere ihtiyaç vardır. Bu tedbirlerin başında burs
la ilgili tedbirlerimiz gelmelidir. Üzülerek arz 
etmek istiyorum ki, bursla ilgili tedbirlerimiz 
son dereco zayıftır. 

BAŞKAN -— Sayın Kodamanoğlu, dikkat 
ederseniz bu uzun görüşmenizde gece öğretimi 
yapan edebiyat fakültesinde ders veren hocala
ra tazminat verilmesini öngören kanun ile eği
timin tüm politikası arasında mutlak bir rabıta 
kurmak mümkün değil. Bu bakımdan lütfedi
niz daha dar bir sahada bu kanun tasarısını 
eleştriniz. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan, daha önce de arz 
ettim, üniversiteler muhtar oldukları Hn onla
rın re'sen yarattıkları eğitim kapasitesini eleş
tirmek imkânı ancak bu neviden tasanlar, ya 
da teklifler vesilesiyle mümkün olabiliyor. O 
itibarla maruzatımın büyük çoğunluğu, hiç ol
mazsa, bir muhalefet partisi olarak görüşleri
mizin üniversitelerimize bir yoldan duyurulma
sını sağlamaktır. Mahaza zaten bitirmek üzere 
olduğum konuşmamı buyurduğunuz kadro için
de daha da toplamaya çalışayım. 

Bugün memleketimizde 863 555 olan orta öğ
retim öğrencisinden ancak 51 000 i burs almak 
veya yatılı olmak imkânına sahiptir. Bilhassa 
yüksek öğretime talibolabilecek öğrenci topla
mı 715 750, buna karşılık burs alabilen, yani 
parasız yatılı okryabilen 4 500 dür. Görülüyor 
ki, aziz arkadaşlarım, bu«ün üniversitelerimizin 
kapasiteleri ve işleyiş tarzı ve yüksek öğretim 
politikamız, çeşitli yönlerden, ağır hataların 
baskısı altındadır. Ama birtakım emrivakiler 
dolayısiyle bâzı geçici tedbirler almaya mecbur 
olduğumuz için, hep birlikte bu tasarıyı çıka
racağız ve hiç şüphesiz beyaz oy vereceğiz. Yal
nız, arz ettiğim gibi, işgücü ihtiyaçlarımızı, yük- I 
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sek öğretim imkânlarımızın mahdudolduğunu 
hesaba katarak, daha rasyonel, daha yapıcı bir 
yüksek öğretim politikasına ihtiyaç vardır. Bu 
temennimizin Sayın Hükümet ve üniversite yet
kilileri tarafından dikkate alınacağını umar, he
pinize saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uzun, buyurunuz. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gece öğre
timi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-" 
kültesi Öğretim üyeleriyle öğretim yardımcıla
rına ve diğer personeline ek ücret verilmesine 
dair kanun tasarısı üzerinde görüşlerimi, kısa 
ve öz olarak, anlatmaya çalışacağım. 

Peşin olarak Yüce Mecliss sunu arz etmek 
isterim ki, ben bu kanunun çıkmasına tarafta
rım, müspet oy kullanacağım. Ancak, bu kanu
nu hazırlıyan Millî Eğitim Bakanlığının gerek
çesinde şöyle demektedir : «Bir yandan toplu
mun genel kültür ihtiyacını daha geniş çapta 
karşılayıcı tedbirler almak, öte yandan liseler
den mezun olup da kontenjan olmaması veya 
durumun müsait bulunmaması sebeb'yle gün
düzleri yüksek öğrenime devam edemiyen genç
lere yüksek tahsil imkânı vermek maksadiyle 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel 
Kurulu gece öğretimi yapmaya karar almış ve 
bu karar Üniversite Senatosunca da tasvibolun-
muştur. Bu maksadı teminen 6 Ocak 1967 tari
hinde kabul edilen 707 sayılı Ankara Üniversi
tesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanuna paralel 
olarak bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. Kanun 
tasarısı, goce öğretimi yapacak öğretim üyeleri 
ile yardımcılarına ve bu münasebetle rörev ala
cak diğer personele fazla mesai karşılığında 
ücret ödemeyi öngörmektedir. Tasarının hazır
lanmasında yüksek öğrenim ihtfyacıriın kısa sü
reli tedbirlerle karşılanması memleket gençli
ğine bir ilköğrenim fırsatı ve imkânı verilmesi 
amaa güdülmektedir.» 

Muhterem arkadaşlarım; dikkatinizi bir nok
taya çekmekte fayda görüyorum. 1966 yılında 
Ankara'da gece öğretimi yapmaya başlıyan 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretime de
vam ederken, bu yıl İstanbul Edebiyat Fakül
tesinin geoe öğrenimi yapmaya karar verişi be
ni sevindirmemiş, üzmüştür. Bugün mevcut 
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Edebiyat fakültelerinden Dil ve Tarih - Coğ
rafya fakültelerimizden çıkan öğrencilerimize, 
gençlerimize iş bulamazken acaba bu okulları
mız gece öğretimine geçtikten sonra bu yük
sek okullardan, fakıltelerden mezun olacak 
gençlere, okullarını bitirir bitirmez iş bulmayı 
Hükümet garanti altına almış mıdır? Yoksa, 
bugün olduğu gibi, gençlerimiz bu fakülteleri 
bitirdikten sonra sokaklarda kalacak, kahve
hanelerde garsonluk mu yapacaklardır? Size 
h« hususta bir örnek vermek isterim. 

İstanbul üniversitesi Dil ve Tarih Fakülte
si Tarih bölümünden mezun olan Atillâ Kuvam-
lıkaya Millî Eğitim Bakanlığından öğretmen
lik istemiş, kendisine cevap dahi verilmemiş-
tiı\ Yokluk içinde okuyan bu çocuğun yegâ
ne günahı parasız okumasıdır. Eğer Devlet 
parası ile okutulmuş olsaydı iş alabilecekti, öğ
retmen veya başka bir memuriyeto tâyin edile
cekti. Bu genç 18 aydır öğretmen olabilmeli 
için sıra beklemekte ve ailesini geçindirebil-
mek için de garsonluk yapmaktadır. 

Size bunlardan sadece bir tanesinin örneği
ni verdim. Daha böyle yüzlercesini verebili
rim. 

Bir ikinci misal: «Kendi hesabımıza okumak 
suç müdür?» bir gazetede bir öğrenci durumu
nu açıklıyor. «Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesini bitirdim, Millî Eğitim Bakanlığına mü
racaat ederek öğretmenlik istedim, ama aldı
ğım cevap teni hayretten dondurdu. Verilen ce
vapta önce mecburi hizmeti olanlar tâyin edi-
lecektiı*, deniliyordu. Peki, biz ne olacağız diye 
sorduğum zaman da ne yapalım okumasaydımz, 
dedile:\ Benimle birlikte mezun olan bir kız 
arkadaşımın tayini hemen yapıldı. Bu hanım 
öğretmen kurada Kırklareli'ni çekmişken ne 
hikmetse İskenderun'da öğretmenliğe başladı. 
Merak ettim, araştırdım, İskenderun Lisesin
de aynı branşta üç öğretmen daha vardır. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanlığından soruyo
rum: 15 yıl mecburi hizmeti olan ve kurası bir 
başka yere çıkan öğretmen nasıl olur da dile
diği yere tâyin edilebilir? Bizlerin kabahati 
kendi hesabımıza okumak ve Devlete yük olma
mak mıdır? Acaba biz torpili olımyanlar, Dev
lete hiç eziyet ekmemiş olanlar ne yapalım, 
nerede öğretmenlik bulalım acaba? 

Fikret Açıkalın 
Bahçelievler - Ankara 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Ne alâkası 
var? 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — 
Onun orasını, alâkası olup olmadığını ben bi
lirim. Siz çıkar cevap verirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; dâva sadece okul 
açmakla değil, bu okullarımızdan çıkan genç-
lerimize iş sağlamakla mümkün olur. Bugün 
Türkiye'mizde şu konu anlaşılmıştır ki, bu fa
kültelerden ziyade Fen fakültelerine ihtiyaç 
va.\ Fen fakültelerine ihtiyacımız olmasına 
rağmen Hükümet bu yola gitmeyi benimseme-
mekte ve bir yığın işsiz Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesi mezunu sokaklara dökülmekte-
di.*. Bakanlığın buna bir hal çaresi düşünmesi 
icabederken şimdiki tutumu aksi yönde oldu
ğunu göstermektedir. Bunun nedenlerini açık
lamalarını rica ederim. 

Bugün sayılan gün geçtikçe çoğalan özel 
okullar saltanatı devam etmektedir, her gün, 
bir bakkal dükkânı açılır gibi, bir özel okul 
açılmaktadır. Bilhassa özel okulu açanlardan 
bir tanesinin de çıkıp edebiyat ile ilgili bir 
yüksel: oku1, açtığını görmedim, duymadım. Bu 
özel sektörcüler Türkiye'mizin istikbalini sa
nayide görerek bu yönde fen yüksek okulları 
acıyorlar da Hükümetimiz fen fakültelerinde 
niçin geçe öğretimi yapmayı, uygun görmüyor? 
Arlıyamıyorum, aca^a Türkiye'deki yüksek 
okul isini, özel sektör ile anlaşarak mı yap
mayı düşünüyorlar? Bir inceleme yapıldığı za-
mar. görülecektir M, bu özel yüksek mühendis
lik okullarında ve buna benzer yüksek okullar
da varlıklı ailelerin çocukları okumakta, fa
kir ailelerin çocukları edebiyat veya Dil ve 
Tarih - Coğrafya fakültelerine gitmeye mec
bur bırakılmaktadırlar. 

Sonuç olarak sözlerimi şöylece özetlemek 
isterim; fen fakültelerinde gece öğretiminin 
yapılması, Dil ve Tarih Coğrafya fakültesi me
zunlarına, mezun oldukları zaman iş sağlan
ması, özel okullardaki anormal durumun ön
lenmesi, konulanına Sayan Bakanın dikkatini 
çeke:-, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın. Süreyya Koç, Güven Par
tisi Meclis Grupu adına söz istemiş bulunduğu 
öihetlo takdimen söz veriyorum. Buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA SÜREYYA KOÇ (Ba-
lükesir) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım; Türk gençliğinin ve Türkiye'mizin 
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geleceğini dikkat nazarına almak suretiyle bu 
alanda gençlerimizin ve memleketimizin gele-

.çeğini hazırlamak yolunda getirilmiş olan bu 

.kanun tasarısını, müspet oy vererek süratle 
çıkarmanın lüzumuna inanıyoruz. Ve bu sebep
ledir .M, bu kanun teklifi yapan üniversite se
natosuna ve fakülteye teşekkürü bir borç bili
yoruz. 

Bu vesile ile bâza fikirlerimizi de ifade et
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; büyük milletiz, 
tarihte büyük milletiz, kaabiliyette ve gerçek
te büyük milletiz, asalette büyük milletiz. Biz 
asırlar boyunca insanlığa, medeniyete Türk 
damga3im vurmuş, insanini: ve medeniyet biz
den birçok şeyler almış olduğu için büyük mil
lette. Fakat ne hazindir ki, tarihî lâkaydilikle-
rimiz ve bugünkü imkânsızlıklarımız maale
sef küçük millet hüviyeti ile dünya ailesinde 
bizo yer verdirmiş bulunmaktadır. Bugün kar-

'. şamızda bulunan en mühim konu, az gelişmiş
lik konusudur. Her Türkün bunu millî bir iz
zeti nefis olarak kabul edip, elbirliğiyle, güç-
birliğiyle yıkmaya çalışması icabeden bir konu 
olduğuna inanıyorum. Bu sebepledir ki, bu ko
nu politikacısı ile, köyde, kentte bulunan her 
vatandaşı ile birlikte bu az gelişmişlik ve geri 
kalmışlık çerçevesini yıkmak için, kırmak için 
elbirliği yapmak mecburiyetinde olduğumuzun 
işaretidir. Binaenaleyh, bu kanunla hakikaten 
gençliğe ve memleketin yarmana büyük hiz
met yapılacağına inanıyoruz. Fakat yalnız bu 
kanun, yani bir fakülteye, bilhassa Edebiyat 
Fakültesine inhisar eden böyle bir kanun zan
nederim ki, gençliği ve memleketin istikbalini 
tamamen garanti edebilecek kifayette değil
dir. Bu bakımdan bütün fakültelerimizin, bil
hassa fen fakültelerimizin, teknik fakülteleri
miz'.n, üniversitelerimizin de aynı yola gitme
lerinin zaruretine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; yaptığım bir ince
lemede; Avrupa üniversitelerinde* bizden çok 
ileri olmalarına rağmen, muayyen saatte baş
layıp, bizim fakültelerimizde olduğu gibi, mu
ayyen saatte mesainin bitmediğini öğrendim. 
Halbuki bizim fakültelerimizin çoğu sabahın 
Ö inde başlar, öğlenin 12 sinde, bilemediniz 13 
ünde biter. Halbuki Avrupa fakültelerinde, 
G-arb üniversitelerinde, öğrendiğimize göre, sa-

rbahm 8 inde. başlayıp gecenin 23 üne kadar ted

risat devam etmektedir. Bundan iki fayda sağ
lanıyor. Birisi, binaya para yatırılmıyor, lâbo-
ratuvara para yatırılmıyor, binalardan ve lâbo-
ratuvarlardan âzami derecede istifade etmek 
imkânı bulunuyor. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, eğer Hü
kümetimizin önderliğinde bütün üniversiteler 
bir araya gelir ve onların telkini ile gece eği
timi yaparlarsa sokağa dökülmüş olan Türk 
gencinin sokaktan kurtulması mümkün olacak-
t:.\ 

Arkadaşlar; benim hatalı olarak gördüğüm 
bir husus da test usulüdür. Yani* üniversiteye 
girecek olan lise mezunlarının gerçek kaabili-
yatlerlnin çok uzağında değerleri meydana çı
karan bir test usulü vardır. Bu korkarım ki, 
devamlı olacak ve temelli bir usûl olarak üni
versitelerimizin esasında yatacaktır. Bina
enaleyh, bundan tamamen uzaklaşmak, bu test 
usulünü kaldırmak suretiyle geco eğitimi yâ-
pdırsa, bütün gençler istediği fakültede ve 
kaabiliyetlorine uygun fakültelerde çalışmak 
ve memlekete istedikleri branşta geniş mik
yasta hizmet etmek imkânlarını bulacaklardır. 
Bu sebeple mevcudolan üniversite binalarımız
dan, lâboratuvarlardan âzami derecede isti
fade etmek için. bu kararın, yalnız Edebiyat Fa
kültesi ve bundan evfeîki. iki fakülteye tatbiki. 
değil - teknik üniversiteler dâhil - bütün fa
kültelere teşmili yolunda Hükümetimizin bil
hassa gayret sarf etmesini önemle istirham edi
yorum. kıygılar sunarım, memlekete hayırlı öl-
masüy. dilerim. 

—~« 
BAŞKAN — Sarada söz istemiş olan birçok 

arkadaşımız var. Sayın Nuri Bayar, şimdi mi 
Komisyon adına konuşmak istersiniz, daha son
ra mı? 

PLAN KOMİSYONU ADINA NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sonra. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal buyu
runuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) —' Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; gece öğretimi 
yapan İ3tanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri ile eğretim yardımcılarına ve 
diğer person2İir.8 ek ücret verilmesine dair ka
nun ta3ansı üzerinde şahsi görüşlerimi arz et
meye çalışacağım. 
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Arkadaşlarım; geçen yıl Dil ve Tarih Coğ
rafya Fakültesine gece öğretimi yapmayı sağ-
hyan kanun tasarısı kabul edildiği zaman şah
san düşünmü§tüm ki, Türkiye'nin en çok muh-
tacolduğu teknik, fen ve tarım alanlarındaki 
ihtiyacı karşılamak için bu alanlara insangücü 
yetiştiren fakültelerimiz sıra ile hemen gece 
öğrenimine geçmeyi başaracaklar ve Yüce Mec
lisimize bununla ilgili kanun tasarıları gelecek
tir. Şimdi, geçen yıl kabul ettiğimiz bu kanun 
tasarısına göre, Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi gece öğretimi yapıyor. Türkiye'nin muhta-
colduğu yüksek öğrenim görmüş, yetişmiş in-
sangücü nedir? Bu, bir genel plân içerisinde ne 
ölçüde değerlendirilmiştir? Lise mezunlarımı
zı hangi alanlara yönelteceğiz? Bu konular üze
rinde sanıyorum ki, üniversite acısından, yük
sek öğretim açısından hem de bunları büyük 
ölçüde plânlaması lâzımgelen Millî Eğitim Ba
kanlığı ajısından elimizde elle tutulur, gözle 
görülür ne bir kaynak, ne bir ara}tırma, buna 
dayalı ne bir plân vardır. 

öğrenciler liseleri bitiriyorlar, her yıl belli 
sayıda üniversiteye öğrenci müracaat ediyor, 
çeşitli fakülteler belli sayıda öğrenci alıyorlar, 
sonra bir kısım öğrenciler dışarda kalıyor, çe
şitli yerlere müracaat ediyorlar, Millî Eğitim 
Bakanları fakülteler; «Eh! Siz bu konuyu 
kendi yetkiniz içerisinde, kendi kurullarını
zın kararı ilerisinde halledin» diye bir söylev 
çekiyor ve fakültelerimizden bâzıları da bu di
leğe uygun olarak gece öğretimi yapmaya ge
çiyorlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bakalım Tür
kiye'nin bugün üniversitede çeşitli fakültelerde 
okuyan öğrencilerin dağılımına : 

Türkiye'yi bir tarım ülkesi, teknik alanda 
iyi bir tarım yapabilen bir ülke haline getir
meye çalışıyoruz. Tarım Bakanları bu konuda 
sözler söylüyorlar, birtakım programlar, plân
lar, görüşler ortaya çıkıyor. Sonra teknik alan
da Türkiye'nin kalkınması, endüstrileşmesi lâ
zım, fen alanında yetişmiş insangücüne ihtiya
cımız var. 

Türkiye'de yüksek öğretimde öğrenci da
ğılımı; 1966 - 1967 öğretim yılında üniversite
lerimizde: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte
sinde 1461, Î3tanbul Üniversitesi Orman Fakül-
tesinde 1 242 öğrenci var. Hepsini okumak iste

miyorum, birer örnek aldım. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maden Fakültesinde 305, Kimyada 
244 öğrenci var, buna mukabil İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesinde 6 097, Ankara Üni
versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesindo 
6 566 öğrenci var. Elbetteki üniversal bir eğitim, 
üniversite eğitimi, oradan yetişen insanları, ille 
de şu alanlara memur olacaksın, diye yetiştir
mez. Kanun tasarısının gerekçesinde de açıkça 
ifade edildiği gibi, toplumun genel kültür . ihti
yacını karşılamak, bir ölçüde bu fakültelerin gö
revleri, ama arkadaşlarım, Türkiye az gelişmiş 
bir ülke. Eğer, gelişmiş bir ülke olsa Edebiyat 
Fakültesi gibi, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakülte
si gibi, fakültelerin öğrenci sayılarım gece eğre
timi yapmak suretiyle artırmakta büyük fayda
lar var, ama Türkiye'nin bugün muhtacolduğu 
insan gücü bu alanlar değil. Bu yıl, benim tes-
bit ettiğim, 855 tane Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinden ve Edebiyat Fakültesinden mezun ol
muş kişiler öğretmenlik için müracaat etmişler
dir. Millî Eğitim Bakanlığı bunlardan kaçım 
Türkiye'nin orta eğretim müesseselerinde kulla
nabilmiştir, kullanabilmektedir? Her yıl bu sayı 
artmaktadır. Sümeroloji Şubesine 100 tane öğ
renci alasağız. Peki Edebiyat öğretmeni olarak 
bunları yetiştirmek, istihdam politikamıza uy
gun ola rak orta eğretimde çeşitli alanlarda bun
lardan yararlanmak esasen^utümkün değil. Bun
lar memur olacaklar, düpadüz memur olacaklar, 
yahut da kendi arzusuna göre edebî zevklerini 
tatmin etme bakımından, genel kültür alma ba
kımından üniversitenin edebiyat fakültesine 
gitmiş olacak, içlerinden bâzı sairler, bâzı hika
yeciler, bâzı araştırmacılar çıkacak; hepsi bu 
kadar. Geçon yıl Yüce Meclisimizce kabul edil
miş olan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 
gece öğretimi imkânını veren kanun tasarısın
dan sonra ben düşünmüştüm; teknik alanlarda, 
fen alanında, tarım alanında üniversitelerimiz 
bir gayrete gelecekler, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu, ihtiyaç içerisin
de bulunduğu alanlara eleman yetiştirmek için 
bir genel plânı uygulama alanına çıkarabilecek
ler... Bu olmadı. 

Şimdi arkadaşlarım, halihazırda İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi gece öğretimi 
yapmaktadır, Esasen bir görevi yerine getir
mekte olan Edebiyat Fakültesi öğretim üyele
rine, yardımcılarına ve diğer personeline ücret-
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lerini elbette İd, ödemek gerekir. Ben bu kanun 
tasarısı üzerinde söz alırken aleyhine konuşmak 
için söz almadım. Elbetteki bu kanun tasarısı
nın lehinde oy kullanacağım. Çünkü, iki yıldan 
beri Edebiyat Fakültesi gece örğetimi yapmak
tadır. istanbul Üniversitesi kendi yetkileri içe
risinde karar vermiş, böyle bir gece öğretimi 
yapmayı zorunlu görmüş, dışarda bir kısım öğ
rencilerin kalmaması için bu öğrencilerin kabili
yet, istidat ve ihtiyaçlarına göre değil, okul bu
lamadıkları için, bir yüksek öğretim müessesesi 
bulamadıkları için elbette ki, oraya girmişlerdir. 
Onun için bu kanunu bu açıdan olumlu karşılı
yorum. Yoksa, daha önce öğretime açılmadan, 
gece öğretimi yapmadan Edebiyat Fakültesi baş
lamadan böyle bir kanun gelmiş obaydı bu ka-
nunn olumlu karşılamıyacaktım. Türkiye gerçek
leri açısından olumlu karşılanmaması lâzımgelen 
bir kanun tasarısı idi de onun için olumlu karşı-
lamıyacaktım. Fakat, iki yıldan beri bir hak ha-
lino girmiştir kendilerine ücret ödemek. Onun 
için beyas oy vereceğim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran T. t. P. adı
na, buyurunun. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

T."* t. P. GRUPU ADINA BEHİCE BORAN 
(Urfa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yüksek öğrenim Sayacında olan gençlerimize 
bu ihtiyaçlarını karşılamayı amaç güden böyle 
bir kanuna prensibolarak karşı çıkmaya imkân 
yoktur ve grupumuz kanunun lehinde oy kulla
nacaktır. Ama gençlerimizin yüksek öğrenim ih
tiyacım karşılamak meselesi ve bu öğrenimin 
memleketin ihtiyaçlarına uygun olması meselesi 
kanaatimizoe böyle bölük pürçük tutarlı ve te
mel bir yüksek öğrenim politikasından yoksun 
kanunlarla halledilecek gibi değildir. Tasarının 
gerekçesinin son paragrafında, «Tasarının hazır
lanmasında yüksek öğrenim ihtiyacını kısa sü
reli tedbirlerle karşılanması amacı güdülmüştür» 
deniyor. Oysa kanaatimizce diğer öğretim sevi
yeleri gibi, yüksek öğretim de beyle kısa süreli, 
parça parça tedbirlerle değil, bütün memleke
tin kalkınma süresi gZz önünde bulundurularak 
ve eğitim politikamızın her kademesi memleke
tin kalkınma plânı ile ahenkleştirllerek halledi
lebilir. Bu çeşit, böyle bölük pürçük kısa süreli 
tedbirlerle meseleyi halletmeye kalkmak, birçok 
bakımlardan memleketin kaynaklarının israfını 

mucibolur. Bir kere örğencilerin yetiştirilmesi 
için yapılan yatırımlar bakımından bir kaybı mu
cibolur, yetişen gençlerin memlekete faydalı iş
lerde kullanılmaması, işsiz kalmaları bakımından 
bir kayba müncer olur. Bize öyle geliyor ki, ge
rek geçen sene Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi için çıkan kanun gerekse bu kanun âcil bir 
tedbir olarak, adeta ağlıyan bir çocuğu kuru 
bir emzik verip susturmak nevinden bir tedbir
dir. Gençler okumak istiyor, aileler sızlanıyor, 
bâzı fakülteler kendiliklerinden gece öğretimi 
yapmak istiyorlar, böyle bir kanun çıkaralım, 
bu şikâyetleri kısmen de olsa biran önce önliye-
lim gibi bir düşünce seziliyor bu çeşit kanunlar
da. Oysa, dediğim şekilde bu, bizim gibi fakir 
ve kaynakları kıt bir memleket için büyük ka
yıplara müncer oluyor ve acayip çelişkiler mey
dana getiriyor. Bir taraftan büyük kentlerimiz
deki liselerde bile birçok ders saatleri öğretmen 
bulunmadığından boş geçerken, hele Anadolu'
daki okullarda öğretmensizlik adetâ bir hastalık 
halinde mevcut iken, diğer taraftan Millî Eğitim 
Bakanlığına yüzlerce yüksek tahsil mezununun 
müracaat edip kadro bulunmadığından dolayı tâ
yin edilemediğini öğreniyoruz. Bu kadar garip 
çelişke olmaz, e^er biraz tutarlı ve plânlı bir eği
tim politikası ve kalkınma politikası takibedilse. 

Benden önceki konuşmacıların da belirttiği 
gibi, bugün zaten yüksek öğrenimin dağılımı 
bizim memleketimizin ihtiyaçlarına uygun bir se
viyede değildir. Esasen geçen sene benzeri bir 
kanunu kabul ettiğimiz Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi ve şimdi hakkında kanun teklifi gelen 
İstanbul Edebiyat Fakültesi öğrenci sayısı bakı
mından, İstanbul Hukuk Fakültesi müstesna, en 
şişkin fakültelerdendir, her ikisinde de 1966 se
nesinde öğrenci sayısı 66 000 in biraz üzerinde
dir. Oysa aynı senede, yani 1966 yılında İs
tanbul Teknik üniversitesinin bütün fakültele
rinde toplam öğrenci sayısı ancak 3 276 dır, 
İstanbul Fen Fakültesinde ise ancak yine aynı 
senede 3 008 dir. Şimdi bu fakültelerin zaten 
gayet şişkin öğrenci sayıları bir de bunlara ka
nunla gece öğretimi yapılması imkânı veriyoruz 
yani öğrenci sayısı daha şişecek. Halbuki bu fa
kültelerin ihtiva ettiği öğrenim kollan bizim 
memleketin gelişmesi, kalkınması bakımından 
bu kadar çok yüksek öğrenim görmüş elemana 
ihtiyaç göstermiyor, kollardır. Buna mukabil 
fen fakülteleri, teknik fakülteler, teknik ünivor-
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site ve tıp fakülteleri memleket ihtiyaçları bakı
mından çok daha önemli fakültelerdir. Yine de
diğim gibi, memleketin ihtiyaçları vo kalkınma
sı bakımından zaten dengesiz olan bu öğrenci 
dağılımı durumunu, geçen sene geçirdiğimiz ka
nunla ve şimdi geçireceğimiz kanunla daha, da 
şişirmiş olacağız ve böylece ilk ağızda belki yük
sek öğrenim yapmak istiyen gençlerin bir kısmı
nın bu taleplerine cevap vermiş olmak suretiyle 
onları memnun edeceğiz, ama yarın için, dört 
sene sonrası için aydın issizliğini daha artırmış, 
daha da büyük bir mesele halins getirmiş olaca
ğız, Onu/ için partimin kanaati şudur ki, öğre
tim politikasını memleketin kalkınma plânı ile 
birlikte ele alarak tutarlı ve ahenkli bir şekilde 
plinlamalıyız, böyle bir eğitim politikamız olma
lı ve sadece yüksek öğrenim yapmak istiyen ço
cukların taleplerini karşılamak değil, bunların 
öğrenimini tamamladıktan sonra memleketin işi
ne yanyacak elemanlar olarak çalışmalarını da 
temin etmeliyiz. Aksi takdirde alınan bu bölük 
pürçük tedbirler kaynakların kaybından başka 
bii' şey olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz. 
FAHRİ UÖRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli üyeler; ben konuşmama gir
meden önce Sayın 0. H. P. Grupu Sözcüsünün ve 
yine aynı partiden konuşan Sayın Hasan Tahsin 
Uzun'un bir, iki noktadaki mütalâalarına değin
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Halk Partisi 
Sozeüsü arkadaşımız kürsüden evvelâ kanunun 
lehinde oy kullanacaklarını ifade ettiler, fakat 
bütün konuşmasını kanunun aleyhinde yaptılar. 
Tabiî bu şekilde olması icabederdi, kendi konuş
malarına göre. Çünkü, Eğitim Komisyonunun 
tutanağında belirtildiği gibi, Sayın Sözcü kanu
na tamamen muhalif olan bir arkadaşımızdır. 
Muhalif olan bir arkadaşımız gayet tabiî olarak 
huzurunuza gelir, bunu aleyhte istismar etmek 
ister. Sayın Halk Partisi, muhalif olan bir ar
kadaşımızı sözcü olarak çıkarırsa bunun başka 
türlüsünü beklemek mümkün olmaz. Onun için 
değerli arkadaşımın konuşmasını gayrisamimi 
buldum ve ifade etmek isterim ki, izhar ettiği 
oyun rengi ile beyan ettiği fikirler tamamen çe

kişme halindedir. 
Sayın arkadaşımız, öğrencileri kabiliyetlerine 

ve istidatlarına göre okullara dağıtma politika
sından bahsettiler. Bunun ilk tecrübesini kendi 

zamanlarında verdiler ve o sistem çok iyi bildi
ğiniz, takdir edeceğiniz gibi, tamamen başarısız
lıkla neticelendi. Üniversitelere giremiyen, en 
düşük puan alan çocuklara «teknik okullara gi
deceksiniz» dendi o sisteme göre. Fakat, bu ço
cukların sanat ve teknik sahasındaki ehliyet ve 
kabiliyetlerinin ne olduğu üzerinde hiç düşünül
medi. Binaenaleyh bu başarısız sistemi kendile
ri yaşamış, görmüş olduklarına göre, bugün bu
nun tenkidini yapmak pek samimî değildir. 

Bir meseleyi daha arz etmek isterim. Bu ka
nun aleyhinde konuşurken bir noktayı unuttu
lar, yahut bilerek temas etmek istemediler. Mü
saade ederseniz ben açıklı yayım. 1962, 1963 ve 
1964 yıllarında üniversiteye giremiyen çocukla
rımızın sokaklara nasıl döküldüğünü vo sokak 
nümayişlerini nasıl tertiplediklerini, nasıl ken
dilerine açındırdıklarını şurada, yakınımızda 
Güven Parkında ateş yakmak suretiyle sabah
lara kadar nasıl titrediklerini pekâlâ bilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, son iki yıllık duru
mu göz önüne alacak olursanız, çok şükür bu 
sosyal dertten, dâvadan tamamen değilse bile, 
kısmen kurtulmuş bulunuyoruz. Bugün üniver
siteye giremiyen çocuklarımızın sayısı, geçen 
yıllara nazaran, cidden çok daha azdır ve bu se
bepten dolayı iki seneden beri ne sokak nüma
yişlerine ne de öğrencilerin bu şekilde acındın-
cı tutum ve hareketlerine rastlamamaktayız. O 
halde sayın sözcü, fikirlerini beyan ederken kıs
men de olsa üniversitelere giriş mevzuunda Hü
kümetin kaydetmiş olduğu gelişmeleri ve iyi tu
tumları takdir etmesi icabederdi. 

Bundan başka, yine Halk Partisinden arka
daşımız Hasan Tahsin Uzun, zengin çocukları
nın özel yüksek okullara gittiğini, özel sektörün 
sosyal bilimler alanında yüksek okul açmadığı
nı, buna mukabil fakir çocukların da sosyal bi
limler öğrenimi yapan okullara, yüksek okulla
ra, üniversitelere ve gece öğretimi yapan diğer 
üniversitelere gittiklerini ifade ettiler. Bunun 
hakikat ile zerre kadar alâkası yoktur. Eğer, bu 
cayın arkadaşımız yüksek okulları, teknik okul
ları, mühendislik okulunu, eczacılık okulunu, 
hangisi olursa olsun, teşrif edip devam eden ço
cukların sosyal durumlarını birazcık olsun tet
kik etmek zahmetine katlanmış olsalardı, bura
daki, çocuklarımızın ne derece fakrü zaruret 
içerisinde bulunduklarını, bir kısmının evini tar
lasını satmak suretiyle okumak arzusunun ve 
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iştiyakının içinde bulunduklannı tesbit ederler
di. 0 halde bu konuşmalar gerçeğin ifadesi de
ğildir, bu kanun vesilesiyle Millî Eğitimi ve onu 
idare edenleri bir istismardır. Bunu doğru bul
muyorum. Çünkü; Millî Eğitimi hep beraber bir 
millî dâva olarak ele aldık öyle düşündük ve o 
açıdan hareketle tedbirlerini getirelim diye ka
ra? verdik. O halde, hakikaten faydalı sonuçla
ra ulanmak istiyorsak, hakikaten bu memleke
tin eğitim dâvasını kökünden halletmek istiyor-
ca!:, konuşmalarımızın da her şeyden evvel sa
mimî olması gerekir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; kanunun 
kendisine geliyorum : 

Edebiyat Fakültesinde, yüksek malûmunuz 
olduğu üzere, iki seneden beri gece öğretimi ya
pılmaktadır. Tabiî insan gücü ihtiyaçlariyle eko
nomik kalkınmanın paralel yürütülmesi elbette 
lüzumlu ve faydalıdır. Teşebbüsler, bütün hare
ketler, tutumlar İkinci Beş Yıllık Plân içerisin-
do buna göre ayarlanmış durumdadır. Bundan 
zorrece şüphe etmemek gerekir. Bizde yüksek 
öğrenim görenlerin nisbeti, bugün % 1 - 2 civa
rında dolaşmaktadır. Ben şahsan, eğitimin her 
kadomesinde gori kalmış bizim gibi bütün mem
leketlerde öğrenim görenlerin sayısının artırıl
masına taraftarım. Nasıl okuma - yazma bilmi-
ycnlerin sayısını sıfıra müncer etmek için ted
birler düşünüyorsak, bir taraftan da g3nel öğre
tim veren, meslekî ve teknik öğretim veren okul
larımızdan çıkan, orta dereceden olsun, yüksek 
dereceden olsun veya başka kademelerden ol
sun, mezunların sayısını artırmak mecburiyetin
deyiz. Bugün ileri gitmiş memleketlerde üniver
site tahsili yapanların miktarı % 10 -15 arasın
da iken, memleketimizde bunun % 2 veya % 3 
civarında bulunması hakikaten acınacak bir du
rum ifade eder. Bu bakımdan genellikle öğre
nim kademelerini, vatandaşlarımıza mümkün ol
duğu kadar açık tutmak, üzerinde Önemle dura
cağımız konulardan biri olmalıdır. 

Gece öğretimi yapan okullarda arkadaşları
mız genellikle insan gücü ihtiyacı üzerinde dur
dular. Bâzı noktalarında haklıdırlar. Fakat, şu
nu kabul etmek lâzımdır ki, gerekçede de belir
tildiği gibi, sosyal bilimler veren müesseseler
den, okullardan, üniversitelerden çıkan öğrenci
lerin tamamı Devlet memuru olmak için oku-

; mas. Bunlardan bir kısmı genel kültürünü artır-

I mak için okur, bir kısmı kendi alanlarında çar 
lışmak veyahutta memleketine bu şekilde fay-

I dalı olmak için öğrenim yapmak ister. Binaen
aleyh, bâzı kısıtlayıcı tedbirler muvacehesinde, 
gece öğretimi yapan fakülte mezunlarına ihti-
yag yoktur, diyerek bunları tamamen kısıtlamak 
bizim memleketimizin gerçeklerine hakikaten 
uymamaktadır. Anayasamız, her vatandaşa ken-

I di kabiliyetine göre ve istidadı nisbetinde tahsil 
yapmak imkânlarının sağlanmasını, emrediyor. 
O halde bunun mânası, benim ifade etmeye ça
lıştığım düşüncelerden başka türlü değildir. 
Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımıza öğre-

I nim imkânlannı sağlamak için tedbirler almaya 
mecburuz. 

Bu kanun tasarısı Eğitim Komisyonunda gö
rüşülürken özellikle Dil - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi rektöründen bir soru sordum. Bu sorum 
şu idi. Acaba dedim, bir evvelki kayıtlarınıza 
göre gece öğretimi için Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde gece öğrenimi yapan öğrencileri 
kaydederek, bir evvelki yıl kayıtlarınızı göz 
önüne alarak bu sene bu çocuklardan kaç tanesi 
diğer fakültelere geçmiştir veya geçmek için im
tihana girmiştir? Ben doğrusu, bu fakültede ge
ce öğrenimi yabanlardan büyükçe bir kısmı fa
lanca, falanca fakültelerin imtihanlarına girdi ve 
ayrıldı, diye bir cevapla karşılacağımı ümidet-
mekte idim. Cevap tamamen ters oldu muhterem 
arkadaşlarım. Sayın R&ktör şunu ifade etti : 
«Benim bu husustaki müşahedeme göre, gece 
öğretimi yapan fakültemiz öğrencilerinden hiç
birisi diğer fakültelere gitmek lüzumunu hisset-

1 medi, fakülteyi sevdiler, benimsediler ve.rahat
lıkla öğrenimlerine devam etmektedirler» Bu 
ifado, hakikaten gece öğretimi ihdasının yerin
de olduğunu ifade eden bir durum arz etmekte
dir. 

Yalnız, arkadaşlarımızın bahsettiği gibi bu 
fakültelerde yani Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinden ve Edebiyat Fakültesinden ve eği
tim enstitülerinin genel şubelerinden mezun 
olan çocuklarımızdan bir kısmının Maarif Veka
letine müracaat ederek öğretmenlik istemesi ve 
dileklerinin yerine getirilememiş olması bir 
problem olarak karşımıza çıkmıştır. Fakat, bir 
de şu husus vardır ki, buraya müracaat eden 
gençlerden büyük bir kısmı tâyin edilmek için 
sıraya girmekle beraber zaman, zaman bâzı sa-

I halarda iş bulmak suretiyle çalışma alanına gir-
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mislerdir ve bunların tâyin edilme zamanları 
geldiğinde, iş bulduklarından tahsile öğret
men olmak istemediklerini Millî Eğitim Bakan
lığına bildirmişlerdir. Demek ki, orada mevcut 
rakamlar hakiki rakamlar değildir. 

Kaldı ki, Sayın Millî Eğitim Bakanı geçen 
Millî Eğitim Komisyonunda bu durumu i'öz önü
ne alarak, yani Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinden ve İstanbul Edebiyat Fakültesinden 
mezun olan birtakım gençlerin öğretmenlik iste
mesi keyfiyeti karşısında bası tedbirler alındı
ğını, bu arada yatılı öğrenim görmek istiyenle-
rin miktarını azaltmayı düşündüklerini ve bu
nun da Hükümete, bütçeye yük olmaktan kur
tarıcı bir tedbir olarak göz önüne aldıklarını 
ifade ettiler M, çok yerindedir. Hakikaten yetiş
miş elemanlar Maarif Vekâletine öğretmenlik 
yapmak için müracaat ediyor. O halde Millî Eği
tim Bakanlığı da bu durumla ilgili çocuklan ya
tılı ve paralı okutmaktan sarfınazar ederek bun
lardan faydalanmak cihetine gitmektedir. Ye
rindedir ve isabetli bir tedbirdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan İstan
bul Edebiyat Fakültesinde gece öğretimi yapıl
masının şahsan aleyhinde değilim. Bilâkis biraz 
evvel arz ettiğim sebepler yüzünden bütün öğ
retim imkânlarının genişletilmesine taraftarım. 
Hattâ lâboratuvar çalışmaları, klinik çalışma
ları, atelye çalışmaları olmıyan birtakım fakül
telerde kayıt işlerinin daha da geniş tutulması
na taraftarım. İktisat Fakültesi, Hukuk Fakül
tesi, bunun gibi birtakım fakülteler daha geniş 
miktarda öğrenci almak imkânına sahibolmalı-
dırlar. Bilhassa bunların dışradan fakülteyi bi
tirme imkânları da nisbet dâhilinde kolaylaştı
rılmalıdır, kanaatindeyim. 

Bu kanun vesilesiyle bir iki hususu tedbir 
olarak, teklif olarak sayın ilgililere arz etmek 
istiyorum. Malûmunuz olduğu veçhile gece öğ
retimine giden çocuklar umumiyetle diğer fa
kültelerin kayıtlan bittikten sonra bu fakülte
lere müracaat etmektedirler. Genel olarak bun
ların bir kısmının puanlan düşüktür. Düşük 
puanlı olan bu çocuklar Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinden, Edebiyat fakültelerinden mezun 
olduklan takdirde ya araştırmacı veyahut öğ
retmen olacaklardır, öğretmen de olsalar, araş
tırmacı da olsalar bunların kalitesi önem arz 
öder. Binâenaleyh bu fakültelerde, gece öğreti

mi yapan fakültelerde bu durumu göz önüne 
alarak öğrenci kalitesini düşürmemek için ve 
ilerde yetişecek bu gençlerin öğretmen olduğu
nu veyahut araştırmacı olduğunu düşünerek 
yüksek kalitede elemanlar halinde yetiştirilme
leri için bâzı özel tedbirler alınmasına ihtiyaç 
vardır. 

Bundan başka bir noktayı daha müsaadeniz
le teklif olarak arz edeceğim. Gece öğretimi 
yapma işi bir problem haline gelmiştir ve bu, 
zaman zaman yüksek huzurunuza gelecektir. O 
halde Millî Eğitim Bakanlığı üniversitelerle iş 
birliği yapmak suretiyle bu mesele üzerine eğil
meli, gece öğretimi yapacak bütün fakülte ve 
yüksek okullann durumlarını tesbit ederek ken
dilerine rehberlik yapıcı birtakım tedbirler al
malı veyahut da bir tek kanun halinde bu du
rundan yüksek huzurlannıza getirmeli ve bun
lar vir tek kanunda toplanmalıdır. Bu önemli 
bir husustur. 

Netice olarak, fiilen iki yıldan beri öğretim 
yapmakta olan Edebiyat Fakültesi için getiril
miş bulunan kanun teklifi yerindedir. 707 sayılı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin gece öğre
timi yapan sistemine göre ayarlanmrîtır, ücret
ler aynıdır. Binaenaleyh Yüksek Heyetinizce 
kabulünde fayda vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nuri 
Bayav, buvurun efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Teşekkür ederim. Konuş
maktan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Konuşmalann yeterli olduğuna 
dair önergeler gelmiştir, okutuyorum. (A. P. sı
ralarından «aleyhinde söz istiyoruz» sesleri) 

Aleyhinde Sayın Çelikbaş'a söz vereceğim. 
Daha evvel istemişti. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ada
let Partisi Sözcüsü samimiyetsizliğimizden bah
settiler. Bu, takdir buyurursunuz ki, iki unsur 
ihtiva eder. 

Birincisi, beyan ettiğimiz fikirleri taşan bir 
tutum içinde olmakla itham etmektir. İkincisi, 
hakarettir. Kısaca konuşmama izninizi dilerim 
ve adaletinize güvenirim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu samimiyet
siz değil de, hatınmda kaldığına göre, Sayın 
Kodamanoğlu için, gayrisamimî beyanda bulun
du şeklinde bir ifade kullanmıştır. 
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Şimdi Sayın Uğrasızoğlu, lütfen bu gayrisa-
mimî davranış veya ifadede bulunuş şeklini han
gi mahiyette söylediğinizi tavzih ediniz. Haka
reti mutazammın bir mahiyette mi, yoksa ifa
delerin kıymetlendirdi bakımından mı, yani ifa
delerinde tesbit ettiğiniz bir noktai nazar ola
rak mı? Öğrenmek istiyorum. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Baıkan, sayın sözcünün şahsiyle ilgili değil. 
Yani, buradan ifade ettikleri fikirleri bir çeliş
me halinde gördüğüm için. Yoksa hakareti ica-
bettirecek bir durum yoktur. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — 95 nci 
maddeye sarahaten uygundur. Sözlerimizin gay-
risamimî olduğundan bahsettiler. Elbetteki söz
cünün gözlüğünün samimî olmadığından değil, 
fikrinin samimî olmadığından bahsedilir. Fikir
lerinde ısrar etmelrte, gayrisamimî be 
yanda bulunduğumu söylemelrtedirler. Bi
naenaleyh, beyanımın gayrisamimî olup olma
dığı. hususunda, tarafsızlığınıza güvenerek, söz 
vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN Şimdi bu şekilde bir beyan karşı
sında, bu kadar açık ve geniş manasiyle söz ve
remem. Ancak, bu gayri samimi beyan olarak 
ileri sürdüğü husus hatip tarafından ne şekilde 
kıymetlendirilirse, siz de oraya münhasır olmak 
üzere cevar> hakkını haizsiniz. 

Sayın Uğrasızoğlu, lütfen yerinizden, bu gay
ri samimi beyan şeklinde vuku bulan ithamını
zı hanoi mahiyette ifade ettiniz? Lütfediniz de 
ona göre görülmede bulunalım. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (U^ak) — Sayın 
Ba-.kaıım, komisyon üyesi olarak kanuna muha
lif kaldığı ve muhalefet şerhini koyduğu için 
ve buradaki beyanlarında da CHP sözcüsü ola
rak müspet oy kullanacaklarını ifade ettiği için 
bir çelişme gördüm. Bu balamdan. 

BAŞKAN — Yalnız bu noktaya münhasır ol
mak üzere buyurunuz. Bunun haricinde lütfen 
dışarı çıkmaymız. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, arkadaşımız kürsüden samimiyetsizlik
le ilgili üç nokta beyan ettiler fakat yarlerin
den, hiç şüphesiz, kendilerine en kolay görüne
ni seçtiler. 

BAŞKAN — Simdi sayın Kodamanoğlu.. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Fi

kirlerimi, bir dakikada müsaade edin tamamla
yayım. 

BAŞKAN —içtüzüğün 95 nci maddesini iyi 
tetkik etmişseniz, orada hangi maksatla söz ve
rileceğini Başkan tayin eder, der. Ben zatıâlini-
ze ileri sürülen bu iddianın altında kalmamanız 
için, size gayrisamimî beyan ithamında bulunan 
arkadaşımı yerinden tevzihe davet ettim. Kendi
si hangi yönden size gayrisamimî ithamında 
bulunduğunu beyan etti. Buna göre, size, «sırf 
bu noktaya münhasır olmak üzere buyurunuz» 
dedim. Bunu artık dağıtmıya, ileriye genişlet
meğe hakkınız yok. Rica ederim, bunun dışı
na çıkmayınız. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, arkadaşımız zabıtlara geçen sözün
de tetkik buyurursanız göreceksiniz, hem ka
nunun aleyhinde konuştunuz, hem müspet oy 
vereceğim dedinis, bu bir tezattır, samimiyet
sizliktir, buyurdular. Yerlerinden ise bunu in
kâr ettiler. Ya geri aldım desinler sarahatle, ce
vap vermiyeyim, veya geri almadıklrrı takdir
de bu noktaya cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bu noktaya cevap verebilmeniz 
için, ben Başkan olarak takdirimi kullandım vo 
zitiâlinizin direnmesine ihtiyaç kalmaksızın si
zi kürsüye davet ettim. Buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim sayın Başkan. Adil ve tarafsız 
tutumunuzu öteden beri takdir edenlerdenim. 
Teşekkür ederim. 

Aziz arkadaşlarım, bir Hükümet bir üniver
siteden bir ricada bulunur, çocuklar sokakta 
kalmaım, gece eğitimi yapın der. Üniversite 
de sorumlu iktidarın ihtiyacına karşı bir anla
yış gösterir, müesseseyi kurar ve işletir, iki 
yıl geçer, hakki müktesepler teşekkül eder. Şim
di biz, arkadaşımızın tavsif etmek istediği bir 
muhalefet oldaydık buna kırmızı oy verir, ken
disin-*. tahmin edemiyeceği seviyeden de istismar 
öderdik. Bi^ üniversitenin karşısında bakan, 
filân veya falan şahsı görmeyiz. Üniversitenin 
karşısında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
bakanını görürüz. Onun içindir ki, bir bakanın 
teşebbüsü ile yürümüş bir hakkı müktesebe, mu
halefet de olsak saygılı olmayı samimiyetsizliğin 
değil samimiyetin ve seviyenin bir işareti olarak 
şerefle ifade ediyoruz. Bu bir. 

ik'ncisi, savm arkadaşlarım, ben .şahsan bu 
tasarıya muhalifim. Fakat grup sözcüsüyüm. 
Grup adına konuşmakla şahıs adına konuşmak 



M. Meclisi B : 27 15 .1 .1968 0 : 1 

arasındaki farkı bunca yıl arkadaşımızın Parlâ
mento tecrübesine rağmen fark edememiş ol
masını cevaba değmez bulurum. Asıl samimiyet
sizlik... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, zannedi
yorum ki, usulün dışına çıkıyorsunuz. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Teşell :ür ederim. 

BAŞKAN —Gümbnin maksudu bir ama ri
vayet muhtelif. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Komis
yondan bir soru sorabilir miyim, 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi so
rulara da şâmil olduğu cihetb, İçtüzük hükmü
ne göre soru soramazsınız. Yeterlik önergesi 
sorulara da şâmil, hükmünün taşıdığı mâna 
yeterlik önergesi kabul edilirse soru da soru-
lamamaııdn*. Şimdi yoterlik önerges'ni okuta
cağız. Kabul edilmezse zatıâlinizin soru sorma 
hakkı avdet eder. 

Sayın Başkanlığa 
Konu ürerinde yeter derocede konuşulmuş

tur. Yeterliği teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Millot Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini saygıyla arz ederim. 
Samsun 

Süreyya Uluçay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Çelikbaş, buyurunuz. 

Açık oylama muamelelerinde oylarını kul-
laiımıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, gerek gruplar adına, gerekse şa
hıslan adına konuşan arkadaşları dikkati: ta-
kibettim. Hepsi de Türkiye'de üniversite ko
nusunun bir dert halinde bulunduğunu tesbit 
ediyor ve bu derdi tedav'ye medar olması müm
kün görünmeyen bu tasarıyı da müspet kar
şıladığını sözlerino ilâve ediyor, bâzı arka
daşlar da bugünkü durumdan hükümetleri so
rumlu tutuyor. 

Muhterem a?&adaşlar, Üniversiteler Ka
nunu, 4903 sayılı Kanun 1946 yılında çıktığında 
Hükümetin üniversiteyle olan münasebetinde 

bir denetimi vardı. Üniversitebrarası kurul 
vardı bu kurula başkanlık ederdi. Millî Eğitim 
Bakanı. Parlâmentoda veya kendi caimasın-
da üniveristeye götürmek lüzumuna kanaat 
gatirdiği konulan götürür, orada müzakere 
ettirirdi, a r k a ç l a r . 

28 . 10 . 1960 tarihinde 115 sayılı bir 
Kanun çıktı. Bu Kanun üniversite üzerin
deki Hükümet denetimini kaldırdı, artık 
Hükümet üniversiteyle yazışma ile tema* ha
linde idi. Ve kullandığı ibareler de, şimdi 
o maddeyi okuyacağım, inisiyatif üniversitebr-
dedir, onlann inisiyatifi karşısında Bakan 
tmc'l merciidir. Bakın madde ne hab gelmiş
tir arkadaşlar, bu kadar mühim t i r konuda 
derdin ortaya atılması imkânı huzurunuza 
gelmişken, konu anlaşılmıştır diye goçiştirme-
monizi bilhassa rica edec^rim. fth kanun m idi 
ve üniversite muhtariyetini zedeliyen tarafı da 
mevzuubahis değildi. 

«Hükümet denetimi; 
Madde 14 - Millî Eğitim Bakanı üniversite

lerin başıdır. Bu sıfatla üniversiteleri, fakülte
leri vo bunlara ba^lı kurumları Hükümet 
adına denetler. Bakan bu denetlemişini üni
versitelerarası Kurula başkanlık etmek, üni
versite ve fakültelerden gsrekli hususlan sor-
m*f:, onamına ba^lı kararlan onamak ve üni
versite veya fakülte kurullan kararlanndan 
gerekil gördüklerinin yenidsn bu kurullarda 
incelenmesini istemek suretiyle yapar. Bakan, 
onamadığı senato kararları ile üniversite ve fa
külte kurullarının kabu edip uygulamakta bu-
lunduklan kararlardan uygun gördüklerini 
üniversitelerara'n kurula gönderir. Üniversite-
lilercs Millî Eğitim Bl":anınm isteğine sunulan 
kararlar en çok üç av içinde incelenir. 
Gönderilmiven kararlnr onanm™ jvvr-V.» 

Bu, muhtariyeti zedeliyen bir hüküm değil
dir. 23 . 10 . 1960 da çıkan 115 sayılı Kanun, 
okuduğum şu maddevi su hale getirdi: 

Üniversitelerin Hükümetle teması senato 
larca ve üniversiteler arası kurulca verilecek 
kararların Millî Eğitim Bakanına bildirilmesi ile 
uygulanır, sağlanır. Bakanın bu kararları onan-» 
ma veya ret hususunda bir yetkisi yoktur. An
cak, uygun bulmadığı kararlan, yeniden ince
lemek üzere Senatoya ve üniversiteler arası 
kurula 15 gün içinde» geri gönderebilir. Senato 
ve üniyeıaiteler=arası kurul bir ay içinde aynı 
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konu üzerinde alacağı kararı Millî Eğitim Ba
kanına bildirir. Bu karar ilgililerin yetkili yar
gı mercilerine başvurmak hususundaki haklan 
saklı kalmak üzere kesindir.» 

Muhterem arkadaşlar, hangi Millî Eğitim 
Bakanına §u mer'i mevzuat karşısında diyebi
lir misiniz ki, «Edebiyat Fakültesi bunu yapı
yor da, Fen Fakültesi niye yapmıyor, niçin te-
şebbib edip cnu yaptırmıyorsunuz?» Nasıl di
yebilirsiniz arkada:lar. Bu bakımdan mevzua
tımızda üniversitenin muhtariyetiyle katiyen 
ilgisi olmıyan, fakat memleketin umumi ihti
yaçlarının bir numaralı sorumlusu Parlâmento 
vo Hükümetin dertleri, dilekleri üniversiteye 
goürmesine imkân veren hüküm kalktı arka
daşlar. 

Bu sebepb izin verin, daha bununla ilgili 
konular var. Vaktinizi fasla almak istemiyo
rum, kifayet aleyhinde konuşmak istemiyorum, 
uzatmak isteniyorum. Bu hüküm baki kaldı
ğı müddetçe, gayet garip bir tutumdur, her
kes mevzu üzsrinde şikâyetçidir: «Bu kanun 
taıarısı bir şey halletmiyor, üstelik aydın iş
sizliğini çoğaltıyor, ama buna müspet oy vere
ceğim.» Bu ne demektir arkadaşlar? Yani bu 
kadar birbiriyle bağdaşması güç olan bit dav-
ranr, içinde muhterem Parlâmento nasıl oy 
kullanır arkadaşlar? Derdi kim halledecektir? 
Bugün dert var ama hakikaten tedavi yolu 
üzerinde bir şey alınamıyor. Çünkü mevzuat, 
muayyen yönlerden bunu almaya müsait hale 
getirilmemiştir. İzin verin okuyacağım burada, 
esaslı konular var arkadaşlar. îki yıl bekle
miş bakın. Her halde o zaman bakan demiştir 
ki, İstanbul, üniversitesi karar almış, gece öğ
retimi yapalım, peki.. Ama, mevzuatımıza gö
re üniversite Parlâmentoya kanun teklif ede
miyor, Hükümet veya milletvekili getiriyor. 
Hükümet, Millî Eğitim Bakanı susmuş. Neden? 
Bir tarafta diploması olan vatandaşlanmız var, 
fakat n3 özelde, ne resmî kesimde i? bulamı
yor. Hakikaten, Hükümet de müşkül durum
da, ortada bir sakatlık var, üniversite ile Hü
kümetin irtibatı kesilmiş, birşey aktanlamıyor. 
Bu olmadığı için imkân nisbetinde dartleri tah
fife medar olacak birtakım palyatif tedbirler, 
arkadaşlar... 

BAŞKAN •—• Esasa geliniz Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇEL1KBAŞ (Devamla) — Hayır, 

onu arz ediyorum. Eğer yeterlik önergesinin 

aleyhine lütfedip ret oyu verirseniz bu konuyu 
dansı etraflı izah etmeye imkân olacak, ümide-
derim ki, bu mevzuat değişmediği sürece, ken
dileri yetkili olan muhtar üniversitelerimiz de 
memleketin dertlerine eğilerek tedbir almak 
konusunda daha müteyakkız olacaktır. Lütfe
din reddedin arkadaşlar. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yanler... Yeterlik önergesi kabul edilmemiştir. 

Siz sırası Sayın Nazmi özoğul'da, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — O sözü, deminki beyanınız 

şeklinde anladım. Sıraya kaydediyorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edime) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım: 

Bâzı hatip arkadaşlanmız, çok muhterem 
profesör Fethi Oelikbaş'ın izah ettikleri üniver* 
site muhtariyetine aidolan kanunu hiç nazarı 
itibara almadan, doğrudan doğruya bugünkü 
eğitim problemini bugünkü iktidara yüklemiş 
bulunuyorlar. 

Çok muhterem arkadaşlar, iki sene evvel 
bugünkü Hükümet iktidara gelir gelmez üni
versite sorununu halletmek için, elde bulunan 
muhtariyet kanununu da nazan itiba"ra alarak, 
aldığım kararı icabeden fakültelere ulaştırmış, 
ve geco eğitimi açılması için gerekli bilgi veril
mişti. Bunun üzerine o zaman Ankara Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi ve bugün de önü
müze gelen kanun dolayısiyle İstanbul Edebi
yat Fakültesi bu karan almış bulunuyor. 

Üniversite ve fakültelerin üç mühim görevi
ni bir daha tekrar etmek isterim: Araştırma,! 
geliştirme ve yetiştirme. Maalesef araştırma 
vo geliştirme bâzı fakültelerce bilhassa fen fa
külteleri ve ziraat fakülteleri, evvelce de bu 
kürsüden aynı mevzuları arz etmiştim, yapma
maktadırlar. Elimizde bir anaplân var, bu ana-
plâna göre misal vereceğim, Türkiye'nin ziraat 
mühsndisi olan ihtiyacı beş bindir. 1923 ten bu
güne kadar yetiştirilmiş olan ziraat mühendisi 
miktan ikibin küsurdur. Mensubolduğum Hü
kümet, ziraat fakültelerine de aynı şekilde ge
co eğitimi yapmaları için müracaatını yapmış
tır. Fakültelerin, .üniversitelerin vazifeleri araş
tırma olduğuna göre, önlerinde bir plân var^ 
Türkiye'nin ziraat mühendisine olan ihtiyacını 

32a — 
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nazarı itibara alarak çalışmalarını ona göre 
yapmalıdırlar. Bugün fakültelerden çıkan öğ
renci miktarı nazarı dikkate alınırsa 40 - 50 
seno sonra gene bu plân tatbik edümiyeceği 
düşünülerek fen fakültelerinin, ziraat fakül
tesinin Hükümetin istirhamı üzerine, gece eği
timine gitmeleri icabederdi. Maalesef bu fakül
teler gece eğiti::ıine gitmemiştir. 

Yim muhterem arkadaşlar, bizim hor za
man, bilhassa politikacı olarak her zaman ağzı
mızdan düşmiycn köylünün ıstırabı ve bâzı it
hamlar var. Fakat bu itham edilen insanlara 
ilmin, fennin vo yükselmenin lüzumu olan tek
nik elemanları yetiştirmek mevzuunda itham 
eden şahıslar, gerekli yardımı yapmamaktadır
lar. 

Muhterem arkadaşlarını, Tir muhterem ha
tip arkadaşımız, hükümetin bir y aks ak eğitim 
politikası olmas1. lâzımdır, diye ifadede bulun
dular. Cok muhterem arkadaşlar, bir politika
nın mevcudiyeti ancak icraatla belli olur. Sa
yın hükümet bu icraatı iki sena evvel yapmış 
vo bir eğitim politikasının olduğunu ispat et
miştir. İlim adamlarından mütevekkil olan üni
versiteye bildirmiş, ama üniversite ve diğer 
fakülteler, yani biraz evvel hatiplerimizin bu
günkü iktidar yapnryor, diye yerdiği zannedi
yorum, bugünkü muhtariyet kanununu nazarı 
itibara alnryarak - Hlmemelerine imkân yok, 
biliyorlar - tu vazifeyi yapmıyanların bugünkü 
iktidar değil, fakülteler olduğunu bu kürsü
dür. ifade eİ€m:rlikhri cihetle kendilerinin ne 
derece samimî olduklarını zabıtlara tescil ettir
miş bulunuyorlar. 

Esas sözü almaktan maksadım. Türkiye'nin 
yüzde 80 i olan çiftçinin ıstırabını hafifletmek 
üzere ziraat mühendislerinin köye gidebilmesi 
için, edebiyatçı yetiştirecek bu kanun dolayı-
siyle, bugünkü iktidarın bildirisi üzerine zira
at fakültelerinin harekete geçip plânda mevcu-
dolan 5 tin ziraat mühendisinin yetiştirilmesi 
vo köyo ulaşabilmesi için gece eğitimi husu
sunda karar almasını temenni etmektir. 

Diğer fakülteler de bu şekilde karar alırlar
sa, memlekette ilmin yayılmasına yardım ede
cekler ve memleketin kalkınması için hakikî 
millî vazifelerini yapacaklardır. Bu kanaatîa 
kanunun lehinde3'-im. Diğer fakültelerden istir
ham ediyorum, aslî vazifeleri olan arattırma 
ve geliştirmeleri yapmalarını anaplâm bir de-
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I fa daha lütfedip okumalarını, lüzumlu olan zi
raat mühendislerini yetiştirmeleri için ziraat 
fakültelerinin t u kararı almalarını ve bu kara
rı da Meclise kanun halinde getirmeye hazır 
olan hükümete muhtariyet çerçevesi içindo 
bildirmelerini istirham ediyorum. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — C. H. P. grupu adına Sayın 
Nuri Kodamanoğlu, buyurunuz. 

Açık oylama işlemlerinde oylarını kullan
mayan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA-
MâNOĞLU (Yozgat) — Aziz arkadaşlarım, ge
çen konuşmamızda konuyu bir ölçüde üniver
sitelerimizin dikkatine sunmak, bir ölçüde hü
kümetle üniversitelerin işbirliği halinde daha 
sıhhatli bir yüksek öğretim politikası gütme
sini temenni etmek noktasında toplamış vo 
yüksek öğretimimizin bâzı temel ar zalrrmı 

I kendi açımızdan, istatistikî rakamlar vererek, 
arz?j çalışmıştık ve tundan mura-'ımız mümkün 
olduğu kadar hizmetin bundan t öyle daha sıh-

I hıtli yürümesine yardımcı olmak idi. Fakat 
i müzakerat devam ettikçe ve özellikle iktidar 
I partisi SÖZÜÜSÜ arkadaşımı dinledikten sonra, 

anlamış bulunuyorum ki... (A. P. sıralarından 
I «sözcü değildir:> sesleri) 

BAŞKAN -— İktidar sözcüsü yckiur efen
dim. (A. P. sıralarından «-yok» sesleri) Fdca 
ederim, bu Meclisi t i r tok kişi idare ediyor. He
pimiz idare edersek müzakere mümkün olmaz, 
çok rica elerim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Çok 
memnun oldum, bu gerçeği öğrenmekten, dik-

I kat edemedim çünkü, zatıâliniz gibi, arkadan 
bir çok konuşmalar olduğu için, hepsini birden 
takibe muktedir olamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bu nokta 
tavazzuh etti, o kadar fazla üzerinde işlemeyin, 
iktidar sözcüsü çıkıp burada beyanda bulun
mamıştır. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bir 
I eski eğitimci şube müdürü arkadaşımın, bir ta-
I rihte beraber mesuliyet paylaştığımız arkada-
I ımızm mütalâalarını dinledikten sonra bâzı 
I noktalarda daha fazla hassas olmak istiyacında 
I olduğumuzu anlıyorum, 

- . 3 3 7 — 
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Aziz arkadaşlarım, deniliyor ki, bu ucuz fel
sefenin sahibi çoktur Türkiye'de. Bunu, bir de
fa daha cevaplandırmakta Iryda var. Bırakın 
çocukları efendim okusunlar, sonuna kadar 
okusunlar. Böylece milyonlarca insanın hoşuna 
gidon bir ucu.3 vaitte bulunduğunuz için sevimli 
insan olursunuz. 

Arkadaşla?, şunu iyi bilmek lâzımdır, olra-
sunla? demek kolay, fakat okutmak zor, bazan 
dr, imkânsızdır. Ben rakam ar:; ettim burada. 
Dedim ki : Sosyal ve ekonomik bölümde üniver
sitede bir öğretmene 40 öğrenci düşüyor. 

Çimdi, o Batıdan yalan yanlış birtakım ra
kamlar söyleyenlere hitabetmek istiyorum : 
Hangi Batı ülkesinde böylesine bir feci öğret
men aılığı vo öğrenci kesafeti vardır, söyîiye-
bilir misinim? Yoktur böyle bir şey arkadaşlar. 
İlkokullarda dahi bire 40 oralından ciddî şekil
de endiso duyulur, Batı memleketlerinde. 

BAŞEAH — Sayın Kodamanoğlu, görüş
mekte olduğumuz kanun tasarısı, İstanbul Ede
biyat FaküUoslnde gece öğreniminde öğretmen
lik yakmakta bulunan bâzı öğretim üyelerine 
ücr^t verilmesi ib ilgilidir. Münhasır mânasiyle, 
bıı öğretmenlerin iki yıldan beri devam eden 
mesaileri. neticesinde muayyen bir ücret o lâyık 
görülmekte midir, değil midir? Yüee Meclis bu-
v.". tartışıyor, gelen tasa'-ı bu, Türkiye'de Millî 
Eğitim politikası ne olmalıdır, yüksek öğremm 
politikasına nai l bir yön verilmelidir, şekline 
girerse, bu, bir genel görüşme mahiyetini arz 
eder. Bu sebepten rica edeceğim konu dâhilin
de beyanda bulununuz vo müzakereyi b:ı nak
liyle yürütmekte- fayda umduğumuzu anlayınız. 

ITUEÎ KODAMÂNOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, önümüzdeki tasarı buyurduğunuz 
gibi, Edebiyat Fakültesinde gece öğretimi ya
pılmasa ib ilgili bir tasarıdır. Gece öğretimi ya
pılmasa keyfiyeti uygun mudur, değil midir? 
Uygun ise verilen ücretler kâfi midir, değil mi
dir? Tartışılacaktır. Binaenaleyh, kanaatimce 
bu tasan üzerinde yüksek öğrenim politikamı
zın kapasite meseleleri ve öğrenci dağılımı me
seleleri konuşulmak lâzımdır. Eonıruinıak lâ
zımdır ki, böyle bir gece tedrisatı konusuna ce
vaz veren bu tasaryı kabul mü edeceğiz, rot 
mi edeceğiz, belli olabilsin. 

B'-1. itibarla, babından beri arz ettim, tama
men bu rokalara inhisar etmek üzere mâruzât* 
ta bulunacağım. 

Şimdi, bir kısım arkadaşlarım derler ki; bu
ralarda insan gücü ihtiyaçlarımıza uygun bir 
dağılma politikası gütmeye lüzum yok, herkes 
dilediği yerde okusun. Biz diyoruz ki, bu yanlış, 
z:/;er. herkes dilediği yerde okuyamıyor maale
sef. öğrenci çok bol olduğu, yer dar olduğu için, 
herkes bulabildiği yerde okuyor, sonra da ya
rım yamalak mezun oluyor. Diplomasını alıp 
geliyor, is bulamıyor, Millî E fitim Bakanlığın
da. 4 - 5 yaz genç bugün işsizdir, Edeb;yat Fa
kültesinden mezun. O halde üniversitelerle Hü
kümetin ebb verip Türlriye'de yüksek öğreni
min, öğrenci kapasitesinin nasıl gelişeceğini, ih
tisas dallarına nasıl dağılacağım plânlamasına 
ihtiyaç vardır, bunu söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ko:!a*nanoğlu, ben bu 
Meclisin Başkanı olarak, elimizde bulunan ta
sarının müzakeresini bu şekilde ardamamakta-
yıra. Elimizdeki tasarı, İstanbul Ünivers'tesi 
Edebiyat Fakültesinde gece öğrenimi başlatıl
mış ve iki yıldan beri devam etmekte olduğu 
cihetle bu tedrisatı icra etnr'ş olan öğretmenle
re tazminatlarını, ücretlerini verelim m\ ver-
miydim mi? 

Yalnız bu arada Sayın Çelikeaş çıkmıştır, 
yeterlik önergesi aleyhinde konuşurken, «-Mec
lisin bugünkü meri mevzuata göre beyle bir 
yetkisi yoktur ve yüksek öğrenim esasını üni
versite kendisi düzenlemektedir» buyurmuşlar
dır. 

Şimdi eğer, bu fcbefeden gidersek, bu mih
raktan gidersek, zatiâlinizin teklifi i7e, ileride 
Üniversiteler Kanununda acaba ne şekilde bir 
tadilât yanabiliriz, konu oraya intikrl edecek. 
Bu sebeple ilgili beyanını o noktada ileri sürül
müştür. Elimiz:1e bulunan tasarıya girelim, di
ye o bakımdan söylemişimdir. Şimdi, zatıâlini-
zin idealizc ettiği sey avn, bugün elimizde bu
lunan tasarının öngördüğü şey r.yrı. 

NURİ KODAMA3STOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım buyurduğunuz noktelara konuş
mamı tahsis etmeye çok gayret ettim, fakat 
maalesef bir arkrdaşımın bu konuşmaları tama
men şahsi noktalara intikal ettiğinde müdaha
le buyurmadığmız için, birtakım yanlış anla
yışlar taamnıüm ct*i. Mecburen bu nokralara 
cevan vermek mükellefiyeti hâsıl oldu. Bir bu. 

İkincisi; kanaatimce Sayn C'eli.kbrs'ın be
yanları bu tasan ile ilgili görülmelere dâhildir. 
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Eğer böyle mütalâa etmekte iseniz onlar hak
landı da düşüncelerimi söyliyeceğim. B'Jyle 
mütalâa etmiyorsanız Riyasetin takdirino 
itaadedip onu konulmamın dışında bırakaca
ğım. Fakat 'her halde bir başka arkadaşımızın, 
hiç şüphesiz ki, bu çaresizlik içinde konuları 
şairi birtakım çekişmeler haline sokmaktaki iti
yadına bir sonuncu defa biraz evvel cevaz verin. 

B£ŞKAN — Efendim o meseleyi hallettik. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — O me-

seb halledildi. 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan Başkanlığın 

yardıma hiç ihtiyacı yok. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — İzin 

verirdeniz Sayın Başkanım, takdirinizi kabulle
neceğim, zaten bir milletvekilinin yapabileceği 
banka şey yoktur. Hiç şüphesiz takdirinizden 
doğan sorumluluk Riyasetinize aidolmak üzere 
maruzatımı tamamiyle tâyin ettiğiniz kadro içe
risinde bitireceğim. 

Efendim, bu tasarıya müspet oy vermek 
lâzımdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin Ba
kam gidip üniversiteden bir hizmet istemiştir, 
üniversite buna mutavaat etmiştir. 

Şimdi, bir takanı, bir Hükümeti işbirliği 
yaptığı üniversiteye kamı güç bir duruma so
karak, bundan sonraki hükümetlerin de hizme
tinde bulunduğu müesseselerle olan münasebet
lerini perişan etmek doğru olmaz arkadaşlarım. 
Biz bu mesuliyet duygusu içinde olduğumuz 
içindir ki, geçici ve yanlış bir çözüm yolu ol
malına rağmen tasarıya müspet oy vereceğiz. 
Yüce Meclisin de bu noktada hassas bulunma
sını özellikle istirham ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; iki yıldır bir müessese 
hizmet görüyor, hakin müktesepler teşekkül 
etmiştir. Öte yandan üniversitenin maaş ve sair 
özlük hakları ile ilgili ıslahat tedbirleri alına
madığı için bir ölçüde böyle t ir hizmete Ede
biyat Fakültesi mensupları muhtaçtırlar da. Bi
naenaleyh geçici zaruretlerin ışığında tasarıya 
müspe" oy kullanmak mecburiyetini ezellikle 
belirtmek istiyorum. Fakat bu tutumumuz uzun 
vâdede alınacak tedbirlerin böyle olmaması 
gerektiği yolundaki ikazlarımıza bir m?ri teş
kil etmediğine de iraret etmek isterim. Bir ar
kadaşımızın söylediği gibi, hiç şüphesiz bu gi
bi tedbirler ile Yüco MeclJs bu kanunun müza
keresi sırasında konuyu halledemez, Bunu Hü

kümet halledecek, plânını yapacak, kanunla
rını hazırhyacak, getirecek, biz de burada, 
mümkün olduğu kadar ıslah ederek, ona im
kân vereceğiz. Bu itibarla Sayın Başkanın 
takdir ettiği çizgiler içerisinde konuşmamı ifa 
ettiğim için diğer tahlillerden sarfınazar ede
rek sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim. 

MEHMET FAHRİ UĞ3ASIZOĞLU (Uşak) 
— Sayın hatip çok iyi bildiği halde benim şube 
müdürü olduğumu ifade etti. Ben şube müdürü 
değildim. Umum Müdür Muavini idim. Bunu 
kasıtlı olarak ifade ettiler. Kendilerinin bil-
vaari lâzımdır. Çünkü o zaman bizlere hayat 
hakkı tanımıyorlardı. 

BAŞKAN — Bu o kadar önemli bir mahi-
yet arz etmez. Umum Müdür Muavini olduğu
nuz kendi beyanınızla sabit oldu. Bunun için 
mesele tavazzuh etmiştir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Be
nim zamanımda şube müdürü idi. Benden son
ra Umum Müdür Muavini oldu. 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Ben şube müdürü iken sen öğretmen i ' r ı . 

BAŞKAN — Efendim, t u umum müdürlük, 
müsteşarlık, şube müdürlüğü gibi meseleleri dı
şarıda görüşelim, lütfen. 

Sayın Sadi Binay, Saym Abdülbâri Akdo
ğan, Sayın Ali ihsan Balım, S^ym Hasan Ünlü, 
Saym Talât Kösooğlu, Sayın Sabri öscan San, 
Sayın Ahmet Nihat Akay, Sayın Şevket Bohça, 
Saym Ali Rıza Uzuner, Sayın Fethi Çelik^aş, 
Sayın Reşat özarda ve Saym Faik Kırbaşlı söz 
sırasmda kayıtlıdırlar. £u hale *röre halen 12 
arkadaşımız söz almış durumdadırlar. 

Şimdi kifayet önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Nazmi özoğul.'un konuşmasından son

ra konunun aydınlandığı kanaatine vardık. Ki
fayeti müzakere teklif ederim. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ah
met Nihat Akay, buyurunuz. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, t i r mânada hakikaten 
müzakerelerin kifayeti iddia edilebilir. Burada 
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konudan bütün arkadaşlarımız kanun tasarısına 
müspet oy vereceklerini ifade buyurdular, hat
tâ aleyhinde konulanlar dahi. Gerekçe olarak 
da müspet cyu, iki sonedir ^eco öğretimi yapan 
bir fakültenin müktesep hakkının başka türlü 
bir davranırla karşılanmasının mümkün olama
ması gibi bir mantığa dayadılar. 

Ben biraz da şu nokta üzerinde durniak is
tiyorum : Yüce Parlamento iki sene önce gece 
öğretimin:} başlanrş olan bir fakültenin mükte-
sop hak teşkil ettiği iddia edilen öğretim üyele
rinin malî haklarını, muhakkak surette, bu ka
nun tasarısını kabul etmekle mi yerine getire
bilir, yoksa bunun bir başka formülü de yok 
mudur? Bon bu kanım tasarısının ne bu gerek
çe ile no d3 diğer arkadaşlarımızın ifade ettiği 
başka gerekçe ile müdafaasının kpl^y koby ya
pılacağı inancında değilim. Hakikaten hangi 
ifade tarzı tercih eiiiirsc edilsin, mesele hangi 
zaviyeni"!, içine sokulursa sokulsun, bu kanun 
tasarısını güçlük çekmeden müdafaa etmek ko
lay.'değildir. 

Müsaade buyurun, kanun tasansmm aley
hinde bulunan bir arkadasıırza da konulma im
kânını veriniz. Yarın bir başka bir fakülte gece 
öğretimine baklama kararını aldıktan sonra, 
«Ben goeo öğretimine başladım, ey Yüce Prr-
lânıonto ver benim hakkımı» diye bir nevi em
rivakiyle Parlâmentonun karşısına çıkarsa, ge
ne aynı gerekçe ile, ona da mı bu hakkı tanıya
cağız? Yüce Parlâmento bu gibi. emrivakilerden 
kurtarılmalıdır, üniversite muhtar'yetinin mâ
nası bu olmamak gerekir. Bu itibarla bizim do 
görüşlerimizi ifadeye, kifryeti reddetmek sure
tiyle, imkân veriniz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAH — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum : Kabul cilenler... Kabul etmiyen-
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler,.. Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasamın ivedilikle görüşülmesi teklif edil
miştir. 

ivedilik teklifini oyunuza suni-yorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenjer,,. Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Gece öğretimi yapan istanbul üniversitesi Ede
biyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yar-
dımeılarma ve diğer personeline ek ücret veril

mesine dair Kanun 

Madde 1. — Gündüz öğretiminden ayrı ola
rak, gece öğretimi yapan istanbul Edebiyat 
Fakültesi, öğretim üyelerinden gece okutulan 
ders, yapılan seminer vo uygulamaların beher 
saati için, profesörlere ICO (y'âz), doçentlere 75 
(yetmişbeş), öğretim üyesi yardımcılar: ndan 
öğretim görevlilerine 60 (altmış), okutman, uz
man ve tercümecilerlo asistanlara da 50 (elli) 
şer lira fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen üniversite 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ödenmekte olan ibretler, üniversite tazminatı
na halel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dolayı-
siylo alacakları ücretler hakkTnda 72-14 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü de uygulan
maz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz al
mış bulunan arkadaşların isimlerini okuyo
rum : 

Sayın Nazmı özoğııl 
Sayın Talât Köseoğlu 
Sayın Ali Rıza Uzunor 
Say:n Ahmet Ki hat Akay 
Sayın Sadi Binay 
Sayın Abdülbâri Akdoğan 
Sayın Süleyman Onan 
Buyurunuz, Sayın Nazmı özoğııl, Yoklar. 
Sayın Talât Köseoğlu, buyurunuz. 

TALÂT KöSüOâLU- (iîatry) — Ook muh
terem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı dolayı-
siyle tümü üzerinde görüşmelerde seym hatip 
arkadaşlarımız, konunun biraz da üstüne çık
mak suretiyle, ünivorsito politikamız vo hattâ 
tüm maarif politikamız üzerinde enine beyuna 
konuşmalar yapmışlardır. 

Şimdi, bu konuşmaların yeri gerçi bu kanu
nun olmamasını Sayın Başkanımız burada izah 
estiler vo zaman zaman ikazlar?:"?. ynptJİrr ama, 
ne olursa olsun, bir kanun görüşülürken, yine 
de hatipler bu konu üzerine eğilmek mecburi
yetini hissettiler. 

— 340 — 



M. Meclisi B : 27 15 . 1 . 1S6S O : İ 

Şimdi, bendeniz 1 nci madde üzerinde söz 
aldım. Birçok konuşulacak mevzular daha ev
vel konuşulmuşu, ben tekrarından kaçınmak 
suretiyle sadece bir mevzu üzerinde durmak 
istiyorum. 

Malûmunuz olduğu veçhile bundan evvel, 
bu gibi gece tedrisatı yapan iki fakültemize 
el: üsret verilmesi için kanun tasarısı gelmişti,-
kabul edildi. Bu üçüncüsüdür. Şimdi müm
kündür ki, yarın daha başka bir fakülteye ve-
y?, üniversitelerin diğer fakülteleri gece öğre
nimi yapmak arzu ederler ve o zaman yine aynı 
prosedüre uyarak yeniden kanun yapmak zo-
runluğunu hissederiz ve mümkündür ki, ymo 
bıı hâdisede olduğu gibi, iki sene geçtiği halde 
öğretim üyeleri paralarını alamazlar. Onun 
için umumi konuşma1 arın ışığı altında sayın 
Hükümetten veya komisyondan istirhamım şu
dur : Bu madde üzerinde bir değişiklik acaba 
düşünürler mi? 

Yine Anayasamızın ve 1İ5 sayılı Kanunun 
üniversite muhtariyetini zedelemeden ve üni
versite muhtariyeti çerçevesi içinde her hangi 
bir fakülte gece tedrisatı yapmak isterse, 
umumi mahiyette bir madde haline sokmak, 
yani gece tedrisatı yapan her üniversiteye 
- tabiî imkân nisbetinde - şu şekilde ücretlerin 
verileceğinin tesbit edilmesi mümkün mü? 
Meselâ böyle ya'nız sadece istanbul Eedebiyat 
Fakültesi için düşünülmüştür; gece tedrisatı 
yapmak istiyen her fakülteye saat başına şu 
kadar para verilir, şeklinde düzeltilmesi müm
kün müdür? Çünkü bütün hatiplerin ısrarla 
üzerinde durmuş bulundukları cihet budur. 
Denilir ki, üniversite politikasındaki durum, 
bugün Edebiyat Fakültesinden mezun olanla
ra cemiyetin ihtiyacı azdır veya hiç yoklur, 
diğer fakültelerden mezun olmak istiyenlere 
imkân tanıyalım ve bu imkâna da Hükümet, 
bu maddeyi bu şekilde tasrih etmek veya bir 
değişiklik önergesi ile düzeltmekle sahiptir. 
Bunu istirham edeceğim. Eğer bu şekilde tas
hih ederlerse ve maddeye bu şekilde bir deği
şiklik önergesi getirirlerse müspet oy verece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Balkan, muhterem arkadaşlarım; 19G8 yılı 
İstanbul Üniversitesi bülçe raporu üzerinde 
sayın arkadaşım Muhiddin Güvenle birlikte 

tetkikat yaptığım için önemli gördüğüm bir 
konuyu Edebiyat Fakültesi ile ilgili olarak 
arz etmek istiyorum. Tamamen 1 nci madde
nin şümulü içinde kalarak, genol görüşleri
mizi bir tarafa bırakarak, maruzatta buluna
cağım. 

Değerli arkadaşlarım; istanbul Üniversite 
si Bütçesi Millet Meclisi, daha doğrusu Tür 
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko 
misyonunda görüşülürken bu konu mevzuubah 
sedildi. 1 Mart. 1967 tarihinden itibaren Hü 
kümetimizle işbirliği yaparak, birçok öğren 
çileri sinesinde barındıran Edebiyat Fakültesi 
bugün 1 100 öğrencisi ile tedrisatına devam 
ediyor. Hattâ bu fakülteye girmek istiyen bin 
öğrenci de tercihini kullandığı halde fakülte
ye girmek imkânını bulamadı. Burada çalışan 
öğretim görevlilere, yardımcılara ve diğer ida
recilere kanunun kapsamı içinde bir istihkak 
düşünülmekledir. Ancak 1967 yılı bütçesinde 
bu tediyat yapılamamıştır. 

Şimdi, 1960 yı'ı bütçesinde kanun mevcu-
dolmadığından bahsile yüce komisyon, Bütçe 
Karma Komisyonu bu ödeneği istanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesinin fazla çalrma 
ibretleri kargılıklarına koyamamıştır. Bunu 
şuraya bağlamak istiyorum. Gönül isterdi ki, 
bu kanunla birlikte, şayet komisyon bizi ay
dınlatırsa memnun ka^rız, fakat bütçe üzerin
de tetkikat yapan bir arkadasınız olarak size 
ar:; edeyim ki, tazminatlardan her hangi bir 
şey indirmek mümkün değil. Ek ça'ışma kar-
şfıklarındaki ödenek buna cevap veremiyor. 
Kısaca, Edebiyat Fakültesinin bütçesinden her 
hangi bir indirim veya aktarma yapmak sure
tiyle hizmeti aksatmamak pahasına bu H yü
rütmek mümkün olmıyacak. Yani görevlilere 
ödenek vermek, fazla çcf r?ma ücretlerine kar
şılık ödenek vermek mümkün olmıyacak. Gö
nül isterdi ki, bu kanunla birlikte ek bir öde
nek kanun tasarısı da müzakere edilsin ve 
1 Mart 1987 den bu yana ücret a'madan - ki, bu 
hocalarımızın hiçbirisi özel okullarda da ders 
verjniyor, başka imkânları da yoktur - fazla 
mesai yapmış olmalarına rağmen ücretini da
ha gaç bir zamanda almak durumu ile karşı 
karşıya kalmasınlar. Nitekim bu konuya karşı, 
tâbirimi mazur görün, Hükümetimizin bir ka
yıtsızlığı da olmuştur, mutabakata vararak 
1 Mart 1967 de başlıyan tedrisatla ilgili kanun 
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ancak 6 . 6 . 1967 tarihinde Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuştur, üç aydan fazla bir za
man olmuştur. Ondan sonra sayın ilgili Bakan 
bu kanunu süratle görüşmek ihtiyacını duyma
mı} olsalar gerek ki, geçici bir komisyona ha
valesini talebe tmemişler, normal bir prosedür 
içinde gelişmiş ve nihayet 8 . 12 . 1967 tari
hinde kanun Millet Meclisine intikal etmiştir, 
Bütçe Karma Komisyonunda görüşülmüştür, 
nihayet aradan geçen kısa bir süre sonra 
- ki bugün 15 . 1 . 1968 de - bunu görüşme im
kânına sahibolduk. 

Şimdi benim burada bilhassa öğrenmek is
tediğim husus şudur; sayın komisyon bu ko
nuda aydınlatma yaparlarsa minnettar kalı
rım, bir yıllık istihkakları 1 270 000 lira 
olan fazla çalışma ücreti karşılıkları bu büt
çe yı'ında bu kanun çıktığı anda ödenebilecek 
midir? 

Burada değerli arkadaşlarım bir ihmal var
dır, bir lâkaydi vardır. Benden evvel konu
şan arkadaşlarımızın konu hakkındaki genel 
görüşlerini bir tarafa bırakıyorum, ama mün
hasıran istihkakların biran evvel ödenmesi ba
kımından - ki, büyük bir ihtiyaçtır - üniversite
nin başta rektörü olmak üsere ilgili fakülte 
dekanı bu konunun halli için buraya kadar 
gelmiştir, önergalerimizi hazırlamrızdır, ama 
Sayın Maliyo Bakanlığının temsilcisi kanun ol
madığı için tediyat yapılamaz, demişlerdir. 
Şimdi kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu te
diyat yapılacak mıdır? Bunu bilhassa Öğren
mek istiyoruz. Bu husus gerekli önemi, ölçü
sü içinde ilgili bakanlıklarca takibedilmemek-
tedir, bunun üzüntüsünü bizsat üniversitenin 
değerli hocasından duymanın ıstırabı içinde, 
münhasıran bu konuda btfgi sunmak için söz 
aldım. Tefekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat Akay, bu
yurun. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Efendim, tasarınrn 1 nci maddesinde profe
sörden doçente ve öğretim görevlisine kadar 
bütün fakülte Öğretim elemanlarına ne miktar 
ücret verileceği te3bit edilmiş oluyor. Ben 
komisyondan ve Hükümetten bâzı hususları bu 
maddD vesilesi ile öğrenmek istiyorum-

Yüce Meclisten tu hizmet için. bu gece 
hizmeti için bir miktar para talebedildiğlne 

göre, bu para bu goce öğretimine verilen ta
lebe sayısı ile gündüz talebe saym arasında
ki bir farkı ortaya çıkarıyor mu? Yani de
mek islediğim şu : Acaba Edebiyat Fakültesi 
gündüz kontenjanını gece de aynı nisbette mu
hafaza etmekte midir? Gündüz kontenjanı ne
dir, gece için tesbit edilen gündüz kontenjanı 
kadar mıdır? 

Diğer bir husus; bu madde ile tabiatiyle 
öğretim üyeleri geceleri de ders okutma mec
buriyeti ile bir ücret alma durumu ile karşı 
karşıyadırlar. Bir üniversite öğretim üyesinin, 
gündüz, meselâ haftada iki saatten dört sı
nıfta sekiz saat ders okutması karşılığı gece 
için de, gece öğretimi dört sınıf haline gelince, 
aynı miktarda olacak ve bu suretle sekiz sa
at de gece okutacaktır. Acaba bir üniversite 
öğretim üyesi Üniversite Kanununda, bir üni
versite öğretim üye3İ için ilmî araştırma ve 
inceleme mecburiyeti de konulduğuna göre, ge
ce sekiz, gündüz sekiz, yani 16 saat ders oku
tan bir profesör, bir doçent ilmî araştırmaya, 
incelemeye vakit bulabilecek midir? Bedenî 
mukavemeti ne kadar sağlam olursa olsun, 
bir üniversite öğretim üyes"nin meslek hayatı 
mssaİ3İ bu şekilde iki mİ3İine çıkarıldığına 
göre, yarı yarıya inmiyecek midir? Bir üni-
versito öğretim üye3İ,- her ne kadar tazminatın 
bugünkü hayat şartları ile bağdaşması müm
kün olmıyan bir miktarda bulunması karşısın
da, hayat şartlarını daha fazla bir imkâna ka
vuşturmak için bu gece öğretimine katlanacak
tır, ama memleketin ondan beklediği verim bu 
sebeple yarı yarıya inecektir, kanaatindeyim. 
Hükümet de bu kanaate iştirak eder mi? 

Diğer bir husu3; gace öğretimi bu fakülte
de ne zamana kadar devam edecektir? Bakan
lığın bu mevzuda bir görüşü mevcut mudur? 
Yarın, Millî Eğitim Bakanımızın ağzından duy
duğumuza göre, 10 üniversitemizin açılması ha
linde dahi gece öğretimi yapan bu fakülteler 
bu öğretimlerine devam edecekler midir? Millî 
Eğitim Bakanlığından şu hususu da öğrenmek 
istiyorum : Bu kanun tasarısı ile mirî eğitim 
politikamızın istihdam gücü ile, istihdam po
litikası. ile ilgili ilkeleri bağdaşabilir mi? Ka
naatime göro ya o plândan vazgeçeceğiz, ya 
bu tasarıdan vazgeçeceğiz. Bu tasarının derpiş 
o'-tiği husus bir insan gücünün israfı değil mi
dir? Arkadaşlarımız derler ki; kültür edine-
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çekler. Bu cemiyette kültür para etmiyor, bir 
mesleke intisabetmezse. 400 tane coğrafya dalı 
mezununun Millî Eğitim Bakanlığında sıra 
beklemesi halinde, yarın bu miktar 800 e çık
tığı zaman vaziyet ne olacaktır? Acaba Millî 
Eğitim Bakanlığı meseleyi bütün lise mezunla
rını üniversiteye almak gibi dar bir zaviyeden 
mi mütalâa etmektedir, bu meseleyi bu şekil
de halletmenin huzurunu mu duymaktadır, 
yoksa yarın buradan mezun olan gençlerin 
memlekette yarattığı münevver işsizliği mese
lesinin vehamotini kavnyacak bir anlayışın 
içine girmemiş midir? Bunları bakanlıktan, 
komisyondan öğrenmek istiyorum, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı? 

Hükümet adına kanunu savunacak Bakan 
veya komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Daha sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurun. 
ŞADİ BİNAY (Bileck) — S?ym Başkan, 

muhterem arkadaşlar; bendeniz 1 n:i maddeyi 
yerinde buluyorum, çünkü; bunun Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesinde bir tatbikatı var; pro
fesörlere, eğretim görevlilerine ve asistanlara 
verilecek ücretleri, fazla mesai ücretlerini zik
retmiş. Bunun üzerinde zaten bir münakaşa 
olacağını d?, tahmin etmiyorum. Ancak 1 nci 
madde vesilesiyle şunu söylemek isterim ki, bu 
kanunu mutlaka müsbet olarak geçirmek mec
buriyetindeyim, 1 nci maddeyi de. 

Üniversite bir anlayış göstermiş Hükümet 
bu anlayışı kabul etmiş. Bizim üzerinde dur
duğumuz ÜJISUS, Edebiyat Fakültesinde niçin 
oluyor ve memleketin daha çok ihtiyacı bulu
nan meselâ Tıp Fakültesinde, bilmem Mimarlık 
Fakültesinde, inşaat Fakültesinde, Teknik 
okullarda bu olmuyor? 

Muhterem arkadaşlar; bu arada bu^rün ne 
Meclis, ne Hükümet her han^i bir şey yapa
bilecek durumda değildir. Sadece yeni üniver
siteler açmak suretiyle hakikaten plânların ön
gördüğü ve en büyük ihtiyacımız olan kaliteli 
teknik eleman yetiştirme huussunda bundan 
fazla, yani yeni teknik okul veyahut üniversite 
açmaktan fasla bir şey yapamıyoruz. Bunun 
da en büyük mahzuru, bâzı arkadaşlarımızın te

mas ettiği gibi, üniversite muhtariyetidir. Ben
deniz sadece Devlet kapısında iş bulmak zavi
yesinden mütalâa etmiyorum arkadaşlar. Üni
versiteyi bitiren insan yedek subay olur, üni
versiteyi bitiren insan kendini ruhan veya ce
miyet içerisinde tatmin etmiş olur; bir yük
sek talisi mensubu diyerekten. Saten bu gece 
okullarına devam eden öğrencilerden çoğu, An
kara Yüksek İktisadi ve Ticari ilimler Akade-
demisinde olduğa gibi, gündüzleri hayatlarını 
ticaret yapanların yanında çalışmak veyahut da 
bir Devlet dairesinde çalışmak suretiyle temin et
mektedirler. Bunlar mezun olunca da bu kül
tür onların daha fasla yükselmelerine yardım 
etmektedir. Bundan başka çare yoktur, madde 
de yerindedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
buyuran efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağn) — Efen
dim bendeniz kanun tasarısının tamamen aley-
hinieybı. 

BAŞKAN — 1 nci madde ürerinde Sayın 
Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Evet, umumiyetle serlevha olarak koydum 
Say:n Başkan, lütfedin artık bu kadarına. 

BAŞKAN — Hayır, lütuf değil, halikınız 
olan şeyi alırsınız. 

ABDÜLBÂRİ AKDOâAN (Devamla) — 
Tamam efendim işte bahsettik, dedik ki; 1 at
fedin başlık olarak koydum, «ben umumiyetle 
aleyhindeyim» dedim. 

Şimdi madde üzerindeki görüşlerimi arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
ABDÜLBÂRİ AKDOâAN (Devamla) — 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu kürsüde kalka
caksınız vatanperverlikten, bilmem neden bah
sedeceksiniz öbür taraftan maddiyat gelince 
herkes başlıyacak komisyondan, milletvekille
rinden, Hükümetten adam bulacak, üç beş ku
ruş cebine getirmek için bütün gayretini sarf 
edecek. Böyle şey olmaz!.. Fera^atlar çift ta
raflı olmalıdır. Hükümete, herkes gelir de bu
raya, «Bir fakültenin ben gece öğretimi yapa
cağım talebe okutacağım ,şıı parayı ver bana, 
ancak bu şekilde gece öğretimi yaparım» derse 
bu memleketin kalkınmasına imkân ve ihtimal 
yoktur. 
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ALÎ tHSAN GöĞÜŞ (Gaziantep) — Hü
kümet istemiş, Fakülte istemin M.. 

ABDÜLBÂEİ AKDOâAN (Devamla) — 
Hatalı, beyefendi, Hükümet de istese hatalı.. 
Fakat biz bunun asıl maksadını biliyoruz, Ko-' 
misyona ne şekilde geldiğini, komisyon üyele
riyle no şekilde konuşulduğunu, bu işin Ko
misyon üyelerinin nasıl bir zoraki, bir rica min-
n3t altında bulundurularak kabul ettirildiğini 
gayet iyi biliyoruz. Bu balamdan bir' taraftan, 
bnm s.^nayilcşeoeğim dersiniz, Trabzon'da bir 
üniversite açarsınız, buraya çıkıp kür-
südo bar bar bağırdığınız zaman bir 
teknik elemana bu memleketin ihtiyacı var, o 
takımdan Doğuya, Şarka geri kalmış bölgelere 
üniversite fakülte açacağım fakat öğretim üye
si bulamıyorum, bu bakımdan bu teklifleri geti
riyorum, gerekçesiyle müdafaasını yapacaksı
nız, öbür taraftan İstanbul'da, İzmir'de, Anka
ra'da yüksek okul, fakülteler açacağım ve öğ
retim üyelerine para Vereceğim, dersenis öbür 
geri kalmış beldelere hiçbir zaman eğretim gö
revlisi gönderemezsiniz. 

BAŞKAN — Say:n Akdoğan, içtüzüğün 
02 nci maddesi gereğince zatıâlin'zi sadede da
vet ediyorum, bunu bir ihtar mahiyetinde telâk
ki ediniz "(atfen. 

Buyurunuz efendim. 
ABDÜLBÂEİ AKDOâAN (Devamla) — 

Sadet dışı ne yaptık Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet, bendeniz öyle gördüm 
efendim, buyurunuz. 

ABDÜLBÂEİ AKDOâAN (Devamla) — 
İle, hayır; görgünüzü süyleyin.. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde be
yanda bulunacaksınız, lütfen. 

ABDÜLBÂEİ AKDOâAN (Devamla) — 
Lütfedin de, anlatıyoruz iste. 

3AŞKAN — Evet, buyurunuz. 
Birinci sadede davet ihtarımı yapmış bu

lunmaktayım. 
ABDÜLBÂEİ AKDOâAN (Devamla) — 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan 
malî yok itibariyle, fakir deriz kendi kendimi
ze, fakir olduğumuz da meydanda maalesef. E.. 
getireceksiniz her gün bir fakülte için bir ka
nun çıkaracaksınız, bir birlik, bir komite, bir bil
mem ne getireceksiniz, bir kanun tasarısı, bir 
bilmem nesi., iki üç tane adam, milletvekili bu

lacaksınız, destekleteceksiniz, ininizi yapıp çıka
cakmış. Bu, memleket gerçeklerine uyjun değil 
arkadaşlar. 

Bu balamdan lütfedin bu daha maddî, yani 
100 lira, 75 lira bilmem no öğretim görevlisi, 
falan filan, feşmekîn şeyler'yle milyonların 
üzerinde malî külfete baliğ olan şu hükmü lüt
fen kabul etmeyin. Memleket gerçeklerine Al
lah aşkına uygun olarak oylarınızı kullanınız. 
Saygılarımla. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Saym Başkan eğer kifayet 
önergesi varsa konuşmak İstiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim,, henüz kifayet 
ön3rg33İ gelmedi. 

PLÂN KOMİSYONU SÖ20ÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — öyle ise arkadaşlardan son
ra konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz 827111 Onan. 
Açık oylama işlemlerinde oylarını kullan-

mıyan arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 1 nci madde 
üzerindeki konuşmama bir ata s'.'zü ile başlıya-
cr.ğım: «Her nimet bir külfet karşılığı, her kül
fet bir nimet karşılığıdır», derler. 

REŞAT ÖSAEDA. (Aydın) — Ata s'Jzü de
ğil tekerleme o. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bu teker
leme ile başbyorum. Bugün Türkiye'de her hiz
met veren her sınıf ve kademedeki mevkii işgal 
eden kişiler emeğinin karşılığını almalıdır, alı
yorlar. On^n için çalışıyorlar. Biraz evvel A. P. 
milletvekili arkadaşım; «Bunlar tamamen alma
sınlar, vatanperver oldukları i?in bunlar bedava 
çalışsınlar» diye burada efevarî bir konuşma 
yaptı. Biz de milletvekiliyiz, kendisi de millet
vekili, maaş almadan çalışsın. 

ABDÜLBÂEİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sözünü 
geri alsın Srym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bir arkadaşımıza, 
«efevari bir konuşma yaptı» gibi.. (C. H. P. 
sıralarından «hakaret değil» sesleri).-

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Onan, bir dakika.. 
Karşılıklı gürültü ile Meclisi idare ettirmi-

yelirı. 
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Sayn Onr.n; «cfevari konulma sözünden» 
arkadaşımız alındı. Belki Iryocanlı bir konul
ma yaptı ama, o efevari olacak telakki edil
meseydi daha iyi olurdu. Lütfen bu noktayı 
toz/İh ediniz ve bu sözü niçin söylediğinizi be
yan ediniz. Ondan sonra bu sözünüzü geri alı-
n-n 1 atfen. 

SÜLEYMAN 02TAN (Devamla) — Arka
daşlar, fasla hassasiyete lüzum • yok. Bizler 
daima hizmetimizin karşılığını alıyoruz. Burada 
milletvekili olarak Meslise geldik.. 

ABDÜLBÂEİ AKD03AN (Ağrı) — Sayın 
Balkan, s "iz ünü 2*eri als:n. 

BAŞKAN — Bir dakika.. 
Suym Akdoğan i§te o nokta ürerinde sey

retmekte. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Hayır, 

efendim, sözünü geri alsın. 
BA^-İAH — Sayın Akdoğan, çok rica ede

rim, çok rica ederim, susunuz vo Başkanlığın 
t at umun a dikkatle izleyiniz, çok rioa ederim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Burada 
mille tvelülleri olarak Ir.zr.ıet görüyorırî ama naaş 
nıııanı fcnpimiz ma^ş almak için koşuyoruz. 
Burada Sayın Akdoğan arkadaşım da milletve
kili oliıığu halde, maa-ını aldığı halde hizmet 
veriyor, holâl olsun. Diğer taraftan bir üniver-
citede vazife gören, eğitim saptıran öğretim 
üyosi mesainin dışında hizmet veriyor, niçin 
bedava çalışa" n? 

ABDÜLBÂEİ AKDOĞAN (Ağrı) — Ben 
bir ballık yaptım, sadede girmemek işin. İhta? 
ettiniz. Bu konuşmanın sadedle ne al/.kası var? 

BAŞTI AN — Sayın Akdoğan, çok rica ede
rim, no kadar usulsüz söz söylüyorsunuz? 

Siz3 bir ihtar cezası veriyorum. Çok rica 
ederim, kımıldamayın daha da. 

Sayın Onan rica ederim, şu «efevari» sözünü 
geri alınız, istirham ediyorum sizden. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — «Efe» sö
zünü geriye aldım muhterem Başkanın ihtarı 
üzerine. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde devam 
edin:" j.ûtfcn. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — olamıyacağı 
işin ?eri aldım de bari. 

SÜLEYMAN ONAN (Davamla) — Efe ola-
mıyaoağı için aldım. 

BAŞKAN — Efendim bırakın şimdi, karış
mayın. 

Sayın Neftçi yani malzeme vermekle siz de 
çok katkıda bulunuyorsunuz. (Gülüşmeler). 

Sayın Onan 1 nci madde üzerinde lütfen 
beyanda bulununuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Evet 
efendim, şimdi 1 nci madde üzerine geliyorum. 
Onun için üniversitede, sair öğretim kollarında, 
diğer meslek kollarında hl^mot veren değerli 
memleket evlâtları holümden hizmetlerinin 
karşılığını almalıdırlar. Bvylik M.llet Meclisi 
olarak biz, çıkaracağımız her kanunda mutlak 
adaletin, mutlak hakkaniyetin, mutlak müsava
tın tahakkukuna çalışmak y:z. Sosyal adalet 
bunu emreder. Onun i cin üniversitelerimizde 
çalışanlara, Sayın Hükümetimiz haklı olarak lâ
yık görmüş, alacağı ücreti takdir etmiş, profe
sörünün ayrı, doçentinin ayrı, asistanın pyn ın-
colemiş, bir kanun tasarısı ile Yüce Meclisin ha
zarıma gelmiş. 

Bu kanunu getiren Millî Eğitim Bakam ne
rede aca'.a? 

BAŞKAN — Sayın Onan 1 nci madde üze
rinde. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Burada 
Millî Eğitim Bakanı üniversitede bu kabil hiz
meti gören üyelere söz vermiş, kanun yapmış, 
bu tasarıyı kanunlaştırmak için Meclise getir
miş. Görüyorsunuz ki değerli milletvekili ar
kadaşlarım, kanunun gerek tümü gerekse mad
deleri üzerindeki görüşmelerde mutlaka Millî 
Eğitim Bakanının bâzı hususları açıklamasına 
zaruret lûsıl olmuştur. Türkiye'de kültürün no 
olduğunu millet olarak benimsemişiz dir. Bugün 
dünya devletleri arasında eğitimi çok geride 
kalmış bir Türkiye olarak yüksek tahs.'l yap
mak için çaba gösteren köylü kentli, yavrula-
rurn âli tahsil yapması için bütün imkânlarını 
seferber ediyor fakat bu kadar aşkla okutmak 
istedikleri halde devlet kapılarında, yon res
mi okullarımızda fırsat bulamıyorlar. 

BAŞKAN — Bu 1 nci madde der ki, profe
sörler 100, doçentlere 75, öğretim görevlilerine 
63, tercümanlara ve asistanlara da 50 şer lira 
fazla çalışma ücreti verilir. Madde bu. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Buna ne
den lüzum görüldüğünü izah sadedinde müsa-
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ade bı^yurursanız değerli balkanım, o bakımdan 
si."ylüyorur_ı. 

Bu kaia? çırpındıkları halde çocuklarını 
resmî okullara sokaımyan fakat okutmak aşkı 
ile kıvrananlar için hükümetimiz ne yapmış? 
Bir çare düşünmüş; gece okulları aşmış. Üni
versite anakollarmda geçen yıl tatbikatını gür
dü^ ümüz Dil ve Ta*ih Co!!racya Fakültesin io 
müspet netice verdiğine inandığımız usul bu 
yıl aa İstan.al üniversitesi Edebiyat Fakülte
sinde denenmiş. Buradaki fakülte üyeleri gece 
mesaileri yaptığı için hizmet'n kadılığını al
ması lâzımgeliyor kanaatindeyiz. Biz Yüce Meo-
lis olarak Sr-yın Hükümetimizden benden ev
velki konuşmacı arkadaşlarınım da beyanda 
bulundukları gibi, sadece Dil ve Tarih Coğraf
ya Fakültesinde olduğu gibi değil, istanbul 
Edebiyat Fakültesinde olduğu gibi değil, bütün 
-eğitim yapılması zaruri olan öğretim kolîarmia 
vazife alan üyelere, profesörlere, hocalara faz
la mesai verilmesine, gece öğretiminde çalışan
lara haklanın verilmesine taraftara. Bu hu
susta 1 nci maddenin de bu yolda tadil edile
rek kanunlaşmasının temin bakımından Yüce 
Başkanlığımıza bir de önerge takdim etmiş bu
lunuyorum.. Bunun nedenleri üzerinde önerge
mi izah sadedinde süz aldığım vakit arzı beyan
da bulunacağın. 

BAŞKAN — Lütfedin, vermiş olduğunuz. 
değişiklik önergesini simdi izah ediniz. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — O halde 
şimdi temas etmekliğime müsaade buyuruldu-
ğuna göre, mahzur yok. 

Değerli arkada şiarım; gece öğretimi yalnız 
edebiyat kolunda olmamalıdır. Bu^iln Türk 
Milletinin gerek halk eğitiminde gerekse bütün 
okul kademelerinde mutlaka eğitilmeye, öğre
tilmeye ihtiyacı vardır. Biz bir kanun yapıyo
ruz. Bu kanun Türkiye şümul menfaate müte
dair olan bir kanun olmalı. Mahdut bir üniver
siteye, mahdut bir umum müdürlüğe, mahdut 
bir meslek zümresine hasredilmemek. Türkiye 
şümul mütalâa edildiği takdirde bu kanuna 
benzer üç gün sonra bir yeni kanun, üç vy sonra 
üşüneü, beşinci bir kanun takibetmez. üniver
site muhtariyeti ile de olsa, Türkiye'nin eğitim 
politikası ile alâkalı mevzular da biz kanun ya
pan müessese olduğumuz için bu kananları, bu
na benzer kanunları Türîdye şümul halinde ka-

nunlaştırınabyız. Bugün Türkiye tamamen ta
rım memleketi olduğuna göre ve Türkiye'de. 

BAŞKAN — Cayın Onan, bu mesele halle
dildi. Çok rica ederim, ben bu kadar saded 
dışı beyanlara tahammül güsteremiyorum. Şim
di elimizde bulanan tasarı, gece öğretimi ya
pan istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyeleriyle ilgili. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Takdim 
etmiş olduğum değişiklik önergesini izah sa-
dedmde s'jz lütfettiniz. Orada ben yalnız Ede
biyat Fakültesi öğretim üyeleri için değil, bü-
iün gooo öğretimi yapan okullara teşmili için 
verdim bu önergeyi ve onun irinde siz bana söz 
lütfettiniz, muhterem Başkan. Emrederseniz su
salım. 

BAŞKAN — Efendim, teknik bakımda bir 
kere bu ileri sürdüğünüz önerge bahis konusu 
edilemez. Kodifikasyona, tekniğe aykırı bir 
kere. 

GÜLE YM AİT ONAN (Devamla) — Yüce 
Meclisimizin muhterem üyelerini aydınlatmak 
mecburiyetindeyim, Sayın Başkan. Değişikliği 
çünkü oya sunacaksınız, ikna edebilirsem be
nimle matlup. 

Bu bakından muhterem arkadaşlarım, ta-
mazıen hayvancı oian Türkiye'mizde hay
van yetiştiriciliği yenidir. Türkiye'de vadfe gö
ren vetor nor 940 adod. Veteriner Fakültesin
den, Ziraat Fakültesinden, Orman Fakültesin
den, mo-kina,, maden, elektrik, mimarlık, inşaat, 
fer. kollarından yetişnrjrte olan teknik cle-
morılarımız kifayetsizdir. 

BAŞKAN — Sayın Onan lütfen bu konu
lara girmeyiniz. Size İştüı;''ğiin 9? nci madde
sine göre sadece dâveii mahiyetinde bir ihtar 
veriyorum. Ona g'j-c3 sadede giriniz. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Bu ba
kımdan muıtrrem arkadaşlarım, biz sadede İs
tanbul Edebiyat Fakültosindo vazife gören ar
kadaşlarımız n, profesörlerimizin, dorrntleri-
miziıı hakkını verm'ş olmakla yctinmiyelim, 
buna benzer görev yapacakların da hakkını bu 
kanunla kanunlaştıralım ve bizim daima esas 
kabul ettiğimiz r.okta bu c'lnıaıdır. 

Verdiğim önergeme bu yolda iltifat göste-
r'rser.b Mecllcmrz bundan sonraki bu kabil 
taleplere muhatabolmıyac: > tır. Bendeni:: bu 
şekilde vazife gören İstanbul Edebiyat Fakül-
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tDsinin hak sahibi olan üyebrino gece mesaisi I 
yaptıkları iç'n ücret verilmesine taraftarım. 
Cyumu m'Aspot vGr2ceğim. Ama benzerleri için 
cb bu kanunun şümullendirilınosini muhterem 
üyelerinizden, ilgili komisyondan ve Hükümet
ten rica, ediyorum, reddetmesinler. Hürmet
lerimi! 

BAŞKAZT — Komisyon. 
Acık oylama işlemlerinde oylarını kullanmı-

•yan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansın
lar. 

PLÂH KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAE (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım; 
fctanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
g-330 teirfcav;ı ya^an öğretim üyelerine tazmi-
na*. verilmosi, ek mesai karşılığı verilmesi 
hrvskmdaki kaıun tasarısı münasîbetiyb tiHıü 
h?/^nndp, sö.ı alıp Yüksek Heyetinizin vakti
ni israf etmodim. ATICI, maddeler münasebc I 
tlvle p.ynı mahiyetteki boyarlara vo değerli ar-
İnda^ım Ahmot Nihat Akay'm sorularına ce
vap vermek harareti hâsıl olduğu için huzuru
num gelmiş bulunuyorum. 

G-jşlcrima tamlamadan evvel Abdülbâri Ak
doğan arkadaşımızın konuşmasına da arzı ce
vap rtmok istiyorum. 

Değorli arkadaşlarım; konuşmakta olduğu
mun Sayın Akdoğan'm bahsotiği hususlarla hiç
bir ilgisi yoktur. Bu kanun bir vatanseverlik. 
bir feragat, bir fazilet gibi madalya dağıtan tir 
kan m değildir. Bu kanun, tir üniversitemizin 
bir fakültesinde gece öğretimi yapan öğretim 
üyelerine hizmetlerinin karşılığı olan tir ücreti 
vermo veya vermemo kanunudur. O itibarla 
arkadaşlarımızın beyanlarına iştirak etmeye 
inaktın yoktur. 

Ayrıca bir hususu da tavzihe lüzum hisse
diyorum. üniversite yetkilileri r*-ece öğretimi 
yapmak için düşünmüşler, taşınmışlar, karar 
vermişler, biz de bunun gelip, bu emrivaky 
tescil ediyoruz gibi, o mânaya gelen bir beyan
ları oldu, buna iştirak etmek mümkün değil. 
Bu goco Öğretimine lüzum ve zaruret görüldü
ğü i?in Hükümetimizin telkini ile üniversite ta
rafından kabul edilmiş ve bu hizmet böylece 
süregelmiştir. O itibarla arkadaşımız Akdoğan'-
m hom birinci mânadaki filerine ham de ikinci 
beyan ettiği, hususa iştirak etmediğimi ve bu 
sözlormo mutabık bulunmadığımı özellikle bo
yan etmek istiyorum. | 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ birinci 
madde ile ilgili sorulmuş teknik hususlara ce
vap vermek istiyorum. Uzuner arkadaşımız, «Bu 
kanun çıktığ; takdirde eğretim üyesi paraları
nı alacaklar mı»; diye sordular. Elbette alacak
lar. Yalnız Yüksek Huzurunuzda tekrara lü
zum olmasa gerek ki, kanunsuz masraf olmaz. 
Hiçbir maliye, hiçbir bütçe anlayışı bir özel 
masraf kanunu olmadan bütçelerine ödenek 
tefrik etmez. O itibarla bir masraf kanunu çık
madan, bütçeye ödenek konmadı diye bundan 
şikâyetçi olmanın mânâsım anlamıyorum, özel
likle Ali Rıza Uzuner gibi Bütçe Komisyonun
da uzun yıllar çalışmış ve teknik komisyonda 
vazife görmüş arkadaşımızın bunu çok daha 
evleviyetle bilmesi gerekirdi. O ititarla değer
li arkadaşlarım, kanun çıkar çıkmaz, Hükümet, 
eğer yetişirse, 1968 bütçesinin meclislerde gö
rüşülmesi esnasında, yetişmezıe mutlaka bir 
o!: ödenek veya bir aktarma kanunu ile mese
leyi tekrar huzurunuza getirecek ve gerekli 
tahsisatı tefrik edecektir; bundan şüpheniz 
olmasın. Arz ettiğim gibi masraf kanunu ol
madan ödenek tefriki kanunen mümkün de
ğildir. Bir hukuki durum vardır ortada. 

Talât Kcseoğlu ve son defa Onan arkadaşı
mız; her gece öğretimi yapan üniversite vsy^ 
yüksek okul için t i r kanun getirecek misiniz 
diye sordular ve bunu bir tek kanun ile halle
delim mânasında Sayrn arkadaşımız Onan da 
bu hususu temin etmek için bir takrir vermiş 
bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar üç 
tano gece öğrenimi yapan fakülte için. kanun 
çıktı. Bu üçüncü oluyor zannediyorum. Bir ta
nesi Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakülte
mi, bir tanesi hâlâ Yüksek 'Senatoda görüşül
mekte olan İstanbul Teknik Okulu gece öğre
timine ait bir tasan, bu da üçüncü oluyor. Şim
di bu acaba taaddüdeder mi endişesi var arka
daşlarımızda. Mümkan, zaruretler ve özellikle 
teknik okullarda belki, gece eğreimi yapma 
zarureti hâsıl olur. O itibarla Hükümet bu du
rumu dikkate alarak bir kanun tasarısı hazır
lamakta ve hattâ vekâletlerin mütalâalarını al
maş bulunmaktadır, gece eğmelimi yapma zorun
da kalan veya buna talibolan bütün faküTe-
lere ve yüksek okullara uyrulanacak mahi
yette prototip, anonim bir kanun getirmekte-
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dkujO itibarla arkadaşlanrrrzın bu. kanun mü
nasebetiyle yapma1: istedikleri veya alma!?: is
tedikleri tedbirlerin Hükümetin getireceği ta
san ile mümkün hale geleceğini ifade etmek 
istiyorum.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vosilo ile Sa-
ym Akay arkadaşımızın bir sualine arzı ceva-
beimek istiyorum. Her seno 530 tane mi alın
maktadır? Muhterem arkadaşlarım istanbul 
Edebiyat Fakültesine gece öğrenimi için her 
seno 550 talebe alınmakladır. Bu sene yani 
1067 de bağladığına Ç&G, 1003 ders yılı ile 
birlikte 1 100 talebe okumakladır. Burada gö
rev alar. profesörlerin, öğretim üyelerinin ders 
saatleri ihtiyacına göre tanzim edilmektedir. 
Hangi derse ihtiyaç varsa, buna göre öğretim 
üyesine şüphesiz vazife verilmektedir. 

NİHAT AKAY (Çanakkale) — Kontenjan 
nedir? 

PLÂN KOMİSYONU GüSCÜCü NURİ BA-
YAE (Devamla) — Takriben 400 civarında Sa
yın Akay. 2 100 civarına vasıl olacak, dört se
nelik bir müddet için mütalâa olunursa. 500 -
554 civarında 2 200 civarına vasıl olacak gün
düz ve gece kontenjanları birbirinin yarısı nis-
betino varıl olacak, Sayın Akay. 

Çimdi değerli arkadaşlarım; Sayın Nihat 
Akay arkadaşımın vesile verdiği ve kanunun 
müzakeresinin babından beri konuşulan bâzı 
hususlara da bu münasebetle cevap vermek is
tiyorum. Meselâ; Sayın Akay dediler ki; «gece 
öğrenimi yapan bu fakültenin kanunu vesile
siyle şunu söylemek istiyorum, plândaki direk
tifleri bu kanunun getirdiği espiri ile bağdaşlı-
rabilecek misiniz?» 

Çimdi değerli arkadaşlarım; kanunun mü
zakeresinin babında Sayın Koclamanoğlu da ifa
de ettiler; «Maarif Vekâleti bu fakülteden ye
tişenlere vazife vermemektedir, kadro bulama
maktadır. O itibarla münevver issizliğini bir 
ölçüde artıran bir tedbirdir. Aslında mutabık 
olmamakla beraber fiilî bir durumdur. O iti
barla beyaz oy kullanacağım,» dediler. 

Burada birçok arkadaşlarımızın direttiği 
bir hususta, Millî Eğitim Bakanı vazife vermi
yor. O itibarla böyle bir tedrisata lüzum yok
tur. Ben bu fikre sure1.i katiyedo iştirak etmi
yorum muhterem arkadaşlarım. Ben üniversite 
tahsilini bir memur yetiştiren müessese olarak 
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kabul etmiyorum. Üniversite tahsilini mücer
ret, ben buraya memur olacağım diye yapan 
bir zihniyetle de beraber değilim. Şüphesiz 
söylediklerinde hakikat payı vardır. Ama üni
versite tahsilinin mahiyeti bu değildir. Eğer 
üniversiteleri birer memur yetiştiren müessese 
olarak kabul edersek, bunların, ilmî hüviyetle
rine hakikaten gölge düşürmüş oluruz. O iti
barla bunun ağırlık payı olsa dahi, gerçek pa
yı olsa dahi muhterem arkadaşlarım, üniversi
telere - Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımızın da 
i iade ettiği gibi - üniversitelere, bir formasyon 
veren, bir umumi kültür veren, bir insanın uf
kunu ve yabama sar ila.um değiştiren, ker. dişi
ne mahsus özel şartları olan bir tahsil tarzı ola
rak kabul etmek iktiza eder. Aslında duru
mun bu olman İrzım. 

Çimdi özellikle bu müessesede muhterem 
arkadaşla um, bu işle yakinen alâkalı ve tema
sı olan arkadaşlarımız bilirler ki, bu müessese
de, istanbul üniversitesinde gece öğrenimine 
devam eden. gençlerimizin pek çoğu gündüz ha
yatım kazanan ve gece bir ilim müessesesinde 
kendi ufkunu genişletecek imkânlar ariyan 
insanlarla doludur. Liseden yeni mezun olanlar 
kadar gündüz vazifesi olan, çalışan bir insanın 
kendi hayatını daha renkli kılmak arzusunun 
mühim, payı olsa gerekir. O itibarla bu hizmet
leri azımsamanın, bu hizmeti bir münevver iş
sizliği provokatörü olarak görmenin bence yer
siz olduğu ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım; filhakika Sayın 
Akay arkadaşımızın ifade ettiği gibi, plânla 
bunu bağdaştırmanın güçlüğü meydanda. 

Yüksek eğretimi teknik alanlara kaydırma 
direktifi Birinci Boş Yıllık Plânda da vardı, 
ikinci Beş Yıllık Fİ ânda olduğu gibi. Birinci 
Beş Yıllık ilânda da vardı. Ama şu anda bi
zim. karşımıza gelen fiilî netice Birinci Beş Yıl
lı1: Plânda aknması gerekli tedbirlerin alınma
dığım. göstermektedir. O itibarla uzun yılların 
muhassalası olarak, uzun ?/ıllarm biriktirdiği 
bir sonuç olarak bugün eğer arkadaşımızın ifa
de ettiği gerekçeleri kabul edersek o bir sonuç 
ola-ak alınsa, öyle telâkki edilse, yeridir. D3-
ğorll arkadaşlarım, mühim olan bence teknik 
öğretime kaydırma keyfiyeti zorunludur. 

BAŞKAN — TJ-yın Eayar, lütfen birinci 
madde üzerinde b-yanda bulununuz. Tümü üze
rinde beyanda bulunuyorsunuz. 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAE (Devamla) — Birinci maddede 
sordular; «Nacıl telif edersiniz?» ebeliler ama 
emrederseniz keserim tabiî. 

BAŞKAN — Onun yaptığı bir usulsüzlüğe 
mukabele etmeyiniz. 

Birinci madde üzerinde konuşunuz. 
PLÂN KOMYSYONU GÖZCÜSÜ NURİ SA

YAR (Devamla) — Çimdi muh'erem arkadaş
larım, kısaca bunlar hakkında mütalâamı bağ
lıyorum. 

İkinci Plânda da direktif vardır, birinci 
plânda da vardı:. Yalnız bu direktifleri vatan
daş için emporatif kabul etmeye imkân yoktur. 
Değerli arkadaşlarım, emredici mahiyette te
lâkki etmenize imkân yoktur. Türkiye toplumu 
demokratik bir toplumdur. Türkiye toplumu 
vatandaşına şurada, şu kadroda veya şu kad
roda okuyacaksın, tahlil edeceksin, gibi Dev
let yoluyla direktif verecek bir toplum ta-.-zı 
içinde değildir. O itibarla demokratik hakla
rın, hürriyet nizamının icabettirdiği tercihleri 
vatandaşımız elbette yapmak mevkiindedir. 
Hükümetler teknik öğretime kaydırmayı bir 
politika olarak birtakım tedbirlerle tanzim et
mek mevkiindcdirlcr. Birtakım şartlar hazır
layacaksınız, burslar temin edeceksiniz, bu ölçü
de alacağınız gayretlerle ve vatandaşın sorbes* 
iradesiyle bu müessese is'ikamet İne kaydırmak 
zorundayım. Aslında zorlayıcı bir mahiyet taşı
mamak iktiza ede:*. O itibarla vatandasın ter
cihine, serbest tercih ve seçme hakkına da h'ır-
metkâr olmak iktifa e'tiği kanaatiyle bu ka
nunun sen derece faydalı ve lüzumlu bir ka
nun olduğuna ve kabulünün yerinde olacağı 
kanaatiyle saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN .-— 1 nci madde üzerinde müzake
renin yeterli görüldüğüne dair önerge gel
miştir. 

Sen söz milletvokilinindir hükmüne göre 
Sayın Solmazer, buyurunuz efendim. 

Açık oy^malarda oylama işlemi bitmiştir 
Kaldırınız lrapaTan. 

HAYRETTİN UYG\L (fMmrya) — Ben sil' 
almak için yazılı müracaat etmiştim. 

BAŞKAN — temmiz varlı efond'm. Ye'mli1-
önergOTİ kabul c:lr"l--ez iıo o ra—an a"z haklrm" 
doğa~ak. Cayın Solmaz :r dzden evvel sırada 
kayıtlı. 

Buyurun efendim birinci madde üzerinde. 
İRFAN S0MAZ3R (Tokat) — Muhterem 

arkadaşlarım, bcıı yücdo yliz Saym Akayı des
teklemek gaye.iyle süz almıştım. Fakat bu ara
çla iki hususun za utlara geçmesini ezellikle arzu
lanırı. Sayın Başkanın mikamahacıııa sığınarak 
bu noktayı zabıtlara tescil etmek isterim. Sayın 
başkamn bu ilıi noktada derhal müdahale etme
lini beklerdim. Bu b"ylo olmadı, Sayın Akdo
ğan hcyaoaıılı konuşma yaptı, fakat bir cümle; i 
aynen şu: <:iki üç millctvcldüııc bunu kandırıp 
bu Meclisten kamın çıkartıyorsunuz.» Eğer iki 
üş milletvekili kandırıp bu Meclisten kanun çıkı
yorsa, hepinizin.... 

ABDÜLBÂEİ AKDOMII (Ağn) — Kan
dırıp demedim. 

İP.FAIT SOLMAZDIR (Devamla) — Zabıt-
T?/:da aynen böyle. Derhal ağzınızdan çıkarken 
r.ct ettim. Yanlışlık varsa, bu şekilde tescil 
yjerlcr ;e düzollilmiş olur. SİZD de yardım et
mek istiyorum Saym Akdoğan. Böyle şey ol
maz, bu kemli kendimizi İnkâr, kendi şaViyeti-
-mzl inkâr etmek olur, bana çok acı geldi. Bu 
viccli-to-T kanunlar ck^oriyetb çıktığı için, Sa-
y n Adalet Parti i. Orımu ela, İktidar Crupu da 
'•ıım şklelctle reddctncl'ydi. Ben bu vazifeyi 
yapmanın ferabkğım duymak, isterim. 

İkinci husne; «•profesörlerin yalvarıp yaka-
1 p> tavirini spotlardan çıkarmamızda fayda 
"ardır. ricrılcketimizm. yetrmiş İdelerini bu 
"okildo küçük dirür'icü beyanlarla rencide ct-
-~mm.iz, bilbaısa'lm çatı altmc'a rencide etmemiz 
'ne ele faydacı olımyan bir şeydir. 

ABIMJLBÂÎîİ AKDOMIT (Ağn) — Ger
çeklere uymazca bu talerlere devari ederim. 

İEFAİT S0MAZ3R (Devamla) — S'z bu 
tâmtrlcm kullanmaya devam edin, biz de bu tâ
birlerin în-illamlr-a-m^ı. rerokt"/>ini buraca söy
lemeye devam e :1er "s. Ilesele bir yerde kopar. 
Koptuğu yerde haini 3 çukurdadır. 

ABDÜLBÂRİ AKD03AIT rAğmı) — O za-
m n da memleketin gerçeklerini bilmiyorsunuz 
içmektir. 

İÎIFAIT SOLMAZER (Devamla) — O iyin 
A.kdoğau y'ne, yurdumun on az millî rıücado-
1c~r^. vormK z"lmc, dir.ma^a ryan etmiş kişi-
v ro tâbir edilen bir efelik tâ' irini şiddetle red
detti, büyük bir heyecan gösterdi. Ben, keşko 
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birisi bana efe dese de bunu ferahlıkla kabul 
etsem. Efelik külhanbeylik değildir. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, burada efeli
ğin tahlilini yapacak değiliz. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Tahlil 
mesehsi değil. 

BAŞKAN — Yok efendim o meseleyi Balkan 
olarak ben hallettim. Lütfen siz birinci madde 
üzerinde beyanda bulununuz. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Söyle
mek istediğim anlatılmış oldu. Sayın Balkan 
tefekkür ederim. 

Şimdi Sayın Akay'ı destekler mahiyette ko
nulacağım dedim. Sayın Akayın sözlerine 

fasla bir şey ilâve etmiyeceyim. Yalnız bir nok
tayı ben de komiryondan öğrenmek isterim ve 
bir misal vererek öğrenmek isterim. Bu gece 
öğretimin öğrenci milyarlarını 550 diye Sayın 
Komisyon Sözcihü beyan etti. Her bölümde ne 
kaia? talebe okuyacak, söylemedi. Geçen sene 
Dil - Talihe ve Coğrafya Fakültesine verilen bu 
gece öğretim fırsatı cebeciyle bu Fakültenin 
bir bölümünde bir öğrencinin mevcut olduğu, 
birkaç bölümünde ne iki ile üç öğrenenin mev-
cudolduğu duyulmadadır. Bu hesabı yaparsak 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinin o bölümün
deki tek öğrencinin bu millete iadece ders üc
reti olarak yıllık masrafı elli bin liralın çok 
üstündedir. Bu bakımdan bunun da :'yi düzen
lenmesi, planlanmalı faydalıdır. Türk toplumu 
demokratik bir toplumdur, herkese arzu ettiği 
dallarda öğrenim imkânını tanıırak zorundadır 
da. Sayın sözcü bunu gayet net ve vazıh ola
rak beyan etti. Ama gelin görün ki hiçbirine 
aran ettiği bir dalda öğrenim imkânını çağlamış 
bulunamıyoruz. Hattâ onu bir dalda yüksek 
tahsil yanmalını, zorlıyarak istiyoruz. Bu da 
bir çelişmedir. 

Sonra gece gündü? çalınarak gece hayatını 
kaldıran bir kH, bindeki okulun büyük bir 
kısmı, hiçbir zaman iuıiversitpTn keyif için, zevk 
için okıvra durumunda değildir. Zevk için 
üniver;iite bitiren krilerin adedi Türkiye'de cok 
aadır. Üniversiteyi bitiren diplomalı bir kişiye, 
zevk için sen bu diplomam kromunda «alda, sana 
r, yok perderi arkacına hiç birimiz sığmamaya. 
Bir .^erc^k sudur: 400 coğrafya öğretmeni, yük-
pık taViHl coğrafya örrretmeni sıra bekler. Ta-
rib/ûsi Evledir, biz hâlâ edebiyat kolunda İs
rarla eğitime devam ediyoruz. Onun için... 

BAŞKAN — Sayın Solmazor, birinci madde
nin içine giriniz, çok rica ediyorum. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Bu ka
nunun aleyhinde bulunma imkânına şu anda 
sahip değiliz. Plânlama yanlış yapılmıştır. Bi
rinci BCT Yıllık Plânın istenen hedeflere ulaşa
mamış olması, İkinci Be] Yıllık Plânın başlan
gıç safhasında olduğumuz bir anda aynı hatayı 
devam ettirme bir mazeret olamaı. Bütijn buna 
rağmen bu kanunun 1 100 öğrencinin halen 
okumakta olduğu ve bunlara ders vermekte olan 
öğretim üyelerinin, öğrenci nr.beti bir değil, 
muayyen bir ölçüde, yönetmelikte muayyen bir 
ölçüde tutulmak kaydı ile hizmetlerinin karıı-
bğım vermek zorundayız. Hepinize saygılar su
narım efendim. 

BAŞKAN — Birinci ıradde irarinde müza
kerenin yeterliğine dair önerge vardır, önergeyi 
olnıtuyoruın. 

Sayın Başkanlığa 
Konu inerinde yeteri derecede gjrü-Âilmır,-

tür. Müzakerenin yeterliğine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Na'ıit Menteşe 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci madde ürerinde verilmi:> bulunan 
değişiklik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cecc öğretimi yapanlara ek ücret verllmed 

hakkındaki kanunun birinci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmerini arz ve teklif ede
rim. 

Kırjehir 
Süleyman Onan 

Madde 1. — Gündüz öğretiminden ayrı ola
rak rece öğretimi yapan bütün okulların öğre
tim üyelerinden geceleri okuttukları dersler, ya
pılan seminerler ve uygulamaların beher saati 
için profesörlere 100, doçentlere 75, yardımcı
larına veya görevlilerine 63, okutman, uzman ve 
tcreümencilerle asistanlara 50 rer lira fazla ça
lışma ücreti verilir. 

Bu konuna göre görevlendirilen öğretim üye
lerine ve yardımcılarına ödenmekte olan ücret
ler aldıkları paralara halel getirmez. Bu görev-
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lsri dolayısiyle alacakları ücretler hakkında 
7241- sayılı Kanunun üçüncü maddesi hükmü de 
uygulanır. 

BAŞKAN — önegen'zi mevkii muameleye 
, koyacak mıyım Saym Onan? 

Komisyon ka^kyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU S J Z C Ü S J NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Efendim konuşmamda 
da ifade ettiğim nibi, Hükümet bu hulusu te
min eden bir tadarı getirmededir. O itibarla iş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komi-yon katılnryor. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin eyuna 

sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenlor... Red
dedilmiştir. 

Br-inci maddeyi metinde varlı ve okunan 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyonler... Birinci madde aynen kabul cdii-
mişt'r. 

Madde 2. — irtanbul üniversiteli EdeblyaA 

Fakültesinin yaptığı gece eğretimi hizmetinde:"" 
dolayı Dekana ayrıca G00 (aH-yüz), Fakülte 
Sekreterine 500 (beş yüz), Müdür - şeflere 4?>0 
(dör*} yüz elli), memurlara 400 (dört yüz), tek
nisyenlere 400 (dört yüz), ve hizmetlilere âv" 
aylık ücretlerine ek olarak 300 (üç yüz) er li
ra fazla çalışma ücreti veril'r. 

Bu kanun gereğince çolrtır^acak müdür -
şef sayısı 4 ü, memur sayısı 35 i, hizmetli sayış-

33 i ve teknisyen sayısı 3 ü geçemez. 

BALKAN — ikinci madde üzerinde söz is-
tiyen? 

MEHMET FAHRÎ UĞRASI20ĞLU (Uçak) 
— Ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz do var. Söz de mi 
istiyorsunuz? 

Bnyurun Sayır. Uğrasızoğlu. 
Sayır. Akay siz de ikinci madde üzerinde 

söz htiyorsunuz. 
MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Usa^ 

— Muhterem arkadaşlarım, bir küçük teknik 
b.ususr. arz etmek üzere söz aldım, Bilhassa ko
misyonun iltifat buyurmasm1. istifham ederim 
Çünkü yeni bir kanun teklifi ile karşılattık 
O dr. şudur; evvelki sene, 19G6 nın basında 
çıkardığımız Ankara D:'l ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi gece eğretimi yapan eğretim üyele
rine verilecek ücretlerle ilgili bordroların öden
mesi sırasında maliyecilerin bir noktaya takıl

dıklar?. müşahede edilmiştir. O nokta sudur; 
o kanunda da bunda da, gece öğretiminde en 
çol: 30 aded memur çalıştırılabilecektir. Dil ve 
tarih - Coğrafya Fakültesi bi: kısım memur
ları görevlendirmiştir, fakat bu memurların yi-
no bir lnsmı maaşlı memurdur, bir kısmı üc
retli memurdur. Maliyeciler kanunda yalmz 
memur kaydı bulunduğu için ücretli memur
lara tediye yapmamışlardır ve bu memurlar 
mağdur duruma düşmülerdir. Onu karşılamak 
üzero Dil vo Tarih - Coğrafya Fakülteni An-
karr. Üniversitesi eli ile yeni bir kanun teklifi 
getirerek bu durumun düzeltilmesi talebinde 
bulunmuştur ve bu kanun tasansı Millî Eğitim 
Komisyonunda kabul edilerek Plân Komisyo
nuna gitmiştir. Şimdi burada aynı hatayı yap
mama1: için vo yeniden bir kanun tasarısının 
gelmesine meydan vermeme1: üzere, buradaki 
memurlara kaydı var, ik"nci madde de, bunun 
basma, «Maaşb. ve ücretli memurlara» kaydını 
koyacak olursak bu müşkülât ortadan kalkmış 
bulunacak. Bnnu düzeltmek bâbmda bir öner-
ro takdim, ettim, iltifatınızı istirham ediyorum. 

BAŞKA!/ — Sayın Akay buyurunuz efen
dim. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Ben do aynı lınsusu arz edecektim. Onun için 
"/azgeçtim. 

BVKAN — ikinci madde üzerinde başka 
V."z istiyen?... Yok. 

İkinci madde üzerinde venlmis bulunan de
rişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Baslranbğa 
Kanunun ikinci maddesinde müdü*, setlere 

":0ü ibaresinden son-a ve memurlara kelimesin
den önce, «maaş ve ür-ctli» kelimelerinin ek-
"" inmesini arz vo teklif ederim. Saygılarım
la. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

B V'FAN — • Korıisvm. k^Mıvo" mu? 
PLAK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

lAYAB (Sakarya) — Katıkyoruz efendim. 

BALKAN — Komisyon önergeye katılı
yor. 

Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyları
na sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... 
Eabul edilmiştir. 
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İkine*, maddeyi bu değişik şekliyle oylarını
za. sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu şekildo redaksiyonunu yapıp muameleye 
koyacağım. 

Madde 3. — Bu kanuna göre verilecek ders, 
seminer vo uygulama ibretleri ile diğer ek üc
retlere müstehak olabilmek için bu görevlerin 
fiiler. ifr. edilmesi lâzımgelir. 

Öğretim vo sınav ayları dışında bu ibretler' 
ödenmez. 

BASK AF — 3 noü ::aadde içerinde söz isti-
ycn?... Buyurun Sayın Akay. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Efendim, yine bu kanuna muvazi bir kanun ola
ra?: hazırlanmış- olan Dil - Tar:'h vo Coğrafya 
Fakültesinin. gece öğretimiyle ilg'li kanunun tat
bikat-nda bir mahsur dolmuş oldu. O mahıuru 
giderece7: bir kanun teklifinin hazırlanmasına 
za^vet h ı r ! oldu. Nitekim bu teklif verildi, 
Millî Eğitim Komisyonundan da geçti. 

Mesela su efendim; bazı personelin gece l'ğ-
retimindeki vaz'felerînder. dogacrk ibretlere 
ha7: k%vnaMlmele"d b"n bu hakkm bu tasarı
da tahdidedilmis olduğunu görüyoruz. Öözetim 
vo intihar, avları tâbiri kullanılıyor. Bilhassa 
geso eğretimi yapar». bu müesseselerde öğretiri 
ayla-nnm dışmda da imtihan evralrnm tanzimi, 
tasnifi oivi mesolo'!erin bu hududu taktığı tatbi
katta görülmektedir. 

Diğe" bir mesele, bilhassa üniversiteler pi-
rislo ilgili olan formalitenin bugün de görüldü
ğü gT-i, bu kanunda ifade edilen bir Iraduel bin
de neticeye bağlanamamış olmasıdır. Acaba Sa-
ym Komisyon, hizmet bu hududu taktığı takdir
de br. üsretlcin verilmesinin bu ifadeyle müm-
kü~ı olabileceği kanaatinde midir? Teşekkür 
ederim. 

BAŞKA!'/ — Buyurur. Sav?n Akdoğan. 
AB1ÜLBAE:': AKDOĞAN (Ağrı) — Ders, 

seminer ve uygulama ibretleri ile diğer ek ib
retlere müstehak olabilmek için bu görevlerin 
fiilen ifa edilmesi Hzımgelir. Acaba, bu görev
ler içerisinde sınıfını yarın öğretim görevlisi 
beyefendi abp ede'û s'dnda denirden ilham al
ma7: maksadiyle sahillere aodsa, orada bir tat
bikat yapsa bunda da ücret alabilecek mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Solmazor. 
İHFAN S0LMA2ER (Tokai) — Sizin tutu-

munus hakkında konulacağım. 
BAŞKAN —Efendim?.. 
İHFAN SOIMAZER (Tokat) — Bâzı mese-

blero müdahale etmeniz lâzım, bir ilim ada
mıyla devamlı şekilde alay ediliyor. Niçin mü
saade ediyorsunuz? (A. P. çıralarından gürül
tüler) 

Al t İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Devam
lı hakaret ediyor. 

İ3RAHİM BOE (Ncvşcûir) — Müdafaatsırı 
sen mi yapacaksın?. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer bir dakika, Sa
yın Bos, rica ederim. 

Soym Solmazcr, evvel.l usulsüzlükten brh-
sa:!evilmok için usulü gayet iyi İrilmek gorek'r. 
Sis bu bakımdan yaptığınız bâzı çikjyctlerdo 
usul kaidolorini ta'ıminimce kendiniz iyi bile -
madiğiniz için muhatabola.rak: Başkanlığı alı-
yormnus. 

Başkanlık olarak şurasını katî olarak ifade 
ojeyim ki, Başkan iki noktada milletvekili
nin sözüno müdahale eder, galin vo müstch~.cn 
hayam. milletvekili sa~f ederse o saman müda
hale eder, bir de içtüzüğün 97 nci mrdd.esino 
görs sadetle ilgili g'Jrülmiye-ı harekodorino 
müdahale eder. Onun için rinize gebriyan ko
nuda Başkanı mfdahalcyo sovk ödeneniz, işi-
niza gelen konuda niçin müdahalo etti derse-
nin, bıı şekliyle' usulî itirazlar bizim tarafınuz-
dr,n ds^er kaşanmaz. B!z, müdahalemizin yeri
ni, seklini, hususiyetini İçtihükten rliriz. 

3 nsü madde üzerinde Snym Komisyon?. 
İHFAN SOLMA ZER (Tokat) — öğretim 

üyeleriyle bu kadar uğraşılmaz. 
BAŞKAN — Sayın Solr-azer, simdi rik^yet 

ettiğiniz usulsüzlüğe koııc'iııiz düşüyorsunuz. 
Buyurun fi"vn Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NUEİ BA-

YAE fSakary-^ — Sayın Akay arkadasmuam 
ifade buyurdukları hususa kısaca cevap arz edi
yorum Sayn Başkanın. 

To,tMkatta bu mahzurlar doğmuş olabilir, 
ama izale nar darını şimdiden t3yin etmak irokl-
vı yok'ur. Tğsr arka-dp/'inııss izin verirse Hü
kümetin haa'irtomr.Va olduğu vo bütün geoo 
eğratirû yanan yüksek öğre'im müfts'sar.clörino 
şamil kanunda 'dikkate alınmak kaydiylo şimdi-
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lik sarfınazar edilmesini talebe diyorum, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka 
söz Htiyen?.. Yok. 

3 ncü maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lor... Kabul edilmiştir. 

Geçici birinci maddeye geçmeden evvel 3 ncü 
maddeye ilâvesi öngörülen bir 4 ncü madde 
talebi var, onun hakkında önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğirim Komisyonunun 4 ncü madde 

olarak tasarıya ilâve ettiği hükmün kabulünü 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAÎT — Buyuran Bayın Çelikbaş, öner-
genizi izah sadedinde. 

FETHİ GTJâKBfŞ (Burdur) — Muh'erem 
arkadaşlar, üniversite tnihsili üniversiter Mr 
formasyona sahibolmak, iskelettik, dogmatik 
bir kafa yerme ilmî, rasyonel bir muhakeme 
tarzına sahibolmak inin yapıkn bir öğrenim 
raerhalesidir. Nazariyede her tarafta bu bi"yb-
clir. Fakat Türkiye'de bu nazari prensibin ya
nında asıl ağırhğı olan l̂ ir husus varılır, o da 
şudur: Üniversite tahsilini iğrenci veya etütyan 
-frsnklerin söyledikleri daha doğru- hayatmı 
kaznnmak için yapar. Hayatını kazomrker icra 
edeceği idlerde kendisine bn.53.r1 •ss.ğkyacDk ko
rularda secim, yapar ve oralarda ilerlemeye 
çalışır. Filhakika yüksek öğrenime müstenit 
bizi meslekler vardır M bu mesleklerde mu
vaffak olmak için e-it şar'lar dâhilimle üniver
site meımnn daha şanslıdır. Yine öyle uzman
lık işleri vardır, mütehassıslık isteri veya üni
versite mesleldndo kalacaksa ilim dnllan var
dır İd, burada muvaffak olabilmek için yine 
eşit şartlar dâhilinde bir üniversitenin o dalın
dan mezun olmakta zaruret vardır. 

Şimdi bizde meslek seçmek veya hayatım 
kazanırken tuttr.gr1 işte kendisine basan sağla
mak için yüksek öğrenim ynpıld'ğmı ele alacak 
olursak - ki tatbikat öyle - bmcok arkadaşların 
ifade ettiği gibi 400 sıra boküyen bir yüksek 
öğrenimi yapmış olmanın o gençlerde bir hüsran 
tevlidetmesi mukadderdir. O gençlere bir hiz

met. değil, millete bir hizmet değil, bilâkis ter
sine müesses nizam aleyhinde bir ruhi çöküntü 
veya dinamik bir kişiyse o rulhi bir reaksiyon 
tevlidine hizmet eder. Bu balamdan nasıl oba 
Hükümet gece öğrenimini veya öğretimini bir 
kanuna bağlamak suretiyle müesseseleştirmek 
yolunda çalışmaktadır, o kanunun Yüksek Mec
lise gelmesini değil hattâ kanuniyet kaşanması 
da değil, bu çeşit konuları bir muvakkat ted
bir olarak telâkki etmekte zaruret vardır. Fil
hakika bu fikirden ilham almış olacaktır İd, 
Millî Eğitim Komisyonu memleketin istihdpjn 
yönünden yetişkin eleman gücünü değerlendir-
meldo görevli ihtisas komisyonu demiş ki: 
«1Ö8? - 1963 ders yılında giren öğrenciler dâ
hil olmak üzere sekiz sömestir devam etsin bu, 
ondan sonra etmesin.» Bu muvakkat karakter
de bir hüküm, demin arz ettiğim sebeplerle 
kati bir zaruret halindedir arkadaşlar. Her yıl 
Türkiye'de kullanamayacağı, değerlendiremiye-
ceği bir kolda, yüksek öğrenim yapmış olması 
için gençleri o yola sevk etmenin, askerlik va
zifesinin ifası dışında bir merhale kazanmanın 
ötesinde faydası değil zararı çoktur. Terazinin 
kefesine koyacak olursak, bunun ağırlığı aleyh
te olma yönünden çok ağır basar arkadaşlar. 

Bu bakımdan ben Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonundan rica edeceğim, çünkü ifade et
tiler, nasû olsa Hükümet bu işi bir kanun ta
sarısı ile müesseselestirme yolundadır, bu. ça
lışmalar vardır. 1971 - 1972 ders yılımla kalk
mak üzere bunu muvakkat hale getirelim, aksi 
takdirde boyuna gençler mezun olacak, diplo
ması var, so.ğa başvuruyor, bir imkân bulamı
yor, bu gencin yerine siz de olsanız, aynı sı
ra liselerinde okumuş arkadaşlarının özel ke
simde veya resmî sektörde çeşitli hizmet kade
melerinde muvaffak olup hayatını kazanması 
karsısında, işsiz güçsüz kalmasınnı, onun ruhun 
da büyük bir depresyon tevlidetmesi mukadder
dir, Bu bakımdan bu yolu devamlı olarak aç
mak doğru değildir, ben komisyondan rica ede
ceğim; iltihak etsinler, Millî Eğitim Komisyonu
nun 4 ncü maddesini tasarıya ekliydim arka
daşlar. Maruzatım budur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Âkay, sizin de aynı ma
hiyette mi? 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Ben geçici 3 ncü madde olarak teklif ettim. 

http://bn.53.r1
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Olabilir, 
ben maddesinde değilim. 

BAŞKAN — Mahiyet itibariyle, muhteva 
itibariyle aynı. Yalnız şekil bakımından bir 
geçici üçüncü madde olarak ilâve edilmesini is-
tiyorsununz. 

Sizin önergenizi ayrıca okutayım mı? 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 

Lüzum yok. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'm önergesine 

katılıyorsunuz. 
PETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim 

8 sömestir smıfta kalanlar için bir intikal hük
mü koymak lâzımdır; «iki yıl daha imtihan hak
kı mahfuzdur» diyor. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeniz; yazıb. olarak 
hangi mahiyette ise o şekilde oylarım ve o sek
liyle kanun muhtevasına girer. Onun haricinde 
beyanlarınızı kabul edemem. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Nihat Beyin takriri daha isabetlidir, ben onla
ra iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Madde 3 ten sonra geçici değil, 
Sayın Akay'a iltihak ediyorsunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaşlar
dan öğrendim; Nihat Beyin talairi daha isabetli, 
iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim siz bilmiyorsunuz k', 
goçici 3 ncü maddenin nasıl düzenlendiğini, isa
betlidir, diyorsunuz. 

Sayın Akay'm takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanun tasarısına 

aşağıdaki maddenin geçici 3 ncü madde olarak 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Ahmet Nihat Akay 

Geçici madde 3. — «Bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren istanbul Edebiyat Fakültesine 
gece öğrenimi yapmak amacı ile öğrenci kayıt 
ve kabulü yapılmaz.» 

BAŞKAN — Zatıâliniz de bu şekle taraftar 
mısınız? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaş
ına katılıyorum. ! 

BAŞKAN — O halde sizin önergenizi mevkii j 
muameleye koymıyacağım, sonraki önergeyi j 
mevkii muameleye koyacağım. İ 
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Komisyon? 
KLAN KOMİSYONU" SÖZCÜSÜ NURİ SA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, filhakika 
Millî Eğitim Komisyonundan Flıîn ve Bütçe Ko
misyonuna böyle bir madde geldi. Biz iki sebep
le bir takyidi psikolojik sebeple bu maddenin 
aleyhinde bulundu!: komisyonda ve komisyonda 
bu maddenin tayymı temin ettik. Birincisi, Ede
biyat Fakültesinde ve sekiz sömestir sonunda bu 
öğretime nihayet verilmesi halinde çıkabilecek 
birtakım, mahzurlar. Bir pratik mahsur bu. 
ikincisi; çok az evvel ısdar olunan. Yüce Meclis
lerden geçmiş olan Ankara üniversitemizin Dil 
vs Tarih - Coğrafya Fakültesinin gece öğretimi 
kaydında bu madde yok, iki büyük üniversite-
r;ıi-;in aynı mahiyetteki kanımîarında biribirin-
dnı farklı iki hükmün bulunmamasını istedik. 
Plân ve Bütçe Konıinyonu bu maddeye taraftar 
olmadı bu mülahaza ile yine de olmamak duru
mundayız. iştirak eteiyoruz. 

BASK AİT — KatıÎKıiyordunuz. Yalnız geçi
ci 3 ncü madde olarak düzenlenmesini ön görü
yor, Sayın Akay. Onu o şekilde değil, bu mad
deden senra görüştüğümüze göre, tedvin bakı
mından 4 noü madde olarak düzeltmek cihetine 
gideceğir. 

Sayın Akay'm teklifini oîrutuyorum. 
(Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Alpay'

ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —- Komisyon katılmıyor. 
öner/reyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Eabıü edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4 noü madic olarak metne bu şekilde dâhil 

edilecektir. 
Geçici madde 1. — Bu kanıma göre verilecek 

ibretler, gece öğretiminin fiilen başladığı tarih
ten itibaren ödenir. 

BAŞKAN-— Geçici birinci madde üzerinde 
sös istiyenler? Yok. 

Haddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... Aynen ka
bı? I edilmiştir. 

Goçici madde 2. — 14 . 7 . 1065 tarihli ve 657 
sayılı «Devlei Memurları Kanunu» mm malî hü
kümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
Gol saydı Kanun hükümlerine göre tediye yapı
lır. 

BAÇKAN — Geçici ikinci madde üzerinde 
sos istiyenler? Yok, 
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Geçici ikinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde numarası demin kabul etmiş olduğıı-
muz 4 ncü maddeye sirayet ettirilirse şimdi me
tinde yazılı 4 ncü madde, madde 5 olarak düscl-
tilecektii. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde bu şek
liyle söz istiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Madde beş, matbu tasanda yazılı olmasına 
rağmen, madde silsilesine göre, şimdi 6 ncı mad
de olarak okunması gerekir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 

Altıncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Eeşat özarda. 
KESAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Kanun tasarısının tümünü Yüce Heyetin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamaların so
nucunu arz ediyorum. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaret
li cetvelde (S. Sayısı: 462) değişildik yapılması 
hakkında kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 249 arkadaşımız katılmıştır. 238 akbul, 
5 ret, 6 çekinse? oy çıkmıştır. Kanun tasarısı 
bu şekliyle Meclisimizce kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde (S. Sayısı : 463) değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 250 arkadaşımız katılmıştır. 238 ka
bul, 6 ret, 6 çekimser oy çıkmıştır. Bu şekliyle 
çoğanluk sağlanmış olması balaımndan kanun 
tasarısı Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta
dır 

Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, 
Muslin Görentaş ve Celâl Sungur'un 1967 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
yapılan açık oylamasına 247 arkadaşımız katıl
mıştır. 223 kabul, 18 ret, 6 çekinser oy çıkmış
tır. Gerekli oy çoğunluğu sağlandığı cihetle ta
san Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

1967 kalkınma istikrazı hakkında kanun ta
sarısının yapılan açık oylamasına 252 arkadaşı
mız katılmıştır. 234 kabul, 10 ret, 8 çekinser oy 
çıkmıştır. Bu şekliyle 1967 Kalkınma İstikrazı 
hakkında kanun tasansı gerekli oy çoğunluğu
nu sağlamak suretiyle Meclisimizce kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
226 arkadaşımız katılmıştır. 218 kabul, 4 ret, 
4 çekinser oy çıkmıştır. 

Bu şekliyle tasan Meclisimizce kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi 1967 yık Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasansının yapılan açık oylamasına 
206 arkadaşımız katılmıştır. 196 kabul, 5 ret, 
5 çekinser oy çıkmıştır. 

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle ge
lecek birleşim tekrar oya sunulacaktır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
(S. Sayısı: 475) değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasansının yapılan açık oylamasına 182 
arkadaşımız katılmıştır. 173 kabul, 4 ret, 5 çe
kinser oy çıkmıştır. 

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle ka
nun tasansı gelecek birleşim tekrar oya sunula
caktır. 
' Muhterem arkadaşlarım, çalışmaların sona 

ereceği an geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple, 
bugün alınan karar muvacehesinde 17 Ocak 1968 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,05 
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A 
6. — SOBULÂB VE CEVAPLAR 
- YAZILI KORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan . Aiaöv'ioı, 
Antalya'nın Serik ilçesindeki Küçük Ahr.-u Çayın
da bir baraj inşa edilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam Rcfet Sezgin'in yazık cevabı (7/470) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanlığınca yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygı ite ara ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

1. Serik ilçesi Cebiz bucağı ve civar köyler 
arazilerini sulamak üzere Küçük Aksu Çayında 
bir baraj düşünülmüş müdür? Düşünülmüş ise 
bu vş ne safhadadır? 

2. Aksu sol sahil sulama kanaknm solunda 
kalan arazilerin sulanması için bir çalışma yapıl
mış mıdır? Gobiz, Yukarı Çatma, Aşağı Oba, Ne
biler, Tcngüolü ve Tekke köyleri arazilerinin 
sulanması çalışmaları yapılmış mıdır? 

8. Köprü Çayı sahil sulama kanalından irt-i 
fa motoru ile yapılacak sulama ve ağılacak kanal 
fakir köyleri kalkındıracağı için bu hususa bir 
öncelik verilmesi düşünülmekte inidir? 

T. 0. 
Enerji ve Tabiî 29 . 12 . 1987 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/5423 

M İlet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7/470 - 5040/30000 sayılı yasınız. 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; «An

talya'nın Serili ilçesindeki Küçük Aksu Çayın
da bir baraj inşa edilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine» dair yazılı soru önergesi cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Rcfet Sezgin 
Antalya Milletvekili îlısan Ataov'ün An

talya'nın Serik ilçesindeki Küçük Aksu Ça
yında bir baraj inga edilmesinin düşünülüp 

düşünülmediğine dair yaralı soru önergesi ce
vabıdır : 

1. İstikşaf çalınmaları tamamlanmış bulu
nan «Aşağı Aksu Projesi» meyamnda, Kuru-
çen mahallesi civarında 52 metre yükseklikte 
inşa edilecek bir barajda dolaplanacak 22 mil
yon W su ile 1041 Ha. arazinin sulanması 
ve ayrıca taşkınların teksif edilmesi öngörül
müştür, 

Beriki yıllarda yapılacak olan puanlama 
çalışmalarının ikmalini mütaakıp, baraj kabili 
İnia ve rantabl bulunduğu takdirde, bütçe im
kânlarına bağlı olarak BSÎ inşaat programla
rının tanzimi sırasında nazarı itibara alına
caktır. 

2. Hânlama çalınmaları tamamlanmış bu-
lunan «A^esş:. Köprü - (l.ry Projesi» mayasında, 
Köprüçay regülatörü sağ sahil anasuîama ka
nalının 7 -f 2.-30 Km. rinde sıılarm 33 m. kotu
na pompa edilerek, brüt 5459- Ha, arazinin su-
janmas: öngörülmüntü^. 
Ayrıca 33 Kın u^unluğ^r^a anakanal ve 31.5 

Km. usuıduğunda yedek kanallardan başka, 
^ ğ sahil anapompaj kamalı vo yeclelâeri üze
rinde eem'an 41 adcd l:'i? yolu köprüsü, 18 
s;:?, geçidi ve 17 güt inhası gereklidir. 

Bu projenin tahakkuku halinde, adı geçen 
köyler araş'si sulanmış olacaktır. 

Ayrıca, Köprüçay yağ- sahil pompaj su
laması için gorekH onorjin'n Kepez ve An
talya, Halas ı Hidroelektrik santralleri Ano
nim Şirkoti tarafından. Anfrılya - Mancarlık 
Trafo morke^md^n Serik kasabasına. getirile
cek 30 Ev. lık enerji nak'l hattından alın
madı öngörülmüş olup. sulamanın tahakfcu-
kıma kadar bu hattın çekileceği tahmin edil
diğinden, sulama ic?n ayrıca bir jeraratör 
gnıpunun tr.Tİsi uygun mütalaa cdiîmemelrtc-
dir. 

Bu arada. Kovada Hid.ro - Elektrik Santrak 
da 1.9-59 yıîmda devreye gereceğinden gerektiği 
takdirde buradan da enerji temin edilmesi 
mümkün cüabibcslrtir. 

Havza şartlan g'iz önünde bulundurularak, 
me7kû> projelin, Devktf. Su fcleri Genel Mü
dürlüğü bütçe imkânlarına bağlı olarak bi-
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ran evvel tahakkukuna gayret gösterilmekte
dir. 

3. Köprüç-ay pompaj sulaması Uf 3 yılı 
icraat programı tasarımda teklif cdilmin 
olup, program kss'nlc^mg ve bu hususla 
38 000*000 Tl. keşif bedeli üzermdsn 3 009 000 
Tl. sı programa konüir^ bulunmaktadır. 

2. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
18 ve 19 ncu kotadaki ithal mallarımı kimİArc 
verildiğine dair sorusu ve Sanayi Bakan} Meh
met Turgut'un ya~ılı ceralı (7/486) 

14 . 9 . 1SÖ7 
Mitb^ Meclisi Saym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi Bakaıu 
tarafından yasalı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinin! saygı ile istirham ederimi. 

Cihat T'M'gi** 
BaHkesir M'.lU-tveldli 

1. 13 nci kotanın 423 s'ra No, da kayıtlı 
ithal Bialları ile; 

2. 13 ve 10 ncu kotadaki tahsisli ithal mal
larına ait 84 - 61 tarife pozisyonundaki mal
ların kimlere re miktar tahsis edildiğinin ayn 
3.3711 belirtilmesi. 

T. G. 
Sanayi Bakanlığı 11.1.1303 

Müsteşarlık Ya.rı trûorl Bürosu. 
Sayı : 9/22 

Millet Msek'si Başkanlığına 
îlgi : Kanunlar Müdûrliıp 1 . 11 . 19C7 ta

rih ve 5094/30120 - 7/480 r.ryılı yazdan : 
18 ve 19 ncu. kotadaki ithal mallarım kim

lere verildiğine dair Balıkesir Milletvekili Ci
hat Turgut tarafından verilen ya^lı som öner
gesine cevabımın ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Tnıvrat tarafımdan. 
verilen yazdı soru önerisine Sarayi Bakanlığı 

cevabadır. 
Soru : 1. 18 nci kotanın 423 srra îfo. da ka-

yıtlı ithal malları ile, 
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Sora : 2. 13 ve 10 ncu kotadaki tahsisli it
hal mallarına ait 81.61 tarife pozisyonundaki 
malların kimlere no miletar tahsis edildiğinin 
ayrı ayrı belirtilmesi, 

Cevap : 1. 18 nci kota 423 sıra numarasın
da yer alan termoplâstik madde ile yalıtılmış 
iletkenlerin imali kin lüzumlu maddelerin da
ğıtımı, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
vs Ticaret Borsaları Birliğince yapılmıştır. 

Cc-vap : 2. 13 nci kota 310 kota sıra numa
rasında yor alan 84.61 gümrük tarife pozisyon
la yalnız tazyikli gaz tüpleri ve asit için valfler 
tazyik azaltıcı valfler ile termostatik valfler ve 
bur.lana sair tertibat ve cihazları ve 10 atmos
ferden fazla basınca mütehammil buhar vana
ları, yalnız makina ve motorlarda yedek aksam 
olarak kullanılan valfler, (Likit petrol gaz 
(X,. P. G.) tüpleri (L. P. G.) likit petrol 
gas ocakları (L. P. G.) likit petrol gaz ocak
ları (L. P. G.) likit petrol çaz tüplerinde kul
lanılan valf ve detantörlcr ile havagazı ocakları 
ve muslukları hariç) kaydı ile belirtilen malze
me için sanayici bölümünde $ 225 000 ithalâtçı 
bölümünde $ 10 000 bulunmaktadır. 

îtbalatçı bölümünde bulunan 10 000 $ m da
ğıtımı T. C, Merkez Bankası Genel Müdürlü
ğünce yapılmaktadır. Sanayici kotasında yer 
alan 225 000 $ m 110 000 1 Sanayi Bakanlığınca, 
.115 000 ise odalar birliğine yapılmıştır. 

10 ncu kotada mezkûr malzeme idn sanayici 
bölümünde $ 250 000, ithalâtçı bölümünde de 
Ş 10 000 bulunmaktadır. 

İthalâtçı bölümünde bulunan $ 10 000 m da
ğılımı T. C. Morkez Bankası Genel Müdürlü
ğünce yapılmaktadır. Sanayici kotasında yer 
alan $ 250 000 m $ 110 000 1 Sanayi Bakanlı
ğınca, $ 140 000 1 ise Odalar Birliğince yapıl
mıştır. 

13 ve 19 ncu kotada yer alan mezkûr malze-
r/n için Sanayi Bakanlığından tahsis alan kamu 
soktörüne verilen miktar aşağıda arz edilmiştir. 
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18 nci kotadan tahsis alan firmalar : 
Tahsis 

miktarı 
Firma ismi $ 

İzmir Pamuk Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği 
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T. A.Ş. 
Ankara Sular İdaresi Genel Müdür
lüğü 
Sümerbank Genel Müdürlüğü 
İPRAŞ İstanbul Rafinerisi 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Azot Sanayii T. A. Ş. 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
T. Selüloz ve Kâğıt Fab. İşi. 
Müdürlüğü 

Genel 

T. Demir ve Çelik 1§1. Genel Müdür
lüğü 

Yekûn 
Bakiye 

Yekûn 

1 449 
16 000 

6 960 
585 

17 720 
14 570 

475 
29 540 

2 013 

4 200 

93 512 
16 488 

110 000 

19 ncu kotadan tahsis alan firmalar : 
Tahsis 
miktar?. 

Firma ismi $ 

T. Selüloz ve Kâğıt Fab. İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1 873 
Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 2 121 
Etibank Genel Müdürlüğü 5 093 
T. Demir ve Çelik İşi. Genel Müdür
lüğü " 104 
İzmir Pamuk Tanm Satış Koop. Bir
liği 3 870 
Azot Sanayii T. A. Ş. 14 646 
MaMna ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu Genel Müdürlüğü 6 010 
Sümerbank Genel Müdürlüğü 5 926 

Yekûn 39 643 
Bakiye 70 357 

Toplam 110 000 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, Sen
dikaların İşkalları Yönetmeliğinin 12 nci sıra
sında çalışan işçi sayısına dair sorusu ve Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/496) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 . 7 . 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendika

lar Kanununun 9 ncu maddesinin 3 ncü bendin
deki hükme göre çıkarılmış «Sendikaların tşkol-
ları Yönetmeliğinin 12 nci işkolu sırasındaki, 

Suni ve tabiî lâstik, kauçuk, plâstik, baka
lit, linolyum, suni muşamba ve benzeri sanayi 
ve bu maddelerden inşaat, elektrik ve sıhhi mal
zeme, ev eşyası ve her çeşit eşya imalâtında ça
lışan işçi sayısının Çalışma Bakanı tarafından 
yazılı olarak tarafıma bildirilmesine aracılığı
nızı dilerim. 

Saygılarımla. 
28 . 9 . 1967 

Ankara Milletvekili 
Rıza Kuas 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 9.1.1983 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1014-5/150 

Konu : Ankara Milletvekili Rıza 
Kuas'm yazılı önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün ve Geneî Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/496 5129-30823 
sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın 28.9.1967 
günlü yazılı soru önergesinde sözü edilen husus 
incelendi. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğünden verilen bilgiye göre Sendikaların Işkol-
ları Yönetmeliğinin 12 nci sırasında kayıtlı, 
6/4405 sayılı prim tarifesinin büyük grup (30) 
da tasnif edilmiş işyerlerindeki Eylül 1966 ayın
da çalışan sigortalı sayısı 9 408 dır. 

Bilginize arz ederim. 
Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

4. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Keban Barajı sebebiyle istimlâk olunan arazile
rin vergilerine dair soi'usu ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükanhn yazılı cevabı (7/503) 
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9 . 10 . 1937 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

Soru : 1. Keban Barajı inşaatı sebebiyle su 
altında kalan gayrimenkullerin tesbiti sonunda, 
özel idare vergi defterinde yazılı miktardan 
fasla olan dönümler için mahallî ösel idareler 
10 yıllık vergiyi maliklerinden tahsil etmeye ça
lışmaktadırlar, îstenen vergi istimlâk bedelinin 
gayrimenkul maliklerine verilmesinden önce is
teniyor. önce istenen vergi tahsil edilmeyince is
timlâk bedelleri verilmiyor. Fakir vatandaş is
timlâk bedeli eline geçmeden önce istenen ver-' 
giyi bulup vermekte zorluk çekiyor, Bu sebeple 
istimlâk bedeli arazi sahiplerine ödendiği anda 
istenen vergi parasının istimlâk paramdan ke
silmesi suretiyle tahsili mümkün olabilir. Böyle 
bir kolaylık Bakanlığınızca düşünülüyor mu? 
Düşünülüyorsa Tunceli ve Elâzığ Valiliklerine 
emir verilmesi gerekiyor mu? 

2. Tunceli iline bağlı Hozat ilçesi C, H. P. 
ilçe idare kurulumuz 4 . 9 . 1967 gününde kon
gresini yaparken saat 10,30 da Hozat Özel îda-
ro memuru Hilmi Kartal kongrenin yapıldığı 
salona giderek,, toplantıda bulunan partimizin 
görevlisi ve delegesi olan köy muhtarlarına hita
ben «kaymakamlıkta toplantınız vardır, kongre
yi bırakıp gelmediğiniz takdirde hakkınızda ka
nuni muamele yapılacak ve muhtarlık vazifele
rinize son verilecektir.,.» demek suretiyle muh
tarların kongreyi terk etmesine sebebolduğu gi
bi kongrenin intizam ve havasını bozmuştur. Bu 
durum şifahi olarak partimiz ilçe başkanı tara
fından kaymakama bildirilmiş ise de her hangi 
bir muamele yapılmamıştır. 

Anayasamızın ve Siyasi Partiler Kanununun 
teminatı altında olan partimizin Hozat ilçesi 
kongresinde bu şekilde yapılan kanun dışı ha
reket hakkında Bakanlığınızın bir tahkikatı 
var mıdır? Varsa Hozat Kaymakamı ile özel ida
re memurunun yarattıkları bu kanun dışı olay 
hakkında Bakanlığınızca ne gibi bir muamele 
yapılacaktır? 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 29 . 12 . 1967 
Mahallî îd. Gn. Md. 

Şb. Md. : 1. D. Es. Mua. 
012 - 202 -1/29277 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 5165/31147 * 7/503 sayılı 
yazıları : • 

Tunceli Milletvekili Sayın Hasan Ünlü'nün : 
1. Keban Barajı inşaatı sebebiyle teşekkül 

edecek göl sahası içindo kalan ve istimlâke 
tâbi tutulan arazilerin maliklerinden vaktiyle 
tahrir dışı kalmış ikısımılan için 10 yıllık vergi 
tahsiline tevessül edildiği ve istenen vergi tah
sil ecülmodikçe istimlâk bedelinin ödenmediği; 
ve 

2. Tunceli iline bağlı Hozat ilçesinde 
4 . 9 . 1967 tarihinde yapılan C. H. P. Üçe 
Kongresinde delege olan köy muhtarlarının 
ilçe Özel İdare memura tarafından başka bir 
toplantıya çağrılmak ve gelmiyenlerin muh
tarlıktan çıkarılacakları ifade edilmek sure
tiyle kongre düzeninin ihlâl edildiği; hakkın
daki yazılı soru önergesi üzerine gerekli in
celeme yaptırıldı. 

Bu incelemeden anlaşıldığına göre : 
1. Keban Barajı inşaatı sebebiyle teşek

kül edecek göl sahası içinde kalan ve özel 
idare vergi dairelerinde, mutasarrıf veya ma
likleri adına, kayıtlı bulunnuyan araziler için 
ger<k Elâzığ ve gerekse Tunceli valiliklerince 
19G1 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 63 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
«tadilât» yoliyle yeniden kıymet takdiri yapıl
makta ; 

| Vergi kaydı mevcudolup da istimlâk es
nasında yüzölçümü bu kayıttan fazla gelen 
araziler için ise aynı kanunun 70 nci maddesi 
gereğince fazla gelen miktar hakkında o ara-

j sinin kayıtlı kıymetinden beher metre kareye 
| isabet eden kıymet esas tutularak vergi tarh 

ve tahakkuk ettirilmekte; 
j Bu suretle tahmin ve takdir olunan kıymet 
I ve iratlardan yine sö^ konusu Kanunun tahak-
| kuk zamanaşımına ilişkin 114 ncü maddesi uya-
I nnca 5 yıllık vergi alınmaktadır. 



M. Meclisi B : 27 15 . 1 . 19G3 O : 1 

Bu itibarla 10 yıllık vergi salınmasına ka
nuni imkân ve bu yolda bir tatbikat bulunma
maktadır. 

Diğer taraftan, istimlâk olunan gayrimen
kullar için usulünce tahakkuk etmiş ve inti
kal muamelesine kadar tahsil 'edilmemiş bulu
nan vergiler, tapu muamelesi sırasında mükel
lefleri tarafından verildiği takdirde tahsil 
olunmakta; vergi borcunun istimlâk bedelinin 
ödenmesi sırasında alınmasını istiyen mükellef -
lorden ise ilgili daire veya paranın yatırıl
dığı bankaya yazılan yazılar ile; istimlâk be
delinin tediyesi sırasında kesilerek özel idare 
vergi diareîerine yatırılmaları sağlanmaktadır. 

Bu tatbikatın isa mükelleflere zorluk çı
karma maksat ve mahiyetini taşımadığı zahir
dir. 

2. Tunceli iline bağlı Hozat ilçesinde 
4 . 9 . 1967 tarihinde yapılan O. H. P. ilçe 
kongresinde delege olan köy muhtarlarının ilçe. 
Özol İdare memuru tarafından başka bir top
lantıya çağmlmak ve gelmiyenlerin muhtar
lıktan çıkarılacakları ifada edilmek suretiyle 
kengre düşeninin ihlâl edildiği hakkındaki ko
nuya gelince : 

Bu yıl Tunceli'de Sağdık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca B. O, G. Kampanyası faaliyetinde 
bulunulmuştur. 

Hor ilçede olduğu gibi ilgili Hozat ilçesi 
muhtarlarına da bu kampanyanın programı ve 
aşı hakkında bilgi, verilmesi kampanya gö
revli ve sorumluları tarafından lüzumlu görü
lerek Tunceli Valiliğinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürlüğü ifadeli 10 . 8 . 1967 gün ve 
1378/19 - 1 sayılı yasası ile mahallî kaymakam
lıktan 4 . 9 . 1987 tarihinde saat 10 da muh
tarların topüu olarak hazır bulundurulması 
istenmiştir. Kaymakamlık, İlçe Jandarma B. 
Komutanlığına sağlık dairesinden yazdığı 
23 . 8 . 1967 tarihli bir yazı ile bu gereğin ye
rine getirilmesini istemiş ve komutanlıkça ge
rekli tebligat yapıldığından köy muhtarları 
mezkûr günde üçe merkezine gelmişlerdir. 

Muhtarların kaymakamlıkça merkebe davet 
edildiğini haber alan G. H. P. ilçe teşkilâtı, 
muhtarları kongre için tekrar toplamanın zor
luğunu göz önünde bulundurarak bu vesileden 
yararlanmayı düşünmüş ve B. ö. G. Kampan
yası toplantısının öğleye kadar biteceğini de 

tcCmıin ederek 4.9.1867 günü saat 13 te kong
resin yapılması için hazırlığa tevessül etmiş
tir. 

Aıieak saat 10 da ilkokul salonunda yapıl
ması kararlaştırılmış bulunan B. C. G. Kampan
yası toplantısının, salonun haz:r olmayışı se
bebiyle gecikebileceğim nazara alan parti ilgi
lileri kongre saatini öne alarak kongreye baş
lamışlardır. Fakat ilkokul salonu bu esnada 
hazırlanmış, bulunduğundan ilçe özol İdare me
muru kongrenin yapıldığı kahvehaneye giderek 
ilkokuldaki toplantının bağladığından ilgilileri 
haberdar etmiştir. 

O. H. P. ilçe teşkilâtı yetkilileri do muhtar
ların ilçe merke.T.n-3 davetin asıl sebebini psk 
iyi bildiklerinden bir ara karan ile kongreyi 
saat 11 e toh'r etmişler ve bu saatte tekrar top
lanarak kongreyi tamamlanmışlardır. 

Hozat ilçesi O, H. P. îleç Başkanı (Müslim 
Polat) tarafından Kaymakamdık makamına ya
zdan ve bir örneği ür ik olarak sunulan 
35 . 11 . 1987 glm ve .1.0 sayılı yassında da ifa
de edildiği gibi söz konusu parti kon gresin n 
düzenini bozmak kasdiyh ilçe Kaymakamı ve 
Özel İdare memuru tarafından yamlmış her 
hangi bir kanunsuz işlem ve davranış bulun
mamaktadır, 

Arz ederim. 
Dr, Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

T. C. 
Hozat îîeesi 
O. H P. îlçe 

İdare Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 10 

• Kaymakamlık Makamına 
İlgi : 53 . 11 . 1367 g'm ve Yazı îsbri Ka

lemi 1930/3*19 sayılı yazıya : 
Kaymakamlıkla 4 . 9 . 1937 günü muhtarlar 

toplantısı, vap'la^ağı partimizee haber a^nraea 
bu fırsattan istifade ile parti kongresi yak
mak xsted;'k, gerekli formaliteyi tamamladık. 
4 . 9 . 1907 günü saat'13,00 te kongrenin ya-
pümas.1. takarrür etti, mezkûr günde Kayma
kamlıkça yap^asak toplantının saa!i geldiği 
halde gösikmesi üzerine o toplantının öğleden 
sonraya kalması halinde kongremizin aksıya-
ca '̂j. ve köylülerin köylerine gen kalacağı dü-
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şüncesiyle Kajnnakamlık toplantısına kadar 
kahvede toplanıldı, kongreye bağlandı. Bu sı
rada Kaymakamlık toplantısını düzenlemiş ola
cakken kongre salonuna gelen özel İdare me
muru tarafından toplantının yapılabilmesi 
için muhtarların ilkokula gelmesi duyuruldu. 
Bunun ürerine bir ara kararı alınarak kongre 
öğlenden sonraya bırakıldı. Bundan sonra 
Parti Başkanı Mlislim Polatea özcü tda?e me
murunun b? hareketinden Kaymr kamın şah
san haberdar olup olmadığı öğrenilmek isten
di. Kaymakam Vecdi Goniü'de toplantımı? 
gecikmeni B. C. G. Kampanyan için dışardan 
galen elemanların programının aklamasın? 
sebeboîaca.ğından ve 0. H. P. li olımyau muh-
tarlamı beklemesin", gerektireceğimden mah
zurlu olacağını bu sebeple evvelce karsrlar.tm-
lan saatte toplantıyı yapmak için haber gön
dermek zorunda kalındığını söyledi. Bu cevap 
parti te^kitötımızca mâkul karşılandı. 

Fakat daha sonra meselenin iç yüzünü bil-
miyenler ve bfw. maksatlılar tarafından kong
remizin dağıtıldığı dedikodusu çıkarılınca ka
mu oyunun aydınlatılmağı ve tarafsızlığından 
emin olduğumun idaroaıtea leke gelmemesi 'cin 
durumu parti 'kademelerine intikal etirdik, 

Esasen Kaymakam Vc-cdi Gönü] dedikodu
lardan sonra C. H. P. Başkanını çağırarak de 
dikodulardan bahisle bir şikâyetiniz var mı 
diye sorduğunda şikâyetimiz olmadığı belirt :!-
mitşir. Bu olay hakkmda hor hangi b5r tale
bimiz yoktur. Olaym kanunlara vo mev^a'a 
da aykırı olmadığı samimî kanaatinde olduğu
muzu arz ederim. 

25 . 11 . 1967 
0. H. P. Balkanı 

Müslim Polat 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Çukurova ve Ege Bölgesinde pamuk yerine So
nara - 64 buğdayı ekilmesine dair sorusu ve Ta
rım Bakanı Bahri Dağdasın yazılı cevabı. 
(7/505) 

5 . 10 . 1067 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cı olmanızı rica ederim. Saygılarımla. 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

1. — Yurdumuzun klâsik ihraç ürünleri
nin basında galon pamuk nıalısuiündeki istih
sal arlısı di3 pazarlarda rekabet halinde bu
lunduğumuz bâzı ülkelerde dikkatle izlenmek
tedir. Türk pamuklarının kalite ve fiyat bakı
mından, Avrupa Ortak - Pazar ve anlatmalı ül
kelerde aranır bir ürün elması karşısında, di
ğer pamuk ihracatçısı ülkeler ve bu arada 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince, is
tihsalimizi azaltmaya ve ihtiyacımızı yavaşlat
maya sebcbolabüccek her hangi bir telkinde 
bulunulmuş mudur? 

2. — Türkiye'nin sınai bitkileri ve özellikle 
pamuk tarımı yapılan iklim kuşağında, Çu
kurova vo Ege'de, pamuk yerine Sonara - 64 
adındaki bir buğday ürününün ekimini teşvik 
için harekete geçen bakanlığımızın bu kararı, 
her hangi bir bilimsel araştırmaya ve bu araş
tırmaya dayanan Hükümet kararına istinadet-
mekte midir? 

3 . — Amerika'dan ithal edilen Sonara - 64 
tipi Meksika buğdayının ithali için ne kadar 
döviz harcanmıştır? 

4. — Birçok numuneleri bitli ve çürümüş 
olarak üreticiye intikal eden bu tohumluklar, 
yurda sokulurken her hangi bir kontroldan ge
çirilmiş midir? 

5. — Sonara - 61 tipi Amerikan menseli 
buğdayların ekiminin artırılması politikası ile 
birlikte, bu buğdayın özelliklerine uygun ta
rım alet ve makinaları, nereden ve nasıl sağla
nacaktır? Bunun için ne kadar döviz harcana
caktır? 

6. — Sonara - 64 buğdayının ekimini de
netlemek ve çiftçimize bu tarımın özelliklerini 
öğretmek üzere, yurdumuza ne kadar yabancı 
azman getirilmiştir? Bu uzmanlara nereden ma
aş verilmektedir? Bu uzmanların yurt içindeki 
çalışmaları kontrol edilmekte midir? 

7. — Sonara - 64 tipi buğday ekiminin ge
nişletilmesi ile, bu bölgelerimizdeki pamuk 
skimi ne oranda daraltılmış olacak, üretim kı-
sıtlamasiylc ihracatımızda pamuğun azalmasın
dan ne kadar döviz kaybımız olacaktır? Bu 
kayıp hangi madde ile ikame edilecektir? 

8. — Bol su, kimyevi gübre, mücadele ilâcı 
ve özel araç ve aletle yapılan teknik tarım isti-
yon buğdayın ekiminin teşviki adı geçen mal
zemenin ithal hacmmda yeni artışlar meydana 
getirecek midir? 
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T. 0. 8 . 1 . 1963 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Müşaviri 

989 - 556 

Konu : M. Şükrü Koç'un önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/505 - 5168/31080 sayılı 
yazı : 

Çukurova ve Ege bölgesinde pamuk yeri
ne Sonora - 64 buğdayı ekilmesine dair Aydın 
Milletvekili M. Şükrü Koç tarafından bakan
lığıma yöneltilen soru önergesi tetkik edildi. 

Konu ile ilgili cevaplanınız aşağıdadır. 

1. — Meksika menşeli buğday tohumlukla
rı ve bunların pamuk rekoltesine tesiri ile alâ
kalı gibi görünen bu sorunun mealinden; Türk 
Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
hürriyetlerinin âdeta şu veya bu şekilde yaban
cı bir devletin tehdit, tazyik ve yönetimi altın
da bulunduğu, getirilen Sonora buğdayları va
sıtası ile pamuk müstahsili ve Türk Milletinin 
bundan geniş ölçüde zarar göreceği düşünce ve 
kanaati bulunduğu sezilmektedir. Şayet öner
genin konusu tekniğe müteallik olsa idi geniş 
ölçüde gerekse cevap elbette verilecekti, hal
buki tevcih edilen soruda yukarıda temas edil
diği gibi Türk Milletinin hükümranlığını ve 
Hükümetinin otoritesini zedelemeye matuf baş
ka bir maksadın bulunduğu şüphesini uyandır
dığından cevabımız çok kısa olacaktır, şöyle ki; 

Pamuk üretimimizin kendi ekolojisi içerisin
de artırılması için şimdiye kadar teşebbüs edil
memiş ve bu yüzden geniş ölçüde rekolte dü
şüklüğüne sebebiyet veren bütün mâni faktör
leri bertaraf etmek maksadiyle ilmin ve tek
niğin icabı olan herşey yapılmaktadır ve ya
pılacaktır. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyml'ın, 
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Gökçekol bayırı
nın düzeltilmesine dair sorusu ve Köy îşlerı Ba
kam Turgut Tokef'in yazılı cevabı (7/516) 

18 . 10 . 1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Ba
kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Bizzat yerinde gördüm. Sakarya - Hendek 
ilçesinin ikramiye, Sarıyer, Camili, Aşağıçarığı 
Kuru, Yukarıçarığı Kuru, Çamlıca köylerinde 
yaşıyan köylümüz, dik ve bozuk bir yol yüzün
den çile ve ıstırap çekmektedir. 

Bu yolun Gökçekol Bayırı adiyle anılan kıs
mında kazalar olmakta, halkın hayatı tehlikeye 
düşmekte, köylü her an ölümle karşı karşıya 
bulunmadadır. 

Şimdiye kadar bu bayır bir türlü düzeltilme-
miştir. 

17 . 10 . 1967 Salı ç:ünü 6 köy halkının bu-
Innduğu bir otobüs bu dik bayır yüzünden ölüm 
tehlikesi atlatmış, çok şükür ki, bir mucize ka
bilinden ölen olmamıştır. 

Bu yol yapılmazsa, bu sert ve dik bayır dü-
zeltilmezse, hele kış aylarında pazar için ilçeye 
inen köylülerin her an hayatları tehlikede ola
caktır. 

Hükümetin bu yolu ve bayırı düzeltip yap
maması karşısında meydana gelecek kazaların 
sorumluluğu ilgili bakanlığın olacaktır. Bunu 
hatırlatmak isterim. 

Bütün bu sebeplerle : 
1. 6 köy halkının gelip geçtiği ve iki ilçeyi 

birbirine bağlıyan Gökçekol bayırının düzeltil
mesi şarttır. Bu yol derhal ele alınmalıdır. 

2. Bu dik bayırın düzeltilmesi ve yapılması 
RG zaman sağlanacaktır?. 

3. Bakanlığınız bu ise ne zaman başlıyacak 
vo bitirecektir? 

T, C. 
Köy İşleri Bakanlığı 9 . 1 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı: 37/00120 

Konu : Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal'm soru öner
gesi. 
T. B. M. M. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 11 . 1967 tarih ve Genel Sekreter

li!?: Kanunlar Müdürlüğü 5227/31661/7/516 sa
yılı yazıya. 
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Gökgekol ba
yırının düzeltilmesine dair Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal tarafından verilen yazılı soru 
önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Gökçekol ba
yırının düzeltilmesine dair Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal tarafından Bakanlığıma yönel
tilen yazılı soru önergesinin cevabını arz ediyo
rum. 

Koy yollan yapım ve balam programları ma
lûmları olduğu üzere iller tarafından yapılıp 
il genel meclislerinden geçirilmek suretiyle Ba
kanlığıma intikal ettirilmektedir. Bu prosüdüre 
uygun olarak Sakarya ilince mevcut şartlar ve 
imkânlara göre yaptığı 1967 yık çalışma prog
ramında yer alan : 

Akyazı ilçesi ilt - Yağcılar - Eski konak - Ye
ni konak - Çınarlık arası köy yolu bakımı 1967 
yık ilk baharında yapılmıştır. 

Tehlikeli Gökçekol bayırınm da dâhil bulun
duğu Hendek - ikramiye - Sarıyer - Camili -
Çınarlık köy yollarının onarımına, Hendekte ça
lışan ekip takviye edilmek suretiyle 12 .12 .1967 
tarihindo başlanmış olup, tamamlanmasına çalı
şılacaktır. 

7. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Sümerbank Nazilli Basma Fabrikasının satınal-
dı-ğı pamuğa dair sorusu ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/532) 

6 . 11 . 1967 
Millet Meclisi Baskankğına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi dilerim. Saygılarımla. 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

1. Bakanlığınıza bağlı Sümerbank Nazilli 
Basma Fabrikanın yıllık stok ihtiyacı olan çi
ğitli pamuk miktarı nedir? 

2. Bu yıl adı gecen fabrikanızın sadece 
3 milyon kilo civarında çiğitli pamuk aldığı doğ
ru mudur? 

3. Üreticiden alman pamukların bedelleri
nin iki ay sonra ödeneceği hakkında Fabrika 
Müdürlüğünce yapılan ilân, bir Hükümet kara

rma mı dayanmaktadır, yoksa Fabrika idaresi
nin kişisel tutumuna mı bağlıdır? 

4. Sümerbank Basma Fabrikasına pamuk 
satan üreticilerin, bedelin geç ödenmesi sebebiy
le, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine ve borç para aldıkları şahıs ve kurumlara 
borçlannı ödeyemedikleri, bundan dolayı da, 
protestolara hedef teşkil ettikleri, haciz karar
larına muhatap bulundukları söylenmektedir. 
Bakanlığınıza bu hususta şikâyetler vâki olmuş 
mudur? 

5. Devlet Fabrikalarının ham madde ihti
yaçlarını, doğrudan doğruya üreticiden sağla
maları mamullerin ucuzluğuna etki de bulunmas 
mı? 

6. Sümerbank Basma Fabrikasının yıllık 
10 milyon kilo pamuğa ihtiyacı bulunduğu hal
de, bunun sadece 3 milyon, kilosunu köylüden 
ortalama 227 kuruştan satmaldığı, müstahsil 
Devlet Fabrikasına pamuk satmaya istekli bu
lunduğu devrede, ürün bedellerini ödememek su
retiyle, üreticinin mahsulünü ösel sektöre 215 -
221 kuruştan satmaya mecbur bırakıldığı, böy
lece hem köylünün mahsulünün ucuza satılma
sına, hem de köylüden ucuz pamuk alan özel sek
törün pamuklarını borsada yüksek fiyatla alıp 
Devlet fabrikasının ham madde ihtiyacının pa
halıya mal olmasına sebebolduğu söylenmekte
dir. Yalnız Nazilli Fabrikasının 7 milyon kilo 
eksik stokunu tamamlamak için, özel sektöre 
3,5 - 4 milyon lira fazla para ödemek zorunda 
bırakıldığı, iddiası doğru mudur? 

7. Satın alınmış bulunan 3 milyon kilo pa
muğun bedelinin biran önce ve derhal ödenmesi 
hususunda Hükümetinizce her hangi bir karar 
verilmiş midir? 

T. 0. 
Sanayi Bakanlığı 6 . 1 . 1968 

Müsteşarlık Yazı tşleri Bürosu 
Sayı: 9/10 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar Müdürlüğü 10 . 11 . 1967 ta

rih ve 5295/32103 - 7/532 sayılı yazılar : 
Sümerbank Nazilli Basma Fabrikasının satm-

aidı.ğı pamuğa dair, Aydın Milletvekili M. Şük
rü Koç'un yazılı soru önergesine cevabımız ili
şik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
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Aydın Milletvekili Sayın Şükrü Koç'un ya
zılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabı
dır : 

1. Müessesenin 1063 yûı pamuk ihtiyacı 
3 550 ton olduğundan. 1967 - 1963 şosonumla, 
çeşitli kalitede 10 200 Kg. .çiğitli pamuk almma&t 
programlastırılmıştır. 

2. Müessesece, önergenin verildiği 611... 1067 
tarihi itibariyle, değişik kalitede 22^54 kuruş 
ortalama fiatla 13 563 C98 TL tutarmda, 
6 012 783 Kg. çiğitli pamuk s ıtınnl inmiştir. 
Bu miktar, önergede belirtilen miktarın iki kı
tından daha fazla olup, ihîiyacm \W.e ikisine 
eşittir. Geçen jû aynı devrede G D00 709 Eg. 
çiğitli pamuk alınmıştır. Bu yû pamuğun yetin
me durumu ve piyasa şartlarıma göre. bu tari
he kadar olan mubayaada büyü!: bir noksanlık 
olmadığını göstermektedir. 

21 . 11 . 1967 tarihi itibariyle, 13 878 213 
Tl. tutarında 6 173 241 Kg. çiğitli pamuk mu
bayaa edilmiştir. 

3. 3 Ekim 1967 tarihine kadarla, mûbavaa--
larda Ödemeler peşin yaruîrrn?t?r. Süraerbank'm 
malî durumu doIayLsiyle, bilahara ödemelerde, 
pamuk piyasasında normal olan (rrorek Taris vs 
gerekse tüccar mubayaalarında olduğu gibi) 
kısa süreli gecikmeler olmuştur. Bu ?-?ibeple, bâ
zı şikâyetler vukubulmus. Sümerbaukm piyasa
dan çekilmesinin, müstahsil aleyhime olacakı na
zarı itibara alınarak, ödemelerde en fasla iki ay 
gecikme olabileceği duyurulmuştur. Bu husus 
bir Hükümet kararı olmayıp, Süm.erbank Genel 
Müdürlüğünce şikâyetleri önlemek bakımından 
alman bir tedbirdir. 

4. Müstahsil durumu yani ödemenin en gec 
iki ay sonra yapılacağını, bilerek. pamuk teslim 
ettiğine göre, protestolara veya hızız kararma 
muhatabolmada müessesenin ilcisi bulunmamak-
tadır. 

5. Müessese pamuk ihtiyacının tamamının 
zamanında ve çiğitli olarak temin edilmesi, ma
liyete etkisi olan önemli bir faktördür. Bu du
rum nazara alınarak; ihtiyacın tamamının ilk 
elden ve çiğitli olarak satmaîmmasma önem ve
rilmektedir. Niteldin, 1066 - 1967 şosonunda bu 
.suretle karşılanamıyan ihtiyaç bakiyesi, yalnız 
81 ton mahlıç pamuk sat'.nalmmıştı. Devanı elen 
ou sezonda ise, halen yalnız çiğitli pamuk sa 
tmalınmaktadır. 

15 . 1 .1963 O : 1 

6. Sümerbank Nazilli Müessesesinin yıllık 
ihtiyacı olan 10 milyon kilonun, önerge tarihin
de 6 milyon kilodan faslası mubayaa edilmiştir. 
Ego bölgesinde çiğitli pamuk satışları, Aralık 
ay. sonuna, hattâ Ocak ayı o atalarına kadar de-
vt%ıu ektiğine göre, ihtiyaç bakiyesinin de temm 
odilmesmo çalışdacağ*. tabiîdir. 

Bu. sebeple, önergede belirtilen; halen 3 mil
yon kilo mubayaa edildiği, ilerde 3,5 - 4 milyon 
lira fanla ödeme mecburiyetinde kalınacağı şek
lindeki iddialar varit değildir. 

Müessesece: 21 . 11 . 1967 tarihi itibariyle 
13 878 218 Tl. bedel mukabilinde, 0 173 041 Kg. 
çiğitli 'satmalmmış bulunmaktadır. 

Bu alımlarla ilgili tediyeler 25 . 11 . 1067 
tarihinde tamamen tasfiye edilmiştir. 

7. Pamuk satıcılarının yaptıkları ihbarlarla 
ilgili hususu tetkik ve tahkik etmek üzere; Sü-
raarbank G-enel Müdürlüğünce, Teftiş ve Kont
rol Müdür Muavini görevlendirilmiş olup, ma
hallinde yaptığı tetkik ve tahkik sonunda; mü
essesece yapılan işlemlerin kanun ve mevzuat 
hükümlerine ve teamüllere uygun bulunduğu tes-
Mt edilmiştir. 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bâzı yerli ve yabancı firmaların aldıkları tütün 
miktarı ile ortalama alın fiyatlarına dair soru
su ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim T ekin'-
in yazılı cevabı. (7/538) 

3 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
isimleri ekli listede gösterilen yerli ve ya

bancı firmaların, Ege, Marmara, Karadeniz 
mahsulü olarak 1965 ve 1966 yıllarında aldık
ları tütün miktarı ile ortalama alış fiyatları
nın Tekel Bakanlığınca bir liste halinde yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerini arz 
ederim. Saygılarımla. 

Mustafa Ok 
Manisa Milletvekili 

Yerli Firmalar : 
S. Y. Nuri Karagözoğlıı 
Abdi Fuat Akev ve Ş. sı 
Austro - Türk Tütün A. Ş. 
Türkiye Tütünleri A. Ş. 
Felemenk - Türk Tütün A. Ş. 
Mehmet Kavala ve Ort. 
Nuri Rodop 



M. Meclisi B : 

Emin Kemal Yemeniciler 
Ege Tütün Maurice ve Ort. 
Tanat Ticaret 
Şark Tütün Ltd. Şti. 
Türktab Ticaret A. Ş. 
Tütüntex Ticaret A. Ş. 
Boyalı Koli. Şti. 
Şükrü Tezol Halefleri 
Ezel Baltalı 
Elhan özgener 
Harman Koli. Şti. 
Nevres Gökçe 
Sanver Ticaret Ltd. Şti. 
İncirtaş 
Nuri Boyalı 
Harald Klearen 
Anadolu Tütün Tic. Ltd. Şti. 
Fcvsi Siîat Kaplan 
Mümin Genroğlu 
İsmir Yaprak Tütün Ltd. Şti. 
Gelen Tütün Tic. Ltd. Şti. 
Nedim Roclop 
Stanley A. Peartre Ş. sı. 
Vefa Borovalı 
Mahmut Tmas 
Fatma Zehra Erboy 
A. Erman - F. Ataman 
Setolıatt>.n Kaya 
Halil Kardıçalı 
Aranan Tütün 
Sabri Fetvacı ve Ort. 
Süleyman Halhoğlu 
Sezai Mümtaz Kavalcıoğlu 
Tikveşli H. Kavadarlı 
İstrati Papahristo 
İzmir Tic. Ltd. Şti. 
Şükrü ve Holü Aksoy 
A. Cemal Çapraşık 
Muvaffak lyimen 
Nuka Ticaret ve Sanayii 
Umur Koli. Şti. 
Mehmet Kaya 
Fahrettin Lay 
Fahrettin Gözoğlu 
Hasan Tütün 
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i M. O. Onbaşıoğlu Halefleri 
Yüncüler Koli. Şti. 
Tarım Ticaret 
Mübeccel Kardıçalı 
Nuri Yağlıkçı 
Emir Arif Tüksal 
İhsan Ağar 

j Vangol Haydopulos 
Pumaro Türk Tütün A. Ş. 
Taşan Koli. Şd. 
Mehmet Bodur 
Mehmet Alpay 
Akın Umur 
M. Kemal özden 
Hasan Çalan 
Yabancı Firmalar : 
Geri Tobacco Company 
Tb.3 Standart Commercial 

I Tobacco Company ine. 
I Socotab Leaf Tobacco 
j Sıüoror Prcres ve Ş~ı. 

Siemssen Thıüese and Oomp. 
Etamlic-mcnt Tabacus 

T. C. 29 . 12 . 1967 
Gümrük ve Tokel Bakanlığı 
Tetkik ve murakabe Heyeti 

Esirliği 6363 

Konu : Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok'un yazılı so
ru önergesi. 

İlgi : Genel Sokreterlik (Kanunlar Müdür
lüğü) 8 . 12 . 1967 tarih ve 6504 sayılı yazı-

Yerli ve yabancı firmaların Ege, Marmara. 
ve Karadeniz bölgelerinde 1965 ve 1960 yılları 
mahsulünden salınaldıklan tütün miktan ile 
ortalama alım fiyatları hakkında, Manisa Mil
letvekili Mustafa Ok tarafından, 13 . 11 . 1967 

; tarihli yazılı soru önergesiyle istenilen malû-
j matı havi cetveller ilişikte sunulmugtur. 
I Arz ederim. 
i Gümrük ve Tekel Bakanı 

İbrahim Tekin 

3G5 - — 



Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un 13 . 11 . 1987 tarihli yazılı sora önergesine ekli lis 
yazılı tütün tüccarlarının Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde 1985 -1966 yıllan m 

satmaldıkları tütün miktan ile ortalama alım fiyatlarını gösterir cetvel. 

1 9 6 5 
Sıra 
No. 

1 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
23 

Tüccarın adı ve soyadı 

S. Y. Nuri Karagözoğlu 
Abdi Fuat Akev 
Austro Türk T. 
Türkiye Tütünleri A. Ş. 
Felemenk T. Tütün 
Mehmet Kavala ve Ort. 
Nuri Rodop 
Emin Kemal Yemeniciler 
Ege Tütün Maarice ve Or. 
Tanat Ticaret 
KJilİ'irl XÜ'İ>Ün 

Türk Tab. Tic. 
Tütün Tes Tic. 
Boyalı Kol. 
Şükrü Tezel ve Halef. 
Ezel Baltalı 
Elhan Özgener 
Harman Koli. Şt . 
Nevres Gökçe 
Sanver Ticaret 
încirtaş 
Nuri Boyalı 
Harald Klearen 
Anadolu Tütün Tic. 
Fevzi Eifat Kaplan 
Mümin Gençoğlu 
İzmir Y. Tütün Ltd. 
Gelen Tütün Tic. Ltd. 

Ege 
Ton 

2183 
2730 
2646 
1532 
52S 
739 

692 
1130 
734 
592 
733 
555 

619 
225 
604 
864 
188 
407 
380 
307 
135 
40 

236 
274 

V.F. 

8-43 
881 
869 
785 
868 
837 

853 
818 
778 
888 
828 
718 

895 
842 
833 
874 
698 
812 
806 
790 
869 
539 
769 
865 

Marmara 
Ton 

464 
336 

90 
334 

74 

V.F. 

840 
795 

778 
798 

861 

Karadeniz 
Ton 

102 
485 
208 

85 
594 

952 

V.F. 

874 
1051 
2048 

1150 
1182 

975 

Top: 
Ton 

102 
3132 
3302 
2646 
1707 
1456 
789 
952 

692 
1130 

784 
592 
733 
555 

619 
225 
604 
864 
188 
407 
360 
307 
133 
114 
283 
274 

lam 
V.F. 

874 
875 
882 
869 
802 
980 
837 
975 

—. 
853 
818 
778 
863 
828 
718 
__. 

895 
842 
838 
874 
698 
812 
808 
790 
869 
748 
769 
865 

Ege 
Ton 

3233 
4351 
OOüu 

1483 
1033 
2201 

138 
1318 
1533 
1508 
1562 
854 

1325 

830 
181 
574 
631 

809 
175 
430 
65 
56 

141 
305 

V.F. 

811 
840 
789 
816 
750 
821 

835 
860 
785 
756 
812 
759 
794 

816 
673 
811 
817 

743 
912 
820 
703 
547 
826 
833 

Marm 
Ton 

319 
703 

61 



* 4 94 793 
43 899 

85 805 

101 8G4 

49 767 

1 9 
Sıra Ege Marmara 
No. Tüccarın adı ve soyadı Ton V.F. Ton V.P. 

29 Nedip Rodop 782 890 
30 Stanley A. Peartre S. sı 317 833 
31 Vefa Borovalı 307 831 
32 Mahmut Tınaz 151 830 
33 Fatma Zehra Erbay 230 771 
34 A. Erman F. Ataman 178 877 
35 Selâhattin Kaya 
36 Halil Kardıçah 280 853 
37 Aranan Tütün 518 847 
38 Sabri Fetvacı ve Ort. 233 818 
39 Süleyman Hallıoğlu 156 822 
40 Sezai Mümtaz Kavalcıoğlu 5 848 
41 Tikreşli N. Kavadarlı 200 821 
42 îstrati Papahristo 
43 îzmir Tic. Ltd. Ş. ti 
44 Şükrü ve Halil Absoy 
45 A. Cemal Çapraşık 
46 Muvaffak îyimen 
47 Muka Ticaret ve Sanayi 
48 Umur .Kollektif 
49 Mehmet Kaya 
50 Fahrettin Lay 
51 Fahrettin Gözoğlu 
52 Hasan Tütün 60 841 
53 N. C. Onbaşıoğlu Halef. 75 730 
54 Yüncüler Koli. Şt. 224 727 
55 Tarım Ticaret 
56 Mübeccel Kardıçah 
57 Nuri Yağlıkçı 112 775 
58 Emir Arif Tüksal 
59 İhsan Ağar 
60 Vangel Haydapuîos 

6 5 
Karadeniz 
Ton V.F. 

Toplam 
Ton V.F. 

Ege 
Ton V.F. 

Mar 
Ton 

70 948 

119 
165 

773 
743 

80 1136 
101 1035 

782 
3S6 
307 
151 
260 
178 

283 
518 
233 
153 
5 

200 

890 
826 
831 
830 
771 
877 

853 
847 
818 
822 
848 
821 

94 793 
43 899 
70 948 
85 805 

119 773 
266 788 
80 1133 
101 1065 
60 841 
75 730 
224 727 

112 775 
61 1086 61 1086 

370 
349 
555 
178 

118 
223 

802 
843 
740 
754 

330 854 

393 779 
190 793 

814 
811 

401 814 

165 805 

302 676 

93 738 

348 554 

263 
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9. — Denizli Milletvekili Atıf Sohoğlu'nun, 
Denizli'nin Tavas ilçesinde ormanla ilgili bir 
endüstri kolunun kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/551) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorumun Tarım Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi ri
ca ederim. 

13. . 9 . 1966 
Atıf Şohoğlu 

Denizli Milletvekili 

Denizli'nin, Tavas, Kale, Acıpayam ve 
Çameli bölgeleri kesif çam ormanlariyle kap
lıdır. Yalnız bu bölgede üç tane orman işlet
mesi mevcuttur. Mezkûr bölgelerin istihsal 
edilen keresteleri gayrimamul olarak başka 
bölgelere taşınmaktadır. Bölge halkının kısmı 
küllisi orman içinde yaşadığından arazi darlı
ğı sebebiyle büyük bir geçim sıkıntısı içinde
dirler. 

Bu durum nazara alınarak : 
1. Acıpayam, Eskere ve Tavas bölgelerinin 

merkezinde bulunan Tavas'da ormanla ilgili 
bir endüstri kolunun kurulması düşünülmekte 
midir? 

2. Kesif çam ormanlarının mevcudiyeti 
sayesinde hammaddenin bol miktarda mevcu-
dolması ve işsizliğin giderilmesi nazara alına
rak mezkûr bölgede böyle bir endüstrinin ku
rulmasını rasyonel görüyor musunuz? 

3. Bu bölgede bu hususta yapılmış her 
hangi bir etüdünüz var mıdır? 

4. Sizce böyle bir kuruluş orman tahri
bini önliyecek bir faktör telâkki edilmekte mi
dir? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

8 . 1 . 1968 
Konu : Denizli Milletvekili Atıf 
Sohoğlu'nun önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 11 . 1967 gün Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/551-2782/15392 sayılı 
yazı : 

Denizli'nin Tavas ilçesinde ormanla ilgili 
bir endüstri kolunun kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Denizli Milletvekili Sa
yın Atıf Sohoğlu'nun önergesi tetkik edildi. 

Konu üzerindeki cevaplarımız aşağıdadır : 

1. Tavas ve civan ormanlarında kızıl çam 
ve kara çam gibi yumuşak ağaçlar bulunmak
tadır. Bu bölgeden istihsal edilen orman ürün
leri özel sektör tarafından çeşitli kereste ima
lâtı sanayiinde kullanılmaktadır. Tavas ve 
civarı orman ürünlerinin istihsali ve depolara 
nakli mahallî işgücü ile sağlanmakta ve satı
şa arz edilen bütün ürün sıkıntısızca değerlen-
dirilebilmektedir. 

2. Acıpayam ve Eskere bölgelerinin mer
kezi bulunan Tavas'da orman ürünleri ile ilgili 
bir sınai tesisin kurulması evvelce de talebe-
dilmiş, bunun memleket iktisadiyatı bakımın
dan rasyonel olamıyacağı esbabı mucibesi ile 
istek tasvip görmemiştir. 

3. Bununla beraber bölgede ormanla ilgi
li Devlete ait bir endüstri kuruluşunun faydalı 
olup olamıyacağı hususlarının bugünün şartla
rı içerisinde yeniden etüdedilmesi için ilgili 
umum müdürlüğe emir verilmiştir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarım* 
la arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

10. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
Bursa iline bağlı kaç köyün tapulama işlerinin 
yapıldığına dair sorusu ve Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/586) 

12 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Sayın Başanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın 
Hüsamettin Atabeyli tarafından, yazılı olarak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kasım Önadım 

Bursa Milletvekili 

1. Bursa ilinin 11 ilcesine bağlı 763 köyün
den, bugüne kadar kaç adedinin tapulama iş
lemi ikmal edilmiştir. 
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2. İkmal edilmiş tapulama işlemlerinden, 
kaç hektar arazi tapuya bağlanmış ve bu hiz
metten kaç müstahsil faydalanmıştır? 

3. Çiftçimizin sahibi bulunduğu arazisinin 
tapusu olmayışı sebebiyle, hudut ihtilâfları, her 
çeşit zirai krediden istifade edememesi gibi sı
kıntıları, millî ekonomisine tarım kesiminin hâ
kim olduğu memleketimizde, ne derece ehemmi
yetle ele alınması lâzımgeldiği münakaşa bile 
edilemez. 

Bu itibarla; Bursa ilinde tapulama işlemi 
yapılmıyan kaç köy bulunduğu, tapulama mua
melesi yapılmıyan köylerin ne kadar zamanda 
tapulama muamelesine tabi tutulacağının bildi
rilmesini. 

T. C. 
Başbakanlık 20 .12 .1967 .BaşbaKanliK ı 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

A. K. Fotogrametri D. Bşk. lığı 
75.03 - 8740/11492 
Konu : Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m önergesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 12 . 1967 gün ve Kanunlar Md. 
5512/33659, 7/586 sayılı yazı. 

Bursa ili ve (11) ilçesine bağlı köylerden 
bugüne kadar kaçının tapulamasının yapılmış 
olduğu hususuna ilişkin Bursa Milletvekili Sa
yın Kasım Önadım tarafından Bakanlığıma yö
neltilmiş bulunan 12 . 12 . 1967 günlü önerge 
incelenmiştir. 

Önergeye verilen yazılı cevap, iki nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve 
rica ederim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

A. K. Fotogrametri D. R. . 
75.06 - 8741 -11493 
Sayın Kasım Önadım 

Bursa Milletvekili 
Bursa ili ile 11 ilcesine 

20 .12 .1967 

bağlı 763 köyden, 

pılmış olduğuna ilişkili olarak Bakanlığıma yö
neltmiş bulunduğunuz 12 . 12 . 1967 günlü 
önerge incelenmiştir. 

Halen Bursa il merkezine bağlı köylerle, 
Gemlik, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli ve M. 
Kemalpaşa ilçeleri tapulama hizmetine açık bu
lunmaktadırlar. 

Orhangazi ilçesinde tapulamaya başlanılma
sı hususu 15 . 11 . 1967 tarihinde onaya bağ
lanmış ve hazırlık işleri ele alınmıştır. 

Bugüne kadar, tapulaması yapılan köy ve 
parsel adediyle yüzölçümleri, il ve ilçeler itiba
riyle aşağıda gösterilmiştir. 

4 ^ 

3 :& 

bugüne kadar kaçının tapulama işleminin ya-

Bursa 
Gemlik 
Karacabey 
Yenişehir 
M. Kemal P. 
Orhaneli 

İl 
136 
29 
70 
60 

113 
122 

I 
EH 

M 

1. 3 £5 a> 
PH O3 

1 
1*1 s -

28 
5 

16 
12 
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56 

34 776 
16 258 
9 544 
15 095 

748 
63 630 

204 321 
49 414 
152 848 
106 268 
5 342 

241 465 

118 140 051 759 658 
Malûmları olduğu üzere, memleketimizin ta

pulama ve kadastro işlerinin bir an evvel ik
mali suretiyle toprağa bağlı her türlü kalkın
ma teşebbüslerinin gerçekleştirilebileceği ve va
tandaşlar arasındaki ihtilâfların önleneceği gö
rüşü Hükümet programında da önemle belirtil
miştir. 

Kalkınma plânlarımız, tapulama ve kadas
tro işlerinin (20) yılda ikmalini öngören bir he
def tesbit etmiştir. Yıllık icra programlarının 
gerçekleştirilebilmesi için lüzumlu vasıtaların 
sağlanmasına bütçe imkânları içinde çalışılmak
tadır. 

Bursa ilimizdeki tapulama faaliyetine 1968 
yılında hız verilecek tedbirler alınacaktır. 

Tapulama işlerinin seyri ve ikmali, bölgele
rin arazi özelliğine ve mahallî şartlara göre de
ğişmektedir. Bu cümleden olarak Orhaneli ilçe
sindeki orman ihtilâflarının tapulama işlerini 
aksattığı görülmektedir. Binaenaleyh, tapulama 
faaliyetlerine hız verecek tedbirlerin alınacağı
nı, ancak il ve ilçelerdeki işlerin bitiş tarihi 
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hakkında bu nedenlerle kesin bir bilgi verme
nin mümkün olamıyacağını takdirlerine saygı 
ile arz ederim. 

İmza 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kar, 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
kovuşturma açıldığına dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Faruk S il kan'm yazılı cevabı (7/591) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile ar.? ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Hükümetiniz kurulduğundan beri kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında 
idari tahkika açılmış, ne kadar köy muhtarı ve 
belediye başkanı işten el çektirilmiştir? 

2. Yapılan bu tahkikatlarla mahkemeye 
ssvk edilen belediye bakkam ve köy muhtarın
dan kaç tanesi mahkûm olmırtur? j 

; 
T. C. ' 

İçişleri Bakanlığı 29 .12 .1987 
Hususi Kalem Müdürlüğü j 

Sayı : 1/3049 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 15 . 12 . 1967 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/591 - 2867/16304 sa
yılı yazılan. 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu ta
rafından sözlü olarak verilip, Genel Kurulun 
13 . 12 . 1967 tarihli 16 ncı Birleşiminde yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talebettiği «Kaç be
lediye başkanı ve kaç köy muhtarı hakkında 
idari tahkikat açıldığı ve sonucunun ne olduğu
na dair soru önergesi üzerine yapılan inceleme 
sonucunda : 

1. Hükümetimiz kurulduğundan soru öner
gesinin verildiği 4 . 11 . 1966 tarihine kadar 
233 belediye başkanı ve 3 840 köy muhtarı hak
kında idari tahkikat açıldığı, 7 belediye başka
nı ve 112 köy muhtarına işten el çektirildiği, 

2. Yapılan tahkikatlar sonucu mahkemeye 
sevk edilen belediye başkanlarından 1 i ve köy 
muhtarlarından 29 unun mahkûm olduğu, 

Haklarında idari tahkikat açılan belediye 
başkanı ve köy muhtarlarının çokluğuna rağ
men, mahkûmiyet kararı verilenlerin çok az olu
şunun, bir kısım suçların 780 sayılı Af Kanunu
nun şümulüne girmesi dolayısivle tahkikat dos
yalarının işlemden kaldırılmasından, bâzılarının 
sonuçlanmaması ve mahkemelerce karara bağ
lanmamasından ileri geldiği, 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

içişleri Bakanı 
Dr. Faruk Sükan 

• • 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (S. Sayısı : 462) 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADİYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubalışıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Rccai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçaboğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : 5 

Çekimserler : 6 
Oya katıhnıyanlar : 196 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

Tahir Akman 
ÇORUM 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydı l 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 

ET AZ 1(5 
Ömer Eken 
Kovni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ccvat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu ' 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

Mahmut Uygur 
Süleyman Üınlü 

GİRESUN 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

IÇEL 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Kaya üzdemir 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
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Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şeviket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
Ih&an Gürsan 
Şinasi Osm a 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 
. KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özaltp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 

Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birineioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğdu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
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ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

[Çehin serler] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

ORDU 
Ferda Güley 

[Oya katilmıyanlar] 

SÜRT 
Adil Yaşa 

TUNCELÎ 
Hasan Ünlü 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bülükbaşı (1.) 
î. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez (I.) 
II. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay . 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

' ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 

Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

.ibrahim öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.; 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai OraJ 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelıi 
Hasan Değer 
Recai Iskeııderoğlu 

EDİRNE 
îlhaımi Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Gül doğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
ibrahim Etem Kılnçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal oğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferraıh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
İl hami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihal Kürşacl (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
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KASTAMONU 
Adil Aydın 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütf'i Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

ismet inönü 
MANİSA 

Neriman Ağıaoğlıı 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Fencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 

Hamdi Mağden 
Sadi Pelılivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal PalaoğTu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenarı Aral 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
•Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

»o<ı 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına verilen oyların sonucu (S. Sayısı 463) 

(Kabul edilmiş ti r\) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğarıoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON K A R A H Î K S A R 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Möhmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
AH Ctel âl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Pabsüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 

Refet Eker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 250 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : G 
Çekinserler «. 6 

Oya katılmıyanlar : 195 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALTKESİB 
İbrahim Aytag 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BlTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
A hm ot Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbnşlı 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

Tahir Akman 
ÇORUM 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENlZLÎ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıı 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDtRNI] 
Ahmet Bilgin 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HA/TAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat M'ui'SHİoğlu 
Şemsettin Mursaloğlıı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balımı 

İÇKL 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kufi ay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
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Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsaı 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüro 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh ErdemİT 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUÖLA 
izzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal ErMn 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Seyf i Kurtbek 

Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoglu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

377 — 



M. Meclisi B : 27 15 . 1 . 1968 O : 1 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

[ÇekinserlerJ 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

ORDU 
Ferda Gül ey 

[Oya katılmıyanlar] 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (î.) 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Hasan Tez (1.) 
H. Turgut Tioker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (1.) 
îhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 

Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
İsmet Sergin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islktıyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Gukr 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Nejdet Yücer 
DENİZLİ 

Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nuneittin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustaf aoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi ö'ztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Ârıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Kürgad 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
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KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (13.; 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsöy 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 

Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
O-sman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Müslih Görentaş (I. t3. 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelik] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Uri'a 

Yekûn 

>>•« 
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Millet Meclisi idare Amirleri izzet Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungnr'un, 1967 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde de ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifine 

verilen oyların sonucu (S. Sayısı : 464) 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan UlubahşÂ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çctiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
temin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 247 

Kabul edenLer : 223 
Reddedenler : 18 

Çekimserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 198 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenle?'] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Uzarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mcvlüt Yi J m az 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özean 
Hami Tczkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yûsuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğıü 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kovni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Arığı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Hüseyin İncioğJu 
Kâmil Ocak 

Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
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î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎB 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürıan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil ToközKi 

KAYSERİ 
Mehmet Ateş oğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANtSA 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Y"eniş*hirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDH 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Allican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhata Gedik (1.) 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüliezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi öz güç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 

Nazif Kurucu 

MALATYA 

Mehmet Delikaya 

[Reddedenler] 

MANİSA 

Muammer Erten 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
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[ÇekinserlerJ 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

ORDU 
Ferda Gül ey 

[Oya katthmy anlar j 

SİİRT 
Adil Yaşa 

TÜNCE Lt 
Hasan Ünlü 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI, 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demi ray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B,) 
Enver Güreli 
Fennî islimiydi 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Deımir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çarığa 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok ((Bşk V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Ora! 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
İl banı i Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Sam e t Gül doğan 

ERZİNCAN 
Sadık Porinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrııl Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
İbrahim Etcm Kılııçoğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

Yahya Kanbolat 
İSPARTA 

Tahsin Argun 
SüLeyman Demirci 
(Başbakan) 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal oğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak: 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Scyfî Orhoıı 
İl ham i Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Kurşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Leb it Yurdoğlu 

KARS 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
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t. Hakkı Yılanlıoğhı 
KAYSERİ 

Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaear 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Günejtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlıı 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Ak çal 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Pateıoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Solfıhattin Güven 
Osman Turan 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN . 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmcl Cctiner 
Bülent Eccvit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 
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1967 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısına verilen oyalrm sonucu 
(S. Sayısı : 450) 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahımet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif- Ataiay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 2&İ 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 193 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaq 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇA.NKIR1 ' 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Eritmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Al't Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
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î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Şevket A dalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemesi 
Ali, Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan, Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Albba* Ali Çetm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet. Güner 
Mehmet Orhon Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan, 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Kalayc 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

M ARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğıu 

MUĞLA 
İzzet Oktav 

ilhan Tekinalp 
MUŞ 

Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldi'Z 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oguzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdı Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
SÜTeyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 

Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğln 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur f 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş, 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
İsmet Kapısız 

[Reddedenler] 

Nazif Kumcu 
Seyit Faruk önder 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
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[Çekinserler] 

ANKARA İSTANBUL „ rf ™ t , Q™KAT 
ismail Rüştü Aksal Ferda Guley irfan Solmazer 

HATAY A. Coşkun. Kırca SİNOP TUNCELİ 
Hüsnü Özkan Reşit Ülker Hilmi İşgüzar Hasan ünlü 

[Oya katılmıyanlarJ 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kem a! Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Blölükbaşı (1.) 
I. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
$min Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez (İ.) 
H. Turgut Toker (B. 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöy 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî İslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Deımir 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mıertin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDlRNl] 
İlhamli Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Numttin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğaıı 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğhı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztiirk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

GÜMÜŞ ANE 
Ali İhsan Çelikkan 

11 ATA Y 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Bay kaim 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Illıami Sanear 
Selim Sarper 
Ahmet Taht>akıhç 

IZMlR 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (B'şk. V.) 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Bari as Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Bahan 
Şefik İnan 

1 ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Âbdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
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KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Pakih özfakik 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Kemal Kaçar 
î. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
îsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Brtuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
önol Sakar 

MAEAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
S ey fi Günegtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDPı 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğhı 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç. 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gryasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mahmut Çetin 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fıra.t 

*—~«S3»>-«> < • > ! <l 
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(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahımot Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Aka] m 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Onhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 22fi 

Kabul edenler : 218 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 219 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat onarda 
Kemal Ziya ör türk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİSİ 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcar 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

- ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

BDÎRNH 
Ahmet Bilgin 
llhaoıi Erteım 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necatı Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

Mahmut Uygur 
GİRESUN 

M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Aliı Köymen 

GÜMÜŞANB 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mıırsaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baksak 
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Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem. 
Hüsamettin Güınüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aktizüm 
AJbbaa Ali Çetin. 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERt 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasam Tahsin Uzun 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 

I KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Sait Sina Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lû'tfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 

I Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

Kasım Gülek 
Mi Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 

I NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
i Yaşar Anbaş 

Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

I RlZB 
M&zhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattim Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SlNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
j Nasuh Nazif Arslan 
I Nihat Doğan 

ibrahim Tekin (B.) 
ADIYAMAN 

Süleyman Arif Emre 

Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

[Oya kaühnıyanlar] 
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Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Böl i İkbali (î.) 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez (1.) 
H. Turgut Tıoker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı") 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Boana 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
İsmail SeJçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteırrı 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Hilmi İncesulu 

Nejdet Yücer 
DENİZLİ 

Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
flüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai îskenderoğlu 

EDÎRNfl 
Türkân Seçkin 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztiürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Yılmaa 

Süleyman Ünlü 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuteı* 
Ali Cüceoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdağnu 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
İl hami San car 
Selim Sarper 
Ahmet Taht/akılıç 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Erfrunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 

Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şjmiioğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Haltkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İhsanı Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Süha'n (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kamal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

MARAŞ 
H. Alım et Öznoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
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Seyfi Güncştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îzızet Oktay (t. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğln 

NİĞDE 
Haydar ösalp 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

Kemal Şensoy 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kararan Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gryasettin Duman 

Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gûltekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacab 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[Açık üyeliklerJ 

Adana 
Corum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mııslih Görentas (1. Ü.) 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakla Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kmkoğhı 

Yekûn 
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(Çoğunluk Yok) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet G ö ^ l i 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Gel âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVÎN. 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 206 

Kabul edenler : 196 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 239 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

AYDİN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Ozcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refett Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Aralan Tonçubaşı 
Ahmet Uysal 

— 39 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNB 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

2 — 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaluğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer. 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay t aş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
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Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacrpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İsmet Kapısız 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

HATAY 

Hüsnü Özkan 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 

Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kennalî Bayazıt 
Veysi KadıoğLu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nemain Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun CJemal Erkin 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattim Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

StNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

[Çekimlerler] 

İSTANBUL 

Fuad Sirmen 

Reşit Ülker 
ORDU 

Ferda Güley 

[Oya kahlmıyanlar] 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birıncioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

TOKAT 
irfan Solımazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

SIÎRT 

Âdil Yaşa 

Osman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Tioker (B.) 
Hasan Türkay 
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Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut AJtunkaya 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Biiıgchan (B.) 
Enver Güreli 
Fesini îslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlıı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündogdu 

BlTLtS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (ıB.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nuî-ütltin Ok ( V # . V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
llüdai O rai 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlıı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Medn Cizre! i 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoglu 

EDİRNE 
Ilhaımi Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Sam.et Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçfek 
Âdil Sağıroglu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Muıstafaoğlu 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin inci oğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çertin Altan 
Sadun Ar en 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadrettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgirt 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Brkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orlıon 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Brtunga 
Settar tksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lehit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bışk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit FencToğlu 
îsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

i 

— 394 — 



M. Meclisi B : 27 15 . 1 .1968 O : 1 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet 'Oktay (t. Ü.) 
Seyf i Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrera Alioan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gryasettin Duman 

Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltaa 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rna Uzımer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 

[Açık üydik] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih görentaş (1. Ü.) 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât A&al 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kınkoğlu 

Yekûn 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tüııay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Mentefe 
Reşat Özarda 

Üye sayısı : 450 
Oy'ver cinler : 382 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıy^nlar : 263 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşh 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
thsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
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Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçe* 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ismet Kapısız 
Mekkı Keskin 
Seyit Faruy önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

Vefik PirinçcioğLu 
MARDİN 

Nazmi Oğuz 
MUŞ 

Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

RlZE 
Mazhar Ba»a 
tsmaü Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Biölükbaşı (î.) 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 

SAMSUN I 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülıezoğluj 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP I 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

Hasan Tez (I.) 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üitün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 

[Çekinser] 

HATAY 

Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

ORDU 

Ferda Güley 

[Oya katıl mıy anlar] 

SİİRT 

Adil Yaşa 

[Reddedenler] 
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Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin CizreM 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai Isken deroğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin încioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 

Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazliar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Ilhami San car • 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

IZMlR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganlı 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (İB.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
ön ol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Ajdjar 
Ibrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Fuat Uluç 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoglıı 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal. 

SAKARYA 
Ekrem Allican 
Muslihi'ttin Gür er 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Sabahattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 

Tevfik Koraltan 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Alıi Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muhite Cöroritaş (t .Ü.) 
Kiııyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 

Urfa 

r-l 

1 
1 
1 

1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

27 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 1 . 1968 Pazartesi 

Saat : 14.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/448) 
<S. Sayısı : 462) 

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/449) 
(S. Sayısı : 463) 

X 3. — Millet Meclisi idare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un 
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi. (Millet Meclisi 2/581) (S. Sayısı : 
464) 

X 4. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/391) (S. .Sayısı : 450) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi 
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu 
Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu Meh
met Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/102) (S. Sayısı : 276 ve 276 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi 25 . 12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli 
Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 ta
rihli ve 6136 sayılı Kanunun 13 no.ü madde
siyle 15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/146) (S. Sayısı ; 23 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair. kanun teklifi ve içişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

6. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 



8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . .1967] 

9. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan «oğlu Ha
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tas-arısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

V 
tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞM KSt YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —• Gece öğretimi yapan İstanbul ÜnİA'orsi-
tesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğre
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1/370) 
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 12.12.1967] 

2. — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekfdeti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ek
leri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/416) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 . 1967] 

3. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakili ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu, teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1 , 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 4. •— Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

2 — 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonla
rı raporları (1/269) (S. Sayısı : 460) [Dağıtma 
tarihi: 21 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 8. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

9. — Ordu Milletvekilleri Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Basjkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve İçhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508)> 



(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

12. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. G. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

13. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

14. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) saydı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

15. — 31 Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/371) (S. Sayısı : 430 ve 430 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 ^6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci -ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 . 1967) 

17. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kesitin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 18. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 .12 . 1967) 

X 19. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

20. —Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabii 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçliıgil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşına katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 .12 .1967] 

22. —6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434 ve 434 e 1 nci ek) [Dağıtana tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

23. —Anıkraa Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna di Adana Zira
at Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/398) (S. Sayısı : 441 ve 441 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

24. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaM Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta

rihi : 25 . 12 . 1967] 



25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
ibeccel Morlkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraca hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

26. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta

sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 •. 19G7] 

27. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar
dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 1 . 1968] 
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Dönem : 2 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşı
nın, Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci maddesinin ilk fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /146) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 8 . 12 . 1965 
Sayı -,'5690 - 0201 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve arkadaşlarının, hükümsüz kağıtlar ara
sında bulunan Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile 15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 69/2 maddesi gereğince yeniden muameleye konulmasını istiyen tezkeresi ilişik 
olarak gönderilmiştir. 

Gereken işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

1. §. Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10.7.1953 tarih ve 6136 ısayılı Kanunun 13 ncü maddesi 
ile 15 nci ıımaıddesmin' ilk fıkrasının değiştirilmesine dair olup hükümsüz addedilen kayıtlar ara
sında 2/511 sırasında kayıtlı ve Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 aııka-
datşı tarafından teklif edilen bu kanunun Millet Meclisi içtüzüğünün 69/2 fıkrası gereğince yeni
den 'muameleye konulmasını tarz ve teklif ederiz. 

Bolu Senatörü Adama ıSmaltörü Gümüşane Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu S. önal H. Zarbun 
Niğde Senatörü Ordu 'Senatörü İzmir Senatörü 

K. Bayhan §. Koksal H. Onat 
Tunceli Senatörü Kayseri Senatörü Eskişehir Senatörü 

M. Ali Demir H. Kalpaklıoğlu ö. Ucuzal 
Kontenjan Senatörü 

Â. Ünlü 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı (Kamunun 13 ncü ımaddesi ile 15 nci maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kıaııunun gerekçesi ile, kanun metni «Jklbi olarak sunulmuştur. 

Gereğine delâletlerinizi saygılıaınmızla arz ederiz. 
28 . 5 . 1963 

Bolü Senatörü Edirne Milletvekili Tunceli Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu F. Giritlioğlu M. Ali Demir 

Çanakkale Milletvekili Sivas Senatörü 
H. Sezgin A. Çekemoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 31 . 5 . 1963 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 2225/2774 

MİLLET MECLÎSİ (BAŞKANLIĞINA 

'Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve arkadaşlarının, Ateşli silâhlar ve 
bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 'maddesinin ilk fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kamun (teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarumla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Suad Jlayri Ürgüplü Y. 
S. At alay 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci mad
desinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair Kanunun gerekçesidir 

Cezada aslolan ve miktarını tâyin ve tesbitte esas ittihaz olunan daha ziyade suçun mahiyeti
nin yanında bunun işleniş tarzı ile failin ahlâki redaeti olduğuna ve suç teşkil eden silâhlarla, bı
çakları bizzat dışarda ve üzerinde taşıyanlarla, üzerinde taşımayıp yalnız bir mahalde bulundur
makla iktifa edenlerin elbette ki ahlâki redaet bakımından aralarında bir fark bulunduğunu huku-
kan kabule zaruret bulunmasına nazaran bunlara terettübeden cezalarının da yekdiğerinden farklı 
bulunması lâzımgeldiği bedahetle tezahür etmektedir. 

Bu bakımdan işbu kanun madde ve fıkralarının değişmesi muktazi bulunduğu kanaatine var
mış bulunuyoruz. 

CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESÎ SIRRI UZUNHASANOĞLU VE 9 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi ile 15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi ile 15 nci maddenin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri sa
tanlar, satmaya tavassut edenler, satmalanlar ve taşıyanlar hakkında altı aydan iki yıla kadar 
hapis ve ikiyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası ve bulunduranlar hakkında ise, bu ceza
ların yarısı hüknıolunur. 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine muhalif olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak ve benzer
lerini satanlar, satmaya tavassut edenler, satmalanlar ve taşıyanlar hakkında üç aydan bir yıla 
kadar hapİ3 ve yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası ve bulunduranlar hakkında ise, bu 
cezaların yarısı hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren meridir. 

MADDE ,?. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı .- 23) 
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Adalet Kamisyonu raporu 

Millet Meelisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/146 15 . 1 . Î966 

Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, «Ateşli silâhlar ve bıçak
lar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kadük olmuş kanun teklifinin İçtüzüğün 69 ncü maddesine gö
re- yine Sırrı Uzunhasanoğlu ve arkadaşları tarafından yenilenmesi üzerine Adalet Bakanlığı tem
silcileri hazır olduğu halde komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

6136 sayılı Kanuna muhalif olarak ateşli silâhlar ile bunlara ait mermileri ve bu Kanunun 4 ncü 
maddesinde yazılı bıçak ve benzerlerini bulunduranların, taşıyanlara nazaran daha hafif şekilde ce
zalandırılmalarını istihdaf eden teklif ile 13 ve 15 nci maddelerinin ilk "fıkralarının ta
dili istenilen 6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanun; kabulüne tekad-
düm eden yıllarda silâhla işlenen suçların memleket emniyet ve asayişini tehdidedecek 
derecede çoğalmış olması ve bu halin şahıs emniyetini de ciddî surette tehlikeye sokarak huzursuz
luğa meydan vermiş bulunması, gibi sebeplerle, ateşli silâhlarla bıçakların ithali, imali, satılması, sa-
tınalrtıması, taşınması veya bulundurulması hususlarını tanzim eden mevzuat hükümlerinin o günün 
ihtiyacına cevap vermekten uzak olduğu kanaatine vararak artan suçlulukla gereği gibi anücadele 
edebilmek için bu konudaki hükümlerin yeniden tertip ve tanzimi suretiyle tedvin edilmişti. 

Adalet Bakanlığınca yapılan istatistiklere nazaran kanunun tedvininde esas alınan gerek
çenin ehemmiyetini muhafaza ettiği ve hattâ bugün için daha önemli bir hale gelmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

6136 sayılı Kanunun meriyetinden önce 1947 yılında silâh ve bıçakla ika olunan katil 
fiillerin adedi 549, 1948 yılında 422, 1950 yılında 1 388 yaralama fiililerinin sayısı 1947 yılın
da 3 547, 1948 yılında 3 410, 1950 yılında 8 349 iken bu rakamlar katil ve yaralama dâhil ol
mak üzere 1958 de 13 276, 1959 da 15 295,1960 da 14 109, 1961 de 13 488, 1962 de 13 119, 1963 
de 14 131 ve 1964 te 16 333 sayısına yükselmiştir. 

Ayrıca silâhlı olmıyan bir şahsın tecavüzü ekseriya silâhlı bir şahsın tecavüzü kadar can kay
bına varan ağır neticeler doğuramaz. Silâhın bir suç aleti olarak bu tehlikeli vasfı dikkate alın
dığı takdirde taşıma veya bulundurma fiillerini yekdiğerinden farklı mütalâa etmeye imkân 
yoktur. Suç ikaına vasıta olan silâh ve bıçakların kolayca tedarik edilmemesi bunlarla iş
lenen suçları önleme bakımından lüzumlu olduğu gibi cezanın da bu vasıtaları tedarik cesare
tini kıracak derecede önleyici bir hassaya sahibolması da icabeder. 

Yukarıda işaret edilen resmî istatistiklere nazaran bu teklifteki sonuç olarak cezaların ha
fifletilmesi isteminin aksine halen mer'i kanundaki cezaların miktar bakımından kifayetsiz oldu
ğu da anlaşılmaktadır. 

İstediği zaman silâhını eline alabilecek olan bir kimsenin suç. işlemesinin kolay olacağını ve 
bu vasıtadan istifade bakımından taşıyanlar ile bulundurulanların aynı imkâna sahibolabilecekleri 
nazarı dikkate alınarak komisyonumuzca memleket gerçeklerine uymıyan ve 6136 sayılı Kanunun 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 23) 
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tedvini ile gözetlen amaca da aykın olan teklifin ittifaken reddine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

/. H. Tekinel 
Denizli 

Â. Şohoğlu 
İmzada bulunamadı 

Hakkâri 
A. Karahan 

imzada bulunamadı 

Kırklareli 
M. Atagün 

Başkan V. 
Kars 

A. A. Çetin 
Elâzığ 

K. Nedimoğlu 

Kars 
0. Yeltekin A. 

Sözcü 
Kastamonu 
S. Keskin 
Erzincan 

S. Perinçek 

Kayseri 
Atıf Hacıpaşaoğlu 

Konya Konya 
S. Aytan Y. Koçak 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

C. 
Sivas 

Odyakmaz 

^ • f c w » ı 

Kâtip 
Niğde 

Y. Arıbaş 
Giresun 

A. Cüceoğlu 

Kayseri 
C. Nayman 

Ordu 
K. Şensoy 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 23) 



Dönem : 2 
Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşı
nın» Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci maddesinin ilk fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/146) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/146 22 . 12 . 1967 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yıllı Kamıhyonumıızca görüşülüp ikarara (bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden ve ancak aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamayan, 
Cumhuriyet Senatosu IBolu Üyesi Sırrı UzunhasanıoğLu ve 9 ankaadsmm, Ateşli silâhlar ve bıçak
lar haklkındalki 10 . 7 . 1953 tarifti ve Bl&S sayılı Kamımın 13 noü nııaddeisi ile 15 ,nci maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kamın teklifi ve Millet Meclisi 'salbuk Adalet Komisyonunun 
raporu, İçtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Başkanlığınızca 20 . 11 . 1967 tarihimde Komisyo
numuza tevdi edilmesi üzerine tbu işe ait dosya Komisyonumuzun 6 . 12 . 1967 günü yaptığı 
•ikinci tbirleşiminde 'yeniden incelendi. 

Karar : Salbık Adalet Komisyonunun, teklifin reddine mütedair 16 . 1 . 1966 -günlü 2/146 esas 
ve 12 Ikarar sayılı raporunun 'tCıkafcıbülüne ve Genel Kurulda savunmasının Komisyonumuzca ya
pılmasına ittifakken, »kanar verilmiştir. 

Gereği yapılmak 'üızere iş 'bu rapor Yüksdk Başkanlığa saygiy.le sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
İstanbul Kastamonu Niğde Aydın 

/ . H. Tekinel 8. Keskin Y. Anbaş B. Özarda 

Hakkâri İzmir Kara Kars 
A. Karahan M. Uyar A. Çetin O. Yeltekin 

İmzada bulunamadı. 

Kırklareli Konya tSamısun Tokat 
M. Atagün t. Kapısız t. Kılıç O. Hacibaloğlu 

Urfa Van 
N. Cevheri M. 8.Yıldız 
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Dönem 
Toplantı 

2 
2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 276 

Manisa ilinin Çaprazkebir Mahallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı 
Ali Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 .8 .1928 doğumlu Mehmet Necati 
Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporu (1/102) 

T.B.M.M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Bilekçe Kar. Kom. Rapor No.: 1 
Dilekçe Kar. Kom. No. : 10385-10385 

13 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçen dönemde Yüce Meclise sunulmuş olup da dönemin sona ermiş bulunması ile hükümsüz hale 
gelmiş olan Manisa ilinin Çaprazîkehir mahallesil46 numaralı hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu 
Fatmadan doğma 1.8.1928 doğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı hakkındaki 
8.4.1965 tarihli ve 9 sayılı kanun tasarısı İçtüzüğün 69 ncu maddesi uyarınca Komisyonumuz Ge
nel Kurulunun 12.1.1966 tarihli toplantısında aynen yemlenmesine ve Mület Meclisi Yüksek Başkan
lığına sunulmasına ittif alda karar verilmiştir. 

Keyfiyet arz olunur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Sözcü Sözcü 
Urfa Senatörü Mardin Senatörü Tekirdağ 

V. Gerger A. Bayar K. Nebioğlu 

Gümüşane 
N. Akagün 

Çorum 
A. Uysal 

Hatay 
A. Çilli 

Bolu Senatörü 
8. Uzunhasanoğlu 

Gaziantep 
H. Yılmaz 

Malatya 
L. Evliyaoğlu 

Gaziantep 
8. Ünlü 

Dilekçe Karma Komisyonu rapora 

8.5. 1965 
T.B.M.M. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Dilekçe Kar. Kom. No. : 10385 

Zat ve Evrak No. : 10385 
Karar No. : 9 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Manisa ilinin Çaprazkehir mahallesi 146 No.lu hanede nüfusa kayıtlı halen Bursa Hacıseyfettin 
Mahallesi İncirli Caddesi No. 121-A da oturan Ali Remzioğlu Fatmadan doğma 1.8.1928 doğumlu 
Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun mahkûm olduğu 3 sene ağır hapis cezasiyle mahkûmiyetine ve 
aynı müddetle âmme hizmetlerinden mahrumiyet cezalanmn özel af yoliyle kaldırılması isteği Ko« 
misyonumuz Genel Kurulunca mumaileyhin cezalarının affı kararlaştırılmış bulunduğundan 140 sa-



yılı Kanunun 13 ncü maddesine uyularak tandın edilmiş bulunan kanun tasarısı ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini sayglarımla rica ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanvekili 
Aydın 

R. Özarda 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 8.4. 1965 

Bilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 9 
ESBABI MUCİBE 

Mehmet Necati Gümrükçüoğlu Manisa 12 Numaralı Toprak Tevzi Komisyonu Başkanı bulunduğu 
sırada 1958 yılı Ağustos ayında; kız kardeşi Enstitü öğretmeni Leman Gökmen ile eniştesi Müfit 
Gökmen'e köylü olmadıkları halde, Manisa - izmir şosesi üzerinde bulunan Uncuboz köyü mmtaka-
smdaki Hazineye ait araziden, onlar namına istek beyannamesi tanzim ederek ve kendilerini çiftçi 
göstererek Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa -aykırı şekilde resmî evrakta sahtekârlık suretiyle 
başkaları aleyhine ve kardeşi, eniştesi lehine menfaat sağlamak suretiyle T.C. Kanununun 339 ncu 
maddesine mümas fiili işlediği kabul edilerek Manisa Ağır Ceza Mahkemesi 962-70 esas, 962-172 ka
rar sayılı hükmiyle 3 yıl ağır hapis ve 3 yıl müddetle âmme hizmetlerinden mahrumiyetine karar 
verilmiştir. 

Bu hüküm Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 28.3.1962 gün ve 131/2070 sayılı ilâmiyle onanmış ve 
vâki karar tashihi talebi de reddedilmiştir. 

İlgili Bakanlıktan celbedilen gerekçeli hüküm, Temyiz ilâmı ve hükümlünün özel af talebi ile 
müstenidatı sair evrak ve dosyası incelendi : 

Hükme sdbebolan maddî hâdise; yukarda belirtildiği şekilde Toprak Tevzi Komisyonu Başkanı 
iken tanzim ettiği arazi isteği beyannameleri ile eniştesi ve kardeşine köylüye ait araziden usulüne 
aykırı şekilde toprak tevziini ücreti mukabili sağlamasıdır. Halbuki köy ihtiyar heyeti karariyle 
ve bedeli mukabilinde mahallin ihtiyacını karşılamak maksadiyle petrol acentalığı yapılmasına 
müsaidolabilecek küçük bir arazi parçasının satılması neticesinde tescilin de yapılmış olduğu cihetle 
olsa olsa daha ziyade' vazife nüfuzunu kötüye kullanmak şeklinde tecellisi gereken bu fiil bidayet 
mahkemesince resmî evrakta sahtekârlık olarak tavsif edilmiş, Yargıtay da mahkemenin bu tak
dirine iştirak etmiştir. 

Mahkemenin kanaatine müdahale etmeden sadece; yapılan hareket ve bundan hâsıl olan netice 
hükmedilen cezaların affı halinde mahkûm ve cemiyet için içtimai fayda hâsıl olacağı teemmül 
olunarak özel af atıfetinden istifade ettirilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile kararlaştırılmış ve adı 
gecene ait bu özel af talebi ile ilgili olup 140 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine uyularak hazırlanmış 
olan kanun tasarısı dilekçinin cezasının infazı sebebiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Millet 
Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Sözcü Sözcü 
Başkanvekili Siirt Senatörü Burdur 

Aydın A. Kavak M. Özbey 
R. Özarda İmzada bulunmadı 

Kâtip 
Hakkâri Zonguldak Kars 

A. Zeydan A. Fuat Ak L. Aküzüm 
Ankara Bolu Muğla 

N. Berkkan A. Çakmak t. Tekinalp 
Tabiî Senatör 

M. Yurdakuler 
M. MecM fS. Sayısı : '276) 
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Manisa ilinin Çaprazkebir Mahallesi 146 No: lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu Fatma'dan 
doğma 1 . 8 . 1923 doğumlu Mehmet Necati Gümrümçüoğlu'nun cezalarının affı hakkında kanun 

MADDE 1. — Manisa Ağır Ceza Mahkemesinin 1962 - 70 esas, 1962 - 172 karar sayılı ve Yar
gıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 28 . 3 . 1962 gün ve 1131 - 2070 sayılı Hamiyle kesinleşen hıükmü 
ile netlceiten 3 sene ağır hapis ve 3 sene âmme (hizmetlerinden mahrumiyet cezalarına mahkûm 
edilmiş bulunan Manisa - Çaprazkebir Mahallesi nüfusunda kayıtlı Ali Remzioğlu 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun bu cezaları bütün hukukî neticeleriyle birlikte affedil-
ıniştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 
31illet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/102 5.5. 1967 
Karar No. : 42 

Yüksek Başkanlığa 
Manisa ilinin Çaprazkebir Mahallesi 146 hanede nüfusa kayıtlı olup Ali Remzioğlu Fat

ma'dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı hakkında 
Dilekçe Karma Komisyonunca düzenlenen 8 . 4 . 1965 günlü 9 sayılı Af kanunu tasarısı Hükümet 
temsilcileri hazır olduğu halde Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Dosyada mevcut Manisa Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş, 23 . 11 . 1962 günlü, 962/70 esas 
962/172 karar sayılı mahkûmiyet ilâmının tetkikinden dilekçi Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'
nun hareketine uyan T. C. Kanununun 339 ncu maddesinin ilk fıkrası gereğince üç sene müd
detle ağır hapis cezasiyle mahkûmiyetine ve aynı kanunun 31 nci maddesi gereğince üç sene müd
detle âmme hizmetlerinden memnuiyetine karar verildiği ve 3 . 8 . 1966 tarihli 780 sayılı bâzı 
suç ve cezaların affı hakkında çıkan kanundan faydalandığı anlaşılmıştır. 

Gerçekten 780 sayılı bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanunun istisnaları tadat eden 
9 ncu maddesinin «A» bendinin 4 numaralı bölümünde dilekçi Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'na 
uygulanan T. C. Kanununun 339 ncu maddesinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hük
medilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezaların üçte ikisi ve para cezalarının tamamı affedilmiş ve 
ıbu hudutlar içerisinde tasarının kısmen mevzuu 'kalmamış ve esasen hükümlünün cezasının da 
evvelce affedilmiyen kısmının infaz edilmesi lâzımgeldiği ve yine T. Cumhuriyeti Anayasasının 
68 ve Geçici 11 nci maddeleri de halen mer'i bulunan Perstonel Kanunu hükümlerine nazaran ce
zasının tümünü kapsıyan özel umumi affın çıkarılması halinde dahi hükümlünün fiilî ve hukukî 
yönden her hangi bir istifade temin etmesinin mümkün olamıyacağı hususları da göz önünde tuta
rak kanun tasarısının ittifaken reddine karar verilmiştir. 

Gereği yapılmak üzeer işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkan V. Sözeü 

İstanbul Kars Kastamonu Aydın 
/. H. Tekinel A. A. Çetin 8. Keskin R. özarda 

•Burdur Elâzığ Giresun Hakkâri 
/. H. Boyacıoğlu K. Nedimoğlu A. Cüceoğlu A. Karahan 

İmzada bulunamadı 
İzmir Kırklareli Tokat Van 

M. Uyar M. Atagün F. Alacalı M. S. Yıldız 
İmzada bulunamadı 

M. MecM (S. Sayısı: 276) 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 276 ya | nci ek 

Manisa ilinin Çaprazkebir Mahallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı 
Ali Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1 9 2 8 doğumlu Mehmet Necati 
Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporu (1 /102) 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/102 
Karar No. : 10 

Adalet Komisyonu raporu 

22 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Knmâsyonu muzca gön'üşülüp karara ibağlandiktan ısonra (Millet Meclisi 
•gündemine intikal eden ve ancak aynı -toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamıyan, 
Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali llcmziıoğlu Fatma'
dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu .Mehmet Necati Oümrükçüoğlu'uıın cozalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Millc't Meclisi Salbıt Adalet Komisyonunun raporu, İçtüzüğün 42 nci maddesi 
gereğince Başkanlığınızca 20 . 11 . 1967 tarihinde Komisyonumuza tevdi -cdilmesi 'üzerine bu işe 
ait dosya Komisyonumuzun G . 12 . 19(17 günü yaptığı ikinci birleşiminde yeniden incelendi. 

Karar : 8abık Adalet Komisyonunun, teklifin reddine mütedair 5 . 5 . 19'67 Igünlü 1/102 esas 
ve 42 ikarar ısayılı raporunun tekabbıülüne ve Grendi 'Kurulda 'savunmasının Komisyonumuzca ya
pılmasına ittifakla ikarar verilmiştir. 

Gereği yapılmak özere iş bnı rapor Yüksek 'Başkanlığa sıayıgiy.lc ısunuilur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/. H. Tekinel 
Hakkâri 

A. Kardhan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sözcü 
Kastamonu 

8. Keskin 
tzmir 

M. Uyar 
İmzada bulunamadı. 

Konya 
/ . Kapısız 

Kâtip 
Niğde 

y . Arıbaş 
Kars 

A. Çetin 

Samsun 
t. Kılıç 

Aydın 

R. Özarda 
Kars 

0. Yeltekin 

Tokat 
0. Hacıbaloğlu 

Urfa Van 
N. Cevheri M. S.Yildız 





Dönem : 2 / itk 
Toplantı : 3 M İ L L E T ; M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 # U 

Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Eedebiyat Fakültesi 
eğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline 
ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 

komisyonları raporları (1 /370) 

T. a. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6.6. 1967 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-557/3329 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Ku-
rulunca 17 . 5 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «G-sce öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesi. 
ne dair Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Hasan Dinver 

Başbakan V. 

Gece öğetimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile Öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair Kanun tasarısı gerekçesi 

Bir yandan toplumun genel kültür ihtiyacını daha geniş çapta karşılayıcı tedbirler almak, 
öte yandan liselerden mezun olup da; 'kontenjan olmaması veya durumunun müsait bulunmaması 
sebebiyle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemiyen gençlere yüksek tahsil imkânı vermek 

•maksadiyle; İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurulu, gece öğretimi yapmaya ka
rar almış ve bu karar üniversite Senatosunca tasvip olunmuştur. 

Bu maksadı teminen de, 6 Ocak 1966 tarihinde kabul edilen 707 sayılı «Gece öğretimi Yapan 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair Kanun» a paralel olarak bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısı, gece öğretimi yapacak olan öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve bu müna
sebetle görev alacak diğer personele fazla mesai karşılığında ücret ödemeyi öngörmektedir. 

Tasarının hazırlanmasında, yüksek öğrenim ihtiyacının kısa süreli tedbirlerle karşılanması, 
memleket gençliğine bir üst öğrenim fırsatı ve imkânı verilmesi amacı güdülmüştür. 



Maddelerin açıklanması 

1. Tasarının birinci maddesi; gece öğretimi yapacak öğretim üye ve yardımcılariyle bu alan
da çalışacak personele verilecek fazla mesai ücretlerini, üniversite tazminatına halel getirilme
mesini, bu görevleri dolayısiyle de alacakları ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmünün uygulanmamasını kapsamaktadır. 

2. Tasarının ikinci maddesi; Edebiyat Fakültesinin gece öğretiminde görev alacak idareci ve 
personel miktarları ile bunlara ödenecek fazla mesai ücretlerini derpiş etmektedir. 

3. Tasarının üçüncü maddesi; bu kanuna gö re verilecek ücretlerin alınabilmesi için hizmetin 
fiilen ifa edilmiş olmasını ve bu ücretlerin öğretim ve sınav ayları dışında almamıyaeağım bil
dirmektedir. 

4. Tasarıda yer alan geçici 1 nci ve 2 nci mad deler; ücretlerin ödeme zamanım ve 657 sayılı 
«Devlet Memurları Kanunu» nun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle öğretim üye ve yardım
cılarına 657 sayılı Kanun hükümlerine göre tediye yapılacağını belirtmektedir. 

5. Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri; yürürlük zamanını ve yürütecek makamı göstermekte
dir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eiğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/370 
Karar No. : 49 

10 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer perslonelkıe .ek ücret verilmesine dair kanun •tasarısı, Maliye, Millî Eği
tim Bakanlık (temsilcileri ile Üniversite temsilcisinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Tasarının tümü üzerinde cereyanı eden görüşmeler neticesinde tasarı komisyonumuzca benim
senmiştir. Yalnız, maddelerin tetkikinde aşağıda yazılı yeni bir dördüncü maddenin eklenmesi uy
gun görülmüş ve tasarı bu değişikliği ile aynen kabul edilerek madde numaraları <da oma tgÖre 
yeniden düzenlenmiştir. 

«Madde 4. — 1967 - 1968 ders yılında alınacak öğrenciler ılçiıı de uygulanmak kaydiyle istan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 8 sömestr îik öğretimden sonra gece öğretimine son ve
rilir.» 

öncelik Aie ivedilikle ıgörüşülmek temennisiyle Plân 'Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. 31. Yardımcı 

Adana 
M. Bozdoğan 

imzada bulunamadı 

Çanakkale 
A. Nihat Akay 

(Başkan V. 
Yozıgat 

N. Kodamanoğlu 
Muhalifim 

Afyon 
0. Attila 

Erzurum 
N. Diler 

M. Meclisi 

.'Sözcü 
Gümüşaaiö 

S. özcan San 

Afyon 
M. Özdağ 

Gaziantep 
N. Sarıca 

. 
(S. Sayısı : 449) 

Kâtip 
Kırşehir , , . 

(Yeni 4 ıncü Madde için 
söz hakkım mahfuzdur.) 

M. Güven 
Bursa 

4 ncü madde hakkında 
söz hakkımı mahfuzdur. 

N. Gür soy 
Uşak 

Söz hakkım saklıdır. 
B. Uğrasızoğlu 



~ 3 .--
Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 8 . 12 . 1967 

Karar No. 110 
Esas No. 1/370 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

.. Tetkiki hususu komisyonumuza havale buyurulan (Gece eğitimi yapan İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilme-* 
sine dair kanun tasarısı) ve önceden havale edildiği Millî Eğitim Komisyonunca tasarı hakkında 
düzenlenen rapor, Mülî Eğitim Bakanı ve diğer ilgili temsilcilerin de katıldıkları toplantıda ince
lenerek görüşüldü : 

Toplumun genel kültür ihtiyacını imkânların öngördüğü oranda karşılayıcı bir tedbir olarak, 
çeşitli sebeplerle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemiyen gençlere bu imkânı sağlamak ama-
ciyle hazırlanan ve Üniversite Senatosunca da tasvibolunan ve esasen Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerine aynı imkânı sağlamak amaciyle Meclislerimizce 
6 Ocak 1966 tarihinde kabul edilen 707 sayılı Kanuna paralel olarak hazırlanmış olan tasarının 
tümü uygun ve kabule şayan görülmüş, tasarıya, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bir madde 
ilâvesi, kanuna geçicilik hüviyeti kazandıracağı görüşü ve Millî Eğitim Bakanının (İmkânların 
öngördüğü oranda gece eğitiminin diğer fakültelere de teşmilinde kararlı oldukları) yolundaki be
yanları karşısında uygun görülmemiş ve tasan aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Balıkesir 
- • E: Güreli 

İstanbul 
M. Güven 

Kütahya 
M. Erez 

Başkanveküi 
Rize 

E. Y. Akçal 
(İzinli) 

Ankara 
1. S. Hatipoğlu 

Eskişehir 
t. Angt 

İzmir 
t. Gürsan 

Niğde 
R. Soyer 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşane 
fif. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Bize 
C. Yalçın 

Yozgat 
İV. Tanrtdağ 

Kâtip 
Bolu 

Söz hakkım var. 
H. İ. Cop 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Samsun 
Y. Akal 

M.,Meclisi- • (S. Sayısı.: 449) 



Hükümetin Teklifi 

Gece öğretimi yapan İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline 
ek ücret verilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Gündüz öğre
timinden ayrı olarak, gece öğ
retimi yapan istanbul Edebiyat 
Fakültesi, öğretim üyelerinden 
gece okutulan ders, yapılan se
miner ve uygulamaların beher 
saati için, profesörlere 100 
(yüz), doçentlere 75 (yetmiş-
beş), öğretim üyesi yardımcıla
rından örğetiin görevlilerine 60 
(altmış), okutman, uzman ve 
tercümecilerle asistanlara da 
50 (elli) şer lira fazla çalışma 
ücreti yerilir. 

Bu kanuna göre görevlendiri
len Üniversite öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına öden
mekte olan ücretler, üniversite 
tazminatına halel getirmiyeceği 
gibi, bu görevleri dolayısiyle 
alacakları ücretler hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü de uygulan
maz. 

MADDE 2. — İstanbul Üni
versitesi Ede'biyat Fakültesinin 
yaptığı gece örğetimi hizmetin-
«den dolayı Dekana ayrıca 600 
(altıyüz), Fakülte Sekreterine 
500 (beş yüz), Müdür - şefle
re 450 (dörtyüzelli), memurlara 
400 (dörtyüz), teknisyenlere 
400 (dörtyüz) ve hizmetlilere 
de aylık ücretlerine ek olarak 
300 (üçyüz) er lira fazla çalış
ma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırı
lacak müdür - şef sayısı 4 ü, 
memur sayısı 35 i, hizmetli sayı
sı 35 i ve teknisyen sayısı 3 ü 
geçemez, 

— • ' 4 — 

Milli Eğitim. Komisyonu 
değiştirişi 

Gece öğretimi yapan İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline 
ek ücret verilmesine dair kanun 

tasarıst 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi 'aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Plân Komisyonu 
değiştirişi 

Gece öğretimi yapan İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline 
ek ücret verilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

î i ; Mscitöİ^ .". (S. Ssyisıu 44ST) 



Hükümetin Teklifi 

MADDE 3. — Bu kanuna gö
re verilecek ders, seminer ve 
uygulama ücretleri ile diğer ek 
ücretlere müstehak olabilmek 
için bu görevlerin fiilen ifa edil
mesi lâzımgelir. 

öğretim ve sınav ayları dı
şında 'bu ücretler ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanuna göre verilecek ücretler, 
gece öğretiminin fiilen başladı
ğı tarihten itibaren ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 
14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sa
yılı «Devlet Memurları Kanu
nu» nun malî hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, 657 sayılı Kanun hükümle
rine göre tediye yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

17 . 5 .1967 

Başbakan Y. 
//. Dinçer 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

_. 5 — 
Millî Eğitim Komisyonu 

değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1967 - 1968 
ders yılında alınacak öğrenciler 
için de uygulanmak kaydı ile 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesine 8 sömestrilik öğre
timden sonra gece öğretimine 
son verilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasa
rının geçici madde 1 aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa
rının geçici madde 2 aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE r>. — Tasarının 4 ncü 
maddesi 5 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci 
maddesi 6 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

M, Meçlisi (S. Sayısı: 449) 

Bütçe Plân Komisyonu 
değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü . maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ta
sarının geçici 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa
rının geçici 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. —Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 



Hükümetin Teklifi 

Adalet Bakanı 
//. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Baıkanı V. 
F. Sükan 

Maliye Bakam 
O. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakam 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 

R. Sezgin 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. Kürşad 
İmar ve iskân Bakam 

II. Menteşeoğlu 
Köy işleri Bakanı 

T. Toker 



Dönem : 2 / T O 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : # / ü 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/456; Cumhuriyet 

Senatosu 1/844) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1071) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8824 1/844 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 8 . 1 . 1968 gün ve 90 sayılı yazınız: 
Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 11 . 1 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
S. Atalay 

Açık oy neticesi : 126 

Kabul 
Ret 
Boş 

: 120 
: 5 
: 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe K\arma Komisyonu 12 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/456 C. S. 1/844 
Karar No. : 175 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 1 . 1968 tarihli ve 18 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı» ve Komisyonumuz raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı V. 
C. Senatosu Aydın Üyesi 

/ . Cenap Ege 





Dönem : 2 / • * / 
Toplantı 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 / 4 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/455; Cumhuriyet 

' Senatosu 1 /843) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1073) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8823 -1/843 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 8 . 1 . 1968 gün ve 89 sayılı yazınız : 
Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik; yapılması hakkında 

kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 11 . 1 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
S. At alay 

Açık oy neticesi : 111 

Kabul : 93 
Ret : 18 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe K]arma Komisyonu 11 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/455, C. S. 1/843 
Karar No. : 174 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 1 . 1968 tarihli ve 18 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı» ve Komisyonumuz raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı V. 
C. Senatosu Aydın Üyesi 

t. Cenap Ege 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 475 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/457; 

Cumhuriyet Senatosu 1/845) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1072) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8825, 1/845 

11 . 1 . 1968 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 8 . 1 . 1968 gün ve 91 sayılı yazınız: 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması nakkında kanun tasarısının 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
11 . 1 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

S. Atalay 

Açık oy neticesi : 110 

Kabul 
Ret 

93 
17 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Kaınna Komisyonu 

Esas No. : 1/457y C. S. 1/845 
Karar No. : 93 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

11 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ıChımhuriyet Senatosu Genel Kurukınun 11 . 1 1968 tarihli ve 18 nei Birleşiminde, 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin 
Dışişleri Bakanlığı kısmının 12.851 nci maddesi 600 000 liradan 150 000 liraya, 12,872 nei madde
si 300 000 liradan 150 000 liraya, 12.853 ncü maddesindeki 300 000 lira da kaldırılmak suretiyle 
personel giderleri bölümü toplamı 300 000 liraya indirilmiş ve bu suretle (A/l) toplamı 26 065 168 
lira olarak, genel toplam 173 574 620 lira, 2 nei madde de bu değişikliğin gereği olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 



— 2 — 
Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan im değişikliği aynen benim

semiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iBaşkaıiı 
Aydın 

/. Sezgin 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

•Sözcü 
iSakarya 
İV. Bay ar 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Balık os ir 
E. Güreli 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Eskişehir 
/. Angı 

'Giresun 
1. E. Kilıçoğlu 

Gümüşano 
S. Savacı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Kütahya 
71/. Erez 

Muğla 
T. Şahin 

Niğde 
R. Soyer 

Rize 
E. Y. Akçal 

Samsun 
S. Kılıç 

Sinop 
H. İşgüzar 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİBİŞİ 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine 173 574 620 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarnnın 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 uıci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 475) 



Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici 

CETVEL 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm- Madde 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Dışişleri Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GÜDERLERİ 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

Bölüm toplamı 

Lira 

300 000 

150 O00 

150 000 

•1/2.000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 25 000 000 

13.000 

Ek çalışıma karşılıkları 
Ders 'ücreti 

12.441 Orta dereceli ve yüksek okulların ders ve asistanları ücreti 25 000 000 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 765 168 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
3.420 Telefon giderleri 765 168 

(A/ l ) toplamı 26 065 168 

M. Meclisi (S. Sayısı : 475) 
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(A/2) 

imar ve iskân Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

(Bölümü toplamı 20 000 000 

KONUT SEKTÖRÜ 

22.770 Umumi hayata müessir; âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesi gereğince (Türkiye Emlâk Kredi Bankasına yatı
rılacak paralar) 20 000 000 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

33.000 İKTİSADÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 120 000 000 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNE İKTİSADİ 
TRANSFERLER 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacalk yar
dımlar 

33.111 Ulaştırma kesimine girenlere 120 000 000 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 7 509 452 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 

34.112 Ankara Üniversitesine 7 509 452 

(A/3) Toplamı 127 509 452 

Genel toplam 173 574 620 

(3 ve 4 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir.) 

ı« 'mmttm • t 

M. Meclisi (S. Sayısı : 475) 


