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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Elliikinci Birleşim 

17 .2.1963 Pazar 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklamalar 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair- Başkanlık Divanı tezke
resi (3/514) 

2. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve arkadaşlarının, Cemiyetler Kanununun 
Anayasaya aykırı bulunan hükümler.inin 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin İçişleri 
ve Adalet komisyonlarından seçilecek dör
der üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesi hakkındaki önergesi (4/182) 

4. — Görüşülen işler 
1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 
1963 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (M. Meclisi 1/323, C. Sena
tosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı : 80, 
C. Senatosu S. Sayısı : 16) 
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Sayfa 
A) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 106 rl31, 

131:165,165 :180 
-B. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Büt

çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su) ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri ('M. Meclisi 1/324, C. 
Senatosu 1/153) (M. Meclisi S. Sayısı : 69, 
C. Senatosu IS. dayısı : 21) 180:184,242:245 

C) Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu ile 1963 yılı Ege Üniversitesi 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikli
ğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/329, C. Senatosu 
1/156)) (M. Meclisi S. Sayısı : 82, C. Sena
tosu S. Sayısı : 22) 184) fl'98,246:249 

D) İstanbul Ünivcrsiesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu rapora ile 1963 yılı Isanbul Üni
versitesi Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komis-



Sayfa 
yonu raporu (M. Meclisi 1/331, C. Senato
su 1/157) (M. Meclisi S. Sayısı : 83, C. 
Senatosu S. Sayısı : 19) 188:193,250:253 

E) istanbul Teknik Üniversitesi 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi .1/332, 
C. Senatosu 1/154) (M. Meclisi S. Sayısı: 
68, C. Senatosu S. Sayısı : 20) 193:197,254:257 

F) Dışişleri Bakanlığı bütçesi 197:211, 
211:240 

Birinci oturum 
Niğde Milletvekili Asım Eren, iki birleşim 

önce Ankara Radyosu Meclis saati yayımı hak
kında yaptığı demecini açıkladı. 

Millî Savunma Bakanlığı 1963 yılı bütçesi
nin görüşülmesine başlandı. Birleşime ara veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtdp 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İkinci oturum 
Millî Savunma Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi 

kabul edildi. 
Bu münasebetle C. H. P. Grupu adına ibra

him öktem, A. P. Grupu adına Cihat Bilgehan, 
Y. T. P. Grupu adına Sadık Perinçek, C. K. 
M. P. Grupu adına Mustafa Kepir ve M. P. 
Grupu adına Ömer Zekâi Dorman'm 

Türk Devletinin tarihî varlığının sembolü 
ve geleceğinin teminatı olan Kahraman Silâhlı 
Kuvvetlerimize, Yüce Meclisin engin güven ve 

Sayfa 
2. — Sürekli görevlerle yabancı memle- • 

ketlerde bulunan memurların aylıkları hak
kındaki 4991 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu tezkeresi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/235) (S. Sayısı : 12) 240:241 

3. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı 
Taşıt Kanununa ek kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 
314) 241 

sevgilerinin iletilmesine karar verilmesine dair 
önergesi okundu, alkışlarla kabul olundu. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri
nin tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Balıkesir 
Nurettin Ok Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Üçüncü oturum 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü

ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1963 yılı 
bütçeleri kabul olundu. 

17 . 2 . 1963 Pazar günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 
Nurettin Ok Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 
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B I R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), ibrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
lıyoraz. 

Ekseriyetimiz var, gündeme baş-

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 
arkadaşlarının, Cemiyetler Kanununun Anaya
saya aykırı bulunan hükümlerinin kaldırılması
na dair kanun teklifinin İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından seçilecek dörder üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesi hakkındaki 
önergesi (4/182) 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme 
sine dair Başkanlık Divanı tezkeresi (3/514) 

BAŞKAN — Sunuşlar var. Okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 15 . 2 . 1963 tarihli Toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli 10 gün, 
hastalığına binaen 14 . 2 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü 10 gün, 
mazeretine binaen 15 . 2 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — İzinleri tekrar okutup oyları-
nrza sunacağım. 

Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli, 10 
igiin, (hastalığına binaena 14 . !2 . 1963 tarihin
den itibaren. 

'BAŞKAN — 'Oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Efcmiy enler... Kabul edilmiştir. 

'Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 10 
gün, mazeterine 'binaen 15 . '2 . 1963 tarihin
den itiberen. 

İBAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir ıgeçici komisyon talebi var
dır, okutuyorum. 

'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
m Haziran 193B tarih ve 3Öİ2 sayılı Cemi

yetler Kanununun Anayasaya aykırı bulunan 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tekli
fimiz gerekçesiyle (birlikte sunulmuştur. 

Anayasaya aykırı »olmasından doğan önemi 
yanında, sendika hürriyetiyle yakından ilgisi 
dJolayısiyle, bu kanun teklifimizin İçişleri vö 
Adalet komisyonlarından seçilecek dörder üye
den kurulu »geçici bir ktamisyonda 'görüşülme
sini arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
îbraihkn öktem 

İzmir 
'Şeref Bakşık 

Istanlbul 
Coşkun Kırca 

îstan'bul 
(Reşit Ülker 

BAŞKAN — Geçici Komisyon talebini oy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen
ler... Teklifin 'bir Geçici Komisyonda görüşül
mesi kabul edilmiştir. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile, 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değinildiği dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, (!. Senatosu J/323, (M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) (1) 

A> (Millî 'Eğitim Bakanlığı 'bütçesi. 

13) Ankara Üniversitesi Î963 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma 'Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet ISenatlosu ve'Karına Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/324, iC. 'Senatosu '.1/158) (iM. 'Meclisi S. Sa
yısı : 69, O. Senato'su IS. ISayı'sı : 21) 

'O)1 'Ege Üniversitesi 1963 yılı IBütce kanu
nu tasarısı ve 'Karma 'Bütçe Komisyonu raporu 
ile 19'63 yılı Ege Üniversitesi iB'ütçe kanunu ta
sarısında, yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu 'Başkanlığı tezkeresi ve Kanma Bütçe 
Komisyonu raporu (İM. 'Meclisi 1/329, <"•. Sena
tosu .1/15(6) -OıVT. 'Meclisi IS. Sayısı : 82, O. Sena
to'su1 IS. iSayısı : 22) 

D) Istaıılbul Üniversitesi \m] yılı Biilçe 
kanunu 'tasarısı ve Karma 'Bütçe Komisyonu ra
poru ile İ9'03 yılı 'tstanlbul Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet ISenatosu 'Başkanlığı tezheresi ve 
Karma, Bütçe Komisyonu raploru >(M. Meclisi 
1/331, € . Senatosu '1/157) (M. Meclisi 'S. 'Sayısı: 

813, O. 'Senatosu S. Sayısı : 19) 

E> 'tstan'bul 'Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma (Bütçe Komisyon İBaişkanlikları tezkere
leri (İM. (Meclisi 1/332, € . iSenato'su l/l<54) (M. 
Meclisi IS. Sayısı : >6'8, € . ISenatosu K 'Sayısı: 20) 

(i) 80 S. Sayılı basmayazı 11 . 2 . 1963 tarih
li 45 nci Birleşimin sonundadır. Aynı tasarı ile 
ilgili C. Senatosunun 16 S. Sayılı basmayazısı (.!. 
Senatosunun 30 . 1 . 1963 günkü 31 neil Birleşim 
Tutanağı sonuna bağlıdır. 

A) Millî Eğilim Bakanlığı bütçesi 

'BAŞ/KAİN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek. IIbaşkanlığa 
Vaktin daralmış olması nıüna'se be tiyle Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı (üniversiteler (bütçele
rinin 'Bakanlık bütçesiyle 'birlikte igörüvşülmeşi
ni arz ve teklif ederiz. 

Efzinca,n Konya 
Naci Yıldırım İhsan Kah ada yi 

BAŞJKAN — 'Millî Uğitim bütçesiyle 'birlik
te üniversiteler bütçesinin de 'müzakere edilme
si hakkındaki önergeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kahul edenler... Mtmiyenler... Kahul edilin iştir. 
Önergeye ıgiöre Millî İlgilim iBütçeslyle üni'ver
si tele r bütçesi birlikte ighrüşülecek ve konu,ş: 

malar bittikten sonra üniversiteler bütçesi üze
rine ayrıca söz vermeyip 'üniversitelerin bölüm
lerine geçeceğiz. 

Sj.mdi Millî Eğilim Bakanlığı ve üniversi
teler 'bütçesinin müzakeresine (başlıyoruz. 

Söz sırası Millet Partisi adına Ali Baran 
Numanoğlu arkadaşı m izindir. 

ADİ 'BAHAN 'NlTMANOOliU (Nevşehir) -
Reis Bey sıra ile mi ;s!öz veriyorsunuz? Muhale
fete söz verilecekse evvelâ Adalet Partisine ve
rilmesi lâzımdır. Çünkü partiler sırasına göre 
Millet Partisinin, üçüncü sırada olması lâzım
dır, bu bir oyun olnıa'sın? 

BAS.TCAN — Muhterem arkadaşlar, bir da
kikanızı rica, ederim, daha evvel konuşma'ık isti-
yenler oldu. Sayın 'Numan iBaran'oğlu arkada
şımız Ibiraz sonra konuşmak istiyor. 

ALİ NÜMAN I BAKA NO OLU (Nevşehir) --. 
O balcımdan değil efendim, hakka riayet etmek 
bakımından. Bendeniz '3 ncü sıradayım. 

'BAŞKA'N --"1311111111 halkla, hukukla hir ilgi
si yok. Bu hususta pek fa'zla. 'hiddeti mucip 'bir 
hal (görmüyoruz. Ne <var bunda sahalh sahalı 
asahi'leşecelv!? Hiçbir -şey yok. (Alkışlar) Ada
let Partisi OTU pıı adına Sayın Ahım e t Nihat 
A kay, buyurun. 

A. I \ ORUPU ADINA AHMB'T NİHAT 
AKAY" (Çanakkale) — Efendim, mühim olan 
büyük bir kalabalığa hitalbetnıek değil, Adalet 
Partisinin zihniyetini ortaya koymaktır. ('Sol
dan alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi Mec

lis grupu olarak Millî Eğitim bütçesi hakkın
daki .görüşlerimizi arza başlamadan önce şu 
hususu bilhassa belirtmek, hulûs ile beOirtmek 
isleriz ki, Millî Eğitim elediğimiz ve üzerine 
'hassasiyet ve ciddiyetle eğilmek mecburiye tin
de 'olduğumuz müessesenin ve dâvanın karşısın
da, muhterem heyetinizi, her 'türlü siyasi gö
rüş ve davranıştan sıyrılmış, .gönül ve şuur iş
tirakine ulaşmış bir heyet olarak görüyor ve 
hepinizi bu duygularla selâmlıyarak sözlerimi
ze başlamak istiyoruz. 

Ve yitıe, bir mabet telâkki ettiğimiz bu ya
pının katiyen siyaset dışı kalması, millî vasfı
nı muhafaza etmesi inancı içinde olduğumuzu, 
daima bu anlayışla ele alınarak zedelenmemesi 
lâzmugeldiği kanaatinde bulunduğumuzu da 
zihniyetimizin bir ifadesi olarak ortaya koy
mak isteriz. 

Aziz arkadaşlar; 
Millî Eğitim bütçesi karışısında, rakamların 

dar çerçevesinden çıkıp sadece meseleler ve 
prensipler üzerinde durmak istiyoruz. 

Oünkü şuna inanıyoruz ki, bir bütçe her ne 
kadar bir tatbikatın rakamlar manzumesi ola
rak ifade olunur ise de, ancak oturduğu, da
yandığı sistemle bir mâna kazanır. .Sistemde ve 
prensiplerde görüş ayrılıkları meveudolduğuna 
»•öre, mâruzâtımızı bu bakımdan bu noktaya 
teksif etmemizi, ümidederiz ki, müsamaha ile 
karşılıyaeaksmız. 

Aziz arkadaşlar, 
Millî Eğitim içtimai faaliyetler .içinde insa

nı ve cemiyetleri en fazla meşgul eden istikba
le matuf bir faaliyettir. 

Bu faaliyetin gayesi, yarını bugünün öte
sinde daha mesut ve müreffeh bir yarın hali
ne getirecek olan insanın gerçek vasıflarını ve 
kahilîyetlerini geliştirmek, -onu toplum içinde 
imkân ve vasıtaları kullanabilecek, ıgerekli kıy
metlere sahip kılmaktır. 

Bugün memleketimizin çektiği 'en derin ıs
tırap Batı milletleriyle arasındaki büyük me
safeden doğmaktadır. O halde gayemiz hu me
safeyi kapatmak. Batı milletleri seviyesine ula
şabilmektir. Bu, aynı zamanda bir medeniyete 
gerçek mânasiyle kavuşmak demek olacaktır. 

O halde tekrar ve açıkça .ifade edelim ki, 
bir milletin, yukarda işaret ettiğimiz hedefe 
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varması için, topyekûn kalkınması demek, bu 
kalkınmayı tahakkuk ettirecek insanı yetiştir
mek demektir. Hangi salhada olursa olsun, in
sana dayanmıyan bir kalkınmanın imkânsızlığı 
artık herkesçe kabul edilmekte ve bu gerçek 
heş yıllık phlnımıza hiç olmazsa ıprensibiyle gir
miş bulunmaktadır. 

Yukardaki izahatımızla, Millî Eğitim politi
kamızın esaslarını ve hedeflerini ortaya koy
muş bulunduğumuzu zannediyoruz. 'Temelimiz 
ifade ettiğimiz şekilde kalkınmamızın dayandı
ğı insanı yetiştirmek, 'hedefimiz de Batı millet
leri seviyesine ulaşmaktır. Bundan sonra me
sele takibedilecek yolda, sistemde, diğer ön he
deflerin teshili ve onların tahakkükundadır. 
Bunun için de, ileri milletlerin takibettikleri 
yolu görebilmek ilmin işaretine uymak lâzım-
igelmektedir. Bu ise, yeter sayı ve vasıfta ilim 
adamları, mütehassıslar ve .gerçek mânada mü
nevverler yetiştirmek, ilmî zihniyeti memleke
te hâkim kılmak demektir. 

Halbuki memleketimizde huigüne kadar fa
aliyetimizin, bütçemizin sıklet meıhezini dai
ma, ilköğretim teşkil etmiştir. Bütün iktidar
lar, hii' millî haysiyetin ezikliği altında, bü
tün imkân ve güçlerini hu yolda harcamış ve 
harcamaktadırlar. Geriliğimizin, Batı milletleri 
seviyesine çikmayışımızın .sebebi, halkımızın bü
yük çoğunluğunun 'okur yazar almamasında 
görülmüş, hu yüzden Maarifimiz hu gayeye yö
nelmiştir. Artık şu hakikat kabul edilmelidir 
ki, halkın okur - yazar 'olmayışı geriliğimizin 
sadece bir neticesidir. 

Memleketimiz asıl gerçek mânada ve yeter 
sayıda münevverler mütehassıslar, ilim adamla
rı yetiştirememenin ıstırabını çekmektedir. O 
halde Türk Maarifinin gerçekleştirmek mecbu
riyetinde olduğu ilk hedelf budur. 

Yalnız her hangi bir yanlış anlayışa mey
dan vermemek için hemen ifade edelim ki, hal
kın okur - yazar 'olmasına asla karşı bir dü
şüncemiz yoktur. Bunun da, ana hedefe var
mak için bir gaye olduğunu 'biliyor, kabul edi
yor, heyecanını duyuyor ve fakat dâvanın esası 
bu değil diyoruz. 

Esasen Türk Millî Eğitimi sade.ee bu ana 
görüşten mahrum olmanın değil, daha birçok 
meselelerin sağlam esaslara ve (prensiplere bağ
lanmamasından doğan bir perişanlığın ıstırabı 
içindedir. Ve hele son günlerde bu camia da-
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ha başka bir huzursuzluğa itilmek istenmekte
dir. 

Onun bu İstırabına yeni ıstıraplar katmak, 
aziz 'Türk öğretmeninin arasına nifak sokup 
yarınımızı bugünden yıkmaya çalışmak istiyen-
lerin karşısında, iSayın (Hatipoğlu'nun yanında 
ve yardımında 'olacağımızı ((Bravo sesleri alkış
lar) /ve yine bu aziz; insanlarıi} meydana 'getir
diği topluluğun başına her nasılsa (geçip bu 
tertemiz vicdanları ve lekesiz şuurları ıgölgele-
meye çalışan malûm akîdeli kimselerin elin
den Türk öğretmenini kurtarmasını Muhterem 
[Bakandan beklediğimizi samimiyetle ifade et
mek isteriz. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlar, 
Şimdi öğretim kademeleri hakkındaki görüş

lerimizi ifade edeceğiz. (Birinci kadememiz ilk
öğretimdir. Beş yıllık ilköğretimi dünya terk 
etmiş (gibidir. Bugünkü fonksiyonu sadece oku
ma yazma, toplama, çıkarma öğretmekten iba
ret ilkokullarımızı, müfredatında 'da esaslı de
ğişiklikler yaparak hayata yaklaştırmak, bir 
temel tahsil müessesesi haline getirmek zaruri
dir. ilkokulların ikinci devresi haline geldiği 
herkesçe kabul edilmeye başlanan ortaokulları, 
bu yeni görüşle ele almak ve bu kademe içinde 
mütalâa etmek kanaatinde olduğumuzu da. ifa
de etmek isteriz. 

Millî Eğitimimizde ikinci kademeyi 'ortaöğ
retim teşkil edecektir. Teklif ettiğimiz sis
teme göre teşkilâtlanacak ilk kademeye 
dayalı olan bu ikinci kademe iki anakol ha
linde teşkilâtlanacaktır. Bunlardan biri mes
lekî ve teknik öğretimdir. Plânda da kabul 
edildiği gibi Türk çocuklarının büyük bir kıs
mını teknik ve meslekî öğretime çekmek mem
leket şartları bakımından elzemdir. Bu okulla
rın kalkınmamızın icabettirdiği kadar sayıla
rını artırmak, çeşitlerini memleket gerçekleri
ni göz önüne alarak yeni baştan düzenlemek 
yine üzerine eğilecek ilk hususlardandır. Diğer 
fbir nokta da, onbeş yaşından önceki meslekî 
yönelmelerin mahzurlarını görmek, kabiliyetle
re göre seçme usulünü kabul etmektir. 

Bu kademenin ikinci kolu liselerimiz yani 
bugünkü ismiyle genel orta Öğretimdir. Aka
demik tahsile giden en mühim yol budur. 

Türk Millî Eğitimi içinde hiçbir kademe yok
tur ki orta Öğretim kadar bir sistem anarşisi 
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içinde bulunsun. Çeşitli Batı sistemleri vakit va
kit bu kademeye hâkim olmuş ve fakat ne ha
zindir ki, hiçbir zaman ilmî görüşle kendi ger
çeklerimize uygun bir millî sistem aranma
mıştır. Bilhassa millî eğitimde millîleşmek, ken
dimizi bulmak için şarttır. Ve yine artık itiraf 
etmek lâzımdır ki, son senelerde, muhtelif se
bepler yüzünden liselerimiz seviyelerini bir hay
li kaybetmiştir. O halde lilk iş, fonksiyonları 
bakımından üniversitelerimize en yakın bir 
tahsil müessesesi olan liselerimizi, gerçek se
viyelerine çıkarmaktır. Bunun ilk şartı, öğret
men kadrosunun hallidir. J'yi, vasıflı öğretmen
ler yetiştirme ey e kadar yeni liseler açmaktan 
çekinmek ilk tedbirdir. Bilhassa liseler için 
çok mühim olan öğretmen meselesini hallet
mek için en gerçek yol bol sayıda burslu öğren
ciyi üniversite tahsiline sevk etmektir. Üniver
siteler dışında yüksek öğretmen okulları ac
ımak bugünün şartlarına uygun bir yol değil
dir. Ve mahzurları da çoktur. 

Bu meseleleri seviyeli bir hale getirmekte 
üçüncü nokta, plânın kabul ettiği giriş imti
hanını biran evvel tatbika koymaktır. Bu ted
bir çok mühimdir ve muhtaç olduğumuz key
fiyeti büyülk nisbette temin edicidir. 

Bunların hallini, müfredatın ele alınması 
memleket şartları bakımından yeniden gözden 
geçirilmesi takibedeeektir. Neyi ne nisbette 
öğreteceğimizi bilmemekten doğan müfredat 
perişanlığının biran evvel izalesi gerekmekte
dir. 

Aziz arkadaşlar, 
Orta öğretimde 90 - 100 kişilik sınıflarda 

ders vermenin ne demek olduğunu ve bu halin 
seViye düşüklüğünde ne büyük bir rol oynadı
ğını takdir edersiniz. Boş geçen veya sağdan 
soldan toplanmış kimselerle doldurulan ders
lerin de bize neler kaybettirdiğini bilmiyeıı kim
se kalmamıştır, zannederiz. Ne hazin ne garip 
bir zihniyettir ki, öğretmenlik artık bir meslek 
sayılmamakta, şu veya bu sahada biraz bilgi
si olan bir kimsenin ders okutabileceği ve hele 
her Türkçe konuşanın türkçe öğretebileceği zan
nedilmektedir. 

öğretmenlik bir meslek değil hâttâ bir 
Sanattır. Belirli bir menşeden gelmiş olmayı 
arayan; bilgi, kültür istiyen; kabiliyet, fera
gat, şefkat, pedegojik formasyon istiyen bir 
sanattır. Bu vasıflardan mahrum kimselere tes-
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Hm edilen 'bir neslin, hazin manzarasiyle karşı
laşmak mukadderdir. 

İnsanın ikinci yaratıcısı öğretmen, ,gün geç
tikçe «emiyet içindeki itibarını kaybetmekte, 
kaderiyle başbaşa bırakılmış bulunmaktadır. 
Hepimizde hakkı bulunan insan, şimdi bizim 
merhametimize muhtaç hale gelmiştir. 

Kendisini yetiştirenleri açlığa mahkûm et
miş bir millet görülmemiştir. (Alkışlar) Onun 
bu perişan hayatını daha fazla dile getirip 
asil ruhunu incitmek istemiyoruz. 

(Muhterem arkadaşlar, 
Türk maarifinin ikinci ana unsuru eğitim

dir. Gene bir taraftan belirli bir bilgi seviyesi
ne çıkarılırken diğer taraftan ruhi, insanî ve 
millî bir eğitime tabi tutulur. Bilhassa .millî 
vasıflarının kuvvetlenmesine, şuurlu hale gel
mesine dikkat edilir. 

BAŞKAN — Sayın Akay 3 dakikanız kaldı, 
ona göre konuşmanızı tanzim ediniz. 

A. P. GRUPU ADINA NÎHAT AKAY (De
vamla) — Bu bakımdan da maarifimiz maalesef 
arzu edilen seviyede değildir. Okullarımızda 
öyle bir sistem yerleşmiştir ki, eğitim ve hele 
millî eğitim tam bir ihmal içindedir. 

Halbuki bugün bütün dünya maarif sistem
lerinde terbiye ön plânda geçmeye başlamıştır. 
Sadece fikrî, zihnî, bedenî bir inkişafın bu gü
nün cemiyeti için yetersizliği anlaşılmış, insa
nın ruhî bir eğitime tabi tutulması, cemiyetin 
sabit kıyımetileniyle beslenmesi ve tam bir cemi
yet niz)amının böyle yetişjmiş kimselerle kurula
bileceği kanaati umumileşmiştir. Çağdaş mede
niyetin istediği insan ile cemiyetin millî yapısı
nın istediği insanı bir arada yaratmanın, maa
rifte sistemin esas olması modern pedagojinin 
icabı sayılmaktadır. Nitekim «Türkiye Eğitim 
millî komisyonu» 

Sayın Başkan 20 dakikada keseeekseniz at-
lıyayım, sonunu bağlıyayım. (Devanı, devam ses
leri) 

BAŞKAN — Bu husus Ikarara bağlanmıştır. 
(Grup adına konuşuyor, devam etsin sesleri) 
Hayır bu husus karara bağlanmıştır. Meclis 
aldığı karardan vazgeçemez, yoksa hiç sonunu 
bulamayız ve bütçeyi de çıkaramayız. Devam 
buyurun efendim. 

ADALET PARTÎSİ MECLİS GRUPU ADI
NA NlHAT AKAY (Devamla) — Raporunun 
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i 15 nci sayfasında : «öğrencilerin eğitiminde" 

şahsiyet ve karakterin teşekkülü ön plânda alı
narak öğretim sadece bu gayenin gerçekleşme^ 
sinde kullanılan vasıtalardan biri telâkSki edilin 
yor» denilmektedir. Ve yine bir maarifimiz 
bir eserinde aynen şöyle der. «Memleketimizde, 
millî 'terbiye, ulusal eğitim fikirleri henüz bir 
problem halindedir.» (Gürültüler anlıyamıyo-
ruz, müsaade edin rahat okusun sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sabah
leyin her hangi bir şekilde işe böyle sinirli
likle başlamasak iyi olur. Ben size (Gürültü
ler gruplar arasında karşılıklı müdahaleler) 
Müsaadenizi rica ederim. Başkanlık usul çer
çevesi içinde ve kabul edilen önergeler dâhi
linde müzakerelerin seyrini idame ettirmekle 
mükelleftir. Onun için lütfedin de Millî Eği
tim bütçesini ne kadar kabarık ne kadar söz 
istiyen arkadaşımız bulunduğunu takdir bu
yurun. Sayın Akay arkadaşımız sözlerini mü
nasip bir şekilde bağlasınlar. 

Devam buyurun Sayın Akay. 
A. P. MECLÎS GRUPU ADINA A. NİHAT 

AKAY (Devamla) — Bunlar henüz pedago
jiye girmemiştir. Bir teori ki, henüz prati
ğe inmemiştir. O yok gibi birşeydir. Bu iki cüm
lenin tesbit ettiği gerçek üzerinde durulacak 
en mühim meseleyi karşımıza koymaktadır. 

Maarifte tatbik edilecek eğitim sisteminin 
tesbitinden önce oturduğu zemin yani cemiyet 
iyice bilinmelidir. Çünkü maarif içtimai mü
esseseler içinde en canlı olanıdır. Cemiyetle 
içice bir yaşayışı vardır. Halbuki bugüne ka
dar bu hususa hiç dikkat edilmemiş, sosyal 
ve tarihî gerçeklerin dışında kalınmıştır. Bu 
yüzden okumuş sınıfla okumamış zümre ara
sında bir kıymetler muvazenesizliği meydana gel
miş, Türk toplumu buhranlı, sarsıntılı bir 
vasata sürüklenmiştir. Durulmuş, yerleşmiş, 
oturmuş bir cemiyete geçmek için bozulan bu 

'muvazenenin yeniden kurulması şarttır. 
Gerçek Türk toplumu birbuçuk asırdan 

beri bir geçişin içinde, sarsıntılı ve buhran
lı vasatında yaşamaktadır. Bir medeniyet dai
resinden, hem de içinde asırlarca yaşadığı ve 
onu en yüksek seviyesine çıkardığı bir me» 
deniyet dairesinden, başka bir medeniyet dai» 
resinde geçmektedir. Bir cemiyetin böyle bir 
geçiş içinde oluşu, halli gereken birçok me-
seleleri ortaya çıkarır, kıymetlerin değişme-
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sine yol açar*. Cemiyetimizde görülen ideal 
ve kıymetler buhranının «sebebi hurdan doğ
maktadır. Okumuş sınıfla okumamış zümre 
arasındaki çatışma, zıt hayat telâkkileri; .bi
tinin küçümsenmesi, hor ve hakir görülmesi; 
diğerinin tam bir hodbinlik içinde bulunması 
sadece maddenin, saadetini aramaktan öteye 
gidemiyen mataryalistlerin çoğalması, vicda
nı nasırlaşmış, Türklük şuuru körlenmiş, ta
lihe, mukaddesata saygısı kalmamış, bu mil
letin benliğine kök salıp âbideleşmiş. kıymet
leri yıkmak gibi haince cinayetleri işlemiye 
başlamış, kısaca Şimale yönelmiş kimselerin 
gittikçe artması bundandır. (Alkışlar) 

Böyle intikal devreleri yaşıyau cemiyet
lerde dikkat edilecek husus, nelerin değişmesi 
ve değişmemesi lâzım geldiğin i teshil etmek
tir. Bir medeniyet değişmesinin, bir millî yapı 
değişikliği haline mkılâibetmemcsi, yaban
cı kültür ve kıymet hükümleri içinde eriyip 
gidilmemesi için bu tesbit zaruridir. Bilhassa, 
bizi dünden bugüne getiren ve yapımızın al
nına «Türk» damgasını vuran kıymetler göz 
önünde tutularak yeni bir, tertip yapmak ve ide
alimizi bu terkibe dayamak şarttır. Aksi takdir
de çalkantılı hayat, fırtınalı 'bir cemiyete inkılâ-
beder ve bugün nesiller arasında görülen çatış
ma, kıymet hükümleri buhranı içinden çıkılmaz 
bir hal alır. 

İşte böyle çalkantılı bir vasat içinde yaşı-
yan memleketimizde imaanife büyük ve mesuli
yetti vazifeler düşmektedir. 'Gayesi insanı yetiş
tirmek, işlemek olan maarifin 'bütün faaliyetle
rinde bir terkibe dayanması, millî vasfın hiç
bir zaman gözden uzak tutmaması, yetiştirmekle 
mükellef olduğu insanın bir «Türk vatandaşı» 
olması hususunu sistemine esas 'alması lâzımdır. 
(Bravo sesleri). Bunun iiçin de ideal terbiyesine 
dayalı bir düzen kurmasının dizem olduğu ka-
naatindeytim. 

ıldeal, bir cemiyetin millî benliğinin muha-
salasmdan doğan en yüksek bir gayedir. Müş
terek ideal böyle bir .gaye etrafında his, irade ve 
şuurların terkipleşmesi, şahsiyetlesin esidir. Böy
lece, toplanmış millî duygu, millî irade ve millî 
şuur haline ıgelmiş, kısaca ideal olmuş o yüksek 
gayenin cemiyetlerin bünyesinde nasıl süratli 
bir' yükseliş meydana getirdiği bilinen hakikat
lerdendir. Bu müşterek ideal tesbit edilip işlen-
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•m iye başlandıktan sonra bizim bünyemiızde de 
nelere şahit olunacağının ifadesi bir kehanet sa
yılmamalıdır. 

İdealin mücerret 'bir mefhum olmadığını, mil
lî bünyeye dayandığını ifade etmiştik. O halde 
onun dayanağı, .örfleri adaletleri, millî tarih, dil, 
sanat, edebiyat ve ahlâkı ile Türk kültürüdür. 
Binaen aleyh, Maarifimizde bunların ön plâna 
alınması bir ideal terbiyesi için şarttır. 

Bizim için müşterek, bir ideal, Büyük Ata
türk'ün. Türk kültürüne dayadığı ve işlemiye 
başladığı Türk milliyetçiliğinin yöneldiği gaye
dir. Bu idealin çevre ile beraber ele alınıp ter
biye sistemimize esas olması lâzım gelmektedir. 
Ancak bu sayede değişen nesiller müşterek ide
alin dayandığı müşterek kıymetlerde yetişmiş, 
cemiyetin bozulan nizamı ve muvazenesi teessüs 
etmiş olur. 

Yalnız bu terbiyenin okullarımızda tatbikin
de dikkat edilecek husus, okulu cemiyetten ayrı 
bir müessese olarak görmemek, aynı terbiye şuu
runun cemiyette de uyandırılmasına çalışmaktır. 
Diğer bir noktada bu terbiyede gayenin öğren
mek değil, o nizama kavuşmak için öğretileni ya
şamak olduğudur. 

Bu mevzuda bir noktaya daha temas etmek 
istiyoruz. Bilhassa tarih şuurunun yaratılması 
hususuna dikkat edilmesi, ders kitaplarının bu 
aıçıdau ek1 alınması ve düzenlenmesi, bu terbiye 
«istemi için şarttır kanaatindeyiz. 

Yeryüzünde hiç bir millet yoktur ki maizi-
siyle, tarihiyle iftihara bizim kadar hak kazan
mış olsun, (Bravo sesleri. Alkışlar) ve yine yer

yüzünde hiçbir millet yoktur ki, kendi tarihi
nin şu veya bu devrine karşı bizde olduğu gibi 
bir düşmanlık beslensin, genç ruhlara bu telkin 
edilsin vicdan ve şuurlarda yaralar açılsın. (Al
kışlar) . 

Sayın arkadaşlar; 1963 bütçesinin memleke
te hayırlı olmasını diler, muhterem Millî Eğitim 
camiasını, aziz ve fedakâr Türk. öğretmenlerini, 
Adalet Partisi Meclis Grupıı olarak en samimî 
duygularımızla selâmlarız. (Alkışlar). 

(BAŞKAN — Millet Partisi grupu adına Sa
yın Ali Baran Numanoğlu.. 

M. P. GRUPU ADINA ALİ BARAN NU-
MANOGLU (Nevşehir) — Muhterem Başkan, 
ç.ok aziz ve saygı değer milletvekilleri; 
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Millî Eğitim Bakanlığı 1963 malî yılı bütçe

si üzerinde, Millet Partisi Meclis Grupu olarak 
görüş ve temennilerimizi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Bu vesile ile 190:) yılı Millî Eğitim çalışma
larının, aziz milletimize hayırlı olmasını diler, 
bu irfan ocağının vefakâr ve fedakâr mücahit
leri olan öğretim ve eğitim mensuplarını, bu 
kutsal kürsüden hürmetle selamlamayı bir borç. 
bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî dâvamız; asil milletimizi hür düşünce

nin, mutlak hâkim olduğu bir anlam içinde, bil
gi, sanat, teknik ve refah dereceleri bakımların
dan üstün seviyeye ulaştırmak ve fıtrî olarak 
sahiloolduğumıız millî, ahlâki ve insani olan üs
tün değerlerimizi geliştirmek ve bu görüşle mil
letimizi; yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir medeni
yet ortağı haline getirmektir. 

insan gücünü; Cemiyet olarak kalkınmamı
zın' en önde gelen bir unsuru telâkki ediyo
ruz. 

Türklüğün, yücelmesi ve medeniyete erişebil
mesi; insan gücünü, öğretim ve eğitimle teçhiz 
edilmiş cemiyet ve müstahsil bir unsur olarak, 
sistemli bir şekilde yetiştirebilmemize, fert ve 
millet olarak da, bu ideallere samimî bir şekilde 
bağlı kalmamıza ve bu uğurda şahsi fedakârlık
lara hazır bulunmamıza bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Demokrasinin iki temel unsuru vardır. Eer-

dî hürriyet ve halkın egemenliğidir. 
Bu iki bölünmez unsurun iyi işliyebilmesi 

ancak; fertlerin millî bünyemize uygun olarak 
iyi yetiştirilmiş olmasına, millî ve ahlâki telâk
kilerin cemiyet içinde yaratılıp, yaşatılmasına 
bağlıdır. 

Fertleri bu şekilde yetiştirilmemiş cahil veya 
millî idealden yoksun bulunan cemiyetler bün
yesinde; dalkavukların, şahsiyetsizlerin, demo-
g'oklarm türediği ve bunlar yüzünden demokra
sinin ve milletlerin çok fena akibetlere sürük
lendiği hakkında, tarih içinde birçok misaller 
bulabiliriz. 

Milletçe geçirdiğimiz ıztıraplı günlerin başlı
ca sebebi olarak; bu asıl milletin kültür seviye
sinin düşük olması, diğer yönden bir kısım ay
dınların kendilerine düşen millî vazifelerini yap
maktan çekinmeleri ve millî ideal uğruna men-
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faatlerini terketmeye yanaşmamaları, daha kı
sacası; ahlâki ülkülere ciddî ve samimî bir şekil
de bağlı aydınlardan mahrum bulunmaları, bu 
milleti, İni liranın içine sürüklemeye sebep olmuş
tur. Bu sebeplerle : 

Millî Eğitimin her bölümü için bir gelişme 
plânının yapılmasını şart olarak kabul eden Mil
let Partisi Meclis Grupu; 

Millî kalkınma hızımızı artıracak plânı tat
bik etmek bakımından, bilgili ve sıhhatli iş gü
cünün, sistemli bir şekilde, yeteri kadar yetiş
tirilmesine hususi bir önem verir. 

Kalkınma plânında ele alman Millî Eğitim 
yatırımlarının en iyi ve verimli bir şekilde ger
çekleştirilmesi ve gerekse mevcut güc ve imkân
lardan en çok faydalanılabilmesi için araştırıcı 
ve teknik bilginin artırılması maksadı ile her 
seviyedeki eğitim ve öğretime öncelik verilmesi
ni zaruri görür. 

Cehalet ve ümmilikle mücadeleyi esas alan 
Millet Partisi Meclis Grupu; eğitim ve öğretim 
işlerimizin, memleket ihtiyacını en iyi bir şe
kilde karşılıyacak umumi bir plâna bağlanması
nı ve bu alanda, tarihî kültür, örf ve âdetleri
nin Batı dünyasının teknik ve kültürü ile meze 
ve unsurlarını bir arada mütalâa etmeyi de za
ruri görmektedir. 

Eğitim plânı; millete ilim ve teknik bilgiler
le beraber, millî ve ahlâki terbiye, fikir ve vic
dan serbestliği ve mânevi inançlar verebilecek 
şekilde düzenlenmeli ve Türk Gençliğine millî 
iman ve ülkü aşılayacak ve kuvvetlendirecek bir 
gaye takibetmelidir. Bu bakımdan ; 

Yurdumuzun, ilim ve teknik alanlarda geliş
mesini sağlamak amacı ile çeşitli ilim ve fen 
şubelerinde araştırma, enstitüleri ve bilginler
den müteşekkil, muhtariyete sahip akademilerin 
kurulması, ve millî bünyemiz içinde, üstün 
değerde ilim adamları ve liderler yetiştir
mek, fakir veya zengin olsun, ehliyet ve isti
dat sahibi gençlere her .sahada imkân temin 
edecek usuller, eğitim plânında yer almalıdır. 

Memlekette, sanat ve teknik okulları ile 
bilhassa fabrika çırak okullarını çoğaltmak, 
zirai ve sın?i sahad., küçük sanat ehlini hoş
laştırmak çareleri aranmalı ve Çırak - Kal
fa - Usta Kanunu acilen çıkarılmalıdır. 

Türk g-eıveliğini, her türlü kötü tesirler
den ve muzır cereyanlardan korumak için, ken-
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'dilerini birer meslek suhibi yapma yolları 
•bulunmalıdır, 

Muhterem milletvekilleri; 
Maalesef Türk maarifinin, bugüne kadar 

ortaya konmuş bir •eğitim felsefesi yoktur. 
Bize göre eğitim felsefesi; 

1. Demokrasi ruhu, 
2. Ferdiyetçi eğitim ve öğretim anlayışı, 
Olmak üzere bu iki esas temel fikre dayan

malıdır. i 
Bu sebeplerle; 
Millî Eğitim Bakanlığı, baştan sona kadar 

bir reorganizasyona tabi tutulmalıdır. Bu ya
pılmadıkça, millî eğitimi yeni ve verimli bir 
istikamete yöneltmek mümkün değildir. 

Millî Eğitim teşkilâtında çalıştırılan, öğ
retmen sıfatını haiz bulunanları, büro işlerin
de çalıştırmıyarak, bu açığın diğer devlet sek
törlerinden tenkis edilecek personel ile kapa
tılması ve mesleki öğretmen olanların, asli gö
revlerinde çalıştırılmaları en samimî temenni
mizdir. 

Bakanlık mevzuatı ile eski ölçüye göre ha
zırlanmış bulunan tüzük ve yönetmeliklerin, ye
niden ele alınması gerekmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, genel bütçe 

cari giderlerinin |% 17.3 nü, yatırım giderleri
nin |% 14.6 sini ve genel bütçenin ise |% 16.3 
ünü kapsamış (bulunmaktadır. 

Genel bütçedeki fiilî kadrolara göre; 
189 983 devlet memurunun 108 837 si Millî 
Eğitim Bakanlığı hizmetinde bulunmaktadır. 
Yani; fiilî kadronun % 57.22 <si bu teşekkülde 
çalışmaktadır. 

Bu da gösterir ki, genel bütçe cari giderle
rinin, % 17.8 ü Millî Eğitim Bakanlığı hiz
metleri için ayrıldığına ve çalıştırılan perso
nel sayıısı ve yüzdesine göre bu miktarın çok 
düşük olduğu meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünkü genel bütçeye göre; devletin carî 

masraf ve yatırımları, Türk Milletine; erkek, 
kadın ve çocuk olarak fert başına yılda orta
lama 433 liraya, ayda 36 liraya ve günde ise 
120 kuruşa mal olmaktadır. 

Millî Eğitim hizmetlerinin tümü ise; fert 
başıma ortalama olarak yılda 70 liraya, ayda 
6 liraya, günde ise 20 kuruşa mal olmaktadır. 
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Gerek Millî Eğitim hizmetlerine ve ayrılan 

ödendk ve ıgerekse bu müessesenin faaliyet
leri tümünün, her ferde, yılda ortalama olarak 
düşen külfeti hesaba 'katılırsa, millî eğitim hiz

metinde çalıştırılan personel sayısı ve yüzdesi
ne göre bu miktarın 'bir 'hayli düşük olduğu 
meydana çıkar İki, bu da Hükümetin millî 
eğitim hizmetine n,c 'dereceye kadar önem ver
diğinin bir delili sayılabilir. 

Hükümet Programında ilk plânda ve en 
önde ele alııııacağı 'bildirilen millî eğitim işleri
miz için ayrılan bu ödeneğin yetersiz ve kal
kınma plânına uygun bulmamaktayiız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Nüfusumuzun süratle artması, okuma ça

ğında 'olup da, okutulamıyan % 30 oranındaki 
bir milyon çocuğun eğitim ve öğretimi için 
girişilen İlköğretim seferberliği <ve bunun do
ğuracağı, orta ve yüksek öğretim müesseseleri 
ihtiyaçları ve aynı zamanda da 'halk eğitimi hiz -
metlerinin inkişaf tarzı nazarı itibara alınacak 
olursa; en geç 1970 yılında millî eğitim bütçesi, 
bugünkü bütçenin 6 misli üstünde olacaktır. 
Yani, 12 milyarı geçecelktir. 

Hendesi silsile 'esasına göre artmakta bu
lunan millî eğitim hizmetleri gideri bugün
kü yatırım temposu ile ve millî ıgeliı* yılda 
ortalama olarak % 7 oranında hesabedildiğine 
göre, 1975 yılı millî eğtim bütçe'si ancak bu
günkü bütçenin iki misli olacaktır. Bu hesabı
mıza ıgöre; millî eğitim 'hizmetlerinin 1975 
yılındaki giderleri, bu tempo ile, devlet bütçe
sinden asla karşılanamıyacak bir duruma gele
cektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
İlköğretim hizmetlerinden baihsetmek iste

riz. 
Türkiye'den başka, dünyanın hiçbir yerin

de 5 yıllık ilkolkul ta'hsili bulunmadığını ifade 
ederken, ilkokulların 8 yıla çıkarılmasının 
faydalı ve son çıkar bir yol olduğunu, klâsik 
yollardan gitmenin meseleyi (halle kâfi gele-
mıiyeceğini belirterek, okur - yazar nisbetini 
artırmaktan başka bir fonksiyonu 'kalmıyan 5 
sınıflı öğretim sistemi, ortaöğretim grupuna 
ıgiren ortaokullar ile birlikte mütalâa edilmeli 
ve sekiz sınıflı temel tahsil 'sistemi >kabul edil
melidir. 

Bu sistem; uzak bir gelecekte tahakkuk et* 
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se dahi, İm hususta şimdiden gerekli etüt ve 
(hazırlığa başlanılmalıdır. 

Biz, sekiz senelik temel eğitim sisteminde, 
şu faydalar görmekteyiz. 

1. İlköğretim sistemi, memleket şart ve 
ihtiyaçlarına uydurulmuş olacaktır. 

2. Köy ve 'kasaba çocuklarının, ileri tahlil
lerini teminat altına almak mümkün olacak
tır. 

3. Okul yapımı, öğretmen, öğrenim araç ve 
gereçleri gibi büyük tasarruflar sağlanacak
tır. 

Derhal tatbiki mümkün olan bu sistemin, 
ilçe ve 'kasabalarda bütün unsurları mevcuttur. 
Köylerde ise : Bölge okulları halinde gerçek
leştirilebilir. 

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bu sis
tem; aynı zamanda, öğretim ve eğitimde bir 
reform teşkil edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1963 yılı bütçesi ile ilköğretime; 260 025 001 

liralık yatırım yapılacaktır. 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

nun sağladığı gelir ve getirdiği yeni hüküm
lerden faydalanılarak, tasarlanan 10 yıllık bir 
plânla, mecburî öğrenim çağındaki çocukları
mızı okutmak ve bütün (köy, kasaba ve şe
hirlerimizi ilkokula kavuşturmak ümidi; bu 
kanunun âmir .hükümlerinin yanlış tatbik edil
mesinden dolayı, çok zayıflamaktadır. 

özel idareler ve belediyelerden temin) edilen 
gelirler, zamanında ve tamamen tahsil edileme
diği için,, okul yapımı ve (beslenme ve sair 
gibi programlı ıhizmetler aksamakta ve inşaa
tın zamanında yetiştirilmemesine sebebolmakta 
ve aynı zamanda bakanlık olarak da bu işler 
için gönderilen ödenekler kâfi gelmemektedir. 

Bu işlerin tatbikçisi, vali, kaymakam ve 
millî eğitim müdürleri plânsız ve programsız 
ıhareket etmekte, güya bir hizmet yarışı yapı-
makta ve kendi fonksiyonları dâhilinde bu iş 
leri (halletmeye çalışmaktadırlar. Bu gibi plân
sız ıgidişe ve şahsi görüşlere bir son verilmesi, 
en samimî temennimizdir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının vaz'ettiği esas
lara uymak, tatbikatta görülen aksadıkları 
gidermek, okul yapım programını aksatmamak 
ve okull'arm zamanında ikmal edilerek, ço
cuklarımızın istifadelerine bir an önce ar
amı sağlamak bakımından; devlet bütçesin-
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den, 222 sayılı Kanun hükmüne uyularak ay
rılan ödeneğin doğrudan doğruya yatırımlara 
taıhsi's edilmesini ve özel idare ve belediye ve 
sair yerlerden temin edilen mahallî gelirlerin 
de tamamını beslenme, personel ve saür hiz
metlere ayrılmasını zaruri görmekteyiz. 

Muhterem ve aziz milletvekilleri; 
Millet Partisi Meclis Grupıı Ortaöğretimi; 

12 ile 18 yaş arasındaki çocuklarımızı «insan 
gücü ve müstalhsıl unsur» olarak genel eğitim 
ilkelerine ve umumi kültür esaslarına dayana
rak, 'başta, üniversite olmak üzere yüksek ih
tisas öğrenimine hazırlıyan öğretim müessesesi 
olarak telâkki eder. 

Bugün, Ortaöğretim süratle ıslahı gereken 
bir müessese halindedir. Bina ve öğretmen ki
fayetsizliği nazara alınarak, serdettiğimte bu 
mütalâanın mucip sebepleri .meyanında, 'Öğret
menlerin önemli bir kısmının ücretli ve geçici 
olması ve (bunların yetişme ve meslekî yetki 
bakımından yeter vasıfta bulunmaması, iyi va
sıfta, iyi öğretmenler de, ıme'kân ve zaiman (şart
larının imkânsızlığından arzu ettikleri gibi 
görevlerini yerine getirememeleri ve (bugünkü 
iktisadi şartlar içinde 400 lira gibi bir maaşla 
fizik ve kimya öğretmeni aranması görüşleri
mizin doğruluğuna 'bir delil sayılabilir. 

Müstehlik 'bir unsur yetiştirmekten başka 
ibir 'fonksiyonu ölmıya.n, liselerden mezun «olan
ların, yüksek öğrenim 'kapılarında meydana ge
tirdiği şişkinliği önlemek ve ilkokul 'öğretmeni
ne olan ihtiyacımız 'göz önüne alınarak, 'liseler
deki edebiyat bölümüne ilâlve veya ayrı bir bö
lüm 'halinde pedagoji bölümü i'hdas edilmeli ve 
buradan mezun olanlara öğretmenlik hakkı 
tanınmalıdır. 

Liselerden bugüne kadar mezun olan ve 
yüksek 'okullara gidemiyenler de, öğretmen ye
tiştiren müesseselerde gece öğrenimine veya 
kurslara talbi tutulmalı ve bu suretle de, şim
dilik ö'ğretmen açığının kapatılması sağlanma
lıdır. 

Üniversitelere, daha iyi yetişmiş ve (haızır-
laıımıış öğrenciler göndermek ve aynı zamanda 
ticaret 'liseleri, öğretmen okulları, sanat ensti
tüleri ve 'saire gibi lo'kııl mezunlarından, üni
versite öğrenimi yapmak i'stiyenlere bn yolu 
açmak için, liseler üstünde gündüzlü, yatılı, 
akşam ve yaz kursları halinde öğrenim yapacak 
olgunluk sınıfları İhdas ediLmelidir. 
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A'ziz milletvekilleri; 
ı'Bir memleketin, medeniyet v.e refah seviye-

K'inin. yükselmesinde tekniğin ne gi'bi rol oy
nadığı ve 'bizimgi'bi 'geri kalmvş memleketlerde 
bu nolün bir kat da/ha iönem kazanacağı Ihepi-
mizin malûmudur. Bu sebeple; 

'Meslekî ve teknik öğretim, iş gücünde ihti
yaç duyulan çeşitli tipte mesle'k elemanlarını 
yetiştiren, tele müessesedir. IBu müessesenin 
memleket ihtiyaçlarını karşılıyabil ecele şekilde 
gelişeibilme'si ve îstenen randımanı verebilmesi 
ve tam. olaıvak 'hizmet görülebilmesi için, maa
lesef bu teşekküle gerekli ödeneğin 'verilmediği 
müşahede edilmiştir. 

Devlet Plânlaıma. Teşkilâtının etütlerine gö
re : 19163 yılında '21 000, 19170 yılına kadar 
«9 000 ve 10715 yılma kadar da 2-38 000 teknis
yene ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Diğer sanayi ve iktisadi müesseselerin tek
nisyenlerden 'hariç. olarak, ihtiyaçları olan us
tabaşı, kalifiye işçi gilbi mesle'lc elemanları sa
yısı da ilâve edilirse, bu adedin ne nispette 
'büyüdüğü 'kolayca görülür. 

5 yılhk kalkınma plânının 196.3 yılı tatbi
katında, kız teknik ve ticaret 'öğretimine pek 
az yer verildiği açıkça göze çarpmaktadır. 
Memleketin so'syal ve ekonomik 'kalkınmasında 
baişli'ca rolü bulunan 'bu öğretim alanları üze
rinde de önemle durulmalı ve gerekli yatırım
lar yapılmalıdır. 

Ulu ilht'iyaçların bir an önce karşılanabil me-
si için, derhal tedbirler al mm al ı ve mevcut mü
esseselerin !bu âcil ihtiyacı kar'şılıyabilece'k şe
kilde elemanlar yetiştirilmesi ilcin de öğretim 
üyesi, bina ve teçhizatlarının tamamlanmasına 
öncelik verilmelidir. 

Hole mulhteremı ve aziz arkadaşlarım; 
öğretim ve eğitimin merkezi sıkleti çocuk

tur. 
İlkokuldan - fakültelere kadar olan öğre

nim ve Eğitim dereceleri 'içine giren bütün 
o'küllarm kuruluş şartları, 'buralarda yetişecek 
öğrenci! e re göre ayarlanmalı ve eğitimde eşit
lik hafckı bir il'ke olarak unutulmamalıdır. 

İlk ive orta, öğretimde tatbik edilmekte olan 
priograım ve metotlar, ayrı ayrıdır. 

Ortaokul ders programları ile 'öğretimi me
totları; ilkokul ve lise programları ve metot
ları ile ahenkli bir hale getirilmelidir. 
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Her türlü iş eğitimi ile illgili faaliyetler; 

her derecedeki okullarımıizın plân ve program
larına hâkim olmalıdır. 

İmtihan usulleri ve öğretim sistemi üzerin
de değişiklik yapılmalı halk 'eğitimini geniş öl
çüde ve ciddî surette ele alaca'k Halk 'eğitimi 
'kanun tasarısının Ibir an kirve e Âli Meclise ge
tirilmesi lâzımdır. 

Kıymetli arkadaşlarım ; 
Bu aziz millet ne zaman okulları ile öğüne-

'bilecek ve ne zaman 'çocuklarını, mümkün olan 
en iyi 'bir şekilde eğitilmiş 'olarak görecekti e. 
Temennimiz, 'bu (mesut .'neticeye müteveccihtir. 

Aziz milletvekilleri; 
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtı son yıllar

da çok genişlemiş olup, ileriki yıllarda daha da 
genişliyeceği tabiîdir. 

Bu yönden mütalâa, ettiğimiz Millî Eğitim 
Teşkilâtı : 

1. Merfcez teşlulâtı, 
2. Taşra teşkilâtı, olarak ayrılmalıdır. 
Merkez teşkilâtı : 1, — 'Genel öğretim, 2. — 

Meslekî ve teknik öğretim, 3. — (Kültür işleri 
ve 'güzel sanatlar lolmak üzere, üç iana 'holüme 
ayrılmalı ve 'bu 'bölümlerin başında ibirer 'müs
teşar ve bu üç müsteşar arasında koordinasyo
nu temin etmek üzere, (bütün teşkilâtın başında 
bir b aış m ü s t eş ar b u'l un m al ı di r. 

Mulhtelif genel .müdürlükler diğer dallar bu 
üç bolümden Ib'irisine bağlanmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtının en 
önemli, dimağı lür uzvu olan Talim ve fTer'biye 
Dairesi, esavslı bir reforma tabi tutulmalıdır. Bu 
dairenin, Genelkurmayda olduğu gibi muhta
riyete safhübolması en samimî temennimizdir. 

Taışra teş'kilâtı : Yurdumuz mulhtelif eğitim 
bölgelerine ayrılmalı, esiki yıllarda tatbik edil
miş ve çok iyi neticeler alınmış, Maarif Emin-
likleri teşkilâtına hemzer, Millî lEğitim Bölge1 

Başmüdürlükleri ihda's edilmelidir. 

Bu bölgelerde, vazife görecek başmüdürler, 
idari-tasarruflardan, köy muhtarından, valilere 
kadar !bu teşkilâtı kurtarması, okul yapımı, ilk
öğretim seferberliğinin tahakkuku eğitim ve 
öğretimin bütün yurtta murakabe altında tat
bik edilmesi 'balom!arından iyi sonuç vereceği 
inancındayız. 

İl ve ilçelerde ilköğretim müdürlükleri Ibu-
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günkü ihtiyacı karşılayacak şekilde, teşkilat
landırılmalıdır. Bu sebeple: 

'Hal ve yetişkinlerin eğitimi, 'beslenme ve 
okul yapımı, idari eğitim ve 'Öğretim görevleri 
sebebi ile, insan takadinin üstünde 'bu vazifeyi 
senelerdir ifa. eden ilköğretim müdürlerine, 'bu 
vazifelerini normal olarak yapabilmeleri için, 
genel veya özel idare 'bütçelerinde birer katip 
veya memur kadrovsu verilmelidir. 

Misal 'olarak : 250 lira aylık' ücretli '800 
aded. ücret 'kadrosunun tahmil edeceği 1 800 '000 
lira ile 'buigünkü randımanın çok üstünde başa
rı temin edilecektir. Kaldı ki; her bakanlık
tan !bu .'kadro tasarrufu yapılması ve bu mesele
nin 19'&3 yılı bütçe'si içinde Ihalli gayet tabiîdir. 

Çok mulhterem 've aziz 'millet/vekilieri; 
Yukardan, beri arz ve iza!h ettiğimiz se'bep-

lerle, eğitim ve öğretimde, millî ibünyeımize 
uyacak yeni metotların tatbikini, kültür, tek
nik 've sanatın 'halka yayılması 'bakımından 
ted'bir alınmasını zaruri /görmekteyiz. 

'Mi'llet Partisi Meclis Orııpu olarak; bu 
dâvanın 'hal sırrını : 

1. Her vasıfta, üstün ve millî ideale sahip, 
kültürlü ve aziz 'mîlletimize ilim ve sanat ala
nında önder ola'bilecek kabiliyette öğretim üye
si ve fakülte seviyesinde löğretmen yetiştirmek 

• ve müe's'seselerinl kurmak, 
2. Mecvut ilkokul öğretmenlerini (yaz ta

tillerinde üçer aylık kurslardan geçirmek su
retiyle) üç yıllık !blr öğrenime tabi tutarak, 
maddi ve mânevi yönden ımilletimize lâyık se
viyeye eriştirmek, 

>>. 'Millî Eğitim dâVamızm temelini lelşkil 
eden ve üst okulları :besliyecek 'olan ilkokulla
rımızı tedricen sekiz yıla çıkarmak suretiyle, 
köy, kasaba ve şehirlerdeki çocuklarımızı zirai 
ve sınai sahada eğitmek, 

4. O-enel eğtiıu seviyemizi yükseltmek için, 
çeşitli sclbeplerle eğitim ve {iğretim dışında kal
mış olan, ceilrle g'ömiilmüş, eğitilme 'şevk, arzu 
ve imkânlarını 'kaybetmiş olan yurttaşlarımızı 
İHİtün eğitim ve öğretim tni'ües'se'selerinde kurs
lar ve ıgece 'öğretimi açmak suretiyle, kaabili-
yetlerine ıgiöre yetiştirmek, 

5. Kitaplıkları köye kadar götürmek ve 
tesislerini kurmak, 

6. En önemli eğitini ve (iğretim vasıtası 
olan sinema, televizyon ve tiyatronun yayıl
masını ve gelişmesini sağlamak, 
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7. Cemiyetimizin, hasretle beklediği aydın 

din adamlarını yetiştirmekte görmekteyiz, 
8. Millî Eğitim Bakanlığı, yukarda de

taylı olarak arz edildiği veçjhile yeniden, mer
kez ve taşra teşkilâtı olarak organize edilmeli 
ve mutlaka Millî Eğitim bölge başmüdürlük
leri ihdas edilmelidir, 

9. Bütün eğitim ve öğretim üyelerini ve 
(»ocuklarını maddi ve mânevi teminat altına 
alarak vazife]erimi maişet darlığı çekmeden 
yapmalarına, öğretmenin toplumda kaybettiği 
itibarı artırmak ve öğretmenliği cazip bir 
meslek haline getirmek suretiyle, cemiyet için
de lâyık oldukları yüksek itibar ve mevkii ken-' 
dilerine sağlanmalıdır, 

.10. Eğitim ve öğretim "organizasyonları, 
çeşitli Devlet sektörlerine dağılmış olduğundan, 
yetişme sistemleri ve millî idealleri farklı ol
makta, bu yüzden koordine bir eğitim plânı 
içinde tekâmül sağlanamamaktadır. Bu se
beple, bu mesele, yalnız Millî Eğitim Bakanlığı 
'bünyelinde mütalâa edilmelidir., 

Çok aziz ve kıyni'etli arkadaşlarım : 
20 dakikalık bir zamana güçlükle sığdırma

ya ca 11 ştı ğı m iz bu hususla r : 
Millî Eğitim hayatımızı istikrara kavuştu

racak, eğitim ve öğretimin bütün yıırdumuz-
•da belli bir sistem idinde yayılmasını ve geliş
mesini sağlıyacak ve uzun süreli eğitim ve öğ
retim plânının tatbikatta en ön'de gelen un
surlarını teşkil-etmiş olacaktır. 

Millî Eğitim hayatımızın bugünkü acıklı 
manzarası, Devlet bütçesinin ve plânda tahsis 
edilen meblâğın kifayetsizliği, arz ettiğimiz 
millî ve kutsal gayeye ulaşma imkânını vere-

-cek mahiyette değildir. Biz bu meselenin, asil 
milletimizle birlikte hallini en son çare olarak 
görmekteyiz. 

Acı da olsa, bu gerçeği ifade eder. Hepi
nizi'hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — V, K. M. P. Meclis Orııpu adı
na Sayın Mehmet Altmsoy. 

C. K. M. P. GRUBU ADİNA MEHMET 
AUTİNSOY (Niğde) — Muhterem arkadaşlar: 

.Kalkınmasını «ağlamakla yükümlü bulun
duğumuz Hüyük Türk Milletinin aç miğdeleri-
ni doyurmak, çıplak bedenlerini giydirmek ama
cına ulaşımamızda dışardan sağlıyacağımız sa
dakanın, içerde salacağımız salmanın payı ka-
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clar, hattâ omlardan da fazla, bilgiyle sûsliye-
ceğimiz kafanın görgüyle beziyeceğimiz dima
ğın da payı vardır. Dana bilimli bir deyim, da
ha edebî bir ifade ile plânlı kalkınmanın hedef 
ve gaye'si olan iktisadi refalh ve so'syal terak
kinin tahakkukunda dış yardım, iç finansman 
kadar, belki de daha çtok, cemiyetin fikrî sevi
yesinin yükselmesi, bilgi ve eğitiminin artması 
rol oynar kanısındayız. 

işte 'Millet olarak (giriştiğimiz bu kalkınma 
hamlesinin 'temel unsurlarından birisi ve >en baş-
lıcası olan, Türk halkının eğitim ve öğrenimi 
ile 'görevli 'hükümet dalının, yani M. 'Eğitim Ba
kanlığının bütçesi hakkında € . İK. M. P. adına 
görüşlerimizi arz _etmek üzere yüksek huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyoruz. Vazifesi münim 
ve ulvi lolduğu kadar meseleleri de çok ve girift 
olan bu vekâletin Ihakiki ihtiyacı karşılamak
tan uzak, eksik, gayesine ulaşacağı calibi şüp
he olan bütçesi hakkında muhterem 'heyetini
zin tensip kıldığı dar zaman çerçevesinde, gö
rüşlerimizi .açıklamaya (gayret edeceğiz. Dâva
nın ce'sameti ile mütenasip bir tenkidde bulu-
namazsak vüs'umuzım kifayeti kadar, ızamanın 
kısalığının da nazara alınmasını takdirlerinize, 
arz ederiz. 

Bütçe tenkidi 'hakkında biraz evvel Millet 
Partisi Grupu adına konuşan arkadaşım, C. K. 
M. Partisinin programında bulunan umumi gö
rüşlerimizi bizim namımıza arz etmişti. Kendisi
ne teşekkür ederiz. ıBu sebeple biz 'bütçeye 'baş
ka bir açıdan bakmaya çalışacağız. 

Millî Eğitim (Bakanlığının 1 973 983 382 
lira tutan 1903 bütçesi umumi bütçe yekûnunun 
yüzde 16,3 /oranına erişmekle diğer yıllara nis
bet rekor teşkil etmektedir. Hele bu miktarın 
5153 161 526 lirasının yatırıma ayrılmış olması, 
bir 'bakıma şayanı tebrik ve takdirdir. Ancak, 
beş yıllık plânın sosyal kalkınma için Millî Eği
time yüklediği ağır vazifeler bakımından, eği
tim seviyesi 'bizden yüksek veya bize denk olan 
dünya milletlerinin millî eğitimleri için ayırdık
ları ta'hslsatla mukayesesi bakımından gayri-
kâfi, arzu edilen fikrî ve sosyal kalkınma hızı
nı temin amacından da çok uzaktır, kanaatinde
yiz. 

1. Beş yıllık plân ve ona muvazi olan 15 
yıllık kalkınma hamlemizin taüıakkukuna me
dar olacak, ziraat, sanayi ve iktisat projelerinin 
gerçekleşmesini temin edecek, mütehassıs, us-
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ta, çırak ve her türlü hizmetlilerin yetiştiril
mesi, sosyal kalkınmanın gerçekleşmesinde 
baş âmil olan halk eğitim ve öğretiminin tam 
olarak temin edilmesi bu Bakanlığa her yıl 
ayrılan bu ve 'benzeri tahsisatla yapılacaktır. 
Bizzat gerekçenin ifade ettiğine göre eği
tim ve öğretim hizmetlerinin artan oranı mu
vacehesinde 1975 yılı Millî Eğitim bütçesi 
o yılki umumi bütçenin yarısına baliğ olacak
tır. Hükümetlerin umumi bütçelerinin yarı
sını sadece bir bakanlığa, tahsis etmeleri dü-
şünülemiyeceğine göre, bu ağırlığın şimdi
den senelerin bütçelerine dağıtmak «uretiyle 
taksimi icabederdi kanaatindeyiz. Bunu yap
madığımız, bilhassa, 1963 yılında yapmadı
ğımız huzurunuza gelen maarif bütçesi ra
kamları ile sabit olmuştur. O halde 15 yıllık 
millî eğitim kalkınmasının tahakkuk etmi-
yeceğini, daha yolun başlangıcında fire ver
meye ıbasladığımızı bizzat 196'î yılı Maarif 
bütçesinin izah ve işba t ettiğini kabule 'mec
buruz. 

2. Maarif bütçemiz eğitim ve öğretim se
viyesi bizden yüksek veya bize eşit olan ınil-
letlerlo yapılan mukayese yönünden de ki
fayetsiz görülmektedir. Bu /tabiri bilhassa kul
lanıyor ve eğitim seviyesi bizden aşağı mil
letler diyemiyoruz. Çünkü bu kanaatimiz 
UNESCO, ııun 1959 yılını esas alarak tanzim 
ve neşrettiği bir istatistik malûmatına, dayan
maktadır. Bu etüde de dünyada mevcut bü
tün devletlerin okur - yazarlarının umumi nü
fuslarına oranı üç katagoride toplanmıştır. 
Okur - yazar oranı yüzde .seksen ve onun üstün
de olan birinci katagorideki 57 devlet ara
sında Türkiyp yoktur. ' Yüzde elli ile seksen 
olan ikincide de yoktur.. Yüzde yirmi ile elli 
oranında olan son katagoride nihayet ve 'maale
sef Türkiye'de mevcuttur. 

Türkiye Millî Eğitim bütçesi, millî gelirin 
yüzde 3,3 üne tekabül eden bir nisbet vermek
tedir. Halbuki yine UNESCO, ııun bir istatis
tiğine göre eğitim seviyesi bizden yüksek olan 
devletlerden meselâ Belçika'da bu nisbet yüz
de 5,2, Holânda 5,1, Finlandiya, 6,5, Norveç 
1,5 dir. Bize eşit Bayılanlarda ise bu nisbet-
ler daha da büyüktür. Meselâ Japonya'da. 5,5, 
Portoriko da 6,9, Beiçika Kongosuuda bile 4,4 
dür. Ayrıca 1955 yılında tıpkı bizim yapmak 
istediğimiz gibi bir kalkınma hamlesine giri-
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§en Filipinler Devletinin umumi bütçesi o yıl 
şöyle tanzim edilmiştir. Yüzde 33 Millî Savanı
ma, yüzde 30 Millî Eğitim ve geri kalanı da 
bütün diğer bakanlıklar hizmetine. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bu misalleri işi bir rakamlar ve oran

lar 'kalabalığına bağlamak için vermedik, mak
sadımız bir hakikati izah ve isbattan ibaret
tir. Her fırsat ve vesileyle tekrar ederiz ki, 
«Amacımız çağdaş Baıtı uygarlığı seviyesin
de, hattâ ondan da ileri, mesut ve müreffeh 
bir Türkiye'dir.» Ama, görülüyor ki, arka
daşlar, ıbu hedefe giden peynir gemisi değil 
ve lâfla yürümüyor. Bu hedef ancak ve an
cak misallerini arz ettiğim nisbetler derece
sinde yapılan fedakârlıklarla zaptedilebilir 
kanısındayız. 

Bir vilâyetimizde bir valimiz tek atlı ara
ba içine kitaplar koyup gezici kütüphane yap
mış, köy köy dolaşan bu dört /tekerlekli ve 
dört ayaklı kütüphanenin resmini gazetelerde 
takdirle seyrettik. Ama yetişmeyi hedef al
dığımız Batı uygarlığı fezalarda adam dolaş
tırıyor. Evet 'muhterem arkadaşlar Batı dün
yasında ilim adamı füzeye koyup fezaya, gön
deriyor, biz ilmi at arabasına bindirdik ada
ma gönderiyoruz, tş-te aramızdaki fark. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî eğitim bütçesinin vatan sathındaki 

hizmetlere dağılışı bakımından da, ihtiyaca 
göre eşitlik ve içtimai gelişmenin vatanın her 
köşesinde aynı seviyede olması prensibine de 
uymadığı kanaatindeyiz. 

1. Beş yıllık plânın Millî Eğitim hedefle
rine göre her bölge ve şehrin hususiyetleri 
nazara alınarak sosyal gelişme ve kültür du
rumu bütün memlekette hcmseviyc hale ge
tirilecektir. 1963 yılı uygulamasında maale
sef bu husus tecelli etmemekte ve hattâ aksi vâ-
ridolacağı kanaatini vermektedir. Zir:a, hiz
metlerin dağılışında her bölgenin nüfusu ve 
nüfusun eğitimle ilgili kısmı ölçü olarak alın
maktadır. Hal böyle olunca da bilfarz İstan
bul vilâyeti ile Hakkâri vilâyeti arasında eği
tim hizmetleri ve eğitim yatırımı bakımından 
çok açık bir dengesizlik doğmaktadır. İlkokul 
yapımı için illere dağıtılan parayı misal alır
sak; buna göre istanbul 7 648 000, izmir 
4 549 000 liradır. Buna mukabil Hakkâri 
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950 000, Nevşehir 802 000, Niğde 1 288 000 
liradır, istanbul ve izmir'in özel idare yardımı 
en az bu tahsisat kadardır. Hakkâri'nin ise, 
yardım ışiöyle dursun öz'el idaresi dahi 
yardıma 'muhtaçtır. Bu kıyas vaziyeti daha 
iyi tavzih eder kanaatindeyiz. Hakkâri'de 
okula alnımıyan çocuk nisbeti ile istanbul'daki 
nisbeti kıyas edersek neticede istanbul'da 
ilim insanı fezaya yolladığı gün Hakkâri'de 
insan, ilmi at. arabasına ancak bindirebilir 
kanaatine varırız. 

Millî Eğitim Ibütçesi hakkında görüşlerimi
zi arz ederken bir noktaya bilhassa işaret et
mek isteriz. Biz C. K. M. P. olarak millî eği
tim faaliyetlerinin kanaatimizce eksik ve aksak 
taraflarını belirtirken münhasıran vebali 1963 
bütçesine yüklemek gayretinde olmadığımı
zın bilinmesini hasseten arz etmek isteriz. Cum
huriyetin kuruluşundan buyana milletçe bir 
okuma çabası içindeyiz. Ye gene bütün Cumhu
riyet Hükümetleri milleti okutma çabası göster
miştir. Ama ne 'hikmetse bir türlü hedefe va
rılmamış istenen ve olması lâzımgelen seviye
ye çıkılamamıştır. Meselâ 1927 yılında nüfusu
muz 14 milyon 250 bindir, okur - yazar nisbeti 
ıise % 10 dur. 1927 de Türk Milletinin 12 mil
yon 825 bini (Cahil 'demeye dilim varmıyor). 
ümmîdir. 1960 sayımında ise 27 milyon 830 bin 
olduk, okur - yazar nisbetimiz % 40.1 dir, yani 
16 milyon 700 binimiz hâlâ (Cahil değil) ummî 
kalmışız daha kısa ifade edelim 35 yılda 3 mil
yon. 900 bin aded ümmimi'zi artırmışız, tşt'e 
maarifte ulaştığımız merhale, biz bu hikmetin 
ulâsını arıyoruz. Ve diyoruz ki: 1963 Millî Eği
tim bütçesi geçen yıllara nisbetle büyük inkişaf 
kaydetmesine rağmen, yatırımlarda büyük bir 
hamle yapmakla memnuniyetimizi mucip ol
masına rağmen, yurdun realiteleri, erişmeye 
mecbur okluğumuz merhale ile zaruretlerin 
ve ihtiyaçların artan hızı muvacehesinde mil
lî eğitim hizmetlerimiz kifayetsiz, memleket 
sathına dağılışı isabetsiz, kalkınma hamlemüz 
tesiri kuvvetsiz olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Umumi manzarasını bu şekilde izaha çalış

tığımız Millî Eğitim Bakanlığı bütçe tasarısı
nın muhtelif hizmet ve tahsil kademelerine ini
kasını da kisaca ta'hlil etmek isteriz. 
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ilköğretim : 
1963 yılı için ilköğretim hizmetleri bilhas

sa yatırımlarda büyük yekûnlara baliğ olmak
tadır. Ancak, bu hizmet ve yatırımlar gecen 
yıllarında tesiri ile gittikçe büyümüş olan ihti
yaca, cevap vermekten uzak ve istikbal için ümit
li değildir kanaatindeyiz. Zira, okul çağında
ki 4 300 000 çocuktan bir milyona yakını tah
silden mahrumdur. Tahsilden mahrum çoculk-
larm köy ve şehirlere taksiminden çıkan neti
ce ise, ço'k calibi dikkatti)-. Şehirlerde tahsil
den mahram çocuk nisi)eti yüzde 5,5 iken köy
lerde yüzde 28 e yüksel mektedir. Halbuki, köy 
ve şehirlerdeki tahsil çağında çocuk adedi ba
kımından bu nisbetin köyler için % 10 olması 
iktiza eder. Köylerin iktisadi durumu nazara 
alınırsa bu nisbet biraz daha 'kabanı*. Fakat 

halükârda ye 28 'oranının bariz bir adalet
sizlik olduğu kanaatindeyiz. Hele Millî Eğitini 
Bakanlığında cari olan bir noktayı nazarı ter-
vieetmemiz ise, im'kân yoktur. O da halen 500 
nüfustan az olan köylere ilkokul yapılmasına 
henüz başlanmamış olmasıdır. Bir aksi tez ola
rak denebilir ki, daha 500 den yukarı nüfuslu 
'köylerin okulunu ikmal edemedik. Ama muh
terem arkadaşlar, Anayasasına sosyal adaletlin 
tatbikini ıbir âmir hüküm olara'k vaz'eden Dev
letin '500 den az nüfuslu köyünde doğmuş va
tandaş 'olmanın 'bahtsızlığı irfandan mahrum-
kalmaya, varmama/İldir, kanaatindeyiz. Kaldı 
ki, Devletin, irfan, nimet pay alanııyan bu va
tandaşlar !her tüHli'^Devlet külfetine ortak ol
maktadırlar. 

İlkokul çağındaki çocukların % 78 ini oku
tabildiğimiz! hiçte iftiharla, beyana hakkımız 
olmadığı kanaatindeyiz. Sınıfta kalanları da 
düşersek, hu nisbetin çok aşağılara ineceği gibi, 
ingiltere, Fransa, isveç, İsviçre ve sair memle
ketlerde hu nisbetin % 100 olduğunu düşünür, 
gayemizin de bu ımerhaleyc ulaışmak olduğunu 
hatırlarsak hu yolunda neresinde bulunduğu
muz kendiliğinden ortaya çıkar ^kanaatindeyiz. 

Ortaöğretim : 
Ortaöğretim için 1) '88i öğretmene ihtiyaç 

olduğu Maarifle ilgili her şahsın bilhassa böl
gesine öğretmen olmak ^gayreti içinde olan her 
muhterem milletvekilinin hafızasından ç.ıkma-
macasma yer etmiştir, inşallah Ibu ihtiyaç mik
tarı biraz a-zalır da bu rakamı hafızalarda bir 
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hatıra olarak kalır temennisini arz etmek iste
riz. 

Orta dereceli okul 'öğretmenlerinin yüzde 
28 inin 3 Ibüyük işenirde (Ankara - istanbul -
izmir) toplandığını sahih olduğuna 'kuvvetle 
inandığımız Millî 'Eğitim Bakanlığından alman 
bilgilere istinaden beyan ediyoruz. Bunu da 
eğitimin yurt, sathında âdilâne tevzii ile kabili 
telif 'bulmadığımızı arz ederiz. 

'Mukabil tez olarak o şehirlerde orta dere
celi okulun çokluğu ileri sürülebîlirse de bunun 
daha çok tenkide müstahak bir davranış olduğu
nu bilhassa arz etmek isteriz. T>u vesile ile 6 
yıllık plân uyarınca, orta, dereceli okullara olan 
'büyük talebin, a.ynı dereceli teknik ohutlara 
kaydırılması amacı ile, 'frenlenmesini de doğru 
bulmamaktayız. Çünkü, vaki ta'leibi kaı'şi'lıya-
cak orta dereceli teknik okul nıevcudolmadığı 
gibi bu tempo ile teminini de müm'kün (görme
mekteyiz. 

Öğretmen 'okulları : 
10 yıllık plân devresinde 23 Ü00 ilkokul öğ

retmeni yetiştirmek e'sa's gaye olmasına rağmen 
hu gayeye vâsıl olunsa dahi ihtiyaç karşılanan 
mıyacağr cihetle yedek subay öğretmenlik (mü
essesesinin bir müddet daha, devamını zaruri 
görmekteyiz. Eğitim, 'enstitüleri ve yüksek öğ
retmen okulu mevzuunda 'kısa 'zamana sığmı-
yacak detaya, tenkidden ha'zer ediyoruz. An
cak, mühim telâkki ettiğimiz bir noktayı arz 
etmeden geçemiyeeeğiz, orta dereceli okullara 
öğretmen yetiştirecek müesseselerde bu öğret
menleri yetiştirecek 'öğretim üyesi mevcut de
ğildir. Bu okullarda pedagoji ve psikoloji 
gilbi meslekî dersleri okutacak hoca ve bunla
rı yetiştirecek müessese -maalesef Türkiye'de 
yoktur. Bu fasit daireden 'kurtuluşun yolunu 
üniversitelerimizde öğretmenlere ders verecek 
eleman yetiştirmek üzere terbiye ve psikoloji 
gibi meslekî 'fakültelerin açılmasında görmek
teyiz. 

'Meslekî ve teknik Öğretim için de yukarda 
arz ettiğimiz hususlar aynen varittir. 

Ancak, bütün raporunda bu okullar için ge
rekli tedbirin .alındığından bahsedil'mektedir. 
Biz, bütün 'aramalarımıza rağmen alındığı bildi
rilen hu tedbiri maalesef bütçede müşahede ede
medik. 
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Bütçe tasarısındaki halk eğitimi Genel Mü

dürlüğü kuruluş kanununun Hükümete sevk edil
miş olduğu haberini hayırlı 'bir müjde telâkki 
ederiz. Ancak, bu çok elzem kuruluşun bâzı tah
sisatının Maliye Bakanlığınca kesilmiş olmasını 
izah edecek makbul bir sebep bulamadık. Halk 
eğitimi realitesinin Türkiye'de mevcut, hem de 
çok bariz olarak mevcudolduğunu Maliye Vekâ
letinin kabul etmesinden zaruret 'bulunduğuna; 
aksinin ise, telâfisi güç gafil davranışlara yol 
açacağına kaani bulunuyoruz. Halk eğitiminin 
tahakkuku bizzat Maliye Vekâletinin gelirini 
artırıcı hayırlı bir davranış olacaktır. Bu mev
zuda Maliye Vekâletini uyarmak isteriz. 

Millî Eğitim Bakanlığının yayım alanındaki 
müspet ve okul kitapları yönünden oldukça ba
şarılı faaliyetini şükranla ifade ederiz. Yalnız 
bâzı neşriyatın yanlış istikamette olduğunu, millî 
ve mânevi bünyeyi hakikate uymıyan istikamete 
tevcih ettiğini arz etmek isteriz. Bitmesi ikiyüz 
seneyi bulacak olan Türk Ansiklopedisi adlı neş
riyatın bugünkü hali ile ansiklopedi hüviyetini 
kaybetmiş olduğunu arz ederiz. Aslında islâm 
dininin can düşmanı müsteşrik misyonerler tara
fından neşredilmiş bulunan ve dilimize İslâm 
Ansiklopedisi adiyle tercüme edilen neşriyatın 
yanlış ve kasıtlı tahriflerle malûl bulunduğunu 
arz etmek isteriz. Maarif Vekâletinin kontrolü1 

altında sözde ilmî bir heyet tarafından telif, 
tercüme ve ikmal edildiği başında yazılı bulu
nan bu eserin Müslüman Türk 'halkına ve bil
hassa aslını tetkik imkânından mahrum olan 
genç. nesle yanlış malûmat vermesini asla tervic-
etmediğimizi arz etmek isteriz. 

Tenkid ve temennilerimizin müspet istikamet
te en küçük hizmeti görmüş olmasiyle bahtiyar 
olacağımızı işaretle Millî Eğitim bütçesinin Mil
lî Eğitim camiasına ve bütün millete hayır ve 
uğur getirmesini dileriz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Cevat Dursunoğlu. 

OEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlar, sözüme başlamadan önce bir iki 
noktaya işaret edeceğim. Şimdi bu kürsüye gö
nül ferahlığı ile geldim. 

Millî Eğitim dâvamızda bütün partilerin bir 
hedefte birleştiğini görmek beni çok memnun 
etti. özel olarak Adalet Partisi sözcüsü arkada
şımızın sayın Ahmet Nihat Akay'ın bu hedefi 
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açık olarak göstermesi ve büyük bir muhalefet 

i partisinin bu nokta üzerinde birleşmesi ayrıca 
memnuniyet vericidir. Birleşilen nokta şudur: 

•j Hedef. Bu 'hedef de* Türk milletini Orta Çağ 
medeniyetinden alıp, çağdaş Batı medeniyetine 
götürmek ve bu çevre içinde yapıcı ve yaratıcı 

| olarak, en yüksek mertebeye çıkarılmak, işte bu 
hedefte tamamen mutabakat halindeyiz. Hem 
şahsan, hem de parti olarak. Evvelâ, bu ciheti be-
lirtmek istiyorum: Yalnız şu var ki, Türk Mil-

1 leti Millî Eğitim darası bakımından çok ağır 
problemler karşısındadır. Çünkü biz yalnız me-

Ij deniyet değiştirmiyoruz; rejim de değiştiriyoruz. 
Rejim değiştiriyoruz derken kasdettiğim mâna 
şudur : 

İmparatorluk nizamından millî devlet niza
mına geçtik. İmparatorluk nizamı, dünyada yal
nız bizde değil, birçok yerlerde «'kapıkulu»- na 

I dayanır. Roma İmparatorluğunun pretoryenlere 
dayandığı gibi; bizim de Yeniçerilere dayandığı
mız gibi, Demokratik Devlet nizamına geçişin 
mânası, vatandaşa dayanmak ve vatandaşı esas 
olarak almaktır. ıBu bakımdan şimdi en büyük 
dâva, bu vatandaşı bugünkü Batı medeniyeti se
viyesine varacak bir şekilde yetiştirmektir. Bu 
hedefte hepimiz birleşmekteyiz. Bu bakımdan, 
demin arkadaşlarımızın dediği gibi, Millî Eğitim 
meselemizi günlük pdlitika dışında tutmak za-
ruretindeydz. 

Millî Eğitim dâvasını politika dışında tuttu
ğumuz vakit, yolumuz kısa olacaktır; hedefe 
daha kolay varacağız. (Bravo sesleri) 

ıSevgili arkadaşlarım, diğer arkadaşlarım bu 
kürsüden konuşurlarken hepsi de insana ehemmi
yet verdiler. Hakikaten, bir memleketin en de
ğerli varlığı, insandır. İnsan ne kadar yetişkin 
olursa bir memleketin geleceğine o kadar iliima-
dedilir. Yıllarca önce okuduğum bir hâtıradan 
bahsedeceğim : 

lftl8 senesinde Versay Muahedesinin hemen 
aktinden sonra, zamanının büyük Alman endüst
riyeli Krup'un yanına Başmühendisi gelmiş, de
miş ki, «Sayın Patronum, sulh muahedesinde bir 
madde var; bizim bütün fabrikalarımızı sökecek
ler, bütün aletlerimizi taşıyacaklar, müessesemi
zi yıkacaklar» İhtiyar Krup bir iki dakika düşün
dükten sonra, şunu sormuş : «Mühendislerimizle 
ustabaşılarımızı da alacaklar mı?» Mühendis ce
vap vermiş «hayır almıyacaklar» ...Grup «öyle ise 

I hiç merak etme, beş seneye kalmaz daha iyisini, 
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daha mükemmelini yaparız» demiş... Demek ki, 
her türlü kalkınmada baş mesele, insan mesele
sidir. Millî Eğitim de insanla meşgul olur ve he
defi insanı yetiştirmektir. Bunun için rica edi
yorum, düşünürler bu hedef üzerinde birleşmeli 
ve bu dâvayı politika dışında tutmalıdırlar. Ben 
de parti adına yapacağım konuşmamda günlük 
politika dışında kalacağım. 

Arkadaşlar; şimdi partim aduıa konuşmama 
geçiyorum : Sayın Milletvekilleri, 1.963 Millî Eği
tim bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşünü arz edeceğiz. 

Hepimizin bildiği gibi Millî Eğitim işlerimiz 
çok çeşitli ve çözülmeleri çetin problemler karşı-
sındadır. 

Ancak zamanımız dar olduğu çin bugün sa
dece bütçeyi ilgilendiren meseleler üzerinde du
racak; bunların gerekçelerine dahi mümkün ol
duğu kadar az dokunarak düşündüklerimizin 
özeti ile, tatbikatta icradan dilekle timizi kısaca 
arz edeceğiz. Yalnız mâruzâtımızın gereği gibi 
anlaşılması için ilk önce bu alanda milletçe var
mak istediğimiz hedefi belirtmek gerekmektedir. 
Geçen yıl bütçesinde de arz ettiğim gibi «bizim 
bu alanda en büyük problemimiz Doğu - Ortaçağ 
uygarlığından çağdaş Batı uygarlığına göçmek 
ve bu çevrenin yapıcı ve yaratıcı bir organı ha
line gelmek ve b*u yoldan bu uygarlığın üstün 
seviyesine erişmektir.» 

işte Cumhuriyetin kurulduğu günden beri de-
ğişmiyen hedef budur. 

Bu hedefe varacak olan yolu gösteren iki da
yanağımız vardır. Birincisi : Büyük Türk Devri
minin ilkeleri, ikincisi : Anyasamızm koyduğu 
esaslardır. 

Sayın arkadaşlar, bunun için de millî eğitim 
hedefimiz her türlü, günlük parti politikasının 
üstünde millî bir dâva olarak ele alınmalıdır. Biz 
mâruzâtımızı bu açıdan yapmaya çalışacağız. Bu 
hususta Hükümetten dileğimiz bu iki ışığı güz 
önünde tutarak delâletlere (sapıklıklara) mey
dan vermemesi ve bu çetin problemi çözmek için 
plânlı ve istikrarlı çalışmasıdır. 

Bugün plânlı bir çalışma devresine girmiş 
bulunuyoruz. Beş yıllık plânda, memleketin en 
değerli varlığı olan vatandaşın yetiştirilmesine 
önem verilmişse de yatırımlar bakımından millî 
gelirin sadece yüzde ondördünün bu alana veril
mesini yeter görmemekteyiz. Kanaatimizce ileride 
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bu durumun yeni bir tekika konulması yerinde 
olur. 

Sayın millevekilleri; 
1963 bütçesinde Millî Eğitime yatırımlarla 

birlikte 1 milyar 974 milyon lira verilmektedir. 
Geçen yıla göre dörtte bir fazladır. Bu cihet 
memnunluk verici olmakla beraber bu rakamın 
hamlelere müsaidolmadığını, ancak normal ge
lişmeyi tatmin edebileceğini arz etmek ister ve 
gelecek yıllar bu oranın yükseltilmesini dileriz. 

Şimdi arkadaşlar her dereceden eğitim ku
rumlarımızın durumlarına geçiyorum. 

ilköğretimde Anayasanın emri tamamen yeri
ne getirilmemekle beraber geçen yıla nazaran 
küçümsenmiyecek bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Geçen yıl öğretim çağında bûTurıan 4,5 mil
yon çocuktan ancak 2,5 milyonunu okutabildiği
miz halde bu yıl 3,5 milyona çıkarılmış olup okul 
dışı ancak bir milyon çocuk kalmıştır. 

Bu neticeyi şükranla kaydetmekle beraber 
bir tek çocuğun bile okul dışı kalmaması ilk he
defimiz olmalıdır. Kemiyet hedefimiz bu olmak
la beraber beş yıllık ilkokul artık şehir ve ka
sabalardaki vatandaşı tatmin etmediği de bir 
gerçektir. 

Nitekim en yakın Balkan komşularımız bile 
ilköğretim süresini 8 yıla çıkarmışlardır. Bizim 
de hedefimiz bu olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ilköğretimde gözden 
kaçırmamaya mecbur olduğumuz bir nokta da 
ilkokullarımızın aktif metoddan ayrılarak (kita
bî okul) haline gelmiş olmasıdır. 

Cağımızda artık bilgi (tezyini - zatüsfat) için 
bir vasıta olmaktan çıkmış, Ataürk'ün daha 1923 
yılında söylediği gibi «bilgiyi insan için bir süs, 
bir tahakküm vasıtası veyahut medeni bir zevk
ten ziyade maddi hayatta başarıyı sağlıyan âme
li ve kabili istifade'bir cihaz haline getirmek ve 
her vatandaşı iktisadi hayatta âmil, müessir ve 
muvaffak olacak surette teçhiz etmektir.» Bizce, 
Türkiye Cumhuriyeti öğretimde aktif metodu ön 
plâna alan köy enstitüleriyle bu hedefe giden en 
kısa yolu bulmuştu ve bu yol modern eğitim ala
nında dünyanın takdirini kazanmıştır. Nitekim 
geçen bütçe konuşmamızda da arz ettiğimiz gi
bi Siyam, Viyetnam, Libya bizden uzmanlar 
götürerek benzeri müesseseler kurdukları gibi 
bugün geniş bir reform hareketine girişmiş 
olan Iran da son yıllarda 14 köy enstitüsü aça-
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rak kurtuluşu bu yolda aramaya başlamıştır. 
Bizde ancak bu yoldan köye giderek Türk var
lığına Türk zekâsının tümünü katmaya çalış
mıştık. 

Bu bakımdan, her türlü günlük politikanın 
dışında olarak Hükümetimizin, adı ne olursa ol
sun köye gereken önderi yetiştirmek yolunu 
aramasını hatırlatmayı vazife sayarız. 

Sayın arkadaşlar, 
i lk öğretimin bugün en başta gelen derdi, 

kemiyet ve keyfiyet bakımından öğretmen me
selesidir. Bugün asil, vekil, muvakkat öğret
men ve eğitmen olarak millî eğitim hizmetinde^. 
ancak 76 bin öğretmen bulunmaktadır. Halbu
ki ihtiyaç yüz bine yakındır. Devletçe kısa bir 
zamanda bunun tedbirini almak zorundayız. 

Sayın arkadaşlar, 
Bugün köyde, kentte çalışan çilekeş öğret

menlerimiz çeşitli tecavüzlere uğramaktadırlar. 
Bu idealist zümrenin huzurla çalışması için Hü
kümetimizin enerjik tedbirler almasını bekleriz. 
Bu da yetmez. Her şeyden önce öğretmenliği 
cazip bir meslek haline getirmemiz gerekmekte
dir. Bunun yolu da öğretmenlerimizin asgari 
refah içinde geçinmelerini sağlıyacak intibak ka
nunu ile benzeri kanunları bir an önce çıkar
maktır. 

Ancak bu yoldan öğretmene güven verebilir 
ve bu mesleki cazip bir hale sokabiliriz. 

Orta öğretim. 
Sayın arkadaşlar, orta öğretimde geçen yıl 

ileri sürdüğümüz hususlarda önemli bir değişik
lik olmadığından o maruzatımızı kısaca hatırla
tacağız. 

Bugün beş sınıflı ilkokul, şehir ve kasaba
lardaki vatandaşı artık tatmin etmediğinden, 
ortaokul bir çeşit üst ilkokul anlamını taşımak
tadır. 

Cumhuriyetin kurulduğu tarihte ancak 6 - 7 
bin öğrencisi bulunan ortaokulların öğrenci sa
yısı 400 bini geçmiştir. 

Artık liselerin bir alt kademesi olmaktan 
çıkmış bulunan bu okulların bugünkü ^durum
ları göz önüne alınarak yeni bir açıdan teşkilât 
ve programlarının etüdedilmesi ve tedbir alın
ması lâzımdır. 

Liselerin durumuna gelince : Bugün lise 
öğrenci sayısı 100 bini bulmuştur. Bu rakam 
sevindirici olmakla beraber seviye meselesini de 
düşünmek zorundayız. Bu hususta üniversite-
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lerden ve yüksek okullardan şikâyetler dinle
mekteyiz. 

Bu durumun ıslahı için düşüncemiz artık kemi
yete (Dur!) diyerek mevcut liselerin öğretmen, 
lâboratuvar, araç bakımından geliştirilmesi ile 
birlikte ortaokulların yeni bir açıdan gözden 
geçirildiği sırada lise öğretim süresinin dört yı
la çıkarılmasını ve uygulandığı tarihlerde bü
yük faydası görülmüş olan olgunluk sınavının 
yeniden ele alınmasını bilhassa dileriz. Ancak 
bu suretledir ki yüksek öğretime giden yolda 
istidat ve kabiliyet bakımından sağlam bir ba
raj tesis edilmiş olacak ve muhtemel bir aydın
lar işsizliği önlemiş bulunacaktır. 

Sayın arkadaşlar, lise kademesinde bir nok
taya daha dikkati çekmek isteriz : 

Klâsik lise meselesi : 
Çağdaş Batı uygarlığı çevresinde üstün bir 

seviyeye erişmeyi hedef alınca bu uygarlığın 
kaynaklarını tanımayı ihmal edemeyiz. Bunun 
için hiç olmazsa, birkaç yıl önce olduğu gibi 
birkaç önemli lisemize eski Lâtince ve örekçe 
dersleri koyarak klâsik öğrenimi yeniden can
landırmayı hatırlatmayı yerinde bir vazife sa
yarız. 

Meslekî ve teknik öğretim : 
Sayın milletvekilleri, hayatta başarıyı sağ

lamak için her vatandaşı bir mesleke, bir sanata 
kavuşturmak modern Devletin başta gelen gö
revlerindendir. Ayrıca kalkınma plânının ba
şarısına bu okullar yardımcı olacaktır. 

Cumhuriyetin 17 sanat okulunda bir iki bin 
öğrenci ile teslim alarak okul sayısını 593 e 
öğrenci sayısını da 140 bine çıkarması takdirle 
karşılanırsa da ihtiyacı tatminden uzaktır. 

Bu okullardaki öğrenci sayısını önümüzdeki 
yıllarda hiç olmazsa ortaokul öğrenci sayısına 
çıkarmak ilk hedefimiz olmalıdır. 

Bu okulun da başta gelen ihtiyacı öğretmen 
yetiştirmek, mevcudu elden kaçırmamak ol
makla beraber örküt, kadro ve malî imkânlarla 
bu kolun dinamik işleyişini sağlamak gerekmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu alanda büyük bir noksana işaret etmek 

isteriz. Ulusumuzun yüzde yetmişinin tarım 
alanında çalışmasına rağmen tarım okullarımız 
ihtiyacın yüzde onuna bile tekabül etmemekte
dir. 
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Bu işin ele alınarak bu yoldan köye bilgi ve I 

teknikle girmeğe, çalışmağa Hükümetin dik
katini çekmek yerinde olur. 

Sayın milletvekilleri, 
Nüfusunun yüzde altmışı okur - yazar ol-

mıyan bir memlekette halk eğitimi özel bir 
önönıtaşır. Bizim anlayışımıza göre Devlet öğ
retim çağını geçirmiş olan vatandaşları da ye
tiştirmek zorundadır. Bu bakımdan biz bu hiz
met için konulan 4 milyonu yeter görmemekteyiz;. 
Gelecek yıllarda birkaç mislini bekleriz. Bu ko
nuda 1929 yılında büyük hizmeti görülmüş olan 
«Millet mektepleri» ile «Halk evleri» nur ça- * 
lışma metotları örnek; olarak alınırsa kısa za
manda başarıya varılacağına eminiz. 

Sayın milletvekilleri eğitim alanında yeni 
bir kol gelişmektedir. Bu da Türk özel okul
larıdır. Bugün çeşitli derecelerdeki Türk özel I 
okullarının öğrenci sayısı 35 bini bulmaktadır. 
Biz bu gelişmeyi esas itibariyle eğitime bir yar
dım sayar ve teşvik etmek isteriz. Ancak bu 
gelişme başka bir bakımdan zararlı olabilir. 
Bu da, bu müesseselerin duyulmakta olan ihti
yaç karşısında birer kolay para kazanma vasıta
sı olabilmelidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ciddi bir murakabe 
ile bunun önüne geçebilir. Bu husuta, liselere 
konulacak olan olgunluk sınavı yardımcı olur. 
Eğer bu okulların öğrencileri, öğretimlerinin so
nunda resmî okulların öğrencileriyle birlikte 
bu sınava tabi olurlarsa tehlike kısa yoldan ön
lenmiş olur. Bu ciheti Bakanlığın dikkatine arz 
ederiz. 
- Ayrıca bu okullarda çalışan öğretmenlerin 

bir derdi vardır. Bu da hiçbir garantiye sahi-
bolmamalarıdır. Bunların emekliliği sağlanırsa 
hem öğretmenler, hem de müesseseler için fay
dalı olur. 

Sayın arkadaşlar, yüzelli yıl önce Batıya 
açtığımız pencere son yıllarda daraltılmış bulu
nuyordu. 

. 1963 bütçe tasarısında ferahlık verici bir 
bölüm olarak yabancı memleketlere gönderile
cek öğrenciler için ödenek miktarının 7 792 000' 
liraya ve yeniden gönderilecek öğrenci sayısı
nın (415) e çıkarılmış bulunması bizi sevindir
miştir. 

Bu hususta tek isteğimiz bu öğrencilerin 
mümkün olduğu kadar yüksek öğretimi mem
lekette bitirmiş olanlardan seçilmesidir. Bu su-
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retle seçilmiş olanlar daha kısa bir zamanda öğ
renimlerini bitireceklerinden döviz de tasarruf 
etmiş oluruz. 

Sayın milletvekilleri, bir milletin medeni 
varlığının üç esaslı dayanağından birisinin gü
zel sanatlar olduğunu tekrara bilmem lüzum 
varandır. 

Türk ulusunun İni alandaki büyük istidadı
nın yarattığı eserler göz önünde dururken bu
gün yine bütün ümidimizi tek bir müesseseye, 
İstanbul'daki akademiye bağlamış, bulunuyoruz. 

Bu hususta Hükümetten ricamız : Bu aka
deminin tam gelişmesini sağlamak için bu kuru
lun akademik kariyer mertebesine çıkarılmasını 
sağlıyacak kanunu bir an önce getirmesi ve ge
lecek yıl hiç olmazsa üniversite merkezi olan 
Ankara, İzmir ve Erzurum'da da birer Güzel Sa
natlar Akademisi açmak için gereken tedbirle
ri şimdiden almasıdır. 

Sayın arkadaşlar, 
Plâstik sanat kurulumuz hakkındaki düşün

cemizi kısaca, arz ettim, fonetik sanatlar hak
kında da kısaca.temennilerimiz şudur : 

Nisbeten kısa sayılacak bir süre içinde, 
Dünyadaki benzerleriyle ölçebileceğimiz büyük 
gelişmeler gösteren opera ve tiyatrolarımızın 
bir yandan 'bünyelerine göre daha rasyonel 
usullerle sevk ve idaresinin sağlanmasını ve öte-
yandan da büyük eğitimsel etkisi 'bulunan ço
cuk tiyatrosunun geliştirilmesi ve böyle tiyat
rolarının yeniden ele alınması. 

Eski eserler ve müzeler. 
iSaym arkadaşlar, yurdumuzun eski medeni

yetlerin beşiği olması dolayısiyle birçok değer
li kalıntıları bu yurdun koynundadır. Bunlar 
insanlık tarihinin bize emanetidir. Bunlara ge
reken önemi vermek insanlık borcumuzdur. 
Bunlarla beraber Anadoluda dedelerimizin 
bize bıraktıkları eşsiz eserler vardır. Bunlar 
memleketin tapularıdır. Bunları gerektiği gibi 
değerlendirmek vazifemizdir. Bugünkü (bütçe 
ile bu işin başarılacağına kaani değiliz. Gele
cek yıllar için Hükümetin himmetini bekleriz. 

Bu arada bir noktaya dikkatinizi çekmek is
teriz. Elde bulunan saraylardan bir 'kısmının 
müzelere tahsisi bu işi zenginleştirecektir. Sa
yın arkadaşlar, bu vesileyle elli yıllık bir emek
le bir araya topladığı milyona yakın bir kıy
met taşıyan ve bir pavyon dolduran 950 par-
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ça ımüze eşyasını müzeye hediye eyleyen Sayın 
Besim Atalay'ı ihürmetle. anmayı bir vazife bi
lir ve bunun başka vatandaşlara da örnek ol
masını dileriz. (Alkışlar) 

Kitaplıklar ve yayın: 
ISayın arkadaşlar, heppiııizin bildiğiniz gibi 

milletlerin verim değerleri çok defa (bıraktık
ları yazılarla ölçülür bunun için yazan millet 
yapan milletten büyüktür, demişlerdir. Bu 
alanda çok fakiriz. Bugün kütüphanelerimizde 
mevcut kitapların yekûnu esefle arz edeyimki, 
büyük memleketlerin bir tek kütüphanesine 
ancak tekabül etmektedir. Yayın işleri 'bu yıl 
daha canlı bir gelişme göstermiş ise de önü
müzdeki yıllarda artan istekleri tatmin edecek 
dereceyi bulması temenniye değer. 

Hükümetin birçok yıllardanberi üvey evlât 
muamelesi gören bu iki konuyu ehemmiyetle 
ele alması yerinde olacaktır. 

'Sayın arkadaşlar, 1963 bütçesi dört muhtar 
üniversitemiz için 242 663 603 lira tahsis et
miştir. Bu yekûn aşağı yukarı geçen yılın ay
nıdır. Gönül isterdi ki, daha fazla verilmek im
kânı bulunsun. Arkadaşlar, Cumhuriyetin bir 
iki bin öğrenci ile teslim aldığı üniversitele
rimizin öğrenci sayısı bugün 60 bini geçme
miştir. 

BAŞKAN — ıSaym Dursunoğlu, bir dakika
nızı istirham edeceğim. Efendim, diğer parti 
sözcülerine dikkat ettim, hiç (biri üniversite 
mevzuuna temas etmediler. Belki diğer otu
rumda üniversite bütçesi görüşüldüğü zaman 
söz istiyeceklerdir. O zaman siz de burada 
daha geniş izahat verirsiniz. (Beraber görüşül
mesi için önerge verildi ve kabul edildi» ses
leri) Filvaki 'bir önerge geldi. Fakat tahmin 
ederim ki üniversiteler mevzuunda konuşacak
lardır. öğleden sonraki birleşimde öyle zanne
diyorum ki, direneceklerdir. 

VAHAP DtZDAROĞLU (Mardin) — Bu 
hususta verilen önerge kabul edildi ve üniver
site bütçeleriyle, Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinin birlikte görüşülmesi hususunda müşte
rek karara varıldı. , ' 

"Bütçenin birinci günü Sayın Başkanımız 
Fnad 'Sirmeiı ifadelerinde aynen şunu buyur
muştur. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. Pekâlâ siz 
•bilirsiniz. Buyurun ıSaym DursuiıoğltL 
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C. H. P. GRUPU ADINA OEVAT DUBSUN-

ÖĞLU (Devamla) — Ayrıca bundan elli yit 
önce başka üniversiteleree adı bile anılmıyaü 
üniversitelerimiz bugün çeşitli Batı üniversi
telerinin bilim çalışmalarına katılmaya baslft.-
mışlardır. Bir kısım Batı üniversiteleri kürsü
lerinde Türk öğretim üyeleri bulunmaktadır; 
Bu iş birliğinin daha da gelişmesini dileriz. 

Sayın Milletvekilleri, hepinizin (bildiği gibi 
ilmin ve araştırmanın gelişmesi için istenâkn 
ortam ancak ilim hürriyeti ile sağlanır. Nerede, 
bu hürriyet aksamışsa orada ilmin gelişmesi dur
muştur. ( «Bunun bin misali» vardır.) Biz par
ti olarak üniversite muhtarlığına ve ilim (hürri
yetine inandığımızı beyandan zevk duymakta
yız. Ancak bir cihete üniversitelerimizin dikkat
lerini çekmek isteriz. 

Her müessesenin muhtarlığının baş garantisi 
kendi içinde otokontrolunu sağlamaktır. Birçok 
ımemleketlerde akademik kariyer üyelerinin çe
şitli rekabet ve kıskançlıklarına tesadüf edil-

. mekle beraber bizim bâzı fakültelerimizde bu
nun (ağırca bir geçimsizliğe kadar vardığı göz
den kaçmamaktadır. Bu duruma dikkati çekme
yi vazife biliriz. Bizce muhtariyetin baş zehiri 
budur. 

Sayın arkadaşlar, Üniversitelerimizin memle
kete yayılması bu yıl Hükümet ve Meclisçe ele 
alınmıştır. Bugün dört yeni üniversitenin kuru
luş kanunları üzerinde çalışılmaktadır. 

Diyarbakır, Adana, Edirne, Konya Üniversi
teleri. Bu kuruluşlar*, yarınki kültür strateji
min birer köprübaşısı olacaklardır. 

Hepsine sıhhatli doğuşlar ve uzun ömürler 
dileriz. 1963 Bütçesinin (Millî Eğitim organları
mızın başarısına ıhizmet etmesini dilerken buıgün 
sayısı yüzbini aşan her dereceden öğretmenleri^ 
mizi (hürmetle selâmlar, pek çoğu eski i§ arka
daşlarım, eski kapı yoldaşlarım olan ve 'bdr ço
ğunun tam feragatle çalıştığına şahidolduğum 
Bakanlık mensuplarına da candan başarılar di
lerim. 

Dert büyük, zaman dardır, kusura bakmayın. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Mjuhterem arkadaşlar, Millî, 
Eğitim dâvaları mühim dâvalarımız olması, da-
layısiyle Grup sözcülerimiz daha evvel verdiği
niz önerge ile tahdit ettiğiniz 20 dakikayı aşıyor
lar. Başkanlık olarak biz, o işi idare •edtyorust. 
Sayın Dızdaroğlu'na da soyliyecek sözümüz, VA* 
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kan bunun hakkında birleştirme kararı daha ev
vel • aldık amıa 20 şer haiki'ka konuşmayı da ka
rar altına almıştık, Dizdaroğlu... Onun için Ri
yasetin takdirlerini 'geniş 'bırakmalarının rica 
ederim. 

VAHAP DtZDAROCILTJ (Mardin) — Müd
det için bir itirazımız yoktur efendim. 

BAŞKAN — Yine bu oturumda verdiğiniz 
kararla da Millî Eğitim ve Üniversite Bütçeleri 
birlikte müzakere edilecektir. Bu hususu arka
daşların ıttılaına .sunmak isterim. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Orupıı adına 
sayın Sıddık Aydar. 

Y. T. P. ORUPU ADINA ıSIDDIK AYDAR 
(Bingöl) 

Sayın Başkan 
Büyük Meclisin değerli azaları, sayın Millî 

Eğitim (Bakanı ve çok kıymetli iBaJkanlık Erkâ
nı hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Millî 'Eğitim. Bakanlığının 1963 malî yılı büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle Y. T. P. Meclis 
flrupu adına görüşlerimizi arz etmek için söz 
almış bul un uyoruz. 

Türkiye'de millî eğitim temel ilke ve fel
sefesinin varoluş kaynaklarını düşünmek, doğuş 
emekleme ive kemale varış hudutlarını teshil- et-
•miye mecburuz. 

•Kronolojik bir dizi ifadesiyle 0 Ocak 1847 de 
(Mekâtibi Umumiye 'Nezareti) nin kurulması 
merkez öngütü eğitim ve öğretim islerimiz fiilen 
Devletin müdahalesine nail olmuştur. 

-'Ifi Mart 1848 de (Darülmuallimîn) yani Öğ
retmen Okulunun 'kurulması saniyen küçük çap
ta olsa bile Evkaf Nezaretinin idaresinde bulu
nan (ıSıbyan mekteplerinin) yani ilkokulların 
eğitim ve öğretim hayatını tanzim eden tüzükle
rin .konulup izlenmesi devresine girmiş bulunu
yorduk. 

İkinci Malhmut devrinde başlıyan cereyanla 
kurulan (Daimî Maarif Meclisi) 'okulların 'prog
ram ve yönetmeliklerini düzcnlemiye başlamıştır. 

Devrin bilim otoritelerini içine alan ve her 
yönü ile Devlet tarafından desteklenen 18 Tem
muz 1851 de kurulan ('Encümenidaniş) Eğitim 
hayatımızda müftehir 'bir olaydır. 

'Bütün işlerimizin Gdarpvari tanziminde tan-
Ziimat hareketi 1856 da akdoTunan Paris Anlaş
ması ile Avrupai hareketlere yönelmemizle Eği
tim ve öğretim hayatımızda önemli ve aktif ro-

17 . 2 . 1963' 0 : İ 
lü oynıyan (Maarifi Umumiye Nezareti) nin 
o günkü işlerini ve millet hayatında işgal ettiği 
mevkii sizlere izah ve arz edecek değiliz. Demeti-
yizki; Maarifi Umumiye Nezareti Devletin fiilen 
millî eğitime 'müdahale etmesi için kurulan ana 
müessesedir. Nur içinde yatsın (Mithat Paşa) 
nin gayret ve öncülüğü ile 1861 de Meslekî ve 
Teknik öğretim müessesesi kurulmuştur. 

Bütçesini görüştüğümüz şu Bakanlık basında 
Vekil, Taşra ve Merkez Teşkilâtı ile 5 Mayıs 
1920 de Ankara'da, kurulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, 
Millî servet ve yarlığımızı değerlendirmek 

için mil'lî kültür ve sanat verilerine sadakatla, 
salhip ıçıkmaik, inanıyorsak devrim demokrasi 
ve ahlâk ilkelerinin vatandaşa kadar 'götürmek 
iza n ı nı gösterin ekti r. 

'Millet fertlerinin en azından ilime lâyık ol
duğuna inanmak ve (bu zaviyeden hareketle 
lıer türlü kültür ve sanat nurunu vatandaşa 
maletmek için masa başı idaresi ile değil, ger
çek ve aktif idare anlamı ile, memleketin çeşit
li. bölgelerini h in birine nazaran taşıdıkları (hu
susiyetler dolayısiyle farklı ye özel eğilime ih
tiyaç 'hâsıl olmuştur. 

Dil ve millî 'harsımızın (bölünmez varlığına 
inanıyorsak Millî Eğitim (Bakanlığı acı ve 'ge,v-
cek tecrübelerimizi nazara alarak İme kulak 
vermesi iâzi'mdır. Bölgeciliğin tamamen aley
hi ildeyiz ve fakat gerçekleri de ifade etmeyi 
-şeref telâkki ederiz. Doğu'da, (Batı'da, Ku
zey - Clüney ve Orta - Anadolu'da bir kısım va
tan parçaları ve onun üzerinde yaşıyan vatan
daşların. durumuna değineceğiz. 

İktisadi - içtimai <ve kültür geriliklerinin 
ıstıra'bını diğer bölgelerimize nislbetle 'buradaki. 
•vatandaşlar ç'ok daha şiddetli 'bir şekilde (his
setmektedirler. Mil'lî 'birlik ve tesanüdümüz 
bakımından büyük e'hemm.iyet taşıdığında şüp
he olmıyan aradaki bu seviye farklılıklarını 
en kısa zamanda Y. T. P. Meclis IGrııpu olarak 
telâfisi lüzumunu şiddetle Ih fes et m ekteyiz, 

Sayın (milletvekilleri, 
194'6 yılından itibaren Ibu yana Millî Eği

tim Bakanlığının Ibütçelerine ait mulhalefet ve 
iktidar ıgörüşlerini tenkid ve temennilerini T. 
B. M. Meclisi zabıtlarından t/etkik ettik. iBizde 
-var olan kanı şu : 
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Mûtadi veçhile konuşmuş olmak, edebiyat 

yapmak, "başka milletlerden pasajlar nakletmek 
ve ilmî 'görüşleri hikâye eylemektir. Demokra
sinin icalbı olarak 'muhalefetten iktidara, 'gelen 
siyasi partiler anulhalefette bu konu hakkında 
Söylediklerini yapmıyor veya yapamıyor. İkti
dardan 'muhalefete '»'ecen siyasi partiler, ise 
programlarında ki iyi görüşleri tatbik edeme
diklerini âdeta yeni muhalefet 'vazifesi, ile bu 
konuda, büyük tezada, düştüklerini, teshil et
mek için gişeden bilet almaktan daiha kolay ol
muştur. 

Sayın a r kada'ş lan m, 
Millet, 'özgürlüğümüzü ilmin şulesi altında 

yürütmek mecburiyetindeyiz. Rafta, .asılı ilmin 
vefasızlığını teslim eder ve fakat Devletin fer
de vermek istediği kıymet anlayışını şümulü ile 
idrakta muktediriz. Fazilet te'l'âkkilerinin ön
cüleri olarak İbra, etmek istediğimiz eğitim ve 
öğretim yöneticilerini millet hayatında 'oyna
dıkları rolü takdir etmekteyiz. Her 'hali ile 
maddi ve 'mânevi İnakları iade edilmiyen ıgü-
nün icaplarına ıgöre görevlendirilen maddi ve 
sosyal yönleri ile hırpalanan öğertmen'leri 
millet selâmetine zorlamak ve onlardan rantabl 
mesai beklemek 'gülüne, olur. 

Sayın milletvekilleri, 
1963 malî yılı ıMiülî 'Eğitim bütçesi tetkik 

edilince : IRakanlığm eari giderleri genel büt
çe cari ıgiderlerinin % 17,3 ünü; yatırım (gider
leri ise genel bütçenin % 14,6 sini teşkil etmek
tedir. Oysa ki d$9 '983 fiilî Devlet memurunun 
108 937 si 'Millî .Eğitim fiilî kadrolarında ça
lışmaktadır. Genel bütçenin cari giderlerinde 
Millî Eğitim Bakanlığına tefrik edilen cari ra
kam ile personel oranı tezat teşkil etmektedir* 
'Bu itibar ile millî kültür ve ımânevi 'hayatımızı 
eğitim ve öğretim sistemimizi, Garp'la Şark 
arasındaki şeklî bocalamamızı neden ilmî ihti
sasa dayanan geniş fikir alanını meydana geti-
remediğiımizi; dünyanın en mükemmel dinine 
sahibolmamıza rağmen çevresi belli Ibir ahlâk 
müessesesi kuramadığımızı düşünerek nedenle
rini 'böylece tesbit etmiş bulunuyoruz. Oysa ki 
hürriyet nizamı içinde hıızlı bir kalkınma pren
sibini vaz'ediyor ve bunun fiilî sebeplerini ya
tırım yapmakta, buluyoruz. O halde; cehaleti 
defeden müesseselere yatırımları neden esirgi
yoruz. Zira im a arif için yapıla'cak yatırımlar
dan doğan hasılat umumi rantabilite irtifaını 
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artıracaktır, diye bir ifade ile bu kabil yatı
rımlar .cemiyet ve fert nef'ine olacak iş sahala
rına intikali ile hedefini hürriyet nizamından 
alan kalkınmaya daha çok 'hizmet edeceği ka
nısındayız. Ve saniyen cemiyetimizin kâmil 
bir demokrasi anlayışı içinde 'her sahada inki
şaf seyrini hızlandırmak için eğitim ve okulla
rı temel vasıta olarak kullanmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, 
'Büyük Türk Milletinin maarifi ile ilgili ıbir 

bütçe müzâkeresinde şu kısa zaman içinde 'bü
tün eğitim ve Öğretim ile eğitim 've öğretimi 
destekler- mahiyette "olan müesseselerin içande 
'bulundukları hazin ta'bloyu çizmemize imkân 
yoktur. -Bu itübarla ilk, orta ve teknik öğreti
min bâzı yönlerine deyineceğiz. 

ilköğretim sefreberliği ,soz ile icabı yerine 
getirilmekte ve 222 sayılı IKanunla 'derpiş edi
len pren'sip ve 10 yıllık plân tam tatbik edile
memektedir. Kanun im eri yeti ile ilk bütçe tat
bikatında heyni mesabesinde olan Bakanlık il
gili merkez teşkilâtı il maarif teşkilâtından 10 
yıllık ilkokulların yapım programını ister, ll 
maarif teşkilâtı gerekli 10 yıllık programları 
Vekâlete gönderir. A vilâyetinde 2S2S sayılı 
Kanuna, göre Î0 yılda yapılması lâflim'gelen ilk
okulların 1962 yılına ait oku! adedi Vekâletin 
malûmu olmasına rağmen meselâ 20 okul-inşa 
edilecekse Vekâlet bunu 10 adede indirmekte 
ve 222 'sayılı Kanuna göre asgari tesbit edilen 
19*62 yılı bütçe miktarının hangi kıstasa göre 
tahsisatının illere tevzi edildiği balen meçhıılü-
m üzdür. 

1963 malî yılı bütçesinde ilkokulların ya
pımı için tefrik edilen tahsisat tevzii belkide 
Vekil Beyefendinin de meçhulü olacaktır. 222 
sayılı Kanunla, teminata bağlanan plânlı yatı
rım tatbikatında maalesef çok hatalı bir idare 
tarzı gördük. İkinci Kanma Hükümet prog
ramında »az gelişmiş iböllgelere maarif için Önce
lik tanıyan paragrafı aynen okuyorum. 

(Eğitim • politikamızda memleketimizin az 
gelişmiş bölgeleri ile diğer bölgeleri arasındaki 
farklılıkları ortadan kaldırıcı tetbirler ehem
miyetle dikkate alınacaktır.) denilmektedir. 
1962 yılı bütçe tatbikatında bu asil bahtiyarlı
ğı göremediğimiz için keyfiyetin kuru bir 
vaitten ibaret olduğunu Y. T. P. Meclis Grupu 
olarak ifade etmek isteriz. 
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18 Nisan 19Ö2 tarihinde bütün valiliklere 

Nafıa Vekili imzasiyle gönderilen bir tamim 
üzerine nüfus esasına ıgöre yapılması iktiza 
eden ihaleli ilkokullar bir tarafa itilmiş ve yol 
'kenarlarına 10 ilâ 15" -haneli köylere ihaleli 
okullar yaptırılmıştır. Plânlı bir devrede dahi 
Maarif Vekâleti işinin sahibi çıkamamış ve 222 
sayılı 'Kanuna aykırı >olan Nafıa Vekilinin ta
mim tatbikatına intizar etmiştir. Bir cümle ile 
ifade edelim ki bölge okullarının (millet haya
tındaki bölgevi etkisi eğitim ve öğretim yönü 
itibariyle tedris istikbali (halen meçftıulümüz-
dür. Ancak ilkokul tahsili ortaokul 'öğretimi ile 
/birleştirildiği takdirde bölge okııl'İarınm daha 
müessir olacağına inanıyoruz. 

Sayın (milletvekilleri, 
'Batı uygarlığı ile ülkü prensiplerinin uygu

lanmasında 'büyük 'fayda vardır. Eğitim ve 
öğretim hayatımızda güçlükten korkmamalı
yız. Aksaklıkları en mahir ülkü basireti ile 
halletmeliyiz. 

7 ;nci Maarif Şûrasında eleştirilerek varılan 
-kararların kuvveden fiile intikali ile ekonomik 
ve sosyal (hayatımız üzerinde de inkişafa des
tek olacağına inanıyoruz. 1962 malî yılı 'büt
çe müzakerelerinde parti grııpu ve şahisları 
adına konuşan muihterem milletvekillerinin 
'bâzı ıcümleleri dikkatimizi çekmiştir. /(Bir mü
dür ve 'bir .müdür (öğretim politikası tenMdedil-
miş idi). 3 $60 ve 19İÖ1 Maarif but/çeleri ile ne 
yapabilmişiz. Oysa ki demokratik düzen ve 
meri Anayasanın vaz'ettiği, 'haklar muvaeeJhe-
sinde -T962 'yılı Millî Eğitim bütçe tatbikatın
dan 1 ve 2 nci Karma 'hükümetlerin millî eği
tim 'hayatımızda aldığı kJÖklü tedbirler cidden 
merakımızı mucib olmuştur. Ortaöğretim müf
redat programı tatbikatında halen bir .müdür 
ve (bir 'mühür terkibini (germekteyiz. Dün ol
duğu 'gibi bugün de pedegojik ve meslek bilgi
sinden maftırum olanların, ilkokullarda, ilkokul 
öğretmenlerinin ortaokullarda, ortaokul öğret
menlerinin ise liselerde ders vermekte bulun
dukları ve (hattâ ortaokul ve (liselerimizde bir
çok derslerin boş geçmekte dlduğu hepinizin 
malûmudur. Meclisin muhterem azaları dahi 
bu konuyu tenkideder* iBjitçe Karma Korniş-. 
yonu rakamlarla durumu dile alarak yukarda 
l'fade ettiğimiz prpsödörü teyideder. Saym 
Bakanlık ise durumu aynen k^bul eder. 
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Şu halde hastalığın teşfhisine muttali olmuş 

ve fakat ameliyatı yapacak .elhi'l operatörü bu
lamamanın ıstırabını (Çekmekteyiz. 

iBu yıl lise ve ortaokul inşaat (giderleri için 
tefrik edilen 2'2 milyon 500 bin lira ile dört 
ilde lise binası, 4 kazada ortaokul ve 6 ilde de 
lise pavyon kısmı yaptırılmak üzere Millî Eği
tim Bakanlığı bir yazı ile durumu Nafıa Ve
kâletine intikal ettirmiştir. Adı ıgeçen illerde 
lise ve liselere pavyon ilâvesi ile ortaokul bi
nalarının yapılması aleyhinde değiliz. Ve fa
kat dişe binaları olmasına, (binaen 6 ilde 'liselere 
pavyon ilâvesini ve bâzı il merkezlerinde lise 
binası olmamasına ve her sene programa alın
ması Vekâlet tarafından resmen ifade edilme
sine rağmen kazalarda yeniden ortaokul binası 
yapımını insaf ile durumu ciddî telâkki etme
mekteyiz. 

(Bütçe Karma Komisyonu muhterem Sena
to ve Heyeti Oelileniz tarafından fasıl ve mad
dedeki 22 500 000 lira kabul edilmeden işe ace
leye (getirip böyle'sinc yatırım (politikasını ka
bul edemediğimizi üzülerek ifade etmek iste
riz. Ayrıca (bir il merkezinde de 22 milyon 
500 (bin liradan yapılacak indirimlerden artan 
para ile lise binası yapılmasını ve protokole 
alınması (hususu Nafıa. Vekâletine iSayın Vekil 
tarafından bir yazı ile bildiri'lmiştir. Görülü
yor Jâ Millî Eğitim Bakanlığı iktisadi ve sos
yal Ihayatımıza, dahi fres'ir eden yatırımların 
rantabilitesini ciddî ve sıhhatli olarak teshil. 
edememiş Delet Plânlama ve Hükümeti dahi 
hataya düşürmüştür. 1963 yılı yatırım prog
ramında ilhtiilâta 'sebebolan bu kabîl hususları 
feöylece tesbit etmekteyiz. 

'Meclisin sayın azaları, 
ilk, orta ve liselerimize öğretmen yetiştiren, 

. ilköğretmen okulları, eğitim [enstitüleri ve yük
sek Öğretmen okullarına büyük çapta ihtiyaç 
(hâsıl olmuştur. Bu yolda atılacak her adımı ve 
yapılacak bütün yatırımları takdirde karşıla
maktayız, 1963 akçalı yılı bütçesinden isteni
len 74 265 000 liranın verilmesine taraftar ve 
bu para ile yapılacak işleri benimsiyoruz. Bu
na leffen ifade edelim ki Öazi Eğitini Enstitü
sü Beden Eğitimi bolümü için zaruri ve mutlak 
olaiı spor tesislerinin ikmalini lüzumlu görmek* 
teyiz, 
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Mulhterem arkadaşlarım. 
1963 malî yılı .Millî Eğitim (Bakanlığı bütçe

sinin % 8 i ile Türkiye'de meslekî ve teknik 
öğretim konusu haille medar olamaz. Hele bi
zim ıgibi az gelişmiş memleketlerde istihsal ar
tışı ve kallkınma hızı meslekî ve (teknik 'öğre
time 'önem atfetmekle olur. Türkiye'de eğitim 
ve öğretime iltifat 'halen ortaöğretimde tazyi
kini (göstermektedir. (Bu itibarla ortaöğretime 
yapılacak yatırımlar bundan böyle kısılmaHı ve 
teknik 'öğretim yatırımlarına <da'ha ehemmiyet 
verilmelidir, Türkiye kaderinin bu vadide sa
laha kavuşacağına inanıyoruz. Meslekî ve tek
nik kapsamı içinde iktisadi, zirai ve sınai ko
nularının (global olarak ımillet hayatındaki et
kisi nazara alınırsa Meslekî ve 'Teknik (Bakan
lığının kurulması arzumuz konuya kıymet ve
rişimizin candı bir delilidir. 

Sayım mileltvekillerî; 
Dinin millet 'hayatında ilim ile yakınlığı

na inanıyoruz. İşte o zaman aydın din adamı 
fonksiyonunu takdirle karşılarız. Aksi takdir
de kravat ve fört ile zevahiri kurtarmak için 
dinî bilgilerle mücehhez olmıyan lâfzı ile 
bu kabîl aydın din adamlarının millet haya
tında tehlikeli durumlarını belirtmek isteriz. 
Lâik devlet anlayışı içinde Millî Eğitim Ba
kanlığı çok samimî olarak dinî eğitim ve öğ
retimi ele almak zorundadır. Çünkü din ay
nı zamanda en üstün ahlâlk mürebbiidir. İşte 
bu kanaat ile lise ve öğretmen okulları müf
redat programlarında din derslerine yer ve
rilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

İmam-ihatip okullarında, Yüksek İslâm 
Enstitüsünde ve İlahiyat Fakültesinde hocalık 
yapanlara İslâm dini için araştırma imkân
larını vermek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
İlmî otorite ile akdedilen İslâm Kongresine 
Türkiye'den temsilci .gönderilmemesi üzüntü
müzü mucibolmuştur. 7 nci .asırdan itibaren 
Islâmiyeti kabul etmiş bir millet olarak İs
lâm dininde din adamlarının hajkiki fonksi
yonuna inanmış ve inanmaktayız. Aydm dîn 
adamlarının yetiştirilmesi için harice neden 
talebe gönderilmiyor işte bu da alâkamızı 
mucibolmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 
1963 malî yılı bütçesi ile millî eğitime ay

rılan 1 973 953 382 liranın. 1953 yılma kadar 

17 . 2 . i m 0:1 
Türkiye Cumlhuriyeti Hükümetinin umumi 
bütçelerinin ayrı ayrı fevkinde olduğu iştial
den uzak değildir. 

1963 malî yılı millî eğitim bütçesi eğitim 
ve öğretim hayatımızda bahtiyar yılların ka
rakterini taşımaktadır. Dinamizmine inandı
ğımız Sayın Hatip>oğlu'nun bu şerefli imtihan
da başarı göstereceğine inanıyoruz. Y. T. P. 
Meclis Grupu olarak kendilerine Allah'tan mu
vaffakiyetler dileriz. 

Sayın arkadaşlarım. 
15 Ekim 1961 den bugüne kadar Heyeti Ce-

lilenizi temsilen vazife ifa eden Millî Eğitim 
ve diğer komisyonlarda bekletilen Millî Eğitim 
ve öğretmenler hakkındaki kanun tasarılarına 
değineceğiz. 

Sayın milletvekilleri ve senatörler tarafın
dan verilen 6£ kanun tasarısı arasında; 

1. Eğitmenlerin emeklilik ve özlük hakla
rının tanınması, 

2. Bütün ilkokul öğretmenlerine seyya
nen eğitim tahsisatı ve ayrıca 'kiSy ödeneği 
verilmesi, 

3. Orta ve yüksek dereeeli okullar öğret
menleri için mebdei maaş derecelerinin dü
zeltilmesi, 

4. İlkokul öğretmenleri ile ilkokul öğret
menliğinden gelip de muhtelif dereceli okul
larda çalışanların aylık dereceleri hakkında 
6273 sayılı kanuna bir madde eklenmesi, 

5. İlk ve Ortaöğretim öğretmenlerinin ter
fi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Ka
nunun 3 neü maddesinin değiştirilmesi, hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretlerinin 10 li
raya çıkarılması burada düşünülmektedir. 

6. 97 sayılı Kanuna göre askerliklerini 
öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmen-

. ligine tâyinleri, 
7. Köy enstitüleri ile ilköğretmen okulla

rının birleştirilmesi, 
; 8. 789 sayılı Millî Eğitim Teşkilâtına dair 
i Kanunun 9 neu maddesinin değiştirilmesi, 

9. Türkiye eğitim ve öğretim mensupla-
; rının yardımlaşması, 

10. Millî Eğitim Vergisi, 
İ 11. Millî Eğitimi kalkındırma teklifi, 

12. Meslekî ve Teknik öğretim Yüksek Da
nışma Kurulu, 

13. Liselerde 4 yıl okuyanlara 1 yıl kı̂  
i dem verilmesi, 
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14. Adana, Konya, Edirne ve Diyarba-

'kır'da üniversite kurulması, 

15. Emekli (Sandığı Kanununun .°>2 nei 
maddesine bir fıkra ekl'enmesi gibi kanun 
teklifi eri m evcuttur. 

Büyük Meclisin değerli azaları... 
Öğretmenler Federasyonunun (Eğitini yü

rüyüşü) veya (eğitim, mitinizi adı altında 20 
Şubatta yapılmak üzere öğretmenleri davet 
etmiş olduklarına muttali olduk. 

Bu yürüyüşün mâna ve medlulünün revi-
şini. düşünmüyor değiliz. 

öğretmen zekidir* öğretmen hakkının ne 
olduğunu bilir bu itibar ile kötü çıkarcıların 
revişini taşımaz ve yatırımlarına alet olmaz 
kanısındayız. 

îlköğretmen okulları hakkındaki menşe mü
nakaşalarını millî görüşten yoksun olduğu 
için tasvibetmiyoruz. Eğitim ile bilim ve sa
nat faaliyetlerinin yayılmasında; devrim, de
mokrasi ve ahlâk ilkelerini vatandaşa götü
ren kötü emellerine alet etmek istiyenler 
bedbaht zihniyetleri ile gün doğmadan millî 
vicdanda tecziye edilmişlerdir. Sönmekte olan 
mumun ışığı gibi maskeli titreşim gösteren 
kötü çıkarcıları Büyük Meclis ve Büyük Türk 
Milleti'huzurunda telin ederiz. 

Millî bir dâvanın kahramanı rolünde olan 
öğretmeni bütün hicapları ile politikanın ve 
milletçe tasvibedilmiyen ideolojinin dışında 
tutmayı Y. T. P. Meclis Orupu olarak lüzumlu 
bulmaktayız. 

Her türlü şaibeden uzak olarak Büyük 
Türk Milletinin asil evlâdı öğretmenin hissiya
tını tahrik etmeye biç kimsenin hakkı olma
mak lâzımgelir. öğretmen için tc'klif edilen 
bütün kanunlara Millî Eğitim Bakanlığı 
Maarif Komisyonunda muttali şahadetimize 
mebni üstün bir arzu ile iştirak etmiştir. 
Maliye Vekâleti ve Büyük MeclMnde aynı te
mayülü göstermelerini yürekten temenni et
mekteyiz. 

öğretmene büyük Türk genç/iliğine ve aziz 
milletimize 1963 yılının bahtiyarlık getirme
sini Büyük Allah'tan Y. T. P. Meclis Urupu ola
rak dilemekteyi'z? 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Y. T. P. ftrapu üniversite büt

çesi için ayrı sözcü tahsis etmiştir. 
Buyurun Nihat Diler. 
Y. T. P. MECLİS ORUPU ADINA NÎHAT 

DİLER (Erzurum) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri ve muhterem üniversite 
mensupları; 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Urupu adına 
üniversiteler bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
tenkid ve temennilerimizi arz edeceğim : 

Üniversiteyi bir fikir adamımız milletin 
beynine benzetmektedir. Bu benzetiş çok doğ
rudur. Milletimizin hayatını devam ettirmesi 
için karşısına çıkan güçlüklerin hallinde sis
tem haline konmuş mevsuk bilgileriyle ışık 
tutarlar. Milletimizin istikbale emniyetle yürü
mesine mesnet, olurlar. Yetiştirdikleri eleman
lar devlet . mekanizmasının bir ahenk içinde 
çalışmasında ve devletin haricinde cemiyet için
de yapacakları vazifelerle cemiyetimize hiz
met ederler. 

Bir vücut içinde sıhhat ne ise devlet meka
nizması için de adalet aynı şeydir. Vücudun 
uzuvlarının kendine düşen vazifesini bir ahenk 
içinde yapması sıhhati meydana getirir. Devlet 
mekanizması içinde devlet organlarının kendi
lerine düşen vazifeleri bir ahenk içinde yapma
ları da adaleti meydana getirir. 

Her 'hal ve safhada adaleti tatbik eden bir 
devlet, milleti saadet ve bahtiyarlığa götürür. 
tşte en üstün evsafta devlet adamlarının ye
tiştirilmesine üniversitenin büyük rolü vardır. 

tnsanların en güç mesaisi düşünmektir. Bu 
itibarla ilme hizmet edenler en fedakâr insan
lardır. "Kikii' adamları fikirlerini bir annenin 
çocuk doğururken mâruz kaldığı doğum san
cısından daha fazla sıkıntılara katlan ara/k or
taya koyarlar. Onun için bir âlimin imân evi 
benliğinin bir parçası olan fikriyatına teca
vüz hayatına vâki tecavüzden âlim için daha 
vahimdir. Bu itibarla âlimler fikriyatlarını 
mutlak bir haspilikle meydana getirirler. Hak 
ve hakikatin müvellidi jliml erdir. Âlimler an
cak üniversiteden yetişebilir. 

Bir 'cemiyetde âlime atfettiği kıymet nisbe 
tinde yükselebilir. 

«Şairin dediği gibi Eyler meşhurdur ki 
zulm ile olmaz cihan harap 

Eyler anı müdahanei âliman harap» fikri 
bugün içinde yarın içinde varittir. 
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Zira cemiyetin içinde kötülüklerin önüne 

geçen hak ve hakikat ilâcını ortaya koyan 
âlimlerdir. Âlimler kanaatlerini açık şekilde 
fakat mevcut bütün durumları nazara alarak 
ortaya koymaz!]arsa cemiyet içinde kaşmekeş 
ve harabiyet devam eder. 

Millet olanak âlim'lere âşıkız. Bu sebeple
dir ki, öteden beri âlimlere duyduğumuz sevgi 
ve sonsuz saygıyı üniversitelerimize mutlak 
mânasında 'muhtariyet tanımakla ortaya koy
muş bulunuyoruz. 

Bu suretle kanuni ve maddi mesuliyetler
den üniversiteyi beri kılmak büyük mânevi me
suliyetleri milletimize beyin vazifesi görmek 
için üniversitelerimize vermiş bulunmaktayız. 
Üniversitelerin hedefi mevzuu olarak aldıkları 
ilim sahasında hak ve hakikate ulaşmak ilmin 
mutâlariyle çeşitli içtimai dert ve dâvalarımı
za da ışık tutmaktır. Üniversite camiası için
de zaman zaman üniversitenin bu mukaddes he
deflere matuf faaliyetlerini engelliyen menfi 
unsurlar ortaya çıkmıştır. Fakat üniversite men
suplarımızın bu unsurları ilim ve fazilet meşa-
1 esiyle bertaraf etmiştir. Bundan sonra da 
edeceğine inanmaktayız. Millet olarak demok
rasi rejimini seçtik hu rejim milletimizin haya
tını istikbalinin huzur ve saadetinin teminatı 
olan bir rejimdir. Bu rejimle içtimai dert ve dâ
valarımızı millî hâkimiyete dayanan millî ira
de ile halletmeye milletçe karar vermiş bulun
maktayız. Üniversitelerin de hür ruh, hür vic
dan, hür düşünce ile 'kendine düşen vazifeleri 
ancak bu rejim içinde en mükemmel şekilde ya
pacaklarına Ikaani bulunmıaktayız. Ve aynı za
manda mudil olan içtimai dert ve meseleleri
mizde üniversitenin millî iradeye ışık tutaca
ğından eminiz. Ancak milletimizin hayat ve 
bekasının düşmanları olanlar üniversite camia
sı içine de zaman zaman girmek suretiyle üni
versitenin genç dimalarmı zehirlemek _ istemek
tedirler. Bu suretle demokrasi rejiminin bah
şettiği hürriyetlerden istifade ederek bu hürri
yetlerden istifade ederek bu hürriyetleri tama
men bertaraf etmek istiyenler kendi emellerine 
üniversitenin genç dimağlarını vasıta kılmakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlar, 
İçtimai meselelerin halline matuf kanunlar 

ilimce katî olarak bulunmamıştır. Bu itibarla 
millî iradeye dayanan Büyük Meclis ve Hükü-
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metinin almış olduğu tedbirler % de yüz mü
kemmel olamaz. Esasen bunun sırrı çözülme
miştir. işte ufak tefek noksanlıkları millî irade. 
rejimi aleyhine yukarda arz ettiğim demokrasi 
düşmanları istismar etmektedirler. Bunda bu 
istismarcıların menfi hareketlerinin önüne geç
mek üniversitelerimiz için millî bir vecibe hali
ne gelmiştir. Bununla üniversite mensuplarının 
parlâmento ve Hükümetin memleket meseleleri 
hakkında almış oldukları tedbirler hakkında 
hiçbir mütalâa veya tenkid ve temennide bulun
masınlar demek istemiyoruz. . Bilâkis bu yapa
cakları tenkid ve temenniler parlâmento ve 
Hükümet için çok lüzumlu olduğuna kaaniiz. 
Yalnız bu tenkid ve temennilerini parlâmento 
ve Hükümet azalarına ilmin tervicettiği mâna
da yapmalarını istirham etmekteyiz. 

Üniversite talebeleri içtimai meselelerimiz 
üzerinde kanaatlarmı konferans vererek, ma
kaleler yazarak ikna edici şekilde değil meram
larını sözlü ve yazılı olarak ifade edemiyenlerin 
en son başvuracağı bir usule baş vurarak gövde 
göstci'isi ile ortaya çıkmaktadırlar. Buna ha
zan da üniversite de ders veren hocaların da iş
tirak ettikleri görülmüştür." Fakat bunlar üni
versitede çok az bir ekaliyettedirler. Üniversi
te talebelerinin de 'bundan sonra gövde gösterisi 
ile değil iktisabettikleri ilim ve fazilet meşale-
siyle demokrasi rejimimizin fazilet yolunda de
vamına yardım edeceklerdir. Buraya kadar 
umumi temennilerde * bulunduk. Şimdide üni
versitelerimizin içinde bulunduğu duruma te
mas edeceğim. 

1. istanbul Üniversitesinin 30 bin talebesi 
Ankara'nın 20 binin üstünde talebesi vardır. Bu 
vaziyet]eriyle bu üniversiteler işba haline gel
mişlerdir. Biz Yeni Türkiye Partisi olarak 
memleketin muhtelif yerlerinde üniversiteler 
açılmasına taraftarız. Bununla Ankara ve is
tanbul üniversitelerinin yüklerinin de hafif liye-
ceğine kaaniiz. Zira Dünyanın en kalabalık 
üniversitesi Londra Üniversitesidir. Bu üniver
sitenin mevcudu dahi 30 bini aşmamaktadır. 

2. Liselerden mezun olan öğrenciler iste
dikleri branşı seç.ememekte kaderin sevkme bı
rakılmaktadır. imtihan yalnız yüksek okullar
da olur. Yoksa liseyi bitirenler üniversiteye 
girmekte serbest olmalıdırlar. Bunun sebebi 
yersizlik olduğu ileri sürülmektedir. Bir ilk
okul icabında dörtlü tedrisat yaptığı bir vâki-
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adır. Üniversitelerimizde ikili tedrisat yapmak 
suretiyle bu mahsuru önlemelidirler. 

3. Devlet bütçesinde idare edilenlerin üni
versitelerin haricinde Atatürk ve Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi vardır. Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi daha fazla inkişâf yolundadır ve 
mensuplarına büyük imkânlar sağlamıştır. Ve 
sağlamaktadır. 

Atatürk Üniversitesine gelince olduğu yerde 
saymaktadır. Üniversite profesörlerinin ve gö
revlilerinin ikametlerinde tahsis edilecek pav
yonlar henüz bitmemiştir. Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu bu mevzua te
masla : «pavyonlar bitmedikçe Erzurumda üni
versite vardır denilemez demişlerdir.» 

Pavyonların bir an evvel inşaasının tamam
lanmasını beklemekteyiz. 

Erzurum'da Ziraat Fakültesinin faaliyetleri 
takdire şayandır. Erzurum ve havalisine gerek
li bilgi ışık ve nuru saçmıştır. Kısa, zamanda 
örnek bir fakülte olacağını ümit etmekteyiz. 
Şimdi ki halde bilâhara teknik üniversiteye 
inkilâp edecek bir yüksek teknik okulun da Er
zurum'da açılmasını istemekteyiz. 

4. Üniversite demek asistan kadrosu de
mektedir. Anglo - Sakson memleketlerinde her 
on talebeye bir asistan düşmektedir. Biz
de ise 100 talebeden fazla miktara an
cak bir asistan isabet etmektedir. Malû
mat aldığımıza göre teknik üniversitede profe
sörler kendi ceplerinden asistanlarına yardım 
yaparak bu suretle yanlarında tutmaktadırlar. 
Asistanlık durumunun cazip hale getirilmesini 
istemekteyiz. 

5. Üniversite talebesi ders kitaplarını al
makta çok müşkilât çekmektedir. Bu sebepten 
bir kitaptan on kişinin istifade ettiği, rivayet 
edilmektedir. Kitaplarını ucuzlatmak ve tale
belere bu yolda yardım etmek lâzımdır. 

6. Devletten yardım gören müesseselerden 
talebe cemiyetlerine ait yardım parası gayet az
dır. Fazlalaştırılması lâzımdır, 

7. İstanbul Üniversitesinde yabancı dil 
mevzuu bir mesele olarak kalmaktadır. Her 
sene talebeler bunun için gösteriler yapmakta
dır. Birçok kabiliyetli talebeler fakültelerini 
terketmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Biz 
de, bir üniversite talebesinin mutlak surette bir 
yabancı dil bilmesini arzu etmekteyiz. Fakat 
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şimdiye kadar müsbet bir netice elde edilmemiş
tir. Diğer üniversitelerde olan bu farkın Ada
let bakınmından giderilmesi lâzımdır. Keyfiye
ti Sayın İstanbul Üniversitesi Senato mensup
larına arz ederiz. 

8. İstanbul Talebe Sitesi meselesi 7 yıldan 
beri, yılan hikâyesine dönmüştür. Bu sitelerin 
dertlerine medar olacak hususlara da kıymetli 
raportörlerin raporlarında ve bütçe gerekçele
rinde talebe sitelerine ait bir işarete raslama-
dık. Bu hususta bilgi verilmesini rica ediyorum. 
Zira talebe yurtlarındaki talebelerin durumu 
çok feci bir hal almıştır. 

0. Bütçe raportörleri Sayın Orhan Apaydın 
ve Sayın Necip Mirkelâmoğlu ve Sayın İsmet 
ıSezgin, yerinde tetkikat yaparak üniversiteleri
mizin ihtiyaçlarını isabetli olarak tespit, 'edip 
gerekli temennilerde bulunmuşlardır. Bizde Y. 
T. P. Meclis Grupu olarak bâzı temennileriımizi 
yüksek heyetinize arz ettik. Bu ıtemmnilerimjze 
ilâveten Plânlı Kalkınmada öncelikle ve ivedi
likle kalkınmaya muhtaç d a n Doğu Anadolu'ya 
ve oranın sakinlerine ışık ve nur saçan Atatürk 
Üniversitesinin tam kadrolu bir üniversite mües
sesesi haline getirilmesini Hükümetimizden bek
lemekteyiz. Büyük Atatürk'ün ismini taşıyan !bdr 
ilim müessesesinin daha fazla ihmale tahammülü 
yoktur. 

Sözlerime son vermeden, şu hususu (bir da
ha belirtmek lüzumunu iMssetmekteyim. 

'Bizler üniversiteden ilim tahsil etmek için 
binbir çeşit ıstıraplara sıkıntılara, mihnet ve 
meşakkatlere katlanarak hayat pahasına çalış
malarına devam eden lüniversitelilerin îbu ıstı
raplarına aynen iştirak etmekteyiz. Ve bu asili 
hareketlerini memleketimizin geleceği bakımın
dan takdir ve şükranla karşılamaktayız. Memle
ketin bugünkü dar imkân ve şartları içinde on
ların ıstıraplarını gidermek başlıca emellerimiz
den biridir. 

Onların da, Büyük Meclisin yanında memle
ketin birçok dert ve dâvalarının hallinde Büyük 
Meclise müzahir olacaklarına; memleketi demok
rasi aydınlığından karanlık akıbetlere sürükle-
ımek istiyen yabancı ideolojilerin karşısında ola
caklarına muhterem Üniversite Profesörlerimi
zin de bu yolda gerekli irşatlarını esirgetoiyeeek1 

İerine kaaniiz, 
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Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 

dolayı Y. T. P. adına hepimizi (hürmetle ve mıu-
hâl&etlerim'le 'selâmlarım. (Alkışlar) 
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(BAŞKAN — Bugün saat 14,30 da toplanıl

mak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanana saati : 13,08 

»••« 

KÂTİPLER 

I K Î N C Î OTURUM 
Açılana saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekfli Mekki Keskin 

Nurettin Akyurt (Malatya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

Î&AŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
IMJüiRRAHMAN GÜHER (Çorum) — 

Adalet Partisi1 Grupu adına, üniversiteler büt
çesi hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; € . K. M. 
Partisi Grupunun önceden verilmiş bir önergesi 
var, ondan sonra Millet Partisinin geldi, şimdi 
de Adalet Partisi söz istemektedir. Geliş sırasına 
göre Böz vereceğim. 

İSMAİL HAfKKI AKDOĞAN (Yozgat) —" 
Bendeniz, Millî Eğitim bütçesinin müzakeresi 
sırasında bu kısma dair Grupumuz adına söz is
temiştim. 

(BAŞKAN — "Millî Eğitim bütçesini üniver
sitelerle birlikte yapıyoruz zaten. 

ÎSMJAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Grup adına bir dakika söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 

AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaş
lar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin müzakere 
edilmekte bulunduğu şu sırada yüksek huzurları
nızı, bir hususun tavzihi için, bir dakika kadar 
işgal edeceğim, özür dilerim. 

Grupuımuzun Millî Eğitim dâvaları ve bun
lar hakkındaki görüşünü 'Grupumuz adına Ali 
Baran Numanoğlu arkadaşımız Yüksek Heyeti
nize arz etmişlerdir. Bu görüşte bulunan ana fi
kir ve dâvalar Millet Partisinin programında 
yer alan esas fiEîrlere dayanmaktadır, öğleden 
evvelki celsede konuşan C. K. M. Partisi Grup 
Sözcüsü Sayın Arkadaşım Mehmet Altınsoy, 
Grupumuz Sözcüsünün C. K. M. Partisi progra

mındaki 'fikirleri savunduğunu, bu itibarla ken
dilerinin o noktaların izahına geçmiyçceklerini 
ve Grupumuz Sözcüsüne teşekkür ettiklerini bil
dirmişler. Bu bakımdan tavzih etmek isteriz ki, 
Grupuınuzun yapmış olduğu konuşmada mevcut 
ana fikirler, Millet Partisinin programında yer 
alan fikirlerdir. Yalnız şu hususu da ayrıca arz 
etmek isteriz. C. K. M. Partisi ile, partimizin ay
rılışında efkârı umum iyeye yayınladığımız bir 
bildiri vardı. Bu bildiride biz, C. K. M. Partisi
nin dâvasından ve ana fikirlerinden ayrılmış 
değiliz. Sadece çatısından ayrılmış bulunuyoruz, 
demiştik ve o fikirlerle, aynı inançla, aynı gö
rüşle parti kurmuştuk ve bu görüş ve inançları
mızı da Nizamnamemize ve programımıza geçir
miştik. 

Yine şunu arz etmek isterim ki, fikrin ne par
tisi vardır, ne şahıs vardır; fikir fikirdir, her 
zaman herkes onu benimseyip her yerde kulla
nabilir. Bu bakımdan yüksek huzurlarınızı işgal 
ettim, beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz
dan dolayı hepinize teşekkür eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem 

Başkanım, ben Sayın Bakanın vereceği izahat
tan sonra, muhalefet adına verilecek sözde, grup 
adına ilk sırayı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Olur, başüstüne. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın 

Başkanım, söz rica ediyorum, cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Pek muh

terem arkadaşlarım; sabahleyin C. K. M. Parti-
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si Grupu adına Millî Eğitim Bütçesi hakkındaki 
tenkidi erimizi arz ederken bizden evvel ko
nuşmuş olan Millet Partisi Sözcüsü arka
daşınızın, (J. K. M. Partisinin programın
da Millî Eğitim dâvaları için beyan et
tikleri fikirleri aynen burada tekrar ettiği için, 
bu hususa tekrar dokunmıyacağımı söyledim, 
doğrudur. 

Şimdi, burada benden evvel bu hususta tav
zihte bulunan ismail Hakkı arkadaşımın bu 
mevzuda söylediği sözlere de yine bendeniz ka
tılıyorum. 

Millet Partisinin programından bahsettiler. 
Böyle bir programın olduğu ne efkârı umu-
miyeee ne de bizce malûm değildir. Şeyhin 
kerameti kendinden menkuldür ama öyle de 
olsa arkadaşları mazur görmemiz lâzımgelir. 
Siyasi hayatta, her mevzuda müstakil bir fi
kir- sahibi olmak kolay değildir. İnşallah ken
dileri de ilerde müstakil bir fikre sahioblur-
lar. O zaman kendi fikirlerini beyan ederler. 
Doğru fikirlerin bir şahsa mal olamıyacağı me
sel esin e gelince : Doğrudur. Doğru olan fikir 
herkes tarafından müdafaa edilir. Ancak ken
di fikri olmıyanlar başkalarının fikirlerine sa
hip çıkarlar, işte burada müdafaa eden arka
daşlar öylesidir. 

Bu 'mevzuu tavzih etmek istedim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İsmet Kapı
sız. («Biz de s'öz istedik1» sesleri.) Sayın arka
daşımız diğerlerinden daha evvel «öz istemiş
lerdi. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Müsaadenizle cevap vermek istiyorum efen
dim. , 

BAŞKAN — Burası yarış yeri değil ca
nını. Size söz vermedim. Sayın Akdoğan. Teş
rif ettiniz ama çağırmadım ki efendim. Haydi 
madem ki, buraya kadar geldiniz, 'buyurun. 

A. P. GRUPU ADİNA İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) —Muhterem arkadaşla
rım, yüksek huzurlarınızı tekrar iş»gal ettiğim 
için özür dilerim. 'Tekrar, tekrar özür dile
rim. 

Burada bir arkadaşımız partimizin progra
mı olmadığını iddia ettiler. Bu iddialarını 
yüksek huzurlarınızda ispata davet ediyorum. 
Bendeniz de programımız olduğunu sizlere is
pat edeceğim. 

17 . 2 . 1963' O : 2 
İkinci husus; müstakil fikirlerimiz olmadı

ğından bahsedildi. Sayın arkadaşımız bilirler 
ki, kendilerinden aldığımızı iddia ettiği fikir
lerin esas sahipleri bizleriz. Bunu imzalıyan 
kimseler bizim içimizdedir, kendilerinin ara
sında böyle kimselerin olduğunu da tahmin 
etmiyoruz. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — İspat 
etmeye hazırım. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy münakaşaya 
sebebiyet vermeyin, s'özü size verelim. Buyu
run. (Gürültüler) Ne yapalım, karşılıklı grup 
grup konuşuyorlar. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Pek 
muhterem arkadaşlarım; huzurunuza tekrar 
çıktığımdan, dolayı, özür dilemeye yüzüm ol-
mıyacak kadar mahculburn. Ancak, bu mukacU, 
des kürsüyü, sizlerin kıymetli zamanlarınızı 
kendi iç bünyemize ait bir dâvadan dolayı iş
gal ettiğim için de son derece müteessirim. 

Yalnız bir hususun bilhassa anlaşılmasında, 
tavzihinde fayda mülâhaıza ederim. 

Sayın İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşını 
partilerinin programı olup olmadığını ispata 
bendinizi davet ettiler. Ben ispat ediyorum 
ki, bugüne kadar Millet Partisi adında Mr si
yasi teşekkülün hiç'bir yerde programı neş
redilmemiş, resmî makamlara verilmemiş ve 
ortaya çıkmamıştır. Varsa göstersinler. (Mil
let Partisinden : «İşte program» sesleri.) 

Derler ki, C. K. M. P. nin programını ha-
zırlıyanlar bizlerle beraberdir, biz hazırladık. 
Bir siyasi teşekkül ikiye ıbörünmüş'tür. Ve 
bir yarısı bizden ayrılmış gitmiştir. Buna bir 
şey demiyoruz ama, arkadaşlar lütfetsinler 
kabul buyursunlar 'ki, kendileri bir fikre de
ğdi, bir isme, bir şahsa bağlanarak gitmişler
dir. İnşallah, ileride fikre sahip olurlar da 
onunla birlikte gelirler. (O. K. M. P. Grupım-
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, siyasi partilerin el
bette programı da olur, bu hususu kendi arala
rında halledebilirler. 

Şimdi Adalet Partisinden söz istiyen arka
daşımız Sayın Abdurrahman Güler buyurun. 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA ABDUR
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Baş
kan, saygı değer milletvekilleri, 1963 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle Adalet Partisi Meclîs 
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Clrupunun üniversiteler bütçeleri hakkındaki 
görüşlerini ve dileklerini açıklamak üzere 'hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Çağdaş medeniyette üniversitelerin ve yük
sek okulların millî hayattaki rolleri çok bü
yüktür. Üniversitelerimiz istiklâlimizin temeli 
durumundadır. Üniversite gençlerimiz de is
tikbalimizin ve demokratik rejimin teminatı ve 
milletçe kalkınmamızın başlıca ve yegâne âmili 
olmak şerefine sahip milliyetçi Türk gençleri
dir. 

Adalet Partisi topyekûn eğitim dâvasını 
Cumhuriyetimizin ve millî varlığımızın muha
faza ve müdafaası, milletimizin retfalh ve saa
deti ile yakından ilgisine inandığı için partileT 
üstü ve siyaset dışı bir millî mesele telâkki et
mektedir. 

Her şeyden evvel medeni bir cemiyetin, an
cak ilmî esaslara dayanan, modern bar teşkilât ile 
bu teşkilâtın içinde çalışacak ilmî zihniyet ve 
bilgi ile yetişmiş mütöhaıssıs insanların varlığı 
ile mümkün olduğuna, bunlar olmadan çağdaş 
medeniyet seviyesine ulaşmanın 'bugünkü 
dünya içinde, hattâ müstakil yaşamanın im
kânsız olduğuna inanmaktadıır. Memlekette 
ilmî, ilim zihniyetini tesis etmeden hiçbir in
kılâbın payidar olamıyacağını aksi takdirde 
her şeyin sözele, satıhda ve şekilde kalmaya 
mahkûm olduğunu bildiği için üniversiteleri
mizin idari ve ilmî isalhada m'üstakil kalını alan 
lüzumuna inanmakta ve üniversite muhtariyeti
ne daima saygı duymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Üniversite ve yüksek okullarımız mevzuun

da hayati önem. taışıyan prensipler hakkındaki 
görüşlerimizi böylece 'kayıt ve tescil ettik
ten «onra üniversitelerimizin halledilmeye 
muhtaç özel meseleleri hakkındaki görüşleri
mizle geçiyorum : 

Muayyen ve oldukça külfetli tahsil kade
melerini ikmal edip yüksek tahsil yapmak 
hakkını kazanmış olan gençlerimiz zihinle-
rinde yaşattıkları ideallerine kavuşamamakta-
rırlar. Her yıl müşahede edildiği gibi bun
lardan büyük bir kısmı üniversitelerimize 
girmeye muvaffak olanıamalkta, üniversiteye 
girenler de arzuları ve kabiliyetleri istikâ
metinde tahsil yapmak imkânını elde edeme
mektedirler. 

17 . 2 . 1963 O : 2 
Üniversitelerimize girişte gençlerimizde be-

|- lirli ilmî bir seviyenin aranması yerindedir. 
Ancak imtihan programlarının evvelden ilân 
edilmemesi, gençlerimizin emrivaki kabilin
den yapılan ve programı bilinmiyen imtihan
lara tabi olmaya mâruz bırakılmaları başa
rısızlığa yol açmaktadır. Üniveritelerimizin 
kuruluşuna dâhil olan muhtelif ilim branş
larını ifade eden fakültelerin hususiyet ve özel 
İlkleri, programları birbirinden 'ayrı olduğu 
halde bu fakültelere girmeye namzet olan 
gençlerin aynı imtihana taibi tutulmaları ve 
imtihan suallerinin fakültelere göre tâyin ve 
tes'bit edilmemesi başarı n'is'b.etini azalttığı gibi 
gençlerimizin istidatlarını tesbit imkânını orta
dan kaldırmaktadır. 

Üzülerek ifade edelim ki bugün tatbik edi
len imtihan usulü ve şekliyle üniversitelerimize 
girişte gençlerimizde aranmasına işaret ettiği
miz ilmi seviyenin tâyin ve tesbiti mümkün ol
mamakta ve her şey tesadüfe tabi bulunmakta
dır. Üniversitelerimizdeki öğrenci seviyesini dü
şürmemek ve yüksek tahsil yapmak hakkını ka
zanmış olan Türk Çreırçlerinin istidatlı ve ar
zulu bulundukları fakültelerde fikrî ve ilmî 
sahadaki inkişaflarına imkân vermek millî bir 
vazifedir. 

Aziz arkadaşlar, 
Üniversitelerimize ait mühim meselelerden 

birisi de akademik kariyere sahip hoca yetiştir
mektir. Millî varlığımızın ve yarınımızın temi
natı ve sahibi olan gençlerimizi yetiştirecek 
ilim ve kültür hayatımızın öncülüğünü yapacak 

.değerli ilim adamlarımızın yetişebilmesi maddi 
ve mânevi bakımdan emniyet, huzur ve ahenk 
ifade eden şartların tahakkukuna bağlıdır. Bü
tün dünyada olduğu gibi memleketimizde de 
üniversite hocası yetiştirmek uzun bir devreye 
ihtiyaç göstermekte ve hocalık için üniversite
lerimize intisabetmiş olan ilim adamlarımızın 
maddi ve mânevi bakımdan yıpranmalarını in-
tacetmektedir, ilim namına sarf olunan bu gay
retlerin ve harcanan ömrün kudsiyetine hepi
miz kalbdcn inanıyoruz. Ancak iyi yetişme fel
sefesine dayanan üniversite politikamızda mâ
nevi şartların mevcudolması iyi yetişmiş insan
lara olan ihtiyacımızı tatmin bakımından kâfi 
sebep sayılamaz. (Bu bakımdan akademik kari
yere intisabetmiş olan hocalarımızın kendilerini 
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ilme verebilmeleri maddi imkânsızlıklarının kal-. 
dırılmasına tatmin olunmalarına bağlıdır. 

Biz A.P. si olarak üniversitelerimizde ders 
verebilecek: mevkiie gelmiş veya bu mevkie gel
mek için çalışan asistan ve hocalarımıza veril
mekte olan paraların emeklerinin karşılığı sayı-
lamıyacağı kanaatindeyiz. Bugün üniversitele
rimizde iyi yetişmiş öğretim üyesi sıkıntısı çe
kilmektedir. Her gün biraz daha artan talebe 
sayısı düşünülürse bu ihtiyacın ileride daha da 
artacağını tahmin etmek için kehânet sahibi ol
maya lüzum yoktur sanırız. 

'Hal böyle olunca hayati ehemmiyeti olan bu 
meselenin iki çözüm yolu olduğuna kaani bulun
maktayız. 

1. üniversitelerimize intisabetmiş. bulunan 
asistanlarımıza ve akademik kariyer içinde mev
ki sahibi olmuş öğretim üyelerimizin maddi ve 
mânevi bakımlardan huzur, tam bir emniyet ve 
ahenk içinde olmalarını temin edecek vasatı ve 
şartları hazırlamak. 

2. Tahsillerini Türk üniversite ve yüksek 
okullarında tamamlamış olan «kabiliyetli gençle
rimizi, medeni bir millet olmanın en esaslı bir 
şartı olan «hakiki ilmi memlekete getirmek ve 
yerleştirmek üzere Avrupa'ya v e Amerika'ya 
göndermektir.. Bunun için de gönderilecek ta
lebenin her şeyden evvel ilmî bir kıstas içinde 
çok iyi seçilmiş olması lâzımdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Millî dertlerimizi evvelden keşfedip hâdise

lere takaddüm etmesini tedbirleri zamanında 
almasını bilirsek hâdiselerin peşinden sürüklen
mek gibi sakim bir yola girmemiş oluruz. Yeni 
Üniversite açmak bu halimizle tavsiye oluna
maz. Yeter derecede kalite ve kantite itibariy
le seviyeli öğretim üyeleri yetiştirme programı 
tatbik sahasına konduktan ve neticesi alındıktan 
sonra bu yola girmek birbirinden ayrı yedi iklim 
ve yedi bölge olan aziz vatanımızda üniversite 
adedini artırmak Türk milleti için iftihar vesi
lesi olacaktır. Ancak bugünkü imkânlarımızla 
olsun mevcut üniversitelerimizin geliştirilmesi
ni kuruluşların tamamlanmasını ve belli bir 
program içinde müspet çalışmalara hemen giril
mesini zaruri görmekteyiz. 1963 yılı üniversite
ler bütçesinde bu maksatları temin edecek ted
bîrlerin alınmamış olduğunu görmekle üzüntü 
duymaktayız. 

17.2.1963 0 : 2 
Aziz arkadaşlar, 
Sırası gelmişken mevcut üniversitelerimiz 

hakkındaki görüşlerimizi bir başka zaviyeden 
tamamlamak istemekteyiz. Memleketimizde ha
li hazırda ikişer tanesi İstanbul ve Ankara'da 
olmak üzere altı üniversite mevcuttur. Üniver
sitelerimizin tabi oldukları statü ve muhtariyet 
bakımlarından aralarında farklar mevcuttur. 
Bunlar içinde Ankara'da bulunan Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinin durumu birkaç yönden 
hususiyet arz etmektedir. Bu üniversite de ted
risat harcama ve öğretim üyelerinde aranan ni
telikler ve malî imkânlar bakımından diğer üni
versitelerimizden imtiyazlı durumda bulunmak
tadır. Diğer taraftan Erzurum Atatürk Üniver-
siesi 70 yıl evvel inşa edilmiş bir idadinin restore 
edilmiş yuvasına sığınmıştır. Tahsisatının azlığı 
ve harcamalarının 2490 sayılı Kanunla mukay
yet tutulması kuruluşunu geciktirmektedir. Ata
türk Üniversitesinin kuruluş Kanununa göre 485 
öğretim üyesine sahibolması icabetmektedir. Fii
len çalışan öğretim üyesi sayısı ise 90 ı geçmemek
tedir. Ege Üniversitesi de aynı sebeplerden do
layı kumlusunu tamamlıyamamış ve öğretim 
üyesi eksikliklerini giderememiştir: Temenni
miz her iki üniversitemizin de kuruluş ve kad
ro bakımından eksiklerinin tamamlanması Türk 
ilini ve kültür hayatında şerefli yerini alması
dır. 

Aziz arkadaşlar, 
Üniversiteli gençlerimizin tahsil hayatları bo

yunca katlanmak mecburiyetinde kaldıkları acı
lar, çekmekte oldukları ıztıraplar sayılamıyacak 
kadar çoktur. Maalesef Hükümetimiz gençleri
mizin bu sosyal meseleleri üzerinde lâyıkıyle 
durmamakta ve üniversitelerimizde, bütçeleri-
de bu meselelere ait tahsisatlara lüzumu kadar 
yer vermemektedir. Üniversitede geçen tahsil müd
deti her gencin hayatının on tatlı devresi olduğu 
halde bizde sanki yaşanmıyan ölü bir hayat dev
resi gibi geçmektedir. Gençlerimizin pek çoğu sı
cak aile yuvalarından ayrılarak üniversite şe
hirlerine gelmekte ve mütevazi aile bütçelerin
den ayrılan maddi yardımlarla maişetlerini te
mine çalışmaktadırlar. İstanbul ve Ankara gibi 
büyük şehirlerimizde yatacak ve barınacak yer 
bulamamaktadırlar. Resmî ve hususi yurtlarda 
yer bulmak merasime tabi olduğu gibi maalesef 
iltimas ve kayırma meselesi olmaktadır. Bu yurt
lara girenlerin hayatı da çeşitli imkânsızlıklar 
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ve izdiham yüzünden hiçte cazip değildir. Bir 
kelime ile bu yerler dahi çile ve işkence merke
zi manzarası arz etmektedir. Gençlerimizin ders
lerine çalışabilmelerine imkân verecek çalışma 
odalarının mcvcudolmadığı veya kifayetsiz bu
lunduğunu, gençlerimizin bu yerlerde çalışabil
mek için sabahın erken saatlerinde kapılarda 
kuyruk olup birbirleriyle mücadele ettikleri acı 
bir gerçektir, öğrencilerin sıhhi durumları ile 
meşgul olan bir kurum henüz mevcut bulunmamak
tadır. Görülen ve görülmiyen hastalıklara mâ
ruz bulunan gençlerimizin sağlık durumları da
hi tesadüflere bağlı bulunmaktadır. Büyük ek
seriyeti ile malî sıkıntısında bulunan gençleri
miz hiçbir yerden kifayetli yardım görememek
tedirler. Bu mevzuda alınmış tedbirlerin mese
leye hal çaresi bulacağını sanmıyoruz. Üniversite
lerimizde okutulan derslere ait kitaplar çok pa
halı satılmaktadır. Bu mevzuda istanbul Üniver
sitesi, Hukuk Fakültesi, Kara Ticaret Hukuku 
dersine ait kitabın 250 liraya satıldığını misâl 
olarak verirsem meselenin ehemmiyetine işaret 
etmiş olacağımı umarım. Ebedî Şefimiz ve Önde
rimiz Atatürk inkılâplarımızı istikbalimizi ve 
Cumhuriyetimizi Türk gençlerine emanet etmiş
tir. Yarınımızın sahibi olan gençlerimizin hayati 
meseleleriyle meşgul olmak bizlerin millî vazi
fesidir. Gençlerimizi çeşitli yönlerden istismar 
etmek istiyen kara düşünceli istismarcılardan, 
şer kuvvetlerden koruyacak tedbirleri almak 
çekmekte oldukları ıztırap ve acıları diııdirebil-
mek için çareler aramak bu hususlarda vakit 
kaybetmeden harekete geçmek mecburiyet ve so
rumluluğu altında bulunuyoruz. Adalet Partisi 
ilk tedbir olarak Öğrenci Bankası Kanununun 
bir an önce hazırlanmasını, meriyete girebilmesi 
için gerekli tahsisatın ayrılmış olmasını görme
yi çok temenni ederdi. Yine bu cümleden olarak 
öğrencilerimizin dış hayatları ile ilgilenmenin 
üniversitelerimizin sorumluluğu altına alınma
sını ve çeşitli içtimai faaliyetlere imkân veren 
yiyecek, yatacak ve çalışma meselelerini hallede
cek kapasitede ve yeterlikte üniversite siteleri
nin kurulmasına dair olan teşebbüslerin gerçek
leştirilmesini beklemekte ve istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
ilmin ve tekniğin süratle geliştiği, büyük 

bir teknoloji sava§m hüküm sürdüğü çağımızın 
medeniyet seviyesine, milletçe ulaşmak ihtiya
cında olduğumuz bir zamanda üniversitelerimizde 

17 . 2 .1963» 0 : 2 
halen câri olan tahsil sisteminin ağırlık merkezi
nin akademik öğretim sisteminde toplanması 
yurt ve dünya gerçeklerine uymamaktadır. Bu 
bakımdan A. P. si olarak üniversitelerimizdeki 
tahsil sisteminin muhtevasını kifayetsiz bulmak
tayız. Çünkü bizim gibi az gelişmiş bir memle
kette gerçek kalkınmayı ilmî, onun temin ettiği 
zihniyeti ve yine ilmin tatbikatı demek olan tek
niği elde etmiş kanun fikrine fer'i mesuliyet 
hissine sahip gerçek münevverler Bağlıyacak
lardır. Memleketimizde genel öğretime nazaran 
teknik öğretimin öğrenci oranı % 13, komşumuz 
olan Yunanistan'da bu nisbet % 20, Batı - Al
manya'da ise bu nisbet % 60 ı geçmektedir. Bu 
nisbetler teknik öğretime olan zarurete bizi inan
dırmakta ve partimizin görüşünü doğrulamakta
dır. 

Aziz arkadaşlar, 
İlmin beynelmilel olduğunu hepimiz kabul et

mekteyiz. Milletçe emelimiz beynelmilel ilim 
içinde Türk âlimlerinin de yerini ve payını gör
mektedir. Üniversitelerimizden siyasi fikirlerin 
açıkça ve objektif ölçüler içinde söylenmesinde 
milletçe fayda mülâhaza etmekteyiz. İlmin poli
tika sahasını da aydınlatması ve politikacıya yol 
göstermesi zaruretine inanıyoruz. Ancak şahsi çı
karlar, kin ve egoizm gibi beşerî zaıf ifade eden 
hislerin tatmini birtakım küçük hesaplar uğrana 
kardeşi kardeşe, evlâdı babaya düşman eden söz
lerin ilim kürsülerinin kutsiyet ve mahabeti ar
kasına gizlenerek söylenmesinin ilim namına il
min katledilmesi olarak tel'in ediyoruz. 

Siyasi birtakım hedeflere ulaşmak, siyasi ra
kiplerini bertaraf ederek iktidar koltuğuna otur
mak için Türk gençliği arasında gerici, ilerici di
ye tefrikler yaratmak, yarınımızın sahibi olan 
gençlerimizin temiz vicdanlarını memleket ve 
vatan aşkiyle dolu heyecanlarını istismar etmek 
ve bu suretle millete rağmen iktidarlarını devam 
ettirmek istiyen zihniyetin daima karşısında ola
cağız. A. P. si ve Türk milleti, evlâdı babaya, 
kardeşi kardeşe düşman eden zihniyetin sahiple
rinin düştükleri dalâlet ve hıyanet içindeki hal
lerini tarih kürsüsünden ibret ve nefretle seyret
mektedir. 

Aziz arkadaşlar, maruzatımız bu kadardır. 
Hepinizi hürmetle selâmlarız. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — 0. K. İM. P. «Ama «ayın Kadir-
can KJaflı. 
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VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Söz 

verilmesi usulsüzdür efendim. 
ıBAŞKAN — Gruplar Millî Eğitim Bütçesi 

üzerinde söz istedikçe vermiye mecburuz. 
VAHAP DİZDAROĞLTJ (Devamla) — Usul 

.hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Dizdaroğlu'na bir fcerre daha 
hatırlatayım, ikna edemedim galiba. 

•Gruplar söz istedikçe diğerlerine takaddüm 
hakkı vardır. Grup adına söz istiyorlar. Söyle
diklerimi kâfi görmüyorlar bir daha söz istiyor
lar. Riyaset, Millî Eğitimle üniversitelerin büt
çelerinin ^birleştirildiğini beyan etmiştir ama ar
kadaşımız söz istemektedir. Gruplara söz verme-
'mezlik yapamayız. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Devamla) — Oya 
arz edin efendim. 

IB AŞ/K AN — Buyurun Sayın Kaflı... 
C. K. M. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 

KAFLI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; daha önce üniversiteler ıhakfkmda 
ayrı konuşmalar yapılacağı söylenmişti, ona ıgö-
rc hazırlandık. Eğer Yüksek Meclisin, ikisini bir
leştirerek konuşturacağını bilseydik, ya 'müddeti 
veya konuyu paylaşmak suretiyle söyliyeeekleri-
mizi ,20 dakikaya sığdırır dik.. Bununla beraber 
O. (K. M. P. Meclis Grupu adına, arkadaşlarımın 
durduğu noktalar üzerinde tekrar durmıyaca-
ğım, konuşmamı kısa keseceğim. Üzerinde duru
lan noktaları tekrar etmiyeceğim. Bâzı husus
ları hatırlatmak kabilinden çok kısa olarak ko
nuşacağım. 

Sayın Milletvekilleri; üniversiteler bütçeleri 
hakkında C. K. M. P. Meclis Grupunun görüş 
ve düşüncelerini belirtmek üzere yüksek huzu
runuza çıkmış bulunuyorum : 

Türk üniversiteleri medrese devrini başlıca 
Türk ülkelerinde şerefle bitirmiştir. Medeniyetin 
ilerlemesine muvazi bir gelişme yapamıyan bu 
müesseseler bir müddet Darülfünun denilen 
yüksek öğretim müessesesiyle beraber yaşamış, 
Cumhuriyetin ilânından sonra kapanmıştır. 

Darülfünun devrinin başlıca ı vasfı çağdaş 
üniversiteye intikal için hazırlık safhası olmak
tan ibarettir. Türk üniversitelerinin baş teşek
külü olan İstanbul üniversitesi 500 seneliktir. 
IBu üniversite Türk Devletinin yükselme, durak
lama, gerileme ve yeniden kurulma devrelerine 
muvazi bir durum takibetmiş bulunuyor. Çey-
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rek asır önce Zeynep Kâmil konağında barınan 
bir kaç yüz kişilik İstanbul Üniversitesi bugün 
-30.000 genci ilmin ve fennin ışığına götüren Mil
letlerarası muhteşem ve yüksek itibarlı ıbir mües
sese haline gelmiştir. Bu itibarla yarın içinde 
ümitli olmamız tabiîdir. 

Çeyrek asır evvel ki tek üniversitemiz yeri
ne bugün dört üniversitemiz vardır. Ayrıca 3 
üniversitemiz de kuruluş 'devrini yaşamaktadır. 
Bunlardan başka, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı bir çok yüksek okullarımız vardır. 

Tam teşekküllü üniversitelerimize yuvarlak 
rakamla 242 milyon lira veriyoruz. Kuruluş 
devresinde bulunanlara verdiklerimizle beraber 
bu miktar 315 milyon lirayı geçmektedir. Bunun 
254 milyon lirası carî masraflardır, demekkiüni
versitelerimiz için bu sene 61 milyon lira ya
tırım yapıyoruz. Takdir edilmek gerekir. 

Geçen sene tam teşekküllü üniversitelerimize 
verdiğimiz para 202 'milyon lira kadardı bu se
ne 40 milyon artırılmıştır. Karma Bütçe Komis
yonunun, Hükümetin istediğinden fazlasını ver
miş olması Yüce Meclisin ilk öğretim kadar 
yüksek öğretime de önem verdiğinin yeni bir de-
1 ilidir. 

Ancak, üniversitelerimizden mezun olanla
rın sayısı bakımından neticenin tatmin edici ol
madığını görerek üzülüyoruz. Bunun başlıca se
bebi üniversitelerimizde öğrenim ve öğretini di
siplininin kâfi dereceyi bulmaması, bilhassa İs
tanbul 've Ankara üniversitelerinde öğrenci sayı
sının pek çok, sınıfların kalabalık olması göste
rilebilir. Bu üniversiteler adeta birer kışla üni
versiteyi andırmaktadır. Durumu ıslâh için ted
birler lâzımdır. Bu tedbirlerin başında 2 -3 bin 
kişilik 'bölge üniversitelerini çoğaltmak gelir. Bu 
üniversiteler o bölgelerin özel şartlarına uymalı, 
özel ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 

Atatürk, Ege ve Trabzon Teknik Üniversi
telerinin kuruluşunda bu hususun gözetildiğini 
ıgönmek ümit vericidir. İşba haline gelen İstan
bul Üniversitesini bilhassa hafifletmek icabeder. 

Savın Milletvekilleri, 
Ün iversitelerlmiz büyük ölçüde akademik hü

viyet taşımaktadır. Teknik üniversitelere, ziraat 
ve orman fakültelerine daha fazla önem 'vermek 
gerekir. Üniversitelerimizin en masraflı fakülte
sinin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
olması memnuniyet verici sayılamaz. Bu fakülte-

— 136 — 



M. Meclisi B : 52 
min yalnız ecnebi profesör ve uzman aylıkları 
558 bin lirayı (bulmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, 
'Üniversitelerimiz mabed'ten mahrumdur, ile

ri memleketlerde nıabetsiz üniversite yoktur. 
Amerika Birleşik Devletlerine yapılan seyahatte 
meşhur Stanford Üniversitesinde muhteşem bir 
kilise .görülmüştür. İlim ve fen kadar iman da 
lâzım, istanbul Üniversitesinde bir odacık ımes-
cit haline konmuştu, gerilik sayılarak Rektör 
tarafından kapatılmıştır. Halbuki asıl gerilik 
mescit kapamaktır. Üniversitelerimizdeki bu ek
siği mutlaka tamamlamalıdır. Yeni 'kurulan üni
versitelerimizde de birer mescit inşa ©dilmesi 
asla unutulmamalıdır. Ve plâna alınmalıdır. 
Plânlar hazırlanmışsa mescit ilâve edilmelidir. 

•Bu münasebetle İkinci Dünya savaşının meş
hur ve büyük kumandanlarından İngiliz Mare
şali Montgommeri'nin Ankara Harbokulunu zi
yaretinde her yerden önce mabedi görmek iste
diğini ve ilk ziyaretini oraya yaptığını hatırla
tırız. Halbuki, asrımız teknik asrıdır, edebiyat 
sonra gelir. 

Devletimizin ıgelir durumunu her teşekkülden 
ziyade üniversitelerin bilmeleri icabeder, bu se
beple azami tasarruf lâzımdır. Halbuki meselâ 
İstanbul Üniversitesi Rektörlük makamı emrine 
öteberi masrafı diye 800 bin lira verilmektedir. 
bu öteberiden ne kastedildiğini Bütçe Komisyo
nunun açıklamasını rica ederiz. 

Maliye Vekâleti bütçesinden talebe teşekkül
lerine 550 bin lira verildiği halde hu bütçede 
İstanbul Üniversitesindeki muhtaç öğrenciler 
için yalnız 131 bin lira verilmesi dikkati çeki
yor mümkünse Komisyonun aktarma yapmak 
suretiyle muhtaç öğrencilere yardımı artırması
nı temenni edem. 

Üniversitelerimizde ilim ve fenle beraber 
milli ve demokratik terbiyeye çok önem veril
mesi gerektiğine inanıyoruz. Bundan başka üni
versitelerimizin »gayesi memur yetiştirmek değil 
serbest meslek adamları, ilim adamları, şahsî te
şebbüs kabiliyetine sahip vatandaşlar yetiştir
mek olmalıdır. 

Üniversitelerimiz muhtariyete sahiptirler. Bu
na bizim kadar kendileri de önem veriyorlar, 
fakat muhtariyetin yanında bir de mesuliyet 
vardır, ıbuna ise pek aldıran yoktur. Mesuliyet- , 
siz kullanılan muhtariyet yapıcı değil harabadi-
ci olur. Yalnız muhtar değil aynı zamanda mil-
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letin ihtiyaçlarından ve kaderinden mesul üni
versiteler istiyoruz. 

Sayın Millet vekilleri, 
Gelmiş ıgeçmiş iktidarların üniversitelerimize 

politikayı soktuklarını esefle hatırlamamak müm
kün değildir. Üniversitelerimizi ve bilhassa tale
be teşekküllerini siyasetten uzaklaştırıp tama-
miyle ilme, fenne, millet hizmetine yöneltmek 
Hükümetin başlıca vazifelerinden biri olmalıdır. 
Gençliği (inandırmak lâzımdır ki, milletimizin ge
ri kalması millî iradenin kaba kuvvetler tarafın
dan vakit vakit hiçe sayılması yüzündendir. Bu 
rejim yürümez diye millî iradeyi boğmıya kalk
mak millete ve vatana ihanettir. Üniversite öğ
retim üyelerini ve talebe teşekküllerini siyaset
ten uzaklaştırmak, milli iradeyi raihatsız eden 
zararlı unsurları tesirsiz hale getirmek kadar 
mühimdir. Ve Hükümet önce bu işi ıbaşarmalı, 
Yüksek Meclisin kendisine verdiği yetkiyi cesa
retle kullanmasını bilmelidir. İkinci Koalisyon 
Hükümetinin demokratik rejime düşman unsur
ları hareketsiz getirme ibahsinde yedi ay gibi kı
sa zamanda sağladığı başarıyı takdirle anmak 
icabeder. 

Bu arada, üniversite öğretim üyeleri ve üni
versiteli gençler arasında 20 senedemberi komü
nizmin sızdığını gösteren bir çok olaylarla kar
şılaştık. Bu en büyük milli tehlikelerden hindir. 
Komünizmin ilmî bir hüviyete bürünen siyasî 
bir şekavet ve en geri bir rejim olduğumu genç
lerimize ibilhassa anlatmak lâzımdır. Bunu yap
mak Hükümet kadar ilim adamlarımızın da va
zifeleridir. Ahlâksız, milliyetsiz, geleneksiz, 
inançsız, vatansız ve bayraksız ilim ve fen fay
dalı olmaktan ziyade zararlı olur. 

iSaym arkadaşlar, 
Geçen sene 147 ilim adamının kürsülerine 

ve millet hizmetine iade edilmeleri, üniversiteler 
bütçelerinin geçen seneye nisbetle dörtte bir de
recesinde artırilması Yüce Meclisin ilme saygı
sının ve gençliğe sevgisinin parlak bir delilidir. 
Bu saygı ve sevginin cevapsız kalmaması asil 
'Türk karakterinin icabıdır. 

İlahiyat Fakültesine, Sağlık Bilimleri Ensti
tüsüne Jbir milyon liradan fazla yardımda bulu
nan Amerikalı Rokfeller tesisine, teşekkürü ıborç 
biliniz. 

Fransa Hükümetinin Ege Üniversitesinde 
bir veteriner fakültesi kurulduğu takdirde yar-
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dun edeceğini (bildirdiği öğrenilmiştir. Mera 
hayvancılığından ahır hayvancılığına geçiş do-
layısiyle bu fakültenin izmir'de kurulmasında 
mahzur yoktur. 

'Devletimizin kuruluşunda olduğu gibi üni
versitelerimizin de çağdaş anlayış ve ihtiyaçlara 
göre yeniden kuruluşunda en büyük hizmeti yap
mış olan merhum şanlı ve şerefli Mustafa Kemal 
Atatürk'ü bu münasebetle bir defa daha min
net ve saygı ile anartz. 

ıSayın Milletvekilleri, 
C. K. M. Partisi Meclis Grupu adına llıcpi-

nizi candan saygı ve sevgi ile selâmlarım. (Al-
ikışlar)1 

[BAŞKAN — Millet Meclisi Parti Grupu adı
na Ali Baran Nuımanoğlu. 

M.P. MECLtS GRUPU ADINA ALÎ BARAN 
NUMANOĞLU (Nevşehir) — Muhterem Baş-
'kan, çok aziz milletvekilleri; 

Üniversitelerin 1963 malî yılı bütçesi üze
rinde, Millet Partiisi Meclis Grupu olarak, gö
rüş ve temennilerimizi, arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Bu vesile ile; yurdumuzun en yüksek irfan 
ocağı olan üniversitelerin çok muhterem öğre
tim üyelerini hürmetle selamlamayı bir borç bi
lirimi. 

Aziz arkadaşlarım; 
Muasır medeniyet içinde, sayılır ve aranılır 

•bir millet olmak; bu lasîl ımilletin, kültür ya
ratıcılığına ve şahsiyetinin yükselmesine bağlı
dır. Bu sebeple; üniversitelerin ve yüksek okul
ların millî hayatımızdaki rolleri çok büyük ve 
manalıdır. 

Bu müesseseler, millî istiklâlimizin mümeyyiz 
vasfı ve demokrasimizin en güvenilir bir temi
natıdır. 

- Muhterem milletvekilleri; 
Bu görüş ve anlayışta olan, Millet Partiisi 

Meclis Grupu; her vasıfta üstün ve millî ideale 
sahip, kültürlü ve aziz milletimize, ilim ve sa
nat alanında önder olabilecek kalitede, öğretim 
üyesi yetiştirilmesine öncelik verilimesini ve bu 
yolların aranılmasını zaruri görür. Diğer taraf
tan, öğretmen yetiştiren müesseselerimizde ve 
kurulmakta olan üniversitelerde millî kültüre 
önem ve yön vermek, gerelkli usulleri vaz'etmek, 
onu geliştirmek ve kolaylaştırmak: Devletin baş
lıca görevlerinden biri almalıdır. 
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Üniversitelere ve yüksek okullara öğrenci 

alınırken, bilhassa şu iki esas göz önünde bu
lundurulmalıdır. 

1. Meslek kollarında, memleketiıtiizin 
gelecek yıllarda ne Ikadar uzmana ihtiyacı ol
duğu, ciddî incelemelerle tes'bit edilmelidir. 

'2. Her branşta, öğretim imkânları, araç ve 
gereçler göz önünde bulundurulmalıdır. 

'öğrenci kaydında, hiçbir sebeple, bu esas
lardan ayrılmmaması icabeder. 

Bu Ikurumlarda, miktar bakımından değil, 
yüksek evsafta ve memleketin ihtiyacı olan 
gençler yetiştirilmelidfir. 

Bilhassa yüksek öğrenimini yapacak genç
lerin, tabiî istidatları nazara alınarak, memle
ketimizin çok muhtacolduğu meslekî ve teknik 
öğre'tıim alanına sevlk edilmeleri en samimî te
mennilerimizden 'birisidir. 

Üniversiteler üzerindeki Hükümet denetleme 
hakları, ilim. ve bilimin Ikatiiyetle muhtaç bulun
duğu muhtariyet ilkesini ihlâl etmemelidir. Bu 
sebeple; Üniversiteler Kanununun, bu hususla 
ilgili esaslarının muhafaza edilmesi Hükümetin 
üniversite politikası olmalıdır. Bu hususta; ih-
tilâtlara sebebiyet verilmemesi için, üniversite
lerde, bu işleri görmeye yetkili, muktedir ve 
halle tarafından hürimet ve itimada lâyık kim
selerden müteşekkil üniversiteler haricinde bir 
komisyon kurulmasını tavsiyeye şayan görü
rüz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üniversitelerde : 
Üç aylık bir zamanını alan imtihanlar, de

ğerlendirme 'metotlarını ıslah etmelk ve öğren
cileri ders yılı boyunca çalıştıracak usuller bu
lunmalı, lise bütünleme dönemi daha öne alına
rak alkademik yıl uzatılmalıdır. 

Bu müesseselerin, ihtisası dışında kalan ge
nel kültüre önem vermeli ve bu görevini daha 
iyi bir şekilde yerine getirebilmesini sağlıya-
cak tedbirler alınlma'lıdır. 

Üniversitelere daha iyi yetişmiş ve hazırlan
mış, öğrenciler göndermek ve aynı zamanda ti
caret liseleri, öğretmen okulları, sanat enstitü
leri ve saire gibi okul mezunlarından ünievrsite 
öğrenimi yapmak istiyenlere bu yolu açmak için, 
liseler üstünde gündüzlü, yatılı,. akşam ve yaz 
kursları halinde öğrenim yapacak olgunluk sı
nıfları ihdas edilmelidir. 
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Giriş imtihanlarında belirli "bir seviye aran

malı, ve bu imtihanların programları önceden 
ilân edilmelidir. 

öğrencilerin, üniversite dışı hayatları ile 
meşgul olmak yolları ıbulunımalı ve üniversite
ler, bu görevi başaracalk şekilde teşkilâtlanma-
hdır. 

«Maddi yönden, okuma gücü olmıyan ehli
yet ve istidat sahibi gençlere, ımaişet darlığı 
çelkmeden okuma imkânları sağlanmalıdır. 

Üniversitelerin, çeşitli ilim ve fen şubelerin
de, bilginlerden müteşekkil, muhtariyete sahip 
araştırma enstitüleri kurulmalıdır. 

Bu müesseselerin, kitaplıklarının ıslahı en 
önde ele alınmalı, eksiklikler tamamlanmalı ve 
yeni yayınları günü gününe takibedecek hale ge
tirilmeli ve yeni kitaplıik binaları yapılmalı
dır. 

öğretim üyesi çok olan kürsülerde, şubeler 
teşkili yoluna gidilmelidir. 

Bugünkü âcil ihtiyaçlarımızı Ikarşılamak 
üzere, bu müesseselerde, gündüz ve gece olmak 
üzere çift tedrisat yapma yolları bulunmalıdır. 

Üniversitelerden mezun kız ve erkek öğren
cilere, askerlik mükellefiyeti gibi, millî eğitim 
seferberliği mükellefiyeti tanınmalıdır. 

Üniversitelerde çalışan, öğretim üyeleri ve 
yardımcılarından âzami derecede çocuklarımızı 
istifade ettirebilmemiz için ıbu ilim adamları, ge
çim kaygısından kurtarılmalı, maddi ve mânevi 
teminat altına alınmalıdır. 

Bu ilim adamlarından, ilerleme ve yaratma 
özelliği gösteren eser sahiplerine maddi mükâ
fat verilmelidir. 

Üniversitelerde, öğretim [kadroları yabancı 
ilim adamlarından daha geniş ölçüde faydalan
malıdır. 

Bu müesseselerdeki öğretim üyeleri, yardım
cıları ve öğrenci münasebetleri, bir esasa bağ
lanmalı ve üniversite anlayışı ve demokrasi ül
küleri bakımından düzenlenmelidir. 

Yeter sayıda ve seviyede öğretim üyesi ye
tiştirilmesine daha çofe önem' vererek, mevcut 
ünivrsiteler genişletilmeli ve yurdumuzun muh
telif yerlerinde bilhassa, öğretmen ve fen fa
külteleri ile ziraat, veterinerlik ve teknik bölüm
lerinden müteşekkil üniversiteler kurulmalıdır. 

Çok muhterem milletvekilleri; 
Yukardan beri arz ve izah ettiğimiz husus

lar, yüksek öğrenim müesseselerimizi istilkrara | 
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kavuşturacak, eğitim ve öğretimin belli bir sis
tem içinde yapılmasını sağlıyacak ve eğitim ve 
öğretim plânının tatbikatta en önce gelen un
surlarını teşkil etmiş olacalktır. 

Bu bakımlardan, üniversiteler ve yüksek 
okullarımıza 1963 yılı bütçesi ile verilen ödeneği 
maksada yeter görmemekteyiz. 

(Millet Partisi Meclis Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Uruplar adına konuşmalar bit
ti. Şahısları adına konuşmak istiyen arkadaş
larımıza söz veriyorum. Buyurun Sayın Şükrü 
Koç. 

".ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın Milletve
killeri; 1063 Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
üzerinde fikirlerimizi söylemeden" önce, sayın 
Adalet Partisi grupu adına konuşmuş olan ar
kadaşımızın, şahsıma ve başkanlığını yapmak-' 
ta bulunduğum Türk öğretmenlerinin en büyük 
teşekkülüne vâki tecavüzünü ele cevaplandır
mak istiyorum. Adalet Partisi .sözcüsü olan 
zat Türk öğretmenlerine ve onun teşkilâtına 
iftira ve isnatlarda bulunmuştur. Türk öğret
meninin meslek teşekküllerinin en büyüğü olan 
Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Federasyo
nu her yıl yapılan ve yurdun her tarafından 
gelen dernek temsilcilerinin seçtikleri bir yö
netim kurulu tarafından idare edilmektedir. 
Geçen sene Aydın'da yapılan seçimde bende
nizin başkanlık yaptığım heyet 196 ve bu söz
cü beyefendinin ideal arkadaşlarının adayları-
da 4 oy alarak seçimi kaybetmişlerdir. Her 
Allahm günü millî irade ile seçilip geldikleri
ni iddia ve ilân etmekten zevk duyan bir si
yasi partinin adına yapılan böylesine tecavüz-
kâr bir konuşmayı ve iftirayı iftira sanatında -
'gerçekten becerikli ve hünerli olduğunu gördü
ğüm söz sahibine iade ederim. 

Yurdun en ücra köşelerinde kendini bu mil
letin hizmetine adamış Türk öğretmenlerinin bu 
politika demagoglarından tavsiye almaya ihti
yacı yoktur. Türk öğretmenleri Atatürk ilkeleri 
ve devrimlerinin bekçisidir. Onun içindir ki si
yasi kariyerini balkın sefalet ve cehaleti üzerine 
bina etmekten başka sÖyliyccek bir şeyi olmıyan-
lar, devrimci kuvvetlere daima saldırmaktadır
lar. Köyde, kentte, vazife başında çeşitli, fiilî te
cavüzlere uğrıyan Türk Öğretmenleri şimdi de 
siyasi partiler adına söz söyleme imkânını bul
dukları bu kutsal kürsüden politikacılar tarafın-
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dan tecavüze uğramaktadır. Bizim siyasî 'akide
mizden bahsetmiş. Bizim akidemiz 'belli; Türk 
İM illetin i çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak 
için, Atatürk'ün 'hedef gösterdiği yere götürmek 
üzere çalışmak. Devrimleri bunun için benimsi
yoruz ve devrimleri bunun için size karşı savu
nuyoruz. Sayın sözcü kendi akidesini do belir
tirse Türk milletinin (huzurunda.. 

BAŞKAN — Sayın Akay'ın; sözlerine karşı 
«Devrimleri size karşı savunuyoruz» diye bir 
lâf sarfettiniz. 

Devrimleri, biliyorsunuz, 'buradaki 'bütün ar
kadaşlarımız savunurlar, değil mi? Bu ciheti 
tasrih ediniz lütfen. (Bravo sesleri, sold.au ve 
sağdan alkışlar) Bu salonlarda milliyetçilik ya
rışını bırakınız da, hizmet içinde yarış yapalım. 

.ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Her nasılsa 
Parlâmentoya gelmek şansım bularak buraya 
gelen bir arkadaşımızın, 'Türk öğretmenlerini ni
fak ve ayırıcı metotlarla parçalamaya çalışma
sını doğru bulmadığımızı da belirtmek istiyoruz. 
Türk öğretmenleri hiç. bir siyasî partinin ve 
hiç bir siyasî cereyanın âleti olacak durumda 
değildirler. Bu teşekküllerin başına (getirecekleri 
arkadaşları seçmekte olgunluk dereceleri en az 
kendileri kadar vardır. 
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dan fazlası eğitim camiasında olduğu halde, 
câri gideri erdeki eğitime düşen hisse yüzde 
17 civarındadır. Ve öğretmenlerimizin büyük 
çoğunluğu 400 liranın altında maaş almak 
suretiyle 'bir geçim sıkıntısına da düşmüş bu
lunmaktadırlar. Bundan ötürüdür ki, kaibili-
yetli ve kalifiye öğretmenler resmî vazifele-, 
rini bırakarak, başka sahalara akmakta devam 
etmektedirler. Birçok Anadolu liselerinde fi
zik, kimya, biyoloji ve matematik derslerini 
okutacak hoca bulunmadığı için, bu dersler 
boş geçmekte ve çocuklar yetişemedikleri için 
diplomalarında zayıf bulundukları için üni
versiteye girmek konusunda büyük güçlükler
le karşılaşmakta ve bunu her yıl sosyal ve 
politik kriz halinde Kızılay meydanında bizle
re sunm akta dırlar. 

BAŞKAN — Sayın Koç bir dakikanız var. . 
MUŞTA VA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — 

Yapılan müdahaleleri de saydınız mı efen
dim ? 

BAŞKAN — Hepsini nazarı itibara aldık. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — 

Devlet Plânlama Teşkilâtının tavsiyesi ile or
taokul ve liselere öğrencilerin seçimle alına
cağı ve kontenjanların dondurulacağım öğren
mekteyiz. Bunu prensip olarak kabul ediyoruz, 
tasvip ediyoruz. Ancak bu konuda karar verir
ken, lise ve ortaokul yaşına ıgelmiş olan çocuk
ların nereye (gönderileceğinin de önceden plan
lanması ve eğitim kurullarının ona ıgöre hazır
lıklı bulundurulması lâzımdır. 

Diğer taraftan ıbölge okulları konusunda da, 
Bakanlığın çalışmalarım, gayretlerini yerinde 
buluruz. Bölge okullarını 8 - 9 yıl süreli, ortao
kulu da içine alan mesleki eğitim 'grupu haline 
getirmedikçe buralara her biri için yatırdığımız 
8 -10 milyon liranın bir ilkokul için verilmiş 
olmasını biraz israfil buluruz. Diğer 'taraftan ilk
okul binalarının yapılması için cari sistemin de 
Türk Milletinin gerçeklerine uymadığı 40 ıbin 
liraya çıkması muhtemel olan bir binayı yüz 
bin liraya 'çıkarma, yollarında bulunduğumuzu 
ve !bu usulün değişmesi gerektiğini de belirtmek 
isteriz. 

Meslekî ve Teknik Eğitim kurullarımızın hem 
çeşitlerini, lıem de sayılarını süratle artırmak 
ve ancak bu suretledir ki, 15 yıllık kalkınma plâ
nının hedeflerine varmak için ihtiyacımız olan 
teknik vasıflı insan gücünü yetiştirmek mümkün 

NEOMEDDİN KÜÇÜKER (üümüşane) — 
Orak .çekicin müdafaasını yapma. ('Gürültüler) 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) —. 
Onu sen yazılarında belirtiyorsun. Moskova 
uşaklığını zatıâliniz yapıyorsunuz... 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, hiç te hoş ol-
mıyan isnatlar yapıyorsunuz hepinizi tenzih edi
yoruz. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — 
Sayın ;Y. T. Partisi sözcüsü arkadaşıma da 
şunu bildirmek isterim ki, Y. T. Partisinin, 
Anayasanın verdiği imkânlar içerisinde bir 
toplantı ve gösteri yapmaları tamamen hakları
dır. Bu, şu veya 'bu şekilde istismara mü-
saidolan bir konu değildir. 

Şimdi de Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
üzerinde birkaç noktaya, işaret etmekle yeti
neceğim. Yüce Meclise sunulan bütçe teklifi 
Türk tarihinde eğitim, için ayrılan en ibüyük 
rakamın ifadelidir. Ancak şimdi eğitim hiz
metlerimizde şimdiye kadar görülmemiş bir 
hacme ulaşmış bulunmaktadır. Devlet sektörün
de çalışan kamu' görevlilerinin yüzde 60 m-
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olacağını belirtmek isteriz. Şimdiki durumdaki 
hazırlığın da yeterli durumda olduğunu sanmı
yorum. ('Ortadan alkışlar) 

AHMET NfDAT AKAY (ıÇanakkale) — Sa
taşma vardır, grup adına söz istiyorum efendim. 
(Ortadan «sataşma yok» sesleri) 

BAŞKAN — Ben sataşma göremedim. Fakat 
grup adına söz istediğinize göre, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NÎHAT 
AıKAY (Çanakkale) — Aziz arkadaşlar, sabah

leyin Adalet Partisi Meclis Orupuı adına yap
mış olduğumuz konuşmanın mıulhalefet anlayışı
mıza göre bir seviyesi vardır ve ıhattâ O. H. Par
tisi adına konuşan Sayın Oevat Dursun oğlu da
hi bu anlayışı ve bu zihniyeti burada tescil et
mişti. Bizim muhalefet anlayışımız, geçen on yı
lın muhalefet anlayışı değildir. Biz, siyasette 
tekâmüle inanan bir partinin grupuyuz. (Gürül
tüler) Bugün; itiraf etmeseniz bile, vicdanları
nızda teslim ediyorsunuz ki, ıbir haftalık Bütçe 
müzakerelerinde, Adalet Partisi sözcülerinin bu 
kürsüye getirdikleri yapıcı fikirleri hiçbiriniz de 
getirememişsinizdir. (Ortadan «yok canım» ses
leri.) 

O H. P. den bir Milletvekili - iSiz tekâmül 
etmiş hali 'misiniz? 

AHMET NİıHAT AK AY (Devamla) — 
Eğer Şükrü Koç. bendenizi sadece şahıs olarak 
hedef almış olsaydı, belki de cevap vermek lü
zumunu 'hissetmiyecektim. Çünkü bendenize gö
re, fikirleri ve akideleri malûm olan bir kimse
dir, tekrar ediyorum. Ama, benim şahsımda, 
çünkü 'ben Adalet Partisi Meclis Orupu 'sözcü
sü olarak buraya 'çıktığım ve konuştuğum için 
benim şahsımda Adalet Partisi Meclis Orupuna 
da hakaret etmiştir, bu yüzden cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Bizim zihniyetimizin ortaya konmasını arzu 
ettiler.. Evet Adalet Partisi bir zihniyetin, bir 
dâvanın partisidir... Adalet Partisi bugün... 

C. H. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLET
VEKİLİ — İntikam dâvasının partisidir. (Sol
dan. gürültüler) 

AHMET NİHAT AK AY (Devamla) — Bey
efendi, sizin seviyenize inip ıkonuşumanı sizi sus
turabilirim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Senin 
seviyen... (O. H. P. saflarından «senin seviyen» 
sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN — Bu müdahalelere devam eder

seniz celseyi kapatmak lâzım. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan,, niçin söz verdiniz, söz vermiyecektiniz. İBu 
gürültülere sebebiyet veriyor.. 

BAŞKAN — Canım niçin vermiyelim, İçtü
zük öyle emrediyor, ihsan Bey, rica ederim 
susunuz. 

Buyurun Beyefendi, zatiâliniz de bir an evvel 
bitirin de, şu işi kapatalım. 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — Bü
tün bunlara rağmen o seviyenize inmiyeceğim. 

Yalnız bir vesika ile cevap vermek istiyo
rum. Şükrü Koç'a : 

1945 tarihinde Köy Enstitüleri Dergisinin 4 
sayılı nüshasının 589 ncu sayfasında Şükrü Koç 
imzasını taşıyan bir yazı çıkıyor. Bu yazı mü-
seiccel Komünist Niyazi Berkes tarafından ter
cüme edilen Mooksçı sosyalist H. Loski'min 
«Demokrasi ve Sosyalizm» adlı eserini Itahlil 
etmektedir. Ben bu yazının tamamımı değil, bir
kaç kısmını okuyacağım. («Tamamını oku» ses
leri) Şükrü Koç o yazısında şöyle diyor 

BAŞKAN — Beyefendi burası ideoloji mese
lelerinin münakaşa yeri değil. 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — «Bu
günkü anlamında Sosyalizımin gerçekleşmesi 
için : 

1. Kredi ve kapitalin devletleştirilmesi lâ
zımdır. 

2. Bütün tarım, devletin- eline geçmelidir. 
Bunun için toprağa el konması zaruridir. 

:j. Devlet taşıt araçlarını, yakacak maddele
rini, enerji kaynaklarını elinde bulundurmalı
dır. 

4. Gaz, sıı ve giyecek ihtiyaçları devletin 
elinde olmalıdır. Kapitalist demokrasi eşitsiz
lik demektir. Onun için liberalizm, mülkiyet 
sahiplerinden başkalarının hürriyeti anlamına 
gelemez. Plânlı cemiyette muhalefetin hudut
larının ne olması gerektiğini inceliyen Lâski, 
buna Marksist hürriyet anlamından girmekte
dir.» 

Aynen, Şükrü Koç'un 'bir cümlesini daha 
tekrarlıyorum : «Sovyetler Birliğinde bu tarz 
bir hürriyet gerçekleştirilebilmiştir.» .Soldan 
arka sıralardan «Yuh» sesi) Bunun için komü
nist diktatörlüğü vatandaşların gerçek kişilikle
rini sağlıyor ve p]araştırabiliyor. (Şiddetli gü-
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rültüler) Bizim (hitabımız sadeee Şükrü Koç'a
dır. (Ortadan «tahrik ediyor» sesleri) (Şiddetli 
gürültüler) 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 
Başkan hepimizin haysiyetleri ısize teslim edil
miştir, rica ederim koruyun.. (Orta kısımdan 
gürültüler) 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — 
Beyefendi, eğer La Fontaine sizi görse idi ma
sal 1 a rina kahraman alırdı. 

O. II. P. DEN BİR MİLLETVEKİLİ — Se
ni de karga, yapardı. 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — La 
Fontaine'nin kargası sizden daha anlayışlıdır. 
Alışmışsınız, o alışkanlıktan kurtulun artık, 
kurtulJun. ((Kirültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı cevap vermeyi bırakın 
da, beyanatınızı söyleyin. 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — Gö
rüyorsunuz, tahrik ediyorlar. 

BAŞKAN — Ne yapalım, siz de tahrik edi
yorsunuz. 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — Ben 
bir şey söylemiyorum, cevap veriyorum, Bey
efendi. 

BAŞKAN — Buyurun. Ne konuşan tahrik 
etmeli, ne arkadaşlar atak yapmalı. (Fahir 
Giritlioğlu'ndan müdahaleler) Giritlioğlu otu
runuz, oturunuz. 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — Mem
leket size teslim edildiğine göre muhalefet söz
cüsünün söz hakkına hürmet etmesini bilin. (Or
tadan gürültüler) Sizin grupunuz içinden bir 
kimse çıkar da... 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. Hatibe müdahale etmeyin. (Orta sıralardan 
gürültüler ve kürsüye sataşmalar) 

A. P. GRUPU ADINA NİHAT AKAY (De
vamla) — Bir kimse çıkar da, Adalet Partisinin 
Sözcüsünü burada itham ederse, Adalet Parti
si ona cevap vermeyi şerefli bir borç bilir. 

ORTADAN BİR MİLLETVEKİLİ — Sen de 
kürsü şerefini suiistimal etme. 

AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — Ha
yır, etmiyorum. 

BAŞKAN — Nihat Bey, Millî Eğitim .'bütçe
si üzerindeyiz, ne söyöiyeeekseniz çabuk söyle
yin. 
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AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — I96:İ 

mahrem bültenlerinde «Türk Parlâmentosu için
de sol eğilimli faal unsurlar» diye, Moskova men
şeli Bizim Radyonun yaptığı neşriyat ve bu neş
riyatı yukardaki fikir ve inanışla birleştirdiği
miz zaman Şükrü Koç'un gerçek kişiliği ortaya 
çıkmış bulunımaktdır, 

Bu arada şunu da ilâve etmek isterim : Ada
let Partisi Meclis Grııpu, §u:ıa emin olunuz ki; 
bugüne kadar bir haftalık bütçe müzakerelerin
de asla şahsiyata düşmek istememiştir. Adalet 
Partisi, muhtelif bütçeler dolayısiyle yaptığı 
tenkidlerde, hataları göstermekle de 'kalmamış, 
doğrunun bu olduğunu, bu yola gidilmesi lâzım-
geldiğini yapıcı bir teaikid olarak ilk defa bu 
kürsüye getirmenin şerefini ve gururunu da 
duymaktadır. (Soldan alkışlar) 

Bunlara daha fazla ilâve edecek Mr s>özü-
nıüz yok. Şükrü Koç, İBeyefelidinin, biraz 
vicdanı ile, şuura ile haşhaşa kalıp kendisini 
dinlemesi <ve ondan sonra konuşma, idraki için
de bu kürsiüye ıgelm'esini 'bir parl'âjmerito üyesi
nin as'gari bir va:zilfesi olarak telâkki ettiğimi
zi 'hatırlatmak isterim. Ve 'muhterem arkada
şımız bu 'kürsüye 'gelsinler «bu sözler 'benim de
ğildir»1 desinlor, ben <onu alnından löpeylm. Hür
metlerimle. (İSoldan, alkışlar) 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KÖÇ (Aydın) — Söz 
istiyorum. '(«Sataşma vardır.:» sesleri) 

BAŞKAN — Sataşma mı var? (Ortadan gü
lüşmeler) Bir dakika müsaade edin, efendim. 
Size söz verm eldim, daha. (iŞükrü Koç'un kür
süye 'çıkması üzerine) Üremen kürsüye çıkma
yın. Evvelâ inin kürsüden, gidin yeriniz'e. 

Beyefendi, rica. ederim kürsüden ininiz. 
Arkadaşlar, bir şey 'hatırlatayım. [Başkan 

ıkürsüye davet etmeden lütfen çıkın ayınız. Hal
ledelim, ondan sonra siz evvelâ Adalet Paıtisi 
Grupuna ıbir sataşma, yaptınız. Onlar da cevap 
verdi. Onların cevabında şahsınıza, sataşma, g'ö- , 
rüyorsunuz. («(Sataşma var» sesleri) Evet, 
'ben de gördüm. Buyurun size söz veriyorum. 
Ama siz de onlara sataşmıştınız. 

'MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Muh
terem arkadaşlar, bir toıplumun, 'bir meslek 
teşekkülünün başkanı sıfatiyle bana tevcih 
edilmiş -olan tenkid'lere cevap vermek halikım 
idi. (Bu arada yersiz isnatları da cevaplamak' 
isterim, Nihat Akay'm şahsına idi iz ler im, 
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«Bu bay sözcü.» kelimelerini de onun k in kul
landım. A'daOet Partisi Meclis Grupunun bu 
sözlerimle bir ilişiği olmadığını tavzih ederim. 

'Benim, burada Adalet Partisi Grupıı adına 
tekrar «öz alarak, konuşan zata söylemek is
tediğim şudur: Okuduğu ve Ibir vesikamız diye 
burada siklere göstermek istediği yazı, 'Türki
ye ^Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanhğinln ya
yınladığı !biı' dergide 'basılmıştır ve bu yazı 
ingiliz işçi Partisinin İcra Komitesi Başkanı 
olan, Londra Üniversitesi Profesörü Ha rol d 
Lasky'nin bir yazısıdır. Harold Lasky'nin kim 
olduğunu, fikirlerinin komünizmle ne nisbette 
çatıştığını, komünizme ne nishette karşı 'oklu
ğunu bilmediği için, (esasen 'bilmesine imkân 
bulunmadığı için, okumıyan bir arkadaş 'ola
rak) 'elibette burada birtakım isnatlarda bulun
ması sebepsiz telakki edilemez. 

Bu yazı beriim fikirlerimin ifadesi değildir. 
Harold Lasky'nin yazdığı ve Amerikalı gaze
teci Wa!ter Lippeman'm makalelerine cevap 
teşkil eden bir yazıdır, onun kontandüsüdür. 
Bu itibarla fikir ıbenim değil, yazı sahibinindir. 
îftira etme sanatındaki becerikliliğini 'belirtti
ğim zat 'bunu burada açıkça ve namuslu şekil
de söylemedi. Ben onu orakla sadece eonten-
du halinde ıgösterdiğimi belirtmek istiyorum. 
Yazılar ve fikir benim değil 'bir İngiliz profe-
sörünündür. Böylece iftira vesikavsı olarak, 
iftira sanatındaki vesika olarak, okumak istedi
ği şeyin ne derece kendilerince makbul olabi
leceğini onlara, bırakıyorum. 

KADÎRÖAN «KAPLI (Konya) — Şimdi, bu 
fikirleri benimsiyor musun? 'Onu slöyle... 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ ((Devamla) — Si
ze. cevap vermek florunda değilim. (Soldan «ce
vap veremezsin» sesleri) 

Bundan evvelki konuşmamda hizim akide
lerimizin ne olduğunu 'Cumhuriyet Halk Par
tisi prensipleri içinde ibelirt'ti'm. Bir Halk Par
tili milletvekili olarak Atatürk devrimlerinin 
en samimî taraftarı, koruyucusu ve savunucu
su olduğumu da belirttim. (Sol taraftan «hay
ret!» nidaları) Bunun dışında olanlar, el'bette 
karşımızda olacaklardır. Işıktan korkanlar, 
düşünme 'hürriyetinden, fikir 'hürriyetinden 
korkanlar elbette, iftira sanatına, müracaat 
edeceklerdir, çünkü, yapacak başka şeyleri 
yoktur. (Bu sözlerimle, «grup adına konuşan za-
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tın kendisini hedef tuttuğumu, tekrar ibelir-
tir, siyasi parti grupunu bundan tenzih ettiği
mi 'belirtmek isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşmak isti
yorsunuz Sayın Dizdaroğlu. Sıranız değil; 

VA'HAP DÎZDAROGLÜ (Mardin) — Grup 
adina efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPIÎ ABINA VAHAP DİZDAR-

OÖLTT (Mardin) — Muhterem arkadaşlar, 
mâruzâtım çok 'kısa olacaktır. Evvelâ Riyaset 
Divanından istirhamımız şudur: 'Grup adına 
konuşmaların sık sık verilerek suiistimal edil
memesinin dikkat nazarına alması... Grup adı
na yapılan konuşmaların 'Meclisteki akisleri 
başkadır, bunu âlet ederek 'burada şahıs mü
dafaası yapılmasının bu Meclisin teamüllerine 
ve Meclisin 'çalışmalarına 'bir fayda getireceği 
ka na a tinde değilim. 

Bir tek nokta ile, demin muhterem muha
lefet grupu adına konuşan arkadaşımıza cevap 
vermek isterim. 

Konuşmalarına 'başladığı zaman aynen şu 
ibareyi kullandılar: «Bizim muhalefet anlayışı
mız, on x yıllık muhalefet anlayışı değildir» 
Hakikaten değildir, biz 'de tescil ediyoruz. Çün
kü, o muhalefet ki tLO yıllık muhalefet mücade
lesi sizi bu hale ıgetirmiş ve böyle bir Ihürriyet 
içinde konuşma imkânını sağlamıştır. (Orta
dan, alkışlar, Ibravo sesleri) 

O muhalefet anlayışı ki, öyle bir iktidarı 
yıkmış ve öyle ıbir Meclisin çalışmasını tarihe 
gömmüştür ki, Türk Milletine Allah o iktidarı 
bir daha göstermesin. (Orta sıralardan alkış
lar.) 

BAŞKAN — Bir dakika. Bakınız arkadaş
lar, Sayın Dizdaroğlu, grup adına konuşma
ların ^Başkanlıkça frenlenmesi isteğine rağmen 
söz aldılar ve tahrife edilmemesi arzusuna rağ
men tahrik edip gittiler. (Soldan ve sağdan 
alkışlar) Görüyor musunuz? Başkanlık ne yap
sın? Hangi birimizin yolunu tutacak bilmi
yorum. Üstelik İçtüzük gruplara tekaddüm 
hakkı verdiğinden, Başkanlık bu ciheti ilti
zam ediyor. Yeni Tüzükte gerekli hükümleri 
koyarsınız efendim. 

Grup adına mı, Sayın Odyakmaz Buyu
run. (Mehmet Ali Arikan'ın anlaşılmıyan <mü-
dahlalesi) İçtüzük öyle Mehmet Ali Bey, senin 
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ib-cnim keyfime göre değil, Mehmet Ali Bey 
sükûneti bozuyorsunuz. 

CEVAD .ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlar, yıllardan beri millî eğitim 
dâvalarımızın bir an önce halledilmesi iein 
müştereken çırpınıp dururuz. 

BAŞKAN — M'ebmet Ali Bey, riea ederim. 
Siz de Sayın Akay. 

CUVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Bugün 
elimize geçen'zaman gayet "azdır. Bütçe mü
zakerelerinde bütün arkadaşlarımız fikirlerini 
ileri sürebilmek iein. sıra bekler dururlar. 
Bunu lütfedin de şaksi mücadelelerden, grup 
mücadelelerinden kurtaralım. Ve 'asıl, dertleri
ni halletmek istediğimiz bu vefakâr, cefakâr 
millî eğitim 'mensuplarına kıymıyalım. Hepini
zi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim. 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 

Söz istiyorum, sataşma var. 
BAŞKAN —• Tamam efendim. Burası parti 

düellosu yeri değil. Burası B. M. Meclisi.. Sa
kin olun Akay, oturunuz. Tamam, söz vermiyo
rum. 

Buyurun S&yın Profesör. 
NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, Millî Eiğtim Bakanlığı bütçesinin 
görüşülımesinden faydalanarak, geçen gün büt
çenin tümü üzerinde konuşurken temas etti
ğim arm dâvaya bir başka noktadan, şu 5 
dakikadan âzami faydalanarak tekrar temas 
etmek istiyorum. 

Arkadaşlar., geçen günkü konuşmamda, ilk
öğretim ve ilköğretimin bugünkü 5 yıllık 
şekliyle içinde bulunduğumuz medeni âlemde 
artık pek fazla ibir 'değer ifade etmediğine 
işaret etmiştim. Bizim ilerleyip kendilerine ye
tişmeye çalışıtığımız memleketlerde mecburî 
ilköğretimin 8 yıla doğru süratle götürüldüğü
nü «söylemiştim. Ve yine demiştim ki, bu tah
silin 3 veya, 4 yılında umumi bilgiler, geriye 
kalan ikinci 4 yılında 'da çocuğu hayata h/azırlı-
yan bir meslek öğretimi veya teknik öğretim 
verilmektedir. Bir yanlış anlaınaya. meydan 
bırakmamak için şu noktayı tavzih etmek iste
rim : Teknik öğretime ehemmiyet vermek umu
mi bilgileri, hümanist ve insancı telkinleri, 
eğitimi, terbiyeyi ihmal etmek mânasında 
anlaşılmamalıdır. 
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Batı'da bu iki dal arasında muvazene, ga

yet ölçülü bir şekilde kurulmuştur. Bizde he
nüz bu muvazene kurulamamıştır. Çünkü, 
bizim eğitimimiz, İlköğretim, Ortaöğretim, 
Yükseköğretim ve üniversitelerimiz hep Fran
sız sisteminden kopya edilmiştir. Bizzat Fran
sa'da, Napolyo'nun kışla liseleri adını verdik
leri sistemden kurtulmak için, şimdi büyük 
gayret sarf edilmektedir. 4 yıllık Fransız 
kalkınma programının müzakeresi, kabulü sı
rasında bu nokta üzerinde önemle durmuş
la i', kendi eğitim sistemlerinin, biran evvel 
Alman eğitim sistemine benzer 'bir tarzda dü
zel me'si için karar almışlardır. Bu noktaya böy
lece işaret ettikten sonra, Türkiye için hayati 
önemde .olan noktaya tekrar geliyorum : 15 yıl
lık eğitim plânı, elimizdeki 5 yılın plân tab
lolarına güre, tahakkuk ettiği takdirde, 1977 
yılında Türkiye ilkokullarında 6 milyon 821 
bin çocuk (bulunacaktır. 'Bunun takriben yılda 
beş'te birinin ilkokulu bitirdiğini farz etsek 
1 milyon 364 bin çocuk ilkokulu bitirecektir. 
Bu 1 milyon 3(54 'bin çocuktan ortaokulda yer 
bulabilecek, (ayın plânın tablosundan alarak 
vsöyllüyorum) yalnız 213 000 küsur olaeaktır. 
Yan'i geriye 1 milyondan fazla Türk: çocuğu, ki 
'bunlar çoğunlukla köy çocuklarıdır, beş yıllık 
ilk taıhsille kaderine terk edilecektir, işte 15 
yıllık plân denilen taModa. bu manzara göırü-
lüyor. Arkadaşlar, ben bunu katiyen kâfi bul
muyorum. Bu, bir plân değildir, bunun için 
sarf ettiğimiz gayretHer'boşunadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bana cevap olarak 
denilebilir 'ki, «Bundan 20 sene evvel, 30 se
ne evvel bu n'is'bet çok d atfı a azdı. İlkokulu bi
tiren çocuk adedi 'bir milyonun üstüne çıkacak, 
daıha evvel şu kadar yüzbindi, bakın şu neti
ceye vardık, bununla iftihar edelim.» Hayır ar
ka darlar, bunu ka'bul edemeyiz. 

Türkiye hakkında doğru etüt yapmış sayılı 
Garp müelliflerinden Engelhard, Tanzimat 
Türkiye'sinin durumumu vukufla tetkik etmiş, 
orada dar ki : Türkler ne kadar ilerlediklerini 
anlamak İçin rgeriye dönüp bakmamalı, dalha 
katedccckHcri ne kadar mesafe lOİduğunu anla
mak için; Batı'ya bakmalı, Avrupa'ya bakma
lıdır. 

Arkadaşlar, 'bizim şimdiki çalışmaımız ile, 
Avrupa, ile aramızdaki ımesafc bugün dünden 
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•daha çok süratli ölçülerle mütemadiyen açıl-
ım'aktadır. Bu mesafeyi 'kapatmak için, hakiki 
•bir eğitim seferberliğine ıgitıneye mecburuz, ha
kiki bir eğitim seferberliği için de çok başka 
metotlar ve hız "lâzımdır. 

Ben Sayın Mi'llî Eğitim Bakanı arkadaşımın 
Türk köylüsü için yüreğinin nasıl çarptığını 
20 seneden beri bilirim. Temenni ediyorum ki, 
kendisi bu Bakanlığın başında iken Büyük Mec
lise Türkiye (Kültür plânı) ile gedsin. Henüz 
(Türkiye Kültür plânı) yoktur, yapılmamıştır. 
Anayasamın 129 ncu maddesi bu bakımdan 
açı'ktadur. 91 sayılı Kanunla Plân Dairesi kurul
muştur. 91 sayılı Kanunun ikinci maddesi ik
tisadi ve sosyal* plân dan bahseder. Anayasanın 
129 cu maddesi bir de Kültür plânı emreder. 
Bunu k'iını yapacaktır? 

Bu sözümle şu noktaya geliyorum ve Muh
terem Hükümetin takdirlerine bir mütalâa 
olarak arz ediyorum : 

Acaba Türkiye'nin artılk, 'bir ayrı kültür 
bakanlığına ihtiyacı yok mudur Bu dâvayı, 
bu memleketin terbiye dâvasını halledebilmek 
için kültür işleriyle meşıgul olacak, Eğitim 
Bakanlığı ile el'ele çalışacak bir kültür bakan
dı ğma ihtiyaç yok mudur? Bu hususta kesin 
bir inanç ortaya sürmüş değilim, aıma incele
meye değer bir mevzu olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi bağlayınız 
efendim. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Bana yine en
gel olarak para meselesinden bahsedilemez. Plân 
hedefleri ve stratejisinde samimî isek, yani eği
tim meselesini, en üstün öncelikle Türkiye'nin 
kaüikmıması içlin enerji meselesinden, ulaştır
ma meselesinden ve •diğer bütün mesellelerden 
önde gelen bir dâva olarak kabul ediliyorsa, 
elde yatanım için ayırdığımız 'bütçeden üç mil
yar, dışardan şu kadar milyar, basma da tah
sisat olarak eğitim getirmemiz lâzımdır. Hal
buki plânda eğitim altıncı derecede geliyor, 
196P) 'bütçesine baktım, eğer 8 Şubat tarihli 
Resmî Gazetede doğru ise o vakit 5 nci dere
cede geliyor, rakamlarda da bir karışMık var 
onu da söyliyeyim. 

tşin üstün önceliği hususunda hepimiz ay
nı kanaattayız, bütün parti sözcüleri, bilhas
sa Hükümeti teşkil eden partilerin sözcüleri 
'bu noktada hiç benden ayrı konuşmadılar. Ben 
kendi 'kendime soruyorum, acaba plân yapı-
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lıHken, 1963 bütçesi yapılırken neden bir ara
ya gelip orada bunu konuşup eğitim dâvasını 
(ine almadılar. Ben bu sualin cevabını vermiş 
değilim. 

Zaman doldu, fakat Sayın Başkanın müsa
mahasına iltica ederek dc/min' burada büyük 
gürültüler kopai'au nokta hususunda bir cümle 
söyflenıek istiyorum : 

Arkadaşlar, Türkiye İçin Kutup Yıldızı bu
lunmuştun', bizim için pusula bulunmuştur. 
Atatürk bunu bize vermiştir. Atatürk'ün anla
dığı mânada milliyetçilik, Atatürk'ün anladığı 
mânada insancılık, hümanlam, Atatürk'ün an
ladığı mânada a'kı'lcılık, biz buna sarılırsak, 
bizi birleştirici unsuru bulmuş oluruz ve bu 
türlü sağ - so(l Ikavgalariyle, gürültülerle mil
let hayatında vakit kayıplarına hiç ihtiyaç kal
maz, Bizim kutup yıldızlımız var, bizimi pusu
lamız var, elverir ki biz ona sarılalım, ona 
bağlı kalalım ve onun 'gösterdiği yolda yürü
yelim Çünkü yalnız biz Türklerin müşahedesi 
değil 'bu, bütün dünyanın müşahedesi odur ki, 
Atatüı'k Şark'ta yapılamıyan 'bir şeyi yapmış
tır, bir milleti, dogmaların esaretinden kurtar-
nnış, aklın üstünlüğüne ve düşünce hürriyetine 
kavuşturmuştur. Biz de bu yolda yürümek su
retiyle bu mesafeyi kısa zamanda katedeceğiz 
ve mutlaka içinde olıma'k istediğimiz Batı âle
mine 'kısa zamanda yetişeceğiz. 

Hürmetlerimle... (Umumi alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ulusoy. 
YUSUF UDUSOY (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Sayın Millî Eğitim 
erkânı; çağımız billgi ve teknik çağı olmuştur. 
Mîlletler kültür yarışması halindedirler. 

Kültür ve medeniyette ön safta bulunan 
milletler, ilköğretimi tahsil derecelerinin en ba
şında millî bir dâva olarak kabul etmişler
dir. 

Çağdaş milletlerin bu şekilde hareket 
etmelerinin elbette bir sebebi vardır. Her 
millet aile, yurt, millet, vatan ve bayrak 
sevgisini, millî gelenek ve millî terbiyelerini 
ancak ilköğretim yolu ile yavrularına aşılar 
ve onlara, asgari bir tahsili ve vatandaşlık 
terbiyesini bu yol ile verir. Bu itibarla ilköğ
retim bir temel öğretimdir. Biz de öteden be
ri ilköğretimi bütün tahsil kademelerinin 
temeli saymışızdır. 
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Şurası bir gerçektir ki, hizde ilköğretim

deki öğretmen ve öğrenci sayısı bâzı millet
lerin nüfusundan fazladır. Bununla beraber 
§u noktayı üzülerek tebarüz ettirelim M, 
okuma - yazma nisbeti bizi memnun etmekten 
çok uzaktır. Bu bakımdan ıkültür yaraşmasın
da henüz netice almaktan bir hayli uzaktayız. 
ilkokullarımıza devam mecburiyetinde olan 
yavrularımızın ancak .3/4 nü okullarımıza de
vam ettirebilmekte, diğerlerini ise cehaletle 
başbaşa bırakmış bulunmaktayız. Zira, yav
rularımızı okutacak öğretmenden ve okuldan 
mahrum bulunuyoruz. 

Acil bir çare olarak lise ve muadili okul 
mezunlarının askerliklerinin ımeslekî kurslar
dan geçirmek, pedagojik formasyonlarını ver
mek ve tecrübeli bir öğretmenin yanında va
zife görmek kaydiylc yedek .subay öğretmen
lik müessesesinin devamında fayda mülâhaza. 
etmekteyim. Bu arada kadrosu tam ve binası mü-
âaidolan okullardan başlamak suretiyle ilköğre
timin 8 yıla çıkarılması zamanı gelmiştir. Bu 
suretle yeni bir hüviyet iktisabedecek olan ilk
okullarımızın programlarında da bir deği
şiklik yapmak, yavrularımızı hayatlarını Dev
let kapılarından başka yerlerde kolayca kaza
nacak kabiliyetlerle mücehhez kılmak iktisadi 
hayatımız için de hayırlı bir inkılâbolur. 

Halen memleketimizde ekonomik ve politik 
alanda bir inkişaf kaydedildiğini, bunun tabiî 
bir neticesi olarak vatandaşlarımızın cemiyet 
hayatında faal bir rol oynamak istediklerini 
memnuniyetle müşahade ediyoruz. Bu durum 
Millî Eğitim. Bakanlığını yeni bir ödev ile 
karşı karşıya bırakmıştır. Bu ödev halkın 
eğitimi meselesidir. Bu suretle vatandaşları
mızı süratle okur yazar bir hale getirerek 
meslek ve sanat sahibi yapmak, ımemleket ve 
millet hayatında daha verimli bir insan haline 
getirmekle mükellefiz. 

Değerli arkadaşlarım : * 
Bugün ortaöğretim müesseselerinin durumu 

millet olarak bizi memnun etmekten henüz 
uzaktır. Çeşitli tazyiklerle garimüsait şarlar 
altında okul açma işi Bakanlığı zor bir duru
ma sokmuştur. Halen ortaokul ve liselerimi
zin bir çoğu okul binasından, öğretmenden 
ve ders araçlarından 'mahrumdur. 1962 yılı 
bütçe konuşmamızda mevcut liselerimizi her 
bakımdan ıslah etmedikçe yeniden lise açma-
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mak hususundaki yerinde ve çok isabetli ka
rarından dolayı birici koalisyonun Millî Eği
tim Bakanı Sayın Hilmi încesulu'nırn bu hare
ketini takdirle karşılamıştık. Ayni isabetli 
yolda yürüyen Sayın Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Şevket Raşit Hatipoğlu'huda yürek
ten tebrik ederim, 

Lise yerine teknik okulların açılmasını meal» 
leketimizin ve cemiyetimizin iktisaden kalkın
masında faydalı olacağına samimiyetle inanı
yorum. 

Beş yıllık plânın tahakkukunun ancak tek
nik eleman kadrosunun mevcudiyeti ile müm
kün olacağına ve yüzümüzün millet olarak gü
leceğine kaaniim. 

Lise ve dengi okullarımıza, müfredat prog
ram] arı Bakanlığın dinî eğitim dairesi ile ta
lim ve terbiye dairesince müştereken hazırla
nacak bir «moral eğitimi» dersine şiddetle 
ihtiyaeolduğuna burada bilhassa işaret etmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Aziz milletimizin dinî hayatına salim ve şu

urlu bir yön verecek olan îmanı - Hatip okul
larından da kısaca bahsetmeme müsaadelerini
zi bilhassa rica ederim. İlkokul tahsili üzeri
ne 7 yıllık bir lise dengi öğretime ıtalbi tutu
larak yetiştirilen yavrularımız Devletimizin 
Kurucusu Büyük Atamızın izinde ve onun inkı
lâplarının en sadık birer bekçdsi ve müdafii 
olarak müspet ilim ve din bilgileri ile müceh
hez yetişmekte ve cemiyetimizin en hayı/rlı va
zifeleri lâyikıyle ifa edecek bir kabiliyette 
olduklarını ispat etmektedirler. Bilhassa hura
felerin, bâtıl itikatların ve kör taassubun düş
manı olarak yetişmeleri bizi memnun etmekte
dir. 

Bu müesseselerin bir an evvel yatılı hale ge
tirilmesi isabetli bir hareket olur. Bu okulla
rın idaresinin Bakanlığa bağlı bir Umum Mü
dürlük haline getirilmesini, mevcut Yüksek 
İslâm Enstitülerinin de bu Umum Müdürlüğe 
bağlanmasını bilhassa temenni ederim. -

Aziz arkadaşlarım. 
Meslektaşlarımızı memnun edecek intibak 

kanunu ve eğitmenlerin emeklilik haklarının 
verilmesi ile ders ücretlerini artıran kanunun 
Büyük Meclis komisyonlarından çıktığını öğ
renmiş bulunuyoruz. Büyük Meclisin Maarif 
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dâvalarımıza karşı gösterdiği hassasiyeti bura

mda şükranla ifade etmek isterim. 
Sözlerime - son verirken, köy ve şehir okul

larımızdan üniversitelerimize kadar tekmil ir
fan ocaklarında feragatt ve fedakârlıkla vazife 
gören kıymetli meslektaşlarımı, muhterem 
ilim adamlarımızı ve memleketimizi kendileri
ne taım bir itimat ile teslim edeceğimiz inkılâp
larımızın koruyucusu asil Türk gençliğini say
gı ile selâmlarım. 

1963 yılı Millî Eğitim bütçesinin aziz mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını Tanrımdan 
diler Yüce Meclisin mümtaz üyelerini ve Ba-
koaılığıpıızın değerli idarecilerini en derin 
saygı 7 e muhabbetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar, millî eğitim ve öğretim konularında 
bu Parlâmento içerisinde bulunan bütün parti
lerin Önce, politikanın dışında hiçbir suretle bu 
millî müesseseleri politikaya alet etmiyecek şekil
de, kesin hatlariyle görüşlerini ifade etmeleri 
zaruridir. Muhtelif vesilelerle şahit oluyoruz ki, 
tarihi çok eski olan ve bugün iktidarda bulu
nan büyük partimizin dahi millî eğitim politi
kasını çok kesin hadleriyle öğrenmek mümkün 
değildir. Çünkü muhtelif beyanlar, Devlet adam
larının beyanları, salahiyetlilerin beyanları, mil
letvekillerinin beyanları kanaatlerimizi teyide-
der durumdadır. Bir misal olarak arz edece
ğim : 

1959 senesinde Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yapılan bir konuşmada geçmiş olan üç konuşma-
danbirer pasaj vereceğim. 

O zaman Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
mevzuunda yapılan konuşmada Sayın Esat Mah
mut Karakurt şöyle hitabetmiş : 

Yabancı dille tedrisat yapan yüksek okullar 
bizde bir korku yaratır. Yani, bugün Ankara'
da Türkiye'nin Hükümet merkezinde 325 Türk 
çocuğu 57 Türk profesöründen İngiliz dili ile 
ders görüyor. Hocalar Türk, talebe Türk, ilmi 
Türk, fakat dili İngilizce. Havsalanın alacağı 
bir şey değil bu.» 

Emin Soysal konuşmasında diyor ki: «Bura
sı Türkiye'dir. Yetişecek çocukların Türk dili 
ile yetişmesi lâzımdır.» Ve nihayet Prof. Turhan 
Feyzioğlu konuşuyor: «Türkçe üzerinde İsrar 
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eden arkadaşlarımın haklı heyecanlarına katılı
yorum. Bu meselenin bir hars meselesinden, bir 
millî hassasiyetten öteye geçen tarafları vardır.» 
Ne nihayet Devrimden sonra aynı Profesör Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinin Dekanı olu
yor, aziz arkadaşlar... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hepsini oku
yun yalnız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Beş dakikayı, 
kaldır aradan, salâhiyet ver, hepsini okuyayım. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Burada bu-
lunmıyan bir kimsenin sözlerini tahrif etmek 
doğru değildir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Burada söy
lediklerim T. B. M. Meclisinin Tutanak Dergi
sinden çıkmıştır, hitap ettiğim insanlar da Par
lâmentonun çatısı altındadır ve Türkiye Başve
kilinin Yardımcısıdır. (Coşkun Kırca'nm müda
halesi.) 

BAŞKAN — Sayın Kırca müsaade edin. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşla

rım ; yine ben iktidarımızın Millî Eğitim mevzu
undaki görüşlerine tekrar işaret edeceğim. Çün
kü bugünkü Millî Eğitim Teşkilâtının başında 
bulunan çjok mulhterem hocam iŞevke't 'Raışit Ha-
tipoğlu'na hudutsuz bir itimadım, büyük bir 
sevgim vardır. Bütün güc ve kuvvetimle kendi
sini her konuda daima desteklemeye amadeyim. 
Hiçbir zaman bunu nakzedecek bir tutumda ol-
mıyacağım. Ben kendisine Parlâmentoda, huzu
runuzda bu hususları açıklamayı ve eğer, bir be
raber görüşümüz varsa onu yine zabıtlarda tes
cil ederek 27 Mayıs Devriminin getirdiği Ana
yasanın esası üzerinde kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Millî Eğitim politikamızın 
esasının çizilmesine mesnet hazırlıyorum. 

Şimdi, yine muhterem iktidar partisi kana
dından bir arkadaşımızın bir gazetedeki ifade
sinin bir noktasını okuyacağım: «Türkiye'de 
yanyana iki ayrı eğitim sistemin kurulduğunu 
her ikisinin de yan yana çalışmaya devam etti
ğini söylemek gayet kolaylıkla mümkündür. Ma
halle mektebi sayısı bugün resmî, lâik okullar 
sayısından daha fazladır. Mahalle mektebinin 
devamı olarak İmam - Hatip okulları da lâik or
taokul ve liselerle paralel olarak yürütülmek
tedir. Lâik üniversiteler ve yüksek okulların 
karşısına Yüksek islâm Enstitüsü, Devlet eliyle 
ve parasiyle kurulup işletilmektedir. Eğitim-
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deki bu ikilik, kafaların şekillenmesinde, dün
ya görüşlerinin teşekkülünde ve Devlet felsefe
sinde önemli bir etken olmaktadır. Bu konuda 
Başbakan henüz bir şey söylemiş değildir.» 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette eğer 
bugün okullarda talebeler hocalarını dövüyor
sa, ve yine Yenişehir lokantalarında kızlarımı
zın yanında oğlanları gezdirmek cesaretine sa
hip olamıyorsak, eğer bu memlekette ahlâk de
jenere olmuş, cemiyet çöküntüye gidiyorsa bu
na sebep ahlâk ve ananelere, âdetlere ve örflere 
hürmet etmeyi unutmuş olmamızdandır. Elbette 
ki, bu Devletin vermiş olduğu vergiler böyle 
lâalettâyin sarf edilmiyecek, bu memleketin ah
lâkına, dinine hizmet etmek için Hükümetin 
millî eğitim kanadında sarf edilecektir. Bunu, 
çok görmemek mecburiyetindeyiz. Bunu çok 
gören arkadaşlarımız... 

BAŞKAN" — Bağlayınız İhsan Bey. (Anlaşıl
mayan bir müdahale üzerine.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaş
larım ; aşağıdan söylemek suretiyle beni tahrik 
etmeyin. Oruçlu ağzımla asabımı bozmayın( Al
kışlar). Ben size ağır şekilde, mukabele edersem 
sataştı der çıkarsnız. Ben size sataşırım, siz 
bana sataşırsınız ve Türk öğretmenin sırtından 
burada bir n'evi münakaşa zemini hazırlarız. 
Bunu yapmıyalım. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Benim Baş

kanın anlayışına itimadını vardır. Cümlemi 
bağlamama müsaade eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız 
biraz evVe] mensubu bulunduğu partiyi Türk 
öğretmenine karşı gösterdi. Ve onun zihniye
tini taşıyan bir gazete de bugün, dün Millî 
Eğitim bütçesi müzakere edilmediği halde, edil
miş gibi koca bir yalanla birinci sayfalının 
manşetine «A. P. sözcüsü Türkiye Parlâmento
sunda Türk öğretmenlerinin aleyhine konuş
muştur. Yapılacak mitingte vekâleti öğretmen
lere karşı savunacağını beyan etmiştir.» diyor. 
Bu partinin bir üyesi bulunduğum için ifade 
ediyorum. Türkiye Parlâmentosuna en ç'ok öğ
retmen sokmak şerefini taşıyan Adalet Parti
si bu türlü isnatlarla Türk öğretmeninin gö
zünde küçültülecek bir parti olamaz. (iSoldan 
bravo sesleri) Türk Parlâmentosuna en çok 
öğretmeni sokmuş olan Adalet Partisi hiçbir 
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zaman Türk öğretmenine karşı değil, Türk 
•'öğretmeninin 'haklarını, bugünkü meşru Hükü
metin kudret ve kuvveti içinde ' vermek için 
çaba sarfeden, ömrünü tüketen bir çalışma 
içindedir. Hükümetin bir kanadını teşkil eden 
partinin mensubu olarak millî eğitim başında 
olan Sayın Şevket Basit Hatipoğlu'nu destek
lemek suretiyle hüsnüniyetini ifade eden en 
büyük mu'halefet* partisidir. Adalet Partisi 
Türk öğretmeninin önünde her zaman saytgıyle 
eğileceği gibi, Türk öğretmenini 'haris emel
lerine alet etmiyecek, sosyalist düşünceli iş
çi Partisi toplantısına istanbul'daik'i orta 
«okul öğretmenini resmî yaziyle vazifel'endiril-
miye'cektir. (Soldan braıv<o sesleri). Adalet Par
tisi so'syalist düşünceli, sosyalist fikirleri ya
yın kültür derneğinin üyeisi olarak Türk öğret
menini ortada bir sıfat olarak göstermiyecek 
ve onun önünde Hükümet tarafından getirte
ceği dâvaların - önünde imanla, azimle, hakkı 
olanı, veremediğimiz şeyleri vermek için her 
türlü civanmert gönlünü ve açık reyini izhar 
edecektir. Yeter ki, onun dâvalarını bu kürsüye 
Hükümet getirsin, bizden destek istesin. Des
teklemediğimiz gün bizi en şiddetli ş'ekilde 
protesto edebilirsiniz. Hepinizi hürmetle se
lâmlanın sevlgili arkadaşlarım. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Reis Bey, burası ocak kongresi ha
line geldi. 

İHSAN TOMJBUŞ (Çorum) — Ya! Has'bel 
kader gelenler böyle yapar. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Devemla) — Senin gibi gelmektense öyle gel
mek dalha iyi. 

BALKAN — Buyurun Hatipoğlu. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
—• Muhterem Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

Yetiştirdiği .nesillerle memleket istikbalinin 
mimarı 'öğretmenlerin Bakanlığı ıbütçesi üzerin
deki görüşlerimi Yüce Heyetinize arza çalışaca
ğım. 

Nüfusunun yüzde 60 dan fazlası okur-yazar 
ohnıyan memleketimizde ilköğretime 1942 den 
sonra başlıyan hız ve ehemmiyetle devam etmeli
yiz. öğretmen yetiştirmek için iltoöğretmen okul
larının adedi artrrılmalı, Yedek Subay öğretmen
lerden istifade edilmeli ayrıca ortaokul mezun-
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larından alınıp jet kursu tabir edilen kurslarda 
yetiştirilen öğretmenlerin adedi artırılmalı. 

Aziz arkadaşlarım; 
Okul yapımına hız vermeli, bölge okullarını 

dahia ziyade, iskân durumu dağınık olan Kara
deniz bölgesinde yapmalıdır. 
\ 5 yıllık plânda Millî Eğitime, sayın Nihat 
arkadaşımın fikirlerinin rağmına, gerekli önemi 
veren ve ödeneği ayıran Hükümetimize teşekkür 
ederim. 

Mulhterem arkadaşlarım, 
Kendilerine boş bir tablo olarak verdiğimiz 

yavrularımızı sağlam karakter, kemalist bir ruh 
ve vatan sevgisiyle cemiyete faydalı (kılan öğ
retmenlerimize, bele jandarmaların gidemediği 
dağ başlarındaki vatandaşlarımıza ilim ışığı gö
türen öğretmenlerimize maddeten ne versek az 
olur. Onun için intibak ve kadro kanunlarını 
bir an önce Yüce Meclisten çıkarmalıyız. Mad
deye kıymet vermiyen millî ahlâkımızın banisi 
öğretmenlerimizden bizim de dileklerimiz ola
caktır. 

Gazetelerden öğrendiğimiz 20 Şubat toplu 
öğretmen yürüyüşünün sebebini bilmiyorum ama 
bir kaç gün önce normal hukuk yollarını terke-
dip bizzat ihkakı hakka tevessül eden işçilerimi
zi normal nizamı koruyacak zabıta kuvvetleriyle 
karşılaştıran kötü niyetlileri Kızılay'da toplanan 
vatandaşların içine 'girip îsmet Paşa çok yaşa 
diyen bağıran fakat îzmir ve Adana A. P. mi-
tinıglerine karışıp kaJhrolsıın tsmet "Paşa, kazma 
kürekle vurun, yürüyün diye bozguncu kızıl 
tahrikleriyle normal nizâmı bozmak için her fır
sattan istifade uman rejim aleyhtarı aşırı sağcı 
diktacıların durumuna irfan ordusunun öncüleri 
öğretmelerimizin dikkatini çekmek isterim. 'Elle
rine alacakları pankartlarla öğretmen dâvaları
nın sokağa düşeceği endişesiyle öğretmenlerimizi 
miting yerine heyetler halinde bakanlık mesul-
leriyle görüşmeyi, buna rağmen netice alamaz
larsa hak aramanın Anayasa teminatı altında ol
duğu memleketimizde kanun yollarına, yâni ba
kanlığa, Danıştay ve malhkemelere müracaatla
rını şer kuvvetlerin ayakta olduğu bu devirde 
nizamı koruyacak her iyi şeyde numuneyi imti
sal olacak kendilerinden bekleriz. 

Değerli Milletvekilleri, 
Okullarımızda tatbik edilmekte olan yaparak 

öğretim metodu maalesef bizde ailenin öğrenciye 
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yardımcı olmak niteliğinden uzak olması sebe
biyle dejenere edilmiş ve maalesef bu metot 
bâzı öğretmenlerimizin öğrenciye ders anlatma
mak mânasına aldığından öğrenme ve sınıf geç
me randımanı azalmıştır. Bunun neticesi olarak 
okulların yerini kâr müessesesi olan hususî der-
saneler almıştır. 

Ortaöğretimde okulların durumu çok dana 
fenadır. Yıllarca bir müdür, bir mühür felsefe
sine uyarak açılan ortaokul ve liselerde maalesef 
iyi talebe yetişmediğinden normal üniversite gi
riş imtihanını başaramıyan gençlerimiz sokağa 
dökülmektedir. Bunun günahı gençlerde değil, 
bu sistemi dejenere edenlerdedir. Eğitimde mad
deyi mânanın önünü alan bir ablak anlayışiyle 
gençlerimiz maalesef bir çok millî hasletlerimize 
karşı bir yana bırakılmak istenmiş fakat damar
larındaki mevcut kan ve asalet gençleri yine de 
Atatürk ülküsü etrafında toplamıştır. Ortaöğre
timde öğretmen yetiştirecek müesseseleri artır
makla beraber üniversite mezunu kızlarımızdan 
erkeklerin askerlik hizmetlerine mukabil ortaöğ
retimde iki yıl öğretmen olarak istifade etmeli
yiz. 

îktisaden kalkmımıya ihtiyacı olan memleke
timizde orta mektep ve lise ayarında teknik bilgi 
verecek meslekî teknik okullar açılmalı, maddi 
imkâna sahibolmayan zeki çocukları okutmak 
için her sahada leyli bölge okulları açılmalı, 

Kızlarımızı sanat sahibi, kendi iş ve dikişini 
kendisi yapar bale sokmak için gezici kurs]ar, 
akşam kız sanat okulları ve enstitüler adedini 
artırmalı, 

Teknik öğretmen okulunun ciddiyetle ele al
ma zamanı gelmiştir. Meselenin .çıkmaza girme
sinde ben şahsan teknik öğretim müsteşarlığı 
ve müsteşarını kusurlu görmekteyim. Çünkü ge
çen yıl profesör veya aynı seviyede öğretim üye
si tâyin etmek için Yüce Meclisin vermiş olduğu 
yüksek kadroları müsteşarlık, okula iyi eleman 
kazandırmada kullanacağı. yerde halen vazifede 
bulunanlara ek görev olarak vermek suretiyle 
derde deva bulmaktan uzaklaşmıştır. Sayın Ba
kanın bu müesseseyi istenilıen vasfa kavuştura
cağı inancındayım. 

Tabsil çağı dışındaki okuyup yazma bilmi-
yenleri yetiştirmek için halk eğitimine önem ver
meli, hayat ve sanat bilgilerini artırmalıdır. Ay
rıca çok faydalı olan gezici köy kütüphaneleri 
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kurmalı v« bunların adedini artırarak köylüleri
mizin okuma zevkini teşvik etmelidir. Bu kısa 
zamanda .•sözlerime son verirken iyi niyetinden 
emin olduğum Sayın ©akanın, Bakanlık ileri ıge-
lenlcri ve talim terbiye üyeleriyle, ayrıca yap-
miayı tasarladığı bölge öğretmen toplantıların
dan alacağı ilhamla Millî Eğitime hizmet edece
ğine olan inancımı muhafaza etmekteyim. 

İrfan Ordusunun muhterem öncüleri, fyütün 
öğretmenleri ve Bakanlık mensuplarını saygı ile 
selâmlar, Yüce Heyetinize hürmetlerimi arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Altuğ, 
Muhterem arkadaşlar, kifayet önergeleri var 

aıma muayyen sayıda arkadaşı konuşturamadım, 
onun için oya koyamıyarum. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Millî Eğitim (Bakanlığı bütçesinin Yüksek 
Mecliste görüşüldüğü şu sırada bu Bakanlığın 
ve millî eğitimimizin temelini teşkil eden yüz-
bine yaJkın öğretmenin temsilcileri Ankara'da 
miting yapma hazırlığı içindedirler. 

Anayasanın sınırları içinde her topluma 
bahsedilen 'bu hakka bâzı gazetelerin yazdıkla
rının aksine hiçbir makamın müdahale etmek 
niyetinde olmadığına ve bu ha'berlerin hakika
te uymadığına şöylece değindikten sonra bu 
(mitingin nedenleri üzerinde kısaca eğilmek is-
'terim. Köyde ve kentte, sonsuz ibir feragatle ça
lışan, gayret istiyen, hizmet istiyen ve menfaat 
sağlamıyan her ödevi, -kendisine yüklediğimiz 
öğretmen camiası, maddeten ve manen musta
riptir... 

Devlet sektörü içinde en az maaş alan öğret
menlerdir. Binlerce kişinin ıstırabını çektiği 
(muadelet kanunları, hâlâ çıkmamıştır. Terfileri 
muntazam değildir. Sosyal dayanışma imkân
ları çok zayıftır, bilhassa köylerde çalışanların 
sosyal ihtiyaçları, çocuklarının geleceği teminat 
altına alınmamıştır. Bunların yanında hizmet 
gören köy eğitmenlerinin durumu hâlâ mual
lakta ve karanlıktadır. 

Mânevi ıstıralbı maddisine nisbetle hudutsuz 
derecededir. Fiilî tecavüzler had 'safhaya var
mıştır. Her güzele, her iyiye karşı sağ ve sol 
cereyanın, yobazın baskısı (karşılarına dikil
mektedir. Türlü ithamların, isnatların kiri al
tındadırlar. Esefle belirtelim ki bu ithamlar ba-
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zan bu çatının altında bulunan ve bilir 'bilmez 
konuşan kimseler tarafından da yapılmakta
dır. 

Saymakla hemen tüketemiyeeeğimiz bu dert
ler süratle giderilmedikçe, üzerimizde sonsuz 
haklan olan, bizleri haysiyetli 'birer insan ola
rak yetiştirmek için ömürlerini tüketen öğret
men topluluğunun haysiyeti korunmadıkça, 
maddi ve mânevi teminat altına alınmadıkça, 
millî eği'tim seferberliğinin Ibir hayalden öteye 
gidemiyeceğini belirtmek isterim. 

Munterem arkadaşlarım, 
öğretmenin ıstıramna kısaca işaret ettikten 

sonra bir* ıbaşka hususa temas etlmek isterim. 
Millî bütünlüğümüzün pekleşmesi, Türk Milleti
nin topyekûn eğitimden geçmesi ile mümkün 
olacaktır. Bunun yolu ise köyden geçmektedir. 
Köyden yetişen 'çocuklarımıza kolaylıkla daha 
yüksek öğrenim yapmasını sağlamak zorunda
yız. Köy ve şehir ilkokullarından mezun olan 
çocuklar, yetişme imkânları sebebiyle aynı se
viyede değildir. Bir okul için beraberce imti
hana girerler. Şehir çocukları kazanır, köy ço
cukları kaybeder. Kendi paraları ile okumak is
terler, ortaokullar şehir tedrisatına göre çalış
tıkları için köy çocukları burada da muvaffak 
olamazlar ve biz geleceğin bol ve hakiki münev
verini, teknisyenini, mühendisini boşuna bek
ler dururuz. 

Bunun tele çaresi, köy çocuklarının yetişme 
imkân ve seviyesi şehir çocukları seviyesine 
ulaşıncaya kadar münhasıran köy çocuklarına 
kapılarını açan öğretmen okulları, sanat okul
ları, enstitüleri açmak ve burada köy çocukları 
için ucuz tahsil imkânı sağlıyacak yolu (bulmak
tır. 

Geleceğin Türkiyesi bizden, millî eğitimden 
bu hizmeti beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünya milletlerinin, kâinatı fethetmeye sa

vaştığı ıbir devirde biz, hâlâ ilkokul seferberli
ğini başaramamış bir millet durumundayız. Ke
sin olarak bilmeliyiz k i ; 

Büyük Atatürk'ün, Millî Mücadalede çizdiği 
misakı millî hudutları içinde, nu hayatî savaşı
mızı -muvaffakiyetle 'başaramadıkça, kendimizi 
kemale ermiş bir millet olarak sayamayız ve dış 
âleme saydıramayız. 
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Her şeyden evvel bu savaşı en kısa bir za

manda mutlak suretle kazanmak zorunda oldu
ğumuzu 'bihnelk ve onu bütün gücümüzle destek
lemek zorundayız. 

(Bunun tek çıkar yolu, Atatürk ilkelerine, 
kayıtsız ve şartsız sarılmak, politik yatırım için 
bunlardan en ufalk 'bir tavize müsaade etmemek, 
bu yolda yapılmış olan tavizlerden süratle vaz
geçmek, onları aslına irca etmektir. 

Bu memlekette, seçim kazanacağım diye sağ
dan yazıya, ma'halle mekteplerine göz yum
mak, rey toplıyacağım diye karışık öğrenimi 
kız çocuklarının okula gitmelerini baltalamak 
her şeyden evvel Atatürk ilkelerine ve Türk 
Milletine ihanettir. 

Kesin olarak bilmeliyiz ki, Atatürk ilkeleri 
Türlk Milletini Batı uygarlık seviyesine ula«ştı-
racak tek çıkar yoldur. Bu ilkelerden yoksun 
Türk ulusunun bir Habeşistan (bir Bulûcistarı'-
dan farkı kalmaz. 

Bu itibarla, bütün siyasi teşekkülleri, bütün 
aydınları hu medeni kurtuluş bayrağı altına 
her türlü menfaat ve kaygıdan sıyrılmış olaraJk 
toplanmaya, Atatürk ilkelerine komünistinden, 
yobazına Ikadar her istikametten gelen yıkıcı 
saldırıları göğüslemeye davet eder ve bugün 
Büyük Mecliste bu dâva uğruna esen müsait ve 
mesut havanın her alanda bütün yurdu kapla
masını dilerken Millî Eğitim Bakanlığının bu 
savaştaki'büyük mesuliyetini hatırlatarak huzu
runuzdan ayrılırım. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı. 
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, bu yıl Millî Eğitim 'bütçesine ayrı
lan 1 milyar 974 milyondur. Bunun 553 milyo
nu yatırımlardır. 1962 yılma nazaran 238 mil
yon fazlalık: vardır. Maarif Vekâleti gibi dertli 
ve ıstıraplı bir vekâlet için bu çok görülmez ise 
de, sair yıllara kıyas edilince şayanı memnu
niyet bir netice sayılabilir. 

tliköğretim için Bakanlıkla Devlet Plânlama 
Teşkilâtının iş birliği yaparak, ilkokul proble
mini 10 yılda halledileceğine dair vermiş oldu
ğu karar bizler için keza sevinci muciptir. 

Bölge yatılı okullarından, büyük neticeler 
beklemekteyiz. 

Kır, 'bayır, yolu olmıyan Iköy çocuklarının 
okuması için iyi bir teşebbüs, iyi bir karar ol
muştur. 
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I Ortaöğretimin durumu çok fecidir. Halen 

mevcut 8 042 öğretmenine karşı ortaokullarda 
8 448, liselerde 1 433 öğretmene ihtiyaç var
dır. Fakat, bu öğretmenlerin karşılanması için, 
sadece öğretmen yetiştiren okullara bağlı kal
madan, diğer kaynaklardan da öğretmen temin 
etmek 'bizler için zaruret halindedir. Ortaöğreti
me geçen yıl 4,5 milyon lira ayrılmışken bu se
ne 68 milyon lira ayrılmış olması hu yoldaki 
ümitlerimizi kuvvetlendirmiştir. 

Orta - Dooğu Teknik Üniversitesi sahası 
içinde bir fen lisesi açılacağını notlardan £ğren-
m iş bulunuyoruz. On milyon ayrılmış, beş mil
yonu bu sene sarf edilecekmiş. Sordum soruş
turdum ; dünyanın hiçbir yerinde, fen lisesi diye 
bir teşekkül kurulmamıştır, öyle zannediyorum 
ki, mevcut liselerimiz öğretmen bakımından tak
viye edilir, araç ve gereçleri de verilirse üstün 
Ikabiliyetli çocukların geliştirilmesine imkân ve
recektir. Buna fırsat verilirse, böyle akar gi
derse yarın birçok adlar ve namlar altınca lise
ler açılacaktır. 

Yüksek öğretimde, Trabzon'da bir Teknik 
üniversite açılacağını yıllarca evvel öğrenmiş 
bulunuyoruz. Fakat faaliyete geçmemiş olması 
hepimizin üzüntüsü vesilesidir. Binası olmıyabi-
lir; fakat tedarik edilecek binalarla biran ev-

j vel faaliyete geçmesi, bizim gibi Anadolu'nun 
I mağdur semtlerinde açılaca'k üniversitelerin açı-
j lışma da ümit verir. Konya, Adana, Diyarba-
I kır'da olduğu gibi... 

Bakanlık hakkında genel görüşlerimize ge-
I ünce : Artıfk bu Bakanlıkta, şimdiye kadar açı-
j labildiği gibi muciplerle genel müdürlükler ih-
j das edilmemelidir, edilmiştir. Yine bu gene} mü-
I dürlükler içinde şubeler ihdas edilmemelidir, 
I fakat, şimdiye kadar edilmiştir. 5439 sayılı Ka-
I nuna dayanarak Vekâlet memurları çoğaltılma-
j malıdır. Çoğaltmıştır. Böylece, birçok öğret

men Bakanlığa yığılmıştır. Anadolu'da, birçok 
dkullar öğretmensiz kalmıştır. Yine zaman kay-

j betmeden, yetkili zevattan müteşekkil bir heyet 
j kurulmalı, Bakanlığın teşkilât kanunu biran 
I evvel çıkmalıdır; çıkmazsa beş yıllık plânda 
i millî eğitime ait tahakkuk edecek 'kısımların 
i yüz güldürücü bir neticeye erişeceğinden şahsan 
j şüpheliyim. 
i En mühim derdimiz, ilkokul ortaolkula, orta

okul liseye, lise üniversiteye talebe yetiştirir. 
! Üniversiteden çıkan da Devlet kapısına başvu-
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rur, memuriyet ister. Bu şekilde memur yetiştir
me şeklinde çarkını işletir gider. Bu şekilde de 
üniversitelerimiz 'teknik ve sanatta karnını 
doyuracak münevver insan yetiştirmek, Millî 
Eğitim Bakanlığının mutlaka üzerinde durması 
lüzumlu bir meseledir. 

İki 'Müsteşarlıkla idare edilen bir Bakanlığı 
hiçbir yerde görmedim. İki müsteşarlık Bakan
lığa hiçbir fayda sağlamaz. Bunun tek müste
şarlığa indirilmesini kısa zamanda beklemekte
yim.' 

Bir de Maarif Şûrası vardır. Her sene okur 
dururuz. 400 - 500 kişiden müteşekkil bir Şûra
nın, binbir derdi olan bir memlekette, problem
ler üzerine vukufla eğilerek önemli neticeler ve
receğini, müspet ışıklar tutarak dertlerimizi gi
dereceğini şahsan kabul etmiyorum, önümüzde
ki günlerde bu hususun ele alınarak yetkili ele
manlardan müteşekkil bir kurul toplamalı ve âza
mi yüz kişiyi geçmiyen bir Şûra Kanununu ha
zırlayıp Yüksek Meclisesevk etmelidirler. 

öğretmenler mevzuunda, şu kubbe altından 
öğretmenlere çok name gönderilmiş ve fakat hiç
birinin çıkınına bir azık gönderilmemiştir. Hiç
bir zaman lâfü güzaftan öteye geçilmemiştir. 

Komisyonlarda beklemekte olan öğretmen
lerle ilgili birçok kanunlar vardır, iki buçuk se
nedir bir tekinin dahi kanunlaşmadığını gör-
miyen bu dertli insan, bir kere daha bunları 
tekrar ederek kulağınızda iz yapsın. Hiç olmazsa 
bunlardan birkaç tanesini çıkarmak suretiyle 
binbir derdini saydığımız bu insanlara yar ol
makla dua almış olacaksınız. 

Şimdi arkadaşlar, köylü nesillerinin yetişti
rilmesi işine geliyorum. Terbiyeci arkadaşlar 
on yaşındaki çocuğa meslekî eğitim yapılmaz 
derler, 11 - 12 yaşındakilere de doğru bulmaz
lar. Bunu da Garp mütefekkirlerinin fikri ola
rak söylerler. Ben tabii ihtisas adamı değilim. 
Ama 10 yaşında yavaş yavaş eğilimlerin inki
şaf ettirilmesi için işe başlanabilir. Asıl meslekî 
yetiştirme 12 den sonra başlar ve Türkiye'de bu 
iş yeni bir iş değildir. İntibak Kanunu çıkmış 
ise de itiraf etmek lâzım ki, bu kanunun tatbi
katı yüz güldürücü olmamıştır. Bunun da ısla
hını temenni ederim. 

öğretmenin maaşı 25 liradan başlar. Bu ma-
aşl şlıyan öğretmen talebeye faydalı olmaz. 
Bunun da maaşının 35 - 40 liradan başlatılması 
lâzımdır, öğretmenleri arzu edilen seviyeye çı-
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karmadıkça öğretmenler öğretmenliğe müdana 
etmiyecektir.. 

Bir de köy eğitmenleri mevzuu vardır. Sami
miyetle söylüyorum bu memlekette eğitmenler 
kadar dertli, muzdarip insanlar yoktur. Utan
masam diyeceğim ki, şu kürsüden, bunlar par
ya muamelesidir. Kendilerine ikiyüz elli lira ma
aş verilir", özlük emeklilik hakları tanınmaz. Me-, 
murlara yüzde 20 zam yapılmış, bu garip insan
lara verilmemiştir. Bunlar insan değil mi? 
Bunların mideleri yok mu? Onun da ço-
luğu çocuğu yok mu, Millî Eğitini Vekili 
vasıtasiyle durumu Maliye Vekâletine aksettiri
niz, bunu tashih ettiriniz. Demokratik bir mem
lekette bunların bu yoldaki feryadü figanı çok 
acıdır. Bu yalnız benim, garip ihsan Kabadayı'-
nın değil, hepimizin derdidir. Garip yüzüme ba
kın ki, yüzünüz ak olsun. Eğitmenlerin de oldu
ğunu unutmayın, muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Dolmuş-

sa peki, inerim Reis Bey, inerim. 
Sayın Millî Eğitim Bakanından tekrar rica 

ediyorum, Mevlâna Müzesi döner sermayeli bir 
müze haline gelmelidir. Kubbesinin ismi Kub-
bei-i Hadra ama, maalesef siyah türbe olmuştur. 
Bunun da silinmesini Hükümetimizden beklerim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet İhsan Kırımlı. 
(Önergeleri reye koyunuz, sayın Başkan sesleri) 

Efendim, 'sayın Kırımlı arkaldaşımızdan son
ra, önergeleri reye koyacağım. «Tamam ar
tık» sesleri) Biraz da milletvekili arkadaşla
rımızı konuşturalım. 50 - 60 kişiye yakın arka
daş söz almış asıl olan milletvekillerinin ko
nuşmasıdır. 

AHMET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — 
ıSayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, üniver
siteler bir memleketin fikriyatını yapan hal
kının ve idarecilerinin yolunu ilim ışığı ile 
aydınlatan müesseselerdir. Bir memlekette fi
kir buhranı, bir memlekette aydın anlaşmazlığı 
had safhada ise, bunun yegâne mesulü fikir
lere istikâmet selâmet veremiyen üniversite
lerdir. Memleket sevgisi ile, heyacanı ile dop
dolu yüksek tahsile gelen, her iyi yol için ha
zır ıgen'çliğin mantık silsilesi, hakiki ilim anla
yışı tam manâsiyle üniversitelerde te§ekkül 
edecektir. 
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Üniversiteler bir memleketin fikriyatını ya

par dedik. Garb memleketlerinde üniversiteler 
ayrı ideolojilere sahibolsalar bile kanaatları-
nı kendi memleket ölçülerinde ve memleket 
menfaaleri içinde çerçevelemektedirler. Hattâ 
üniversitelerin muayyen politika ile ilgileri, 
aynı fikirleri savunmalarından ileri gelir ki, 
müdafaasını ilmî ve ciddi bir olgunluk içinde 
yaparlar. Asla şahsi gayeler menfaatler yoktur. 

Memlekette muhtelif dahi olsa fikir selâ
meti evvelâ üniversitelerde teşekkül etmesi lâ
zımdır. Bu da öğretim üyelerinin şahsi kap
ris ve ihtiraslarından uzak bir misyoner ruh 
haleti içinde şahsına kapanıp çalışmasiyle olur. 
Memleketin değeri, bir öğretim üyesinin kendi 
şahsında veya beynelmilel sahadaki başarısı 
nispetinde artar. 

Bu kanaat zincirimiz içinde bizim üniver
sitelerimizin durumu nadir yer yer bir kıvıl
cım gibi parlıyan 'başarılar hariç üniversite
lerimiz Garb anlayışında . çalışmamaktadır 
Bunu maddi imkânsızlıklara bağlamak tama
men yanlıştır. Üniversitelerimiz demode ol
muş sistemler içinde 'bocalamakta, bu arada 
genç neslin enerjisi heba olmaktadır, isminin 
başına birçjok unvanlar koymak, hemen her 
sene diyecek kadar fırsatlar yaratarak dış mem
leketlere gitmek, (Sözüm bâzıları için) Fa
külteye haftada iki saat uğramak, muhtari
yet müessesesini istediği gibi kullanmak, öğ
retim üyesi sıfatiyle işte, dışta ve halk arasın
da maddi ve mânevi itibar görme'k elbette ki 
iyi bir şeydir. Ama bir realitedir ki, mahdut 
sayıda prafesörümüz ciddi ilmî eseri vardır. 
ilmî etütleri dış memleketlerde fırtına yarat-
mış,öne geçmiş, unvanlarını maddi kazançla
rında kullanmamış öğretim üyelerimiz pek 
azdır. Buna mukabil, birçoğu imtihanda fırtı
na olmuştur. îlmî istiklâlden uzak, sadece be
nimsediği görüşü bazan kelimelere bile sadık 
kalarak istiyen talebeye inisiyatif tanımayan öğ
retim üyelerimiz mevcuttur. Böylece dünyanın 
hiçbir tarafında eşine rastlanmayan bir yüz
de nispetinde talebe muvaffak olamamaktadır. 
Bu verimsizlik bir nispette talebenin umumi 
şartları ile de alâkalı olmakla beraber asıl öğ
retim üyelerinin verimsizliğidir. 

Üniversitelerimize de, ilmî değil, idari klik
ler alabildiğine gelişmiştir Prafeslörlerin mühim 
bir kısmı kendilerini idari makamların cazibe-
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sine, ihtirasına kaptırmışlardır. Bu sistemle 
blir profesörün idari işlerden, kurullardan se
yahatlerden ve şahsi çalışmalarından, aslî vazi
feleri olan öğretim ve ilmî çalışmaya zamanla
rı pek az kalmaktadır. Üniversitelerimize bu 
fakir millet, dünyanın hiçbir yerinde yapıfmı-
yan bir nisbette yardım yapılmaktadır. Biz as
lında bunu da kâfi >gförmiyerek mümkün olsa 
daha fazlasını da teklif etmek isteriz. Ama bu 
milletin mümesilleri olarak da verdiğimiz nis
bette randımanda isteriz. 

Ünivesitelerimizde '50 binin üstünde talebe 
okumaktadır. Bunların 10 bini teknik ilimler 
öğrenmektedir. Gerikalan 40 bini mezun oldu
ğu zaman Devlet kapılarına memur olmak 
için zorlayacak, bulamazsa bedbin olacak kim
selerdir. Menfi, karnı aç aydının ne büyük bir 
tehlike olduğunu söylemeye lüzum yoktur. 

Üniversitelerimizde öğretim üyeleri tam 
manasiyle üniversiteye bağlanarak sadece ta-
lebesiyle kaynaşma h dır. Dışarı ile maddi alâ
kası kesilmelidir. Yetişmiş elemanlar dış (mem
leketlere ancak etütlerini takdim etmek için 
gitmelidir. Talebenin sosyal şartlan süratle 
ele 'alınmalıdır,- özlenen üniversite siteleri ar
tık kurulmalıdır. Bu hususta devlet âzami ko
laylığı göstermelidir. Üniversite de kitap mese
lesi mutlaka bir •' düzene konulmalıdır. Kitap
lar çok pahalı olup, âdeta bir istismar mevzuu 
halini almıştır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kırımlı'dan 
sonra S&ym Bilgehan konuşacaktı. Söz sırası
nı Kırımlı'ya vermiş bulunuyorlar, onun için 
uzatıyoruz. Buyurun. 

ALÎ ÎHSAN KIRIMLI (Devamla) — Mu'h-
terem arkadaşlarım, 

Yarının ilim adamlarını, devlet adamları
nı sinesinde, yetiştiren üniversitelerimizde 
kendini tamamen ilim Ve öğretime vermiş, gel
miş geçmiş hocalarımızı burada hürmetle an-
mıayı bir borç bir vazife bilirim. 'Memleket 
vazifesi yapma inancı içinde talebesini se
ven, bağrına basan en büyük 'bahtiyarlığı bir 
kelime fazte öğretmekte bulan hocalarımız, 
yukarda Ibirazcık sert olan sözlerimin tama
men dışındadır. Aksine bu millet bu memle
ket kendilerine minnettardır. 

Bu arada Başkentte kurulmakta olan bir 
ilim müessesesinden bahsetmeden geçiımiyece-
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giz. Bu 1956 da kurulan müdadeleli safhalar 
getirmekle beraber meyvalarmı vermeye baş-
lıyan Orta - Doğu Teknik Üniversitesidir. Mem
leketimizde şimdiye kadar alışmadığımız, 
görmediğimiz bir sistemi getirmiştir. Allah'a 
çok şükür ki, bu sistem kendimize uydurma 
hevesi içinde simidime kadar dejenere edilme
miş veya edilemeHriştir. Bugünkü htejşiarısmın 
yegâne sırrı da zaten bundadır. 

Diğer Sistemlerden farkı nedir? Evvelâ ho
ca ve talebe münasebetleri büyük bir anlayış 
içinde kurulmuş olup, kuru disiplinle öğre
tim 'ayrılmıştır, öğretim üyelerinin dışarı ile 
alâkası tamamen kesilmiş olup, kendilerini 
sadece talebelerine ve ilmî çalışmalarına ver
mişlerdir. Yılda bir değil, her ay imtihanla 
•bilgi kontrolü yapılabilen, talebe ile teker te
ker .meşgul olunabilen bir öğretim sistemi var
dır. Öğrenci bilgisini kendisine hazırlıyan 
bir 'komprime olarak, değil, muhtelif fikirler 
içinden beğenerek münakaşa ederek edinmek
tedir ilimde dik'tıatorya kurma imkânı yok 
edilmiştir. 

öğretim üyelerinin idari işlerle hiçbir alâ
kası yoktur, öğretim üyeleri zamanlarını idari 
kurullarda sarf etmemekte, lâboratuvar çalış
maları haricinde haftada 9 ilâ 15 saat ders 
^yapmaktadırlar. Yıllık; tatilleri de bir ayı 
geçmez. 

idari. islerle rektör ve mütevelli heyet uğ
raşır. Müspet netice alabilmek için mütevelli 
heyetlerin politik veya idari kaprislere alet 
edilmemesi şarttır. Bugün A. B. Devletlerinde 

"eyalet üniversiteleri ve İngiltere'deki bâzı üni
versiteler devlet yardımı ile bu sistem üze-, 
rine Çalışmakta ve en iyi teknik değerleri ka
zanmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yarının ilim ve İmltür meşalesi olacak ilim 

müesseselerine Yüksek Meclisin mümkün olan 
her yardımı yapacağına bütün kalbimle inanı 
yorum. Bu vesile ile, bu -müesseselerde emeği 
geçmiş ve geçecek herkesi hürmetle selâmla
rıma 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — 9 arkadaşımız şahıslan adına 

konuştu. Birkaç ta yeterlik önergesi verilmiş
tir. Yeterlik önergelerini oylarınıza sun-
mazdan evvel Sayın Bakana söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

17 •. 2 . 1963 O : 2 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATİPOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
larım, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi vesile
siyle, birçok meselelere temas edildi. 

Millî eğitim meseleleri, yalnız bizde değil, 
bütün dünyada fertleri ve bütün toplumu ya
kından ilgilendirir. Elbette insanlığın kişi ola
rak ve cemiyet olarak bu .meselelerle içten mü
nasebetleri vardır. Hele bizde, Türkiye'de ge
lişme halinde bulunan cemiyetimizde bizim hem 
tek tek kişilerimiz, hem de toptan cemiyetimiz 
millî eğitim dâvalarıyle ç'dk içten alâkalanmak 
mecburiyetindedir. Ben bu alâkayı çok derin
den büyük Ibir şükranla takibetmiş bulunuyo-
rııım. 

Gerek Senatoda gösterilen yakın ve ciddî 
.alâka, hele Millet Meclisinde milüî eğitime 
aidolan ya'km ilgi, beni bahtiyar etmiştir. Heır 
şeyden evvel Yüksele Meclise minnetlerimi su
narım, şükranlarımı arz ederim. 

Bütçeye (gösterilen bu yakın alâka ve bir
çok arkadaşlarımızın 'vukuflu mütalâaları, bi
zim önümüzdeki çalışmalarımızda ışık tutacak
tır. Hattâ bütün bütçe konuşmalarında ileri sü
rülen mütalâalar, müspet olsun, menfi olsun, 

. çalışmalarunuzın bir nevi .hareket noktası da 
olacaktır. Bu hususu yüksek huzurunuzda ifa
de etmeyi bir vazife bilirim. 

Ama izin. verirseniz millî eğitim dâvalarımı
zın bir iki karakteristiği üzerinde her şeyden 
evvel durayım. 

Bizim millî eğitim dâvaları mahdut değil
dir, arkadaşlar. Bunların birçok meseleleri yu
mak yumak olmuş, yığınlar teşkil eden mese
le! er olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Yal
nız, bu meseleleri iki kategoriye ayırabiliriz. 

Bir Ikısmı, eskiden beri devam edip gelen 
ve âdeta birbiri üstüne yığılan ve mazinin bir 
türlü halledemeyip bugüne-getirdiği meseleler
dir. ötekisi de, millî hayatın hızla gelişen di
namizminden doğan meselelerdir. Meselâ ha-

, tırlatayım size : Nüfus üremesinden doğan 
meseleler, teknik gelişmeden doğan meseleler. 

Bütün bu iki kaynaktan her gün karşımi'za 
millî eğitimi yakından ilgilendiren yeni birta
kım meseleler çıkarmaktadır. Bu meselelerin 
hepsinin de, gariptir ki, kısa 'zamanda halledil
mesi (gerekmektedir. 

Zaman dar, sebep? Çünkü dünya milletleri 
bu sahada süratle ilerlemekte, bizim için uzun 
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zamanlar vardır, bu zamanları 'biz kazanmak 
zorundayız. F'alkat lütfediniz, mukayese için 
su hakikat üzerinde hep beraber duralım : 
Bütün bu yığın yığın olmuş meselelerin karşı
sında bu dair zaman içinde bu memleketin millî 
eğitim dâvalarını halletmek için elde mevcut 
imkânların ne kadar kısır ve ne kadar ma'h-
dııdoldıığunu da, her an bu meseleler karşısın
da solüsyon, hal çaresi isterken şuurlarımızı 
da diri tutmaya mec'bur olduğumuzu ifade et
meye bir nevi zaruret hissettim. Eğer fazla 
bulursanız beni bağışlamanızı dilerim. 

Bütçenin miktarı üzerinde birçok arkadaş
larım durdular ve yüreğimde şükran hisleri be
lirdi. Çoğu bu bütçeyi ımi'llî -eğitim için az bul
dular. Eğer halledilecek meseleler ve başarıla-
cak işler bu bü'tçe karşıisına konacak o'lursa 
ben de onlarla beraber azdır derim. Ve gerçek
ten de azdır. Gönlüm isterdi ki bu bütçe biraz 
daha kabarık olsun ve Millî Eğitim Bütçesi 
mevcut bütçelerin de Millî ıSavunımadan sonra 
belki - veya. onunla Ibir hizada bulunsun. Ama 
memleketin takati ve şimdi arz edeceğim bâzı 
sebepler dolay isiyle halihazırda elde ettiğimiz 
'bütçenin de pek o kadar azımjsanmaması gerek
tiğini de ifade etmeye mecburum. 

Memleketimizin takati 'bugün için 1 milyar 
070 milyon küsurluk bir bütçeyi millî eğitime 
vermekle yetinmek zorunda 'kalmıştır. Bunu 
geçen sene bütçesine nisbet ettiğimiz takdirde 
artışın % 35 nisbetirıde olduğunu görürüz. Ben 
razıyım, her yıl bütçesinde 1/4 nisbetinde^artış 
olduğu, bu tempo ile Millî Eğitim bütçeleri 
daima ileri doğru hacım aldığı ta'kdirde Tür
kiye'nin millî eğitim dâvalarının hiç şüphesiz 
aksamadan halledilebileceğine, emniyetle kaani 
olabiliriz. 

Bu seneki artış nisbeti oldukça büyük bir nis-
bettir. Bu zaviyeden ben, bütçeyi azmsamıyo-
rum. Geçen seneye nisbetle bu artışın, gelecek se
ne de aynı nisbette devam etmesini yüreğimden 
temenni ederim. Bu bütçe, umum bütçeye nisbet 
edildiği takdirde, onun % 16,3 nisbetini tutu
yor. Bu da iyi bir nisbettir denilebilir. Ümidede-
lim, önümüzdeki yıllarda Millî Eğitim bütçesi, 
daha yüksek rakamlara ve nisbetlere ulaşsın... 
Eğer Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üç milyar 
lira olsaydı, şunu haber vereyim, bâzı işlerimiz 
vardı ki, önceden tezgâhlanmak, önceden hazırlığı
nın yapılması ve öna göre plasmanların yapılma-
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sı lâzımdır. Okulları yaptırdığınızı farzediniz, 
öğretmenleri yetiştirmedikten sonra o okullar bir 
işe yaramazdı, öğretmenin yetiştirilmesi ise bir 
zaman meselesidir arkadaşlarım. Biraz sonra 
arz edeceğim gibi, eğer öğretmen yetiştirmesi 
eskiden tezgâhlanmış bulunsaydı önümüzde ha
zır bir kadro olsaydı, o zaman süratle bu okul
ların-yapılması ve derhal bu memlekette her ta
rafta, köylerde dahi okulların açılması çok iyi 
olurdu derdim. Fakat henüz daha öğretmen 
kadrosu hazırlamış değiliz ve bir misli okul yap
tırdığımız takdirde gerekecek nisbetleri bulamı-
yacaktır. Çünkü açtığımız öğretmen okulları he
nüz daha dolu dolu kadroyla nesil yetiştirecek 
bir duruma girmiş değildir. 

Bu itibarla, Millî Eğitim bütçesinin bu yılki 
yekûnunu önümüzdeki yıllardaki daha büyük 
hamleler için, hazırlık, tecrübe ve daha geniş ha
cimli bütçeleri kullanmak için bir nevi tecrübe 
yılı olarak kabul etmek ve bununla yetinmek is
teriz. 

Bütçeden sonra bir nokta üzerinde daha du
racağım. Ondan sonra, meseleler üzerine gelece
ğim. önce arkadaşlarımın isabetli olarak ele al
dıkları problemlere dokunmadan bizdeki duru
mun bir iki hatla evvelâ manzarasını çizmek 
isterim. Millî Eğitimin bugün bizde asıl levha
sını teşkil eden manzarası nedir? Onun üzerin
de duralım. 

Bu memlekette okur - yazarların yekûnu ne 
tutuyor arkadaşlarım?.. İstatistiklerin bize ver
diği bilgilere göre % 41, okur - yazar olmıyan 
nüfus % 59. Şimdi, % 41 i ancak okur - yazar 
olan bir memlekette, % 59 u hiç okuma - yaz
ma bilmeyen bir memlekette, eğitim ve öğretim 
sistemi meselesi ve okuma süresi mevzuu, ön me
sele olmaktan çıkıyor, benim için sadece oku
tup yazdırma dâvası birinci plâna geliyor. Tür
kiye'nin nesesitesi benim için, şimdi Türkiye'nin 
her tarafında okuma çağma gelmiş olan nesille
rin hiç olmazsa okuyup yazma öğrenmesini te
min birinci plânda mesele teşkil ediyor. 

Bunu şöyle ifade edeceğim : Analfabetizmle 
mücadele yani elif, besizliği bu memlekette orta
dan kaldırmalıdır. 

Meselâ, biraz sonra yine üzerinde duracağız. 
İlkokulların 8 yıla çıkarılması. Bugünkü öğret
men kadrosu ve elimizdeki okulların mekân 
itibariyle varlığı ve elimizdeki para kudretine 
nazaran, tatbikata geçtiğimizi farz ediniz, oku-
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îria - yazma nimetini bu derece memleketin içi- I 
ne yayma imkânını bulamazsınız. Türk Devleti
nin bütçesini hayal ederek 3/4 ünü birden Mil
lî Eğitime vermede kurulmuş, müessese bir Dev
let olarak, Millî Eğitime verme imkânları da sa
dece sözde kalır, hakikatte hiçbir zaman bu 

' mümkün olmaz arkadaşlar. Biz, olabileceği iste
mek zorundayız. Evet, Millî Eğitim bütçesini 
2,5 - 3 milyar istiyebiliriz, ama, bu 7 milyar lira 
olsun diyemeyiz. Kurulu bir devlet, fonksiyonla
rını yürütmeye ve bunu aksamadan yürütme
ye mecburdur. 

Ama, bununla birlikte - konuya da geldik, 
şimdi - Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretimi beş 
yıldan 8 yıla çıkarmayı fikir itibariyle benim
senmiştir. işte şimdi ortaya atılmış bir ide de
ğildir, yalnız tatbikat itibariyle, bu memleketin -
taka!ti ve imkânı meselesidir, bizi şimdiye ka
dar tatbikata geçirmekte tereddüde götüren... 
Elbette geçmiş zamanların hesabını ela, şimdi bu | 
vekâletin mesuliyet makamında bulunduğum için | 
huzurunuzda ben ifade etmeye mecburum. Hiç- I 
bir arkadaşımda bugün ilköğretimin Türkiye'de 
ilerisi için, «Beş yılda kalkınması lâzımdır ve 
beş yıllık ilköğretim yeter» diye bana ifadede 
bulunmadılar. Bütün dünyanın gidişini ifade et
tiler ve bugünkü öğretimin beş yıldan öteye git
mesi gerektiğini hattâ altı yılın çoktan karar al
tına alındığını fakat tatbikata geçilemediğini 
söylediler. O halde mesele şimdi sadece sistemin 
keşfedilip bulunması veya benimsenmesi mese
lesi değil, memleketimizin imkânları ile zaruret
lerinin karşılaştırılması ve bunun gerçekleştiril
mesinin bir zaman içinde, usulü ile, bir sarsıntı
ya meydan verilmeden başarılması haline gelmiş 
bulunuyor. 

Bu meseleyi biz, 'biraz sistemi bozacağım 
ama konuşmamda, artık birbiri ile müselsel ol
duğu için o tarzda gideyim, 'b'öîıge yatılı (okul
larını da gerçekleş'tirime yoluna •gideceğiz. Böl
ge yatılı okullarını biz 8 yıllık yapıyoruz. Çün
kü yaptığımız 'tecrübelerle (görüldü ki evvelce | 
kurulmuş; olan 15 yıllık yatılı 'okulan bizim I 
maksadımızı temin edemedi, 5 yıl ama baba 
ocağından aldığımız '7 yaşındaki çocuklar bi
zim istediğimiz 'terbiyeyi alıyorlar, istediğimiz 
üslûba 'giriyorlar. Hem kız ve hem de erkek I 
çocuklar hem giyim itibariyle ve hem de ha.re- j 
ket ve edvar itibariyle.. Köyün en iptidai ,ye- I 
rinde Doğu vilâyetlerinde aldığınız çocuklar | 
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3 - 4 yıl sonra verdiğimiz ıterbiye ile (hepimi
zin imrenerek benimsiyeceği sevimli vatan ço
cukları 'haline ıgelelbiliyor. Ve 'bülbül gibi ak-
sausız 'Türkçe de konuşuyorlar. Bunları ben 
ezbere de söylemiyorum; gezdiğim yerlerde bu 
•okulları ziyaret ettim. Fakat lütfediniz, bir 
an 'düşününüz, 7 yaşında aldığımız bu çocukları 
5 yıl sonra 12 yaşında köylerine iade ettiğimiz 
zaman, <o muazzam amprik âlem. içinde yine bir
denbire kaybolacaklardır. Ve bizden aldıkları-
m ıçok kısa zaman içerisinde vermeye ve ken
dilerine o muhit gibi olmaya meetbur olacaklar
dır.' Hattâ kelimeyi düşüne düşüne kullana
yım, •'mahkûm, olacaklardır. 

Müsaade edin, ilâve 'edeyim: Adıyaman'da, 
böyle bir okulda kız çocuklarıyla konuştum1? 
sordum: «Ne olmak istiyorsun kızın?» «Ebe ol
mak istiyorum» dedi çoğu.. Mühim bir kısmı 
öğretmen olmak istiyor, bâzıları da doktor ol
mak istiyorlardı. 'Birisinin önünde durdu m: 
«(Kızım, sen de köye 'gideceğim de» dedim. «Git
mem.»' dedi. Görüyor musunuz, dâva inhiraf 
ediyor, fena istikamet'e gidiyor. O halde bu 
daha genç yaşta bulunan çocukları bu halde 
yetiştirme, bizim için iyi değil. Sayın Nihat 
Erim'in bu. nokta'da Ihakkı var. (Bu ilköğreti
min hemen 4 - '5 yıl arkasında meslekî yetiş'tir-
menin de buna bağlanması ve ona (göre bu ço
cukların T5 - 1*6 yaşlarında, taım yoğrulduktan, 
pişirildikten sonra 'hayata atılması lâzımdır. 
îşte bunlar, Cumhuriyetin, inkılâbın çoicukları 
olacak ve sizin istediğiniz dâva da (gerçekleş
tirilmiş olacaktır. 

17 vilâyette üçer olmak üzere bölge okulu 
açılması plânlanmıştır. 17 vilâyette 3 er böl
ge iokulu "'51. bölge okulu yapar arkadaşlarım. 
Her Iböllge okulunun öğrenci kadrosu 50 kişi
dir. Binaenaleyh eğer bu okulların hepisi de 
açılmış olursa şöyle böyle Devletin eline 25 bin 
köy ıç/ocuğu Ihemen hemen yetiş'tirme halinde 
•bulunacaktır. Bu kadar büyük ölçüde kütle 
'halinde hemen yetiştirme başlıyor 'demektir. 

Ben şahsan arkada şiarıma bu işin etüdedil-
mesini, maliyetinin de hesabedilmesini de rica 
ettim: 17 vilâyettin 20 ye iblâğ edilmesi üze
rinde duruluyor. Çünkü (bâzı vilâyetlerde böl
ge yatılı 'okullarımın açılması şartlarını haiz 
olan yerler vardır. Oralarda da açılacak olur
sa, bunların 20 'Vilâyete çıkarılması ve her vilâ-
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yet'te üç yerine beşe çıkarılmasının daha ha
yırlı olacağı kanaatine vardım. 

Bir -arkadaşım, bölge okullarının [Karade
niz kıyılarında açılmasının doğru olacağını söy
ledi. Bu köylerin küçfok 'köyler ve geniş is
kânlarının dağınık olımalsı bakımından doğru
dur. Fakat, bÖHge okullarının yapılışında yal
nız küçük köylerin ve iskânların dağınık olma
sı 'ölçü değil, aynı zamanda dil meselesi, âdet 
ve yeni 'hayatın yerleşmesi, kabul ettirilmesi 
dâvası da beraber olduğu için, evvelâ şimdi 
Doğu ve Güney - Doğu vilâyetlerimizden baş
lıyoruz. ümidederlm ki, bakımsız kalmış, şim
diye kadar ühmal e'dil'miş böyle dağınık nüfus 
yerleşmeleri olan yerlere kadar bunu teşmil et
mek imkânı olacaktır. Dört saati 435 kuruş 
idi, bir balhişiş parası dalhi değildir. Hiçol-
ma'zsa bu 10 liraya çıksın diye kanun teklifi 
yaptık, maalesef çıkmadı. Çıkar ise öğret
menin 'ders saatleri değerlenecek ve «öğret
men!» diye bağıran talebe de öğretmen bul
muş olacak. 

İlköğretimde ders saatleri birinci dönemde 
18 - 24, ikinci 'dönemde T5 - !24 dür. ıBunun da 
30 a çıkması suretiyle ders saatleri artsın, öğ
retmen tatmin olsun ve ders saatleri dolsun 
diye (bir kanun teklifi verdik; ilâ Maşaallah 
bunun da çıkmış olduğunu göremedik. Affmızı 
rica ederim, bu dâvaya Türkiye bundan 18 sene 
evvel başladı. 18 sene evvel köylü çocuklarının 
yetiştirilmesi için, ilkokuldan çıkan çocukların 
teknik ziraat ve teknik bahçivanlık okulları açıl
mıştı v.e bunlar bin kişilik kadro üzerinde idi. 

Yapılan plânları da 45 tane teknik ziraat 
okulu, 15 tane de teknik bahçıvanlık okulu idi. 
Hepsi açıldığı takdirde ve dolu olarak kadro
ları yetiştirilmeye alındığı zamanda, bütün Tür
kiye'de 65 bine yakın köylü çocuğu teknik, mes
lekî yetiştirmeye alınmış duruma gireceklerdi. 

Nihat Erim Bey arkadaşım, bu okullardan 7 
tanesi kurulduktan sonra, pek iyi hatırlıyacak-
lar, Başvekil Yardımcısı olarak Hükümette idi
ler, bu okullar artık kurulmadı, kaldı ve so
nunda soysuzlaşmaya doğru gittiler. Oradan çı
kanlara kanunun derpiş ettiği yardımlar ya
pılmadı. Hattâ, bunun kanunu biraz da antide
mokratik kanunlardan birisi olarak özet halinde 
zikredildi, itiraf edeyim ki, bu kanunu çıkaran 
bendim, hizmet eden bendim. Orada şöyle bir 
hüküm vardı: 
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«Bu okuldan çıkan çocuklar köye dönerler, 

başkalarının hizmetinde çalışmazlar. Bir tek he
def var ki, gözetmediğimiz, Türk köylüsünün 
çocuğu baba işletmesine dönsün ve kendi köyün
de amprik âlem içine teknik, yeni bir zihniyet
le, yeni bir meslek adamı olarak dâvasını pra
tik olarak ele alsın ve bu memleketin ziraati 
kalkınsın diye... 

Şimdi şunu arz etmek isterim sizlere, bugün
kü Hükümet aynı dâvayı ele almış, yalnız Maa
rif Vekâletinin diğer ilk mektepleri henüz daha 
yeni şartlara göre derlenip toplanmadığı için 
Millî Eğitim Bakanlığı tarım okullarını organi
ze. etme vazifesini kendi üzerine almamıştır, Ta
rım Bakanlığı bu mesele üzerinde uğraşıyor, 25 
tane bu okullardan açmayı kendi vekâletinin 
plânı içine almıştır. Zannediyorum bunlardan 
bir tanesi Van'da, birisi Mardin'de, birisi Urfa'-
da olmak üzere muhtelif yerlerde bu okullar 
açılmaya başlıyaeaktır. Hepimiz ümidedelim, 
Yüksek Meclis de bu tarzda bir yetiştirmeyi 
tasvibettiğine göre, köylü nesillerin, tabiî başka 
mekteplere gitmek istemiyenlerin, baba sanatın
da kalmak istiyenlerin kısa yoldan amprik sa
nat bilgisinden kurtarılarak, teknik meslek bil
gisinde Devlet eliyle yetiştirilip kendi baba oca
ğına iadesi, bizim için hem sosyal, hem teknik 
ve hem de ekonomik kurtuluşumuzun birinci yo
lu olacaktır diye düşünürüm. Bu dâvanın ta
kipçisi olacağım. Yüksek Meclisin bunu benim
semiş olması benim için âdeta sevindiricidir, 

| hattâ bir bahtiyarlıktır diyebilirim, 
Şimdi diğer okullarımız için Muhterem Oe-

I vat Dursunoğlu buradaki konuşmalarında kuv
vetle telâffuz ederek şunu ifade ettiler: 

«İlkokullar aktif olmaktan çıkarıldı.» dedi-
I 1er ve bu vesileyle köy enstitülerine temas etti-
I 1er. 
I Şimdi meseleyi şöyle konuşuyorum : Bizim 
I memleketimizde ilkokulların, köy enstitüleriyle 

münasebeti yok. Köy enstitüleri öğretmen ye-" 
tiştiren müesseselerdi. Bunları ayrı olarak mü
talâa ediyoruz. Ama, bütün ilkokullarımızın 
pasif yetiştirmede kitabî kelimesini kullandılar. 

Haklıdırlar, ama şimdi tamamiyle aktif bir is-
I' tikamete geçmişlerdir. Bütün yaptırdığımız ilk-
I okullarda uygulama bahçesini beraber şart ola-
I rak koyuyoruz ve çocukların sadece kitap bilgi-
I si verilerek yetişmelerini değil, bilâkis muhitle-
I rindeki hayatın gerektirdiği şekilde onların pra-
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tik oJarak meşgul edilmelerini do başlıca yetiş-
tirmo usul vo mevzuları arasında mütalâa edi
yoruz. 

Hecen sene burada programlar üzerinde ya
pılan seminerlerde arkadaşlarım bu mevzun tez
gâhladılar ve bizim ilköğretim dâvamız aktif bir 
hale gelmektedir. Ona hiç şüphe etmesinler, sa
dece kitabidir. A\ıw<x ben «onmak istiyorum şim
di, İKJyle bir yetiştirme sistemini istiyen ve çok
tan beri hayalini kuran ve hasretini çekenlerin 
bu memlekette öylıe ilkokullar bulunduğunu ve 
orada çocukların birbirinin omuzuna çıkarak 
ders dinlediklerini bir an için düşünüyorlar mıı? 
Bu memleket hangıi şartlar içinde bulunuyorV 
Ben bu memlekette yeni hizmetleri, yeni usulleri 
isterken, Türkiye'nin şartlarını ve Türk mille
tinin nesesitesinin, im.kanlar.mi karşı karşıya 
koyup ona göre bir armonik çıkar yol bulma
nın taraftarıyım. Sizlere şunu açık olarak arz 
ediyorum. Ve realist bir görüşle sizlerin azarı
nıza uğrayacağının da düşünerek, riskini de 'ka
bul ederek açıkça şunu söylüyorum k i ; biz 
dörtlü öğretimi üçlüye indirdiğimiz zaman bay
ram yaptık. Üçlüyü ikiliye indirdiğimiz zaman 
da sevincimiz ıka't kat oldu. 

Arkadaşlarımın gelecek sene ilkokullarda 
ikili öğretimi de kaldıracağız diye şimdiden 
eteklerim havaya uçuyor. Biz böyle zaruretler 
içinde çırpınıyoruz ve memleketimizin şartları 
böyledir. Biz bu mücadeleyi hiç kuvvei ıinâne-
viyemiz bozulmadan, hiç. ürkmeden kabul edi
yoruz, karaimsamıyoruz ila şartları... 

Şimdi bir sınıfta 90 İane çocuk ve onun kar
şısında bir tek öğretmen. Hangi pedagoga so
rarsanız sorunuz, «çılgınlık» diyecektir. Biz, 
affedersiniz bir ıinazoııist gibi, bir yanaya par
mağını sokup da ondan zevk alan insanlar gibi, 
efendim, bizim okullarımızda şu yoktur, bu yok
tur.. Evet efendim, 'böyledir ve hakikattir. Ama, 
bunun karşısında irkilnıiyoruz. Dörtlüden üç
lüye, üçlüden de ikiliye indik ve gelecek yıl 
ümidediyoruz ki, ikili de .artık şurada burada 
serpinti halinde kalacaktır. Bütün ilkokullar
da inşallah bir gün huzurunuzda, Maarif Ve
kili çıkacak, kimse o bahtiyar adam, size di
yecek ki «Bütün okullarda birli tedrisat yapı
yoruz» ve asıl o zaman Türk milleti bahtiyar 
olacaktır. 

Bundan sonira, üçüncü nihai merhaleden bi
risini daha size: arz etmek isterim : O da kâfi 
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i mekâne yaptırdığımız zamanda sınıflara hiç-

•olmazsa 40 çocuğu koyup, başına da bir öğret-
I ııneni, bir öğretmenin sesinin duyulacağı sını

fa - sözlerinin anlaşılacağı değil - hangi müşkül 
şartlar içinde çalışıldığını, bu öğretmen denen 
insanın Eyüp sabrı ile ve korkunç bir mihnet 
içinde vazife gördüğünü bir defa eğer memle
ketlin içerisinde vazifeyi alanların /kargısına çı
kıp da birer birer hizmetlerini koklıyacak olur
danız durumu, realiteyi daha iyi kavramış olur
sunuz. Ben bu ateı şeyi size anlatarak sakın 
kuvvei mâneviyesi bozuk 'bir insan durumuna 
düşımiyeyim. Hayır! Cesaretim vardır ve bu
nu yeneceğiz arkadaşlar! (Alkışlat') 

Arkadaşlarım diğer memleketlerle mukaye
se yaptılar; Bulgaristan böyle; Yunanistan 
böyle diye. Bu mukayeseler çok yapılır, yese de 
götürür bâzılarımızı! Hayır! Ben kendimizi 
kendimizle mukayese etmeyi vıe kendi derdimi
zi kendi imkânlarımız karşısına koyup düşün
meyi daha çok severim, beni affetsinler! (Bra
vo sesleri) 

Şimdi sizlere haber veriyorum; 12 bin kü
ftür köyümüzde okul da yok, o köyler öğretmen 
de görmedi. Fakat haber vereyim, bâzı arka
daşlarımın zannettiği gibi bu defa ilkokul öde
nekleri d;ığitilirken, 500 nüfuslu köylerden 
daha aşağı nüfuslulara dağıtılmamış diye bir 
ölçü kullanmadık. Arkadaşımı tatmin edeyim, 
asla böyle bir ölçü kullanmadık. 

ikincisi; bâzı arkadaşlarımın arasında §u haber 
İde şayi olmuş : «yolu olmıyan köylere okul 

yaptırmıyacağız» bâzı vilâyetlerde eskiden böy
le bir ölçüyü kullanmış. Katiyen buna mâni ol
dum arkadaşlarını. İrfan nurunu bu memleke
tin en. çetin gidilen köşesine kadar götürmek 
bizim hem vazifemiz, hem azıinimizdir. Bunu 
size sadece mıemnun olasınız diye söylemiyorum. 
Kendimi ağır bir vazifenin altına koyarak arz 
ediyorum. Binaenaleyh, bizim ilkokullarımı
zın yapılacağı 12 500 köyümüz olacaktır. 

Niçin olacaktır"? Evet bu yıl yatırımlar 
260 milyondur. Ama lûtfensinler, gelecek yıl 
320 milyondur, 1965 de 303 milyondur, 1966 da 
333 milyondur ve . 1967 de 5 nci yılda 555 mil
yondur. Dikkat ederseniz bu merhale merha
le yükselmektedir. 

Şunun yanında şu geliri de unutmamanızı 
rica ederim. Vakıa bugün hususi idarelerimiz 

[ takatsizdir, belediyelerimiz takatsizdir. Ümit 
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M. Meclisi B : 52 
ediyorum ki, Hükümet bunların da biraz var
lıklı hale gelmeleri için bir kanun lâyihası 
üzerinde çalışıyordu. Yüksek Meclis lütfede
ceksiniz, onların da biliyorsunuz, belediyele
rin yüzde 5 nisbetindeki varidatını ilköğreti
me hasretmeleri kanım icabıdır. Bunlar da 
koyduğu takdirde hizmetin reel olarak elde 
edeceği netice, mahsul o nisbette yüksek olur. 
Ama belki arkadaşlarım beni tenkidedeoakler, 
anmadan geçemlyeceğim: Türk köylüsünün ir
fana karşı susuzluğu o kadar derin, o kadar 
içten ki ; bundan on beş, yirmi sene evvel 
okul yaptırmaktan kaçman insanlar Vekâlet 
yerine kadar gelip, bugünkü Vekilin yakasına 
yapışıyorlar. Köylü ilkokul istiyen köy
lü ortaokul lise için bahsetmiyorum. O âdet 
artık, her zaman geliyorlar. Ama ilkokul yap
tırmak istiyen köylüler vakâlete kadar geli
yorlar, bizim köyümüze ilokul işitiyoruz» di
yorlar. «Taşı çekeceğiz, kumunu, çakılını çe
keceğiz» diyorlar. Ben açık olarak söylüyo
rum : Devlet Ibu parayı bütçesinden ayırıyor, 
size yük yüklemek istemiyor, diyorum. «Za
rarı yo,k, bizim mektep daha çabuk yapılsın, 
mamur olsun, daha büyük, daha şerefli mek
tep olsun biz çalışacağız» diyorlar. Bunu he
saba katmaz mısınız muhterem arkadaşlarım? 
Eğer biz Devlet ve milletçe yan yana çalışır 
ve bu hamleyi, şu ele geçen parayı reel 
olarak yerinde kullanırsak ben bedbin değilim. 
1972 yılma kadar biz 'bu memlekette okul ça
ğında bulunan çocukları okul içerisine almış 
olacağız ve bu Türk milletinin asırlık öğre
nim dâvasının sona ermesi demektir. Asıl bu 
büyük bir bayram günüdür aziz arkadaşlar. 

Şimdi, sizlere arz etmek istediğim bu okul 
yaptırma işinde bâzı arkadaşlarımın söyledik
leri gibi, pahalı çıkıyor meselesinde de al
dığımız tedbirleri Yüksek Meclise arz ede
yim. 

Bayındırlık Bakanlığı ile anlatma halin
deyiz. ' Biliyorsunuz Yüksek Meclis bu husus
la ilgili kanunda tadilât yaptı. Merkezin kont
rolü altında değildi. Bizim okullarımızı vilâ
yetler yaptırabilecektir. İsterse ihale ile -mü
teahhitlere verirler, isterse vilâyetler doğru
dan doğruya emanet yoluyle ve halkın yardı
mını da katarak yaptırabilirler. Biz burada 
merkezde okul yaptırılırken iş bölümü yap
tık. Okul yerlerini tâyin, hangi köylerde 
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yapılacağını tesbit ve aynı zamanda bunlara 
ne zaman başlanacağı vesaireyi Millî Eğitim 
müdürleri belli eder. Valilerin emri, nezareti 
ve mesuliyeti altında.. Okulun temellerinin 
atılması ve inşaatın yürütülmesi, kontrolü doğ
rudan doğruya Bayındırlık müdürleri tara
fından kontrol edilir. Valinin mesuliyeti al
tında ve bizim müfettişlerimiz ve bu işle ilgili 
bütün arkadaşlarımız bu işi takip ve /kontrol 
ederler, öyle bir plân hazırladık. Şimdiden 
okulların hangi köylere ve nerelere 'yapılacağı
na dair plân hazırlamış durumdayız. Bütçe
miz Yüksek Meclisinizden çıktığı andan itiba
ren ödenekler vilâyetlere (bildirilecek ve bü
tün vilâyetler harekete geçeceklerdir, öyle 
ümit ediyorum ki, çocuklarımızın içeri girip 
okumaları için Eylülün sonunda yeni ilkokul
lar hazır olacaktır. İnşallah benim yüzüm 
kara çıkmaz. Ama, bunun böyle olması için 
•aklın emredebileceği bütün tedbirleri almış bu-
1 ımuyoruz. 

Arkadaşlarım, millî eğitimin başlıca 4 me
selesi vardır: öğrenci meselesi, okul meselesi, 
öğretmen meselesi ve tedris vasıtaları mesel e-
sidir. 

Şimdi öğrenci meselesinde size arz edece
ğim bâzı rakamlar var, onları zikredeyim ve 
onlar üzerinde biraz durayım. Bizim mem
leketimizde nüfus şu anda her yıl bir 
milyon artıyor. Ona göre de Öğrenci miktarı 
artıyor. Biz, Türkiye'nin muhtaçoldüğu bü
tün ilkokulları yaptırsak dahi, arkadan ge'ien 
nesiller için onların okul çağına gelenler için, 
yeni okullar yaptırmaya medbur oluyoruz. Bi
naenaleyh; 'bizim okul yaptırma işimiz, de
vam edecek, yalnız mazinin bize yüklediği 
yükleri, on yıl içinde ortadan kaldırmış «Vlaca-
ğız. 

Köylerde şimdi bizim 42 840 dersane, şehir
lerde 17 '542. Yekûn dersane 60 bin o yüz kü
surdur. 

Yapılması lâzımlgelen dersaneler köylerde 
15 29*3 . dersane, şehirlerde 1 9$2 dersane.. 
17 2!5'5 dersane da'ha yaptırdığımız zaman 19*64 
yılı ihtiyacı karşılanıyor. (Bunu da 'biz l<9fi4 
deki plânın bu kısmı yapıldıktan sonra, 1972 
yılına kadar (karşılamış bulunacağız. 

Şimdi öğretmen dizerinde dııralcağım. 
İlkokul öğretmenleri, asil 'öğretmen 57 238 

kişidir. Yedek subay öğretmen 8 '347, muvak-
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kat 'öğretmen 6 641 kişi, eğitmen l2 674 kişi, ve
kil öğretmen 1 360 kişi ki Ibunlarm yekûnu 
76 '888 kişi tutuyor. Fakat asıl öğretmen, mes
lek adamı olarak bizim kadromuzda mevcu-
dolan 57 000 küsur kişidir. (Eğer bütün okul
ları yapacak olursak ilkokul öğretmenlerinin 
kadrosu İSO 'bin kişidir. 40 kişiyi bir sınıfa 
koyacaksınız ve dolu dolu öğretim yapacaksı
nız, 7 - 8 senelik yaptığımızı düşündüğünüz 
zaman da işin vüsatini ve 'hacmini bir tasavvur 
edin. istemek kolaydır; fakat bunun portesini 
hesabetmek ve ona göre işi, hazırlamak, tezgâh
lamak elbette biraz g'üç ve milletin takatiyle 
mütenasilbol'mak gerektir. 

öğretmen dâvasının 'bence, sadece bir ya
nı değil, üç muhtelif yanı var arkadaşlarım. 
Sadece sayı 'değil öğretmende, kalite dâvası 
vardır, öğretmenin istihdamı dâvası vardır... 

İzin verin bana, huzurunuzda, bu dâvayı ol
duğu gibi objektif bütün teferruatı ile bir de
fa sizlere arz edeyim. Biz şimdi sayıyı artır
maya çalışıyoruz. 70 tane ilkokul öğretmen 
okulu açtık. (Memleketimizde 70 tane ilkokul 
öğretmen okulu 'bulgun faaliyettedir. Eskiden 
olanların kadrolarını ıgenişlettik. Fakat bun
lar asıl 1965 den 1906 dan sonra dolu dolu 
mezunlarını vermeye başlıyacaklar. 1969 a 
doğru 9 bin, 10 bin melslekdatş kafilesi katıla
cak. Ondan evvel 4, 5 bin İrişi yelliyor. Bu 5' 
bin kişi yeni yaptığımız 'okulları rampl'âse edi
yor. O 'halde bizim öğretmen açığımız devam 
ediyor. Yedek su'bay öğretmenlere ihtiyacımız 
dalha /bir süre devam etmek (mecburiyetinde. 

Evet, mulhterem ark'adaşlar, öğretmenlik 
sokakta kazanılan meslek değildir. Sanattır 
ve ince 'bir 'sanattır. 'Herkeste kabiliyet yok
tur, onun için de. (Bâzılarında yaratılıştan ka
biliyet vardır, bâzıları da yetiştirmekle o ka
biliyeti inkişaf ettirirler. 'Ama biz isimdi ye
dek subaydan vekil öğretmen kullanırken 'bâ
zı arkadaşlarımız ve bâzı vatanda'şlarımız zan
nediyorlar k i ; biz asil 'öğretmeni bulduk ve 
onunla yetineceğiz. Yüksek huzurunuzda, Mil
let Meclisinin kürsüsünden ışunu ifade etmek 
isterim, ki, bmgüriün Maarif Vekili, 'bu (geçici 
kriz devresini savabilmek için. müracaat etti
ğimiz bu tedbiri bir nevi öğretmen bulduğu
muz iddiasına bağlıyacak adam değildir. Ama 
bu devre içerisinde 'hizmet etmiş bulunan 'genç 
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çocuklarımız, bunun donunda bize müracaat 
ederler de «bu mesleki 'ben sevdim, bana oku
ma ve !bu meslekte ıgelişme imkânını verin» 
derlerse, bunları okullarımuza alacaiğız ve ora
da öğretmen olarak yetiştirme ışanısmı verece
ğiz, Yoksa onları, asıl 'öğretmen saymıyoruz. 
Bir yanlışlığa malhal vermemek için evvelâ bu" 
Ihususu 'arz etmiş olayım. 

Bizim 'bütün kadromuzu doldurmak için 
okullarımızdan çıkacak öğretmenleri 'bekliyo
ruz ye 'bu da inşallah 1972 yılında, bütün Tür
kiye'deki ilköğretim okullarının hepsi, kadrola-
ırı öğretmenle dolmuş olacaktır. Bu kâfi değil. 

Maarif Vekâletine şu prensibi benimsettiği
mi zannediyorum, bütün arkadaşlarımın aynı 

, prensibi sonuna kadar muhafaza edeceklerine 
inanıyorum : 

öğretmeni okuldan mezun eder, cebine dip-
lo masum verir, hizmete tâyin eder ve ondan 
sonra Devlet ona arka'sıriı döner, onunla hiç 
meşgul olmaz, sadece 'hizmet ister. Hayır ar
kadaşlar!.. öğretmeni 'hayatı boyunca adım 
adım takibeder, onun yükselmesi, ıgelişmesi için 
ona şans verir, kurslarla bir derece daha yük
selmesi için imkân verir, da'ha yüksek mekte
be gitmesi için imtihan açar.. Onun yetişmesi
ne de imkânlar vermeyi düşünüyoruz ve bunu 
prensip yapmış bulunuyoruz. Binaenaleyh, öğ-
ı etmenin kalitesini hütün hizmeti 'boyunca yük
seltmek, Maarif Vekâletinin prensibi olarak 
benimsenmiştir. Ama asıl mühiım olan mesele, 
onun hizmet boyunca kendi hayatından emin 
olması ve rahat hizmet görmesidir. Birçok yer
de ifade ettim, izin verin huzurunuzda da ifade 
edeyim : Zihnen çalışan insanlar, maddi ma
işet kaygısı olursa 'böyle 'bir endişe yüreklerini 
burkarsa, o insanların iş randımanları düşük 
ve işlerinin kalitesi 'bozuk olur. Bu, ilmî kaide
dir, bunun dışında bir şey tasavvur edilemez. 
Binaenaleyh; ister istemez biz bu memlekette 
kudretimiz arttıkça öğretmeni kendi seviyesi
nin şart koştuğu standart 'hayat seviyesine uy
gun bir refaha ulaştırmak mecburiyetindeyiz. 

Bunu bâzı gazetelerde Maarif Vekâleti na
zarı itübara almıyor, veya bâzı ıma'hfillerde şu 
•bu düşünmüyor diye bir şeyler duyduğum za
man acı acı sadece 'gülümsüyorum. Bunu Ve
kil olduğum zaman düşünmüyorum. Ben de 
öğretmenlik yaptım ve artaokul öğretmenliğine 
50 lira üeretle tâyin edildim, iki yıl 50 lira üc-
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rette ka'ldıım. Bunun zevkini tatmış adamım 
ben! Bugünkü öğretmenin de yaptığı fedakâr
lığın derecesini ölçebilecek insanım. Bunun dı
şında* avukatlık yapanların, memleketin ta-
katımdan bihaber olan insanlar olduklarına kaa-
niim. (Alkışlar) 

Yüksek Meclisin huzurunda son olarak şu
nu ifade etmek isterim ki bu memleket, öğret
menlerini terfih edecektir. Vekâletimizde öğ
retmenin okuldan çıktıktan, emekliye sevk 
edileceği güne kadaır geçen hayatı; tâ vazife
ye tâyininden emekli oluncaya kadar geçen ha
yatı, terfileri, nakilleri, bundan sonraki maaş^ 
lan, ıçocuk zamları ve sairesini ihtiva edecek 
toptan bir kanun lâyihası üzerinde Millî Eği
timin Talim - Terbiye Heyetinde çalışılmakta
dır. Bu kanunu 1964 te çıkarabiliriz, tekemmül 
edecektir ve bu kanunu Yüksek Meclis bu mem
leketin ıstırabını yüreğinde hisseden ve feda
kârlığı vaktinde yapmasını bilen öğretmen 
ailesine lûtfedecektir, ona hiç şüphe etmiyo
rum. 

Bugün. Mecliste çok söylenmiş otlan, demin 
arkadaşlarımın da dile getirdiği üç kanun var
dır. Bunlardan 'birisi, öğretmenlerimizin saat 
ücretlerini tâyin eden kanun. Biliyorsunuz or
taokul ve lise öğretmenlerimize 4,5 - 5 lira 
üoret veriyoruz, Millî Eğitim Komisyonu bu 

.kanun râyihası üzerinde çalıştı ve bunu 10 li
raya çıkardı. Bütçe Komisyonunda lir. Ben 
'bunun hizmetçiliğini yapacağım. Hükümetimiz; 
ümidediyorum muvafakat edecek ve Meclis de 
lütfedecek, bu kanun çıkarılacaktır. İkinci 
bir kanun vardır; İntibak Kanunu. Bu kanu
nu da' çıkaracağız. Sebep ? Hukuk Devletinin 
geçmiş hakları iade etmek ana şiarı olmak ge
rektir. Bu kanun vaktiyle kalmış olan hakla
rın, öğretmene iadesine aidolan kanundur. Şu 
veya bu vesile ile kaybedilmiş hakları, intı-
'bak namı altında hepsini sıraya koyuyoruz ve 
Millî Eğitim Komisyonundan 'bu kanun da çık
mıştır. Bütçe Komisyonundadır. Ümidediyo
rum, Bütçe Komisyonumuzun, lütuf ve Hükü
metimizin müsaadesi ile bu kanunu da çıkara
cağız ve Öğretmenlerimizin hakkını vereceğiz. 
Lütuf değil. 

Üçüncü bir kanun lâyihası var : Bütün ar
kadaşlarım hatırlıyacaiklar, genç alanlar hâtı
rasını yüreklerinde yaşayacaklardır. 
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1 Bu memlekette ilk eğitim, öğretim dâvası 

de alındığı zamanda büyük hamleyi yapan şu 
eğitmenler "var, iyi kötü bugün elinizde 2 400 

. kişi kadar kaldı. Cefakâr, 'çilekeş, mihneti si
neye çeken ve her nevi yokluğa katlanabilen 
insanlar, bir tek şey istiyorlar : 23 - 24 yıl 
hizmet etmişler, bu memlekete, bize de emek
lilik hakkı verin diyorlar. Bu da Millî Eğitim 
Komisyonundan geçti, ümidediyorum ki, ;% 5 
leri biz ödiyeceğiz diyorlar, bu da çok bir şey 
değildir, bütçeye o kadar "büyük bir külfet yük-
lemez, bu kanunu da sizin lütfedeceğinize, ko
misyonun buna hayır demiyeceğine ben emin 
bulunuyorum. Onun için de komisyonda müda
faa edeceğim ve bütün delilleri getireceğim. 
(Alkışlar) 

Bu kanunları çıkardıktan sonra arkadaşla
rım, asıl büyük öğretmenlerin terfihine ait ka
nunu ümidediyorum ki, Meclislerimiz, önümüz
deki yıl verecektir ve bizim millî eğitim sefer
berliği ve ona ait mücadele bu defa büyük küt
lenin heyecanı, antuziyesmiyle iki Ikatlı bir ener
ji kazanacak ve hedefini bulacaktır. Ben bunda 
zerre kadar tereddüt etmiyorum; bilâkis buna 
güveniyorum da, hattâ... 

Arkadaşlarım, öğretim vasıtaları hakkında 
kısa da olsa malûmat arz etmek isterim. Ortaöğ
retimde ve liselerde, şimdi bana derseniz ki, ye
tiştirdiğimiz çocukları tam bu asrın icabettirdi-
ği ölçüde, bilgiyle ve kültürle ye.tiştirebiliyor 
musunuz1? Sizlere yalan söylemem, hayır diye
ceğim. ıSebep? Mekân yetmiyor, vasıta eksik, 
evet, öğretmen eksik. Arkadaşlarım tekrar et
tiler, artık popüler oldu, 8 bin küsur öğretmen 
eksik, öğretim vasıtaları eksik, lâboratuvarlar 
lise halinde, liseler de sınıf haline geldi. 800 kişi 
için yapılmış olan liseler 1 500 kişi alıyor. 50 
kişilik sınıfta 90-110 kişi okuyor. însan halkın
ca böyle birden sevineceği geliyor. Nasıl üremiş 
bu millet ve nasıl evlât «vermiş böyle, genç! 
Ama, bunları istediği gibi yetiştirmediği için 
anide yüreği burkuluyor. 

Şimdi, siz bana sorabilirsiniz, «bunu nasıl 
yetiştiriyorsun?» öğretmenin hünerine bırakı
yorum. Mümkün olduğu kadar bu yılki faaliye
timiz, yeni liseyi az kuruyoruz. Şarkta, Bingöl'
de, Muş'ta, filân... ötekiler hep tevsidir. Bir 

i pavyon daha ilâve, biraz daha tevsi.. Çünkü lise-
i lerimizin kadroları genişlemiştir. Oralara yeni 
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kadrolar ilâve ediyoruz. Tâ ki, biz aslında lâbo-
ratuvar olarak yapılmış olan kısımları serbest 
bırakalım, lâbora'tuvarları kuralım ve lâboratu-
varlarda yalnız kitapla çocuk yetiştiren değil 
ve Ikoltuğunun altında ders kitabiyle girip sı
nıfta kitaptan okuyarak ders veren veyahut üç 
çeyrek saat (konuşup giden öğretmen değil, lâ-
boratuvarda çocuğu ders üzerinde yetiştirecek 
ve sınıfta da onun izahını yapan bir öğretim 
şekli... Asıl bu bizim hasretini çektiğimiz. Anna 
bunun için mekânı yaratacaksınız, 'bunun için 
vasıtaları bulacaksın. Dikkat etti iseniz, 'bu yı
lın bütçesinde 11 milyon liralık bizim yapamı-
yacağımız, dışardan getirteceğimiz öğretini vası
taları, tahsisatı var. Bunların mubayaası yapı
lacaktır. Süratle lise ve ortaokulların lâboratu-
vai' malzemelerini tamamlanmaya çalışacağız. 
Fakat ondan daha evvel aldığımız güzel bir 
tedbirimiz var, inşallah çalışmaya başladığı za-
ıman giderek hepiniz görürsünüz, bir umum mü
dürlük 'kuruldu, bütün okulların öğretim vasıta
larını imal edecek. Fabrikası yapıldı. Demir ve 
ahşap ne kadar öğretim vasıtası varsa .'bizim ya
pabileceğimiz ne 'kadar öğretim vasıtası varsa 
yapıyoruz. Okullarımızı ısüratle bunlarla teçhiz 
edeceğiz. Yapamadıklarımızı da dışardan geti
receğiz, bunlarla teçhiz edeceğiz. Bir defa ilk
okuldan itibaren ortaokul ve liseyi öğretim va-
sıtalariyle teçhiz, ettikten sonra ve mekânı da 
verdikten sonra, öğretmen de arkadan yetişiyor. 
'Bütün hu öğretmenin ortaokulda, lisede ve ilk
öğretimde öğretmen okulları yeter derecede 
açılmıştır, önümüzdeki bu 1963 yılında 4 tane 
ilk öğretmen okulu daha açılacak, üniversite 
içinde iki yüksek öğretmen okulu ' açılacak. 
İki tane de eğitim en'stitüsü açılacak, böylece, 
plân tamamlanmış oluyor ve 1972 senesinde 
inşallah okullarımız 'buradan çıkacak çocukları
mızla tamamlanmış olacaktır ve o zamana yak
laştığımızda artık zamanın 'Millî Eğitim Baka
nına, !bu sistem de bozuk, lâboratuvarlar iyi 
çalışmıyor, burası eksik diye istediğiniz gibi, 
bugünküne de sorunuz. Mümkün olanı yapma
ya ^çalışıyoruz. Ama sıraya koyacağım, ilköğre
timde dörtlüyü üçlü, üçlüyü ikili, ikiliyi birli 
öğretime indirip 90 kişilik sınıfı kırk kişiye in
direceğiz. 40 kişiye bir öğretmen, sınıflara öğ
renim malzemesi ve çocuklarımıza da, bütün 
arkadaşlarımızın hedef tuttukları ve Atatürk'
ün bize vedia olarak verdiği «iyi insan, iyi 
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Türk» yetiştirme eğitimini de mutlak surette 
realize edeceğiz. (Alkışlar) 

Ben ibir lisede de 6-7 senedir Okul - Aile 
Birliği Başlkanlığı yapıyorum. Oradan da 'bir 
idem var, şunu ferahlıkla söylerim ki, çocuk
larımız, inanınız, a'sîl bir cevhere sahiptir. On
lara ne yapıyorsa bizim ortam yapıyor. Eğer 
biz dikkatli olursak, dünyanın en güzel üslup
lu gençliğini yetiştirebiliriz. Bu bakımdan okul -
aile birliklerini daha disiplinli çalışmaya ve 
okulu, öğretmenleri bilhassa, sadece ders veren 
öğretmen değil, aynı zamanda öğrencisinin ka
rakterini yapan, mimar olarak da yavaş yavaş 
işinin üzerine eğilmesine gayret edeceğiz; (Al
kışlar) 

Fen lisesi hakkında arkadaşım bir söz söy
ledi. Fen lisesi, evvelce Amerikalılarla anlaşıl
mış bir lisedir. 

Şimdi arkadaşlar, lise söyleniş itibariyle bel
ki bir sempati uyandırmaz gibi görünür ama, 
işin içi mühimdir. Bu lise, güzide, yüksek zekâ
lı çocukları fen alanında, bilhassa, matematikte 
ve tabiî ilimlerde zekâlarını geliştirmek, yüksek 
araştırıcı adamlar yetiştirmek için kurulmuştur. 
Tâ liseden itibaren, ve biz de bunun için feda
kârlık yapmıyoruz. Parayı Amerikalılar veri
yor. Okulun teçhizi Ford vakfı tarafından yapı
lıyor. Bizim öğretmenlerimiz yetiştiriyor. Bu 
kısmın ehemmiyeti belki ağır. Burada biz lise
lerde öğretmenlerin staj yeri olarak kullanaca
ğız burayı. Bizim lise öğretmenlerinin staj yeri 
olacak, burada staj görecekler, daha yükselme
leri için... Bu itibarla bu liseyi yadırgamayın, bi
zimdir; Amerikalılarla hiç münasebeti yoktur. 
Türk lisesidir. İngilizce falan tedrisatı yoktur. 
Tedrisat Türkçe olacaktır, ama fedakârlık biz
den değildir, yardım olarak yapılıyor ive bun
dan istifade edebileceğimizi ümidediyorum. 

Biraz da teknik öğretimden mâruzâtta bu
lunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım haklı olarak, bütçe
de ve yatırımda teknik öğretime ait büyük ha
cimli yatırım görmedik dediler. Madde itiba
riyle öyle. Yalnız şunu haber vereyim, bu yılı 
biz, teknik öğretim için büyük ölçüde hazırlık 
yılı olarak aldık. Bütün yatırımlar mevcut sa
nat okullarımızın eksikliklerinin\tamamlanma
sına hasredilmiştir. ıSmıflar, idare binaları mev-
cudolari bütün sanat okullarının sınıfları ve 
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sairesi yapılıyor. Kadroları genişletilecek. On
dan sonra atelyelerinin eksik kısımları tamam
lanacaktır. Bu bakımdan gelecek yıl asıl teknik 
öğretim kısmı daha kuvvetli hale gelecek. Bu
nunla beraber teknik öğretimde de bütün ya
tırım hamlesi vardır. 

Bir defa, üç tane teknik ' okul kuruyoruz,. 
Bunlar 'büyük, yüksek mekteplerdir. Birisi Zon
guldak'ta kuruluyor, maden mühendisliği şube
sini haiz, inşaat şubesini .haiz, elektrik şubesini 
haiz, tnakina şubesini haiz olacaktır. Elâzığ'da 
kuruluyor, o da kezalik büyük şubeleri haiz 
olacak. Öteki de tzmir'de kuruluyor. O ayrıca 
mensucat şubesini baiz olacaJk. Bunlar muhit
lerinde büyük hizmet edecekler ve çok kıymetli 
nesiller yetiştireceklerdir. Buna eminim. 

Bizim ticaret alanındaki meslek okullarımız
da da ticaret liselerini genişletiyoruz ve ticaret 
ve ekonomi akademilerinin de gelişmelerine hiz
met ediyoruz. Başınızı çok ağrıtmamak için bu 
kısım üzerinde fazla durmuyorum. 

Kız teknik okullarına da hususi bir ehemmi
yet atfediyoruz. Burada iki cümle ile bu saha
ya verdiğimiz ehemmiyetin sebebini arz etmek 
isterim. 

Bizim kız teknik okulları memleketin geliş
memiş yerleri için, mücadelesiz, yani hayatımı
zı yerleştirecek insanları yetiştirecektir. Kavga
sız ve aile hayatımıza tasarrufu getirecek mü
him müesseselerdir. Bütün kızlarımızı eğer bu 
okullarda yetiştirebilirsek, o zaman memleketin 
hem irfan seviyesi yükselecek, hem de iktisadi 
bakımdan mühim bir gelişme olacağına ben şah
san kaani bulunuyorum. 

Doğu vilâyetlerimizin kalkınmasında, hem 
kültür bakımından kalkınmasında, lisan itiba
riyle çabucak gelişmesinde, ilerlemesinde bu 
okullara hususi bir ehemmiyet veriyoruz. Bil
hassa kız akşam sanat okullarını yavaş yavaş, 
kız sanat enstitülerini de aralarda miktar itiba
riyle çoğaltacağız arkadaşlar ve kursları da ya
vaş yavaş muhite hazırlar hale getirmeye gayret 
edeceğiz. 
*' Muhterem Cevat Dursunoğlu güzel sanatlar 
üzerinde ehemmiyetle durdular. Burada bir iki 
nokta var, Yüksek Meclisin bu hususta Millî 
Eğitim Bakanlığının hangi noktalarda meşgul 
olduğunu bilmesinde büyük fayda var. Evvelâ, 
Güzel Sanatlar Akademimiz, hakikaten onu dü-
zenliyecek mevzuattan mahrum bir haldedir. 

17 . 2 . 1963 0 : 2 
Elimizde yeni bir kanun lâyihası tekemmül et
mek üzeredir. Hemen bütçeden sonra Yüksek 
Meclise sunacağız ama, sadece istanbul'daki Gü
zel Sanatlar Akademisi için kanun değil, Türki
ye'deki güzel sanatlar akademileri Kanunu. 
Yüksek Meclis, böyle bir kanunu çıkarırsa hi
ni hacette, Ankara'da diğer birisi ihtiyaç halin
de, tzmir'de diğer birisi; gerekirse ileride Erzu
rum'da kurulma imkânları hâsıl olsun. Böyle 
bir kanun lâyihasını huzurunuza getirmek is
tiyoruz. » 

Cevat Dursunoğlu arkadaşımızın dokunduğu 
oradaki öğretmenlerin akademik kariyere gir
meleri için imkân verme mevzuu da bu kanun
da derpiş edilmiştir. Bu hususta takdir Yüksek 
Meclisinizin olacaktır. Burada müzakere edilir
ken elbette bir neticeye varılacaktır. 

Ama, bizim Cumhuriyetten sonraki sanat ha
yatımızda yüz ağartıcı inkişaflar, itiraf edelim, 
sahne hayatında da görülmüştür. Büyük inki
şaflar oldu, memleket evlâtlarından şahsiyetler 
yetişti ve hâlâ da bu milletin buna ait olan ka
biliyetlerinin yalçınlarda büyük verimler vere
ceğine insanı inandırıyor. Ama düzenler eski, 
biraz himmet istiyor. 

Konservatuvarın yeniden yapılması lâzım ar
kadaşlar. Kanununu yeniden çıkarmak lâzım
dır. 

Burada da nıevzuubahsoldu, birçok arkadaş
lara da bir bildiri dağıttılar, opera, tiyatrodan 
ayrılacak, bale ayrılacak.. Bunların kanun lâyi
haları üzerinde çalışılıyor, Yüksek Meclise bunu 
sarih olarak arz etmek isterim. Bunları sırf ayır
mak için ayırmıyacağız, imkânlarını ve şartları
nı hazırlıyarak her birisinin aksamadan gelişme
sini sağlamak şartiyle ayıracağız ve bu takdir
de memleket için hayırlı olabilir, bu kanun lâ
yihaları huzurunuza gelip çıktığı zaman İnşal
lah bu mesele de halledilmiş olur. 

Cevat Dursunoğlu arkadaşımızın temennile
ri arasında, bu eski eserlere, müzelere, ait bir 
temenni daha var; ona ait kanunu ben vekâ
letlere sevk etmiş bulunuyorum: Sarayların mü
ze haline getirilmesi... Meclis Başkanlığı öyle bir 
temayül gösterdi, «Acaba Millî Eğitim Bakanlı
ğı bu Millî Sarayları kiymetlcndirem.cz mi?» 
diye bir tetkik yaptırdım. Böyle bir düşünce 
var. Kulanılmıyacak olanları bu maksatla müze. 
haline getirmek ve onlardan istifade etmek 
memleket için hayırlı olacak ve müzeleri de 

— 163 — 

http://kiymetlcndirem.cz


M, Meclisi B : 52 
mütedavil sermayeli hale getirip ona göre çalış
tırmakta bir faide umuyoruz. Buna ait kanun 
lâyihası da yakında Meclise gelecektir, takdir 
sizlerin olacaktır, elbet kararı sizler vereceksi
niz. 

Arkadaşlar, memleketimizin gömülü servet
lerinden bütün bu tarihin toprak altında kalan 
eserleri var. Bir kısmı dışarıda, bir kısmı yer 
altında 

«Turizm, turizm» diyoruz, turizmin unsurla-. 
rı nelerdir? Üç tanedir: Biri tarih, biri tabiat,. 
biri de cemiyettir. 

Tarih, eğer biz eserlerini oraya 'buraya at-
mışsak ve perişan halde ise onları yabancıya 
göstermekle kendimizi temhir ederiz. Eğer ta
biatı yıkmışsak, harap etmişsek, yabancıya gös
termekle yine kendimizi teşhir ederiz. Turizm
de evvelâ bunlar üzerinde davranmamız lâ
zımdır. Ama turizmde büyük kaynağı işlemek 
için asıl yeraltı gömüler var, tarihî eserler, bü
yük kazılar niyetindeyiz. Şimdi biz eski eserler 
kısmında güzel bir program hazırlıyoruz, önü
müzdeki yıllarda inşallah biraz fazla para is-
tiyen iştir bu, bu kazilarlada yeraltı hazine
lerini toprağın üstüne çıkarmak ve memleketin 
birçok yerlerine turist celbetmek için bu eser
leri mahallî müzeler kurarak gelecek ziyaret
çilere de arz etmek yerinde olur. Hem de ne
sillerimizin faydasına olur. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Yüksek Meclisin daha evvel alm.ş olduğu 

karara göre saat 18,00 de Birleşime ara ver
mek mecburiyetindeyim. (Devam sesleri) Bir 
dakika efendim. Balkan konuşurken müdaha
le edilmez, herhalde bir diyeceği var. 

Sayın Bakan, eğer konuşmanız 5 - 10 da
kikada bitecekse müzakereye devam edelim, eğer 
daha çok -sürecekse lütfen bildiriniz, birleşi
me ara verelim. 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATÎPOĞLU (Devamla) — Eğer sayın millet
vekillerinin soruları yoksa bitireyim efendim. 
(Devam sesleri) 

BAŞKAN — Konuşmanız 5 - 10 dakika için
de bitebilecek ise 'devam edelim, yok eğer uzun 
sürecekse mütaakıp oturumda devam edelim, 
çünkü geceki oturum davar . Onu siz takdir bu
yurun. (Devam sesleri) 
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MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI iŞEVKET RAŞÎT 

HATİPOĞLU (Devamla) — Peki 5 - 10 dakika 
daha devam edeyim. 

Şimdi memleketimizde bulunan tarihî eserle
rin birçokları bugüne kadar ihtimam görmemiş 
arkadaşlar. Birçoklarımız seyahatlerimizde ras-
lamışsmızdır, bâzıları perişandır, haraptır. Ya
bancı baktığı zamanda bize iyi bir kıymet hük
mü vermez. Buna anlıyan insanların yüreği ya
nar, sizlerinki öyledir. 

Ben şimdi bir tedbir alıyorum : Etrafını tel 
örgülerle çevirip insanların ve hayvanların ma
zarratından kurtarmak, arkasından temizlenme
sini temin etmek, ondan sonra inşallah, daha de
ğerli eserler için restorasyona gitmek ve saire... 

Ünesco bize bâzı değerli eserlerin restoras
yonu için yârdım da yapıyor, onun da peşinde
yiz, eğer oradan da bir yardım alabilirsek bizim 
Antalya gibi, Ege mmtakası gibi, bâzı kıymetli 
eserlerin olduğu yerlerde icabeden tamir ve res
torasyonu yapabilirsek turiste, yabancıya pre-
zante edebileceğimiz güzel eserleri meydana çı
karmış olabiliriz. 

Zannediyorum ki, Cevat Dursunoğlu'nım te
menni ettiği şeyler ifade edilmiş oldu. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Türk tarihî 
eserlerini de bu arada unutmıyalım. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATÎPOÖLU (Devamla) — Hepsi dâhil. Bütün 
Selçuk, Osmanlı'lar, daha eski devirlere aidol-
mak üzere hepsini kül halinde alıyoruz. Zaten 
Topkapı Sarayını bir taraftan restore ettiriyo
ruz. Bütün bunları sıra ile ele alıp memleketin 
tarihini, kültürünü ayakta tutmak için elden ge
len gayreti, ihtimamı göstermeyi düşünüyoruz. 

Bölge tiyatroları mevzuu : Arkadaşlar ben, 
tiyatroyu sadece dinlenme vasıtası, kültürlü in
sanların bir zevki olarak addetmiyorum. Tiyat
ro, bir halk eğitiminin birinci sınıf vasıtası sa
yarını. Eğer iyi kullanılırsa tiyatro, halk ter
biyesinin geliştirilmesi bakımından en güzel va
sıtalardan birini teşkil ediyor. Hazırlanmış bir 
Bölge tiyatroları Kanunu var. Eğer Yüksek Mec
lis tatilden evvel, Marttan sonra müsaade eder*. 
se bu kanunu sevk edeceğiz. Çünkü, bâzı vilâ
yetlerimizin hemen hemen tiyatroya yakın saha
ları vardır. Oralarda Batıda da bu bölge tiyat
rolarını kurmak ve buradan ekipler yollamak, 
zaman zaman o vilâyetlerdeki halkımızı da bu 
sahneden faydalandırmak, bizim başlıca hizmet 
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konuları arasına alınmış bulunmaktadır. İnşallah 
kanun çıktıktan sonra o faaliyetleri de göste
rebileceğiz. 

Müzik kısmında elimizde bir Flârmonik Ri-
yaseticumhur Orkestrası var. Geçen sene memle
ket içinde bir tur yaptı, Doğu illerine kadar git
ti. Oralarda halka konserler verdi, memnuniyet
le karşılandı. Bu sene aynı turu yapacak, fakat 
ondan evvel Şimal memleketlerine çağrılmıştır, 

. oralarda bizim yetiştirdiğimiz sanatkâr çocuk
larımızın gösterileri var... Biliyorsunuz muvaf
fak olanlardan üç tanesi, t dil, Suna ve diğeri, ha
kikaten yabancılar arasında da bizim sanat de
hamızın bir temsilcisi oluyorlar, inşallah bu mil
letin sanat jenisi ihtimam gördükçe ve gittikçe 
gelişecek ve daha büyük kıymetlere erişecektir. 
Bu yönden bunlara verilmesi gereken kıymeti 
Meclis hiçbir zaman esirgemiyecektir. ümidinde
yim. 

Bâzı arkadaşlarım İmam - Hatip okullarına 
dokundular. Bu dâvada bâzı arkadaşlarım tah
min farkları var. Ben meseleyi açık olarak hu
zurunuza şöyle koyayım : 

Bu yurdun neresinde olursa olsun bir cemaat 
ünitesi bir imama ve bir hatibe muhtaç mıdır 1 
Eğer muhtaç ise ve bu tesadüfen şunun bunun 
tarafından tedarik edilip o hizmeti yapmaya se
yirci kalnııyacaksa, onu tehlikeli görüyorsak 
bunun devlet eliyle ve onun kontrolü altında 
mümkündür. Bizim anlayışımıza göre her nevi 
irticaa karşı mukavim, müspet ilimler kültürü
nü almış, sağlam inkılâp ruhu ile yuğrulmuş in
sanlar yetiştirmek, hayırlı kurtuluş yoludur. 
(Bravo sesleri). Yüksek Meclise bunu arz etmiş 
olayım. (Alkışlar) Yok bu da zararlı diyorsanız 
o zaman yapılacak bir şey yoktur. Arkadaşlar, 
açıkça konuşmak isterim : Bugüne kadar bu iş 
cemaatın elinde kalmıştır. Dernekler, okulları aç

mıştır, dernekler talebelere bakmışlardır. Ye
dirmişlerdir, içirmişlerdir. Ama bunlar elbette 
eğitimci değildirler, elbette iyi bakamamışlardır. 
Ve ne inzibat sağlıyabilmişlerdir ne de bizim 
anladığımız zihniyeti yaratabilmişlerdir. Şimdi, 
bu bütçe ile ilk defa para koyuyoruz. 

Bâzı 'arkadaşlar söylediler ve bâzı gazeteler 
yazdılar, lâiklikle hiçbir dokunaklığı yoktur. 
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Bu lâikliği koruyan bir anlayışın bekçiliğini 
yapan bir anlayışın hareketidir. Aksi takdirde 
başıboş bırakmakta tehlike dalha büyüktür. Eğer 
biz aydın insanlar yetiştirmek istiyorsak bu 
Devletin elinde, Maarif Bakanlığının inzibatı al
tında olacaktır ve bunlar sağlam müsbet ilim 
kültürü alacaklar ve sağlam bir inkılâp tarihi ve 
inkılâp kültürü alacaklar, rejim terbiyesi göre
cekler, ona göre de dinin hikmetlerini bilecek
ler ve memleketin aradığı adam olarak hizmet 
edeceklerdir. (Alkışlar) Ben bu anlayışta ve bu 
hizmet peşindeyim. Yoksa mesele o kadar basit 
değildir, bu çok zor bir iştir. Onun için bu me
selenin şurasından, burasından çekilmesini hiç
bir zaman doğru bulmam. Bunu gayet ciddi ve 
nazik bir mesele olarak ele almak lâzımdır. Ba
kın şimdi bir yerde bir aksülâmel oldu, belki 
de kapıyacağım oradaki okulu. Bunda hiç mü
samaham yoktur. Günkü bir okulun tamamen 
benim istediğim yönde olması ve inkılâp esasla-
riyle çocukların yetiştirilmesi lâzımdır. Bu iti
barla Meclisi Âlinize bu husustaki maruzatım 
bundan ibaret oluyor. 

Şimdi, 26 tane okul vardır. Bunların bina
ları yapılıp da talelbeler muntazam ıbir halde 
pansiyonları içine girmiş, iyi bakılır hale gel
miş ve üslûp itibariyle de terbiyeleri bizim di
ğer yatılı okullarımız gibi olacak ve heribiriniz 
gittiğiniz takdirde hiçbir fark olmadığını' göre
ceksiniz. Bu hale 'getirmek bizim vazifemizdir. 
Böyle olduğunu görünce hepiniz de rahat ede
ceksiniz. Yoksa arkadaşlar, bu memleketin köy
lerinde, kasabalarında cemaatin kılavuzluğunu 
yapan kimseler, sizin arzu etmiyeceğiniz insan
lar olacak ve bunun önüne de geçemiyeceksiniz. 
İşte o zaman tehlike büyük olacaktır. 

Daha fazla başınızı ağrıtmıyayım. Sözlerimi 
burada ıbitirm'ek istiyorum. Emirleriniz varsa 
emrinizdeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Umumi ve 
sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 20,00 de toplanılmak üze
re birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati ; 18,10 



KATÎPLER 

Ü Ç Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 20.00 

BAŞKAN — Başkanvdkili Ferruh Bozfbeyli 

Vefa Tanır (Konya), Mithat Ştilkrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — 'Oturumu açıyorum. Çoğunlu
ğumuz vardır. Müzakerelere devam ediyoruz. 

Millî Eğitim 'Bakanından sual sormak isti-
yeu arkadaşlıarımız varsa, isimlerini tesbit 
edelim. 

'Buyurun Sayın Bakan, lütfen kimsiye 'bu
yurun efen'dim. İlk soru 'Faruk ISükan'indir. 

FARUK 'SÜ.KAN ('Konya) — Ef endim, be
nim sualim, NATO bursuna, aittir. NATO Ba
kanlar Konseyi 'tarafındau üye memleketler* 
arasında ilmî ve teknik iş 'birliğini sağlamak, 
ilim 'adamı ve teknik personel adedini artırmak' 
maksadiyle kurulmuş 'bulunan NATO ilim Ko
mitesi (tarafından hazırlanan programa ıgöre, 
memleketimizde 19160 yılı için 148 400 dolar; 
1962 için '3216 '600 dol'âr, TÖ03 için İ296 '«00 do
larlık burs verilmesi kararlaşırılmi'ştı. Acaba 
bu burslar temin edilmiş midir, edilmişse, 
kimlere ve hangi müesses'elere verilmiştir: 

İkinci sualim, yine NATO İi'iııî 'Komitesi üye 
memleketlerde ilmî araştırmaları teşvik maksa
diyle üniversite ve 'diğer ilim. müesseselerine 
araştırma projeleri 'vermektedir. Bizim 'üni
versite] erim ize ve ilim kurumlarımıza bu tarz
da projeler verilmiş imidir? Verilmiş ise hangi 
müesseselere verilmiştir:? Ve mahiyetleri ne
dir? 

Üçüncü sualim: Yüksek vasıflı ve milletler
arası değer taşıyan sanatkârlara verilen sanat 
mükâfatı alcaba ilim sahasında da isim yapmış 
keşiflerde bulunmuş ş'öhret yapmış 'Türk ilini 
adamlarına da teknik mükâfatı 'olarak veril
mesi hususunu hedef tutan 'bir kanun tasarısı
nın getiri İanesi Vekâletçe düşünülmekte midir? 

Bu üç sualimin cevabını rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET UAŞİT 

HATİBOĞLU (Manisa) — Diğer sualler de so
rulsun; hepsine Ibirden cevap vereyim. 

BALKAN — 'Sayın Ali Ahsan Ballım. 
ALİ İHSAN BALIM '((Balıkesir) — «aynı 

Başkan, benim suallerim 'daha ziyade üniversi
telerle alâkalı'olacaktır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi diğer üni
versitelerden farklı ve ınıüriıtaız bir statüye ta
bidir. Şöyle ki, bu üniversitenin 'bütün harca
maları, 2490 sayılı Kanunun dışındadır ve he
men her sene 80 milyonun üzerin'de bir inşaat 
tahsisatı • alabilmektedir. Halbuki Erzurum 
Atatürk Üniversitemiz 2 rtfityonlük 'bir ilâve 
talhsisat alabilmek için, muztar durumdadır ve 
bu arzusu is'af edilmem ektedir. 

Yine bir soru, Anayasamıza ^öre, bütün 
üniversitelerin muhtar olnrası gerekirken, Or
ta, - Doğu 'Teknik Üniversitesi neden bu statü
ye ta'bi değildir? Burada öğretim ka'drosu, 
bambaşka kıstaslara, ığöre, hattâ keyfî diyebile
ceğimiz !bir şekilde tanzim, 'edilmektedir. Me
selâ 'bir 'asistan bu üniversitede, -bir profesör 
muamelesi görmektedir. Bir mühendis burada 
bir profesör gibi ders ve rehil'm ektedir. Bu hu
susların izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kadircan 
Kaflı. 

KADİROAN KAFLI (Konya) — Efendim, 
öğretmenler arasında öğretmen okullarıntla ko
münizm telkinleri yapıldığı söyleniyor. Mer
hum 'Reişat Şemsettin ISirer ve merhum Tevfik 
ti eri zamanında tedbirler alınmış tasfiyelere 
geçilmişti. Şimdi de bu ıcereyan mevcuttur, 
bunun için bir çare düşünülüyor mu? 

İkincisi, 'Güzel ISanatlar Akademisi öğreni
mi klâsik lolnrak 'lâzımdır. Bu'ğün birtakım sa
pık sanat cereyanları tedris a!dı altında gfıya' 
öğretiliyor, ediliyor ve müessese tereddiye uğ
ratılıyor. Bu müessesenin tereddiden kurtarıl
ması. düşünülmüyor ımu? 

Ö. ZEKÂİ DORMAN (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
Ö. ZEKÂÎ DORMAN (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, eldeki tüzüğe göre, milletvekille
ri bulundukları yerden ancak kısa sualler tev
cih edebilirler ve bunu da Bakana değil, Baş
kana tevcih edebilirler. Uzun sualler, üyeler ta
rafından ancak bu kürsüden tevcih edilir. Ba
kan o sırada yerinde oturur; yanındaki müşa-
virleriyle kanuşur, gerekli notlarını hazırlar, on
dan sonra size arzı cevabetmek fırsat ve imkâ
nını bulur. 

Tüzüğün bu şekilde tatbikini rica ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sual her 
zaman sorulabilir ve Reis müsaade ederse - ki, 
içtüzük de böyledir - bir kimse oturduğu yer
den sual sorabilir, içtüzükteki hüküm Reisten 
sual sorar değil, Reise hitabeder şeklindedir. 
Kaldı ki, bunların dışında her hangi bir mua
mele de yapılmamıştır. 

Sayın Kâzım Arar, suallerinizi sorunuz. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Geçen sene 

Millî Müdafaa bütçesi müzakere edilirken, Sayın 
Millî Müdaafa Bakanına Çankırı Atış Okulu

mun Tuzla'ya nakli münasebetiyle, şimdi metruk 
bulunan binanın, halen Millî Müdafaa hizmet
leri dışında kalmış olması itibariyle, bu binala-

•rm bir başka bakanlığa devri düşünülüyor mu, 
diye bir sual tevcih etmiştim. 

Sayın Bakanın verdiği cevapta, hizmetimiz 
dışında kaldığı takdirde Millî Eğitim Bakanlı
ğına devri düşünülüyor demişlerdi. Bir sene zar
fında Millî. Savunma Bakanlığı ile Millî Eğitim 
Bakanlığı arasında koordine bir çalışma yapıl
mış mıdır? Böyle bir devir vâki mıdır? Vâki ise 
Millî Eğitim Bakanlığı bu binayı hangi hizmet
lerde kullanacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Şu 

veya bu sebeple vazifesinden alınmış eğitmenle
rin ve bilhassa 27 Mayıstan sonra mahkemeye 
verilmiş bulunanların işlerine nihayet verilmiş
ti. Bunlardan beraet edenler Millî Eğitim Bakan
lığına tekrar vazifeye alınmaları hususunda ta
lepte bulundukları zaman 1948 senesinde Millî 
Eğitim Bakanlığınca yayınlanan bir tebliğ esas 
alınarak, «her ne suretle olursa olsun, vazifeden 
ayrılanlar vazifeye alınmaz» diye bir tebliğ 
var. Bu tebliğe dayanılarak vazifelerine iade 
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edilmemektedirler. Beraet etmiş bulunan ve iş
ten çıkarılma durumu zail olmuş bulunan eğit
menlerin vazifeye alınması hakkında ne düşü
nülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Naim Tirali. 
NAlM TlRALl (Giresun) — Sayın Bakan 

konuşmanızda Millî Eğitim meselelerimizin ne 
acıklı halde olduğunu, ihtiyacımızın ne kadar 
büyük ve çaresiz olduğunu gayet geniş ve et
raflı bir şekilde izah ettiniz. En büyük derdi
miz, öğretmen noksanıdır. Millî Eğitim mesele
lerimizin bir numaralı hal şekli, bugün için bol 
miktarda öğretmen yetiştirmek, kaliteli ve ehil 
öğretmen yetiştirmektir. Ancak bunu sizlerde 
takdir edersiniz ki, öğretmenlerin maddeten ve 
manen tatmin edilmeleriyle mümkündür. Kür
süden belirttiğiniz şekilde, öğretmenlerin inti
bak kanunu teklifi, köy eğitmenlerinin kişilik 
haklarını temin edecek olan kanun teklifi ve bir 
de ders ücretlerini artıran kanun teklifleri ki, 
bunları üç madde halinde belirtmiştiniz. Zatıâli-
niz bu teklifleri bir başarı olarak ifade etmişti
niz. Halbuki bu üç teklif de milletvekilleri ta
rafından getirilmiştir. Bu üç teklifte komisyon
larda - bendeniz de şahsan Millî Eğitim Komis
yonunda hazır bulunduğum bir sırada bu sabit 
oldu - Bakanlık mensupları tarafından bu tek
liflerin bâzı kısımları üzerinde müşkülât ileri 
sürmek suretiyle komisyon zor bir durumda bı
rakılmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen sualinizi açık olarak so
run, fikir beyan etmeyin. 

NAlM TlRALl (Devamla) — Efendim; bu 
durum muvacehesinde, öğretmenlerin maddî du
rumlarını biraz daha iyileştirmek ve öğretmen
lik meslekini cazip bir meslek haline getirmek 
için--çalışanlar daha çok milletvekilleri olmuş
tur. . 

Bu durum muvacehesinde acaba Bakanlığın 
öğretmenlik meslekini maddeten ve manen ca
zip bir şekle sokmak için çalışmaları var mıdır? 
Bu hususta ne düşünülüyor? Bunun izahını rica 
ediyorum. 

ikincisi, konuşmanızda birkaç defa köy ens
titülerinden bahsettiniz. Köy enstitülerinde ak
tif metodun ilköğretimde uygulandığını söyle
miştiniz. Bakanlık köy enstitülerinde en başarılı 
bir şekilde yurt çapında gerçekleştiren, yeniden 
ilköğretimde ve ilkokullarda köy enstitülerinin 
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metotlarının (kullanılıp, kullanılmıyacağı hu
susunu ve köy enstitülerinin aktif metotla ça
lışmaları hakkında Bakanlık fikrimin ne oldu
ğunun lütfen açıklamalarını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, sonaca
ğınız hususlar lütfen birer sual şeklinde ol
sun. Buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İstanbul'
da 3 - 4 seneden (beri 4 - 5 lisede filim ile fi
zik dersleri verilmekte imiş. Bu şekildeki ted
risatın takip ile görevli fizik müfettişinin ça
lışmalarının Verimli olmadığı öğrenilmiştir. Ay-
<rıea bu şekildeki tedrisata devanı edilecek mi
dir, edilmiyecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Muslin Göreııtaş, sualle
rinizi sorunuz, buyurunuz. 

MUSLlH GÖRENTAŞ (Van) — Atatürk'
ün vaisiyetinde de belirttiği gibi, 'Van'da, bir üni
versite kurulması hakkında acaba bakanlık 
ne düşünmektedir. Bugün için Van'da bir üni
versitenin açılmasını Muhterem Bakanımız za
ruri görmekte midir. Bunun zabıtlara geçmesi 
için şahsi mütalâalarını beyan etmelerini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın ismail Ertan. 
İSMAİL ERTAN (Denizli) — Efendim; 

istanbul Tıp Fakültesi hocaları arasında bir 
anlaşmamazlık mevcuttur. Bu ani aşmanı azlık 
tedrisatı .sekteye uğratmaktadır. Bakanlık bu 
hususta ne düşünmetıkedir? 

BAŞKAN — Sayın Yahya Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (içel) — Efendim; 

bakanlığın kültür ıbakanlığı hakkında bir dü
şünceleri var mıdır1? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vekil. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RA-

ŞlT HATlPOĞLU (Devamla) — Efendim; 
önce kısaca NATO bursları hakkında mâru
zâtta bulunmak istiyorum. NATO bursları ba
kanlığımıza bağlı değildir, Hariceye Vekâleti 
tevzi etmektedir. Binaenaleyh; Hariciye Vekâ
leti bütçesi müzakere edilirken o zaman bu 
mevzu konuşulabilir. 

Ayrıca araştırma müessesesi için Teknik 
Üniversitemize henüz Am'erikalıla>r tarafından 
bir proje gelmemiştir. 

Sualleri tam sıra ile kaydetmediğim, için 
rasgele mâruzâtta bulunacağım. Mazur gör
menizi rica ederim. 
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önce Çankırı'daki binaların millî eğitime 

devri mevzuunda biz Millî Eğitim Bakanlı
ğının birçok yerlerde inşa edip bitirdiği veya
hut inşaya başlayıp da yanda bıraktığı bina
ları veya ta'hliye edilen binaları alıp eğitim 
ve öğretim hizmetlerinde kullanıyoruz. Nite
kim Demirci'de bir okulu aldık, şimdi tadil 
ederek bir öğretmen okulu haline getirece
ğiz. Çankırı'daki mevzu için henüz daha Millî 
Savunma Bakanlığından bize devri için bir 
va.it almış değiliz. Bazan Millî Müdafaa Ba
kanlığı bu binaları ileride kullanmak için, 
rezerv bir halde tutmaktadır. Nitekim, başka 
yerlerdeki bâzı binalarını istediğimiz vakit, 
bize menfi bir cevap verilmişti. Belki sonra
dan kul'lanamıyıacakları (kararına varırlarsa, 
bunların tekrar devri imkânı hâsıl olabilir. 

Eğitmenlerin tekrar m e si eke tavdet etmeleri, 
tâyin edilmeleri mevzuuna gelince : Bunlar 
umumiyetle meslekten, ayrilmıiş olanların da 
şimdi tekrar (bu meslek e ginmek için mü raca at-
İcri vâki olmaktadır. Bunların mühim bir kıs
mı. emeklilik haklarını elde etmek için gelmek 
istedikleri zehabı hâsıl oluyor, pek bunların 
tâyin, cihetine gidilmemektedir. Mamafih, ev
velce bu arkadaşların çok emekleri geçtiği için, 
kendilerini de 20 - 25 sene bu hizmete vakfet
tikleri için vazifeye ihtiyaç duyulan şu devre 
içerisinde henüz ayakta olan bu arkadaşların 
hizmete alınabilıne mevzuunu gözden geçire
rek durumlarını tekrar tetkik ettireceğim. Bu 
arkadaşların 'geçmiş 'hizmetlerini kıymetlendir
mek dolayisiyJe emeklilik haklarını alabilmek 
'imkânı belki mümkün olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; köy en is t: ütüleri 
mevzuunda İbrahim bey arkadaşıma cevap 
vermek isterim. Evvelâ köy enstitüleri aktif 
metodun ilkokullarda, tatbiki sahası demek 
değildir. Köy enstitüleri ilkokul değildir. 
Köy en'istütüleri öğretmen yetiştiren aktif okul
lardır. Bu, ayrı meseledir. Bizim ilkbkul'1 arı
mızda da aktif metot umumiyet itibariyle köy 
enstitüleri ile beraber değil, ilköğretimde baş-
lıyan metod ve sistem değişikliğiyle beraber 
başlamıştır. (İtirazlar) Müsaade buyurun da 
izalı edeyim. 

ıKöy enstitülerimizde bizim asıl kendi zaru
retimizden doğan müesseseler olduğu için on
ların hangi zaruretten doğduğunu ıgayet açık 
izah etmek mecburiyeti hâsıl oldu. Bunu Sena-
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toda 'hiçbir karanlık noktası kalmadan arz et- I 
mistim. Vaktiyle köye gönderdiğimiz öğretmen 
köyde kendisini bir nevi sürgün addediyordu. 
•öyle bir devir geldi ve orada hiçbir ilerleme 
imkânını 'bulamadığı için köy şartlarına da 
alışkın yetiştirilmediğinden dezanşante (na-
murat) b!ir 'halde kalıyordu. Bu hali görenler 
o zamanın eğitim mütehassısları Türk köyüne 
yar olacak, onun. şartlarına intibak şartlarını 
haiz bir öğretmeni yetiştirme imkânlarını ve 
şartlarını aradılar. Onun için de ilk prensip
leri tatbik etmek. zorunda kaldılar. Bunun ilk 
şartı, köy çocuklarını köy öğretmeni olarak 
yetiştirmek oldu, bilinci prensip budur. 

İkinci prensip, köy çocukları köylerden 
alındıktan sonra, bunları köy şartları içerisin
de yetiştirmek. 

Üçüncü prensip olarak', bunlara iş 'terbi
yesi verilmesidir. Hatırlarsanız lû)y enstitüleri 
işletme prensipleri içerisinde kuruldu ve bu 
esaslar üzerinde yet ştirilmelerinc başlanıldı. 
Vaka t, zaman içerisinde öyle bir istikâmet 
aldı ki, bunlar nihayet lın enstitülerde çalış
malar bâzı sanatların da beraberce aynı ih
tisas ve meslek adamını ayrı ayrı yetiştirmek
te iddiaları belirdi. Köy enstitüleri yalnız.öğ
retmen değil, aynı zamanda çiftçi, aynı za
manda, duvarcı, aynı zamanda mimar, bakkal, 
kömürcü, balıkçı ve saire gibi meslek, her 
türlü sahalarda adam yetiştirme meyli başla
dı. Halbuki bu enstitüler bu maksatla kurul
muş değillerdi. Dolayısiyle esas gayelerinden 
inhiraf taibiatiyle kendi yetiştirme şekillerin
den de ayırmış oldu. Zaten daha o zamanlar 
enstitüler devam ederken onların bu kısmımda 
tadilât yapılması zarureti kendiliğinden doğ
muştu. Yani bir nevi her şeyi bilen adanı ye
tiştirilmesi mevzuu meselesi. 

Şimdi bugün biz evvelce arz ettiğim pren
sipleri köy öğretmen okullarında tamamen tat
bik ediyoruz. Yani köy çocuğunu alıyoruz, 
köy öğretmen okullarında, erkek kız beraber 
olmak üzere, iş âlemi yani çiftçilik hayatı I 
içinde yetişi iliyoruz. Bir aralık işletmeleri I 
bunların ihmal edilmiştir; şimdi bu işletme- I 
leri de faaliyete geçinmiş bulunuyoruz, iş ter- I 
biyesi de 'bunlara veriliyor. Tabiî muayyen I 
enterlektüel çalışmalar ders çalışması ve pra- I 
tik çalışma da birbirlerinin muvazenesini boz- I 
mıyacak, birini diğerinin aleyhine zarara uğ- | 
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ratmıyacak şekilde meseleyi muvazeneli yetiş
tirmeye çalışıyoruz. 

Şimdi köy enstitüleri deyince , bunlar 
sistem olduğu için burada bir de istihdam sis
temi vardır. Bu istihdam sistemini artık tat
bik edemeyiz. İstihdam sistemini de, bildiği
miz gibi, bu çocuklar mezun olduktan sonra 
köylere gönderiliyor ve 20 sene tâyin edildik
leri köylerde oturmaya mecbur tutuluyorlardı. 
Ayda da kendilerine 20 tane kâğıt veriliyordu. 
Bunların köyde öğretmenlik yapabilmeleri için 
köyün en iyi arazisi istimlâk ediliyordu ve bu 
arazi öğretmene temlik ediliyordu, öğretmene 
bir çift beygir, bir araba, pulluk veriliyor; böy
lelikle çiftçilik yap, çocuklarının nafakasını te
min et deniyordu. Asrımızda bu tip bir öğret
men yoktur ve böyle bir fonksiyonu olan bir en
telektüel mevcut değildir arkadaşlar.. Eğer bu 
isteniyorsa bunu yapmamıza imkân yoktur. 
Çünkü iş bölümü üzerine kurulu modern bir 
cemiyeti Türk vatanında da geliştirmeye mec
buruz. iş bölümü ise meslek zümreleri üzerine 
kurulur ve ihtisas esasına dayanıyor. 

tşte benim kaçındığım nokta burası, dediğim 
nokta bir istisna sistemini terk ettiğimize işaret
tir. Binaenaleyh bugünkü öğretmen okullarımız
da da köy çocuklarını yetiştirmede aktif meto
du alıyoruz. Böyle yetiştirdiğimiz çocuklar 
da 'bizim ilkokul öğretiminde 'aktif tatbik 
ediyorlar. Hattâ, biz bu programlarda o 
kadar ileri giderek, geçen sene yaptığımız 
toplantılarda prgoramları o kadar genişlettik 
ki, ilkokul programlarının üçüncü, dördüncü, 
beşinci sınıfı kendi muhitlerindeki ekonomik 
âleme uygun olarak tanzim etme süplesini de 
programlara vermiş oldu.-Daha ziyade hayatı
mıza intibak edecek şekli alıyor. Biraz da izin 
verin de ingiltere'de böyle idi, Fransa'da böyle 
idi değil, biraz da Türk öğretmeninin, Türk 
eğitmeninin veya eğitimcisinin zekâsının buluşu 
bu hususta bizim usullerimizi teyit ve tesis et
meye başlasın arkadaşlar. (Alkışlar) 

Şimdi Orta - Doğu Teknik Üniversitesi hak
kında şu mâruzâtta bulunacağım: 

Bu Üniversite 1957 yılında çıkarılan kanun
la kendisinin idare rejimi takarrür etmiş, ona 
göre işletilmeye başlamıştır. Bu üniversitenin 
idaresi bir mütevelliler heyeti tarafından te
min edilmektedir. Başında da bir Rektör var
dır. Asıl hususiyeti kendisinin harcamalarında 
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bu mütevelliler heyetine dayanır ve bütün in
şaatı diğer bizim üniversitelerin tabi olduğu 
formalitelerden tamamiyle beri bulunmasıdır. 
işi bazan müspet yapmak istiyen arkadaşlar bu 
usulü beğenirler, böyle olsun diyebilirler. İş 
çabuk gidiyor, acele gidiyorsa bunun, birçok 
yerlerde birtakım mahzurları olduğu da aşikâr
dır. 

Şimdi bir memlekette üniversite idaresi sis
temi böyle heterojen, gayrimütecanis olursa el
bette Parlâmentoda Millî Eğitim Bakanına su
aller tececcüh eder. Bugün bizim üniversitele
rimiz üç muhtelif sistemi göstermektedir. 

Biri normal olan ve eskiden kurulmuş olan 
üniversitelerimizdir ki, Ankara, istanbul ve iz
mir üniversitelerimiz de buna dâhildir. Bunlar', 
bildiğimiz gibi, kendi kendisini idare eden muh
tar üniversitelerimizdir. 

ikinci tip üniversite, mütevelli heyetleriyle 
idare edilen Orta - Doğu Üniversitesidir. Bu 
«â 1' Americain» sistemiyle kurulmuştur. 

Üçüncü bir sistem daha yardır. Bu üniver
siteler daha henüz muhtar bir hale gelmemiş ve 
kuruluş halinde bulunan doğrudan dozruya Ve
kâlete bağlı olan üniversitelerdir. Bunların da 
sonu doğrudan doğruya muhtariyete tabi mües
seseler olmaktır. Onların bugün Vekâlet tara
fından idare edilmesi sırf kuruluşlarının ilk ça
ğını geçirmeleri, kendilerinin birinci, ikinci, 
üçüncü fakültelerinin teşekkülü ile senatolarının 
meydana gelmesine bağlıdır. Bir defa organlar 
meydana geldikten sonra süratle kendilerine 
muhtariyet verilecek ve kendi kendilerini idare 
cihetine bunlar gideceklerdir. Bunların da kanu
nu ona göre yapıldığı için şimdi Atatürk üniver
sitesinin Senatosunu, diğer fakülteler teşekkül 
etmediği için istişare kurulunu daha kuramıyo
ruz, çünkü kanun buna mâni vaziyettedir. Yok
sa Atatürk Üniversitesi de istanbul Üniversite
miz gibi muhtariyet esası üzerine kendi kendini 
idare rejimine tabi olacaktır, ve diğer fakültele
ri kurulup senatosu teşekkül ettikten sonra, kad
rosuna doldurduktan sonra bu şekilde idareye 
bağlıyacaktır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde biraz 
Amerikalılarla olan münasebetimiz var. Ben çok 
üzerinde durmaksızın sadece "hatıralarınızı can
landı rarak dokun acağım. 
• Aslında bu üniversite bizim topraklarımızda 

başka bir devlet tarafmâan kurulmak isteniyor 
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idi. Fakat kanunlarımız müsaade etmediği için 
sonradan bizim kurmamız yoluna gidildi. Fakat 
Amerikalıların yardımiyle kurulan bir müessese
dir bu. Amerikalılar bu üniversitenin ilk bina
ları yapıldıktan sonra teçhizde ve lâzım olan 
malzemenin ve saireııin teminde yardımlarını ya
pacaklardır. 1961) yılının Sonbaharında üç fakül
tenin, dört fakültenin asıl binaları bitmiş olacak
tır ; teçhiz işleri de bitmiş olacaktır. 

(Slerek Senatoda, gerek burada, gerekse Büt
çe Komisyonunda, Yüksek Meclislerin bir nevi 
idareye karşı hassasiyetine Millî Eğitim Bakanı 
şahit olmuştur. Bu rejimi yeni baştan tetkik 
edecektir. Bir memlekette üniforma bir üniver
site idaresini istediğiniz ve bana telkin ettiği
niz hakikatler üzerinde duracak ve ona göre 
hizmet edip çalışacağını. Uğer, bu mâruzâtımla 
yetinirseniz bu hususta başka tasdi edeceğim 
nokta da yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, kurulacak üniversi
teler mevzuunda, şimdi biraz samimî olarak 
söylemek lâzımgelirse, kadrolar hazırlanmadan, 
malî takat düşünülmeden falan ,peni yeni üni
versiteler kurma biraz zor. Ama, bu memleketin 
muhtelif bölgelerinde, birden ilim ocaklarının 
kurulması ve hiç, değilse birer fakülteleriyle iş
lemeye başlaması, memleket için hayırlı olacak
tır düşünesinden hareket edersek, mmleketimi-
zin bâzı bölgelerinde üniversite kurmaya başla
mamız âdeta bir nevi kaçınılmaz vazife halini alı
yor. (Alkışlar) 

Yeni dört üniversitemizin kanunları Millî 
Eğitim Komisyonundan geçmiş vaziyettedir. 
Bunlardan birisi Diyarbakır, ikincisi Adana, 
üçüncüsü Konya, dördüncüsü Kdirne üniversi-
temizdir. Tesadüfen değil, düşünülerek yapıldı
ğına kaaniim. Vaktiyle Türkiye'de hangi mınta-
kalarda üniversite kurulur diye bir ilim heyeti
nin yaptığı tetkikleri araştırdığımda tavsiyeler 
arasında bu yerlerde üniversite kurulması da 
vardır. Fakat şimdi bir arkadaşım mütalâamı 
sorduğu için, lütfedin onu resmî mahiyette telâk
ki etmeyin, Şahsi mütalâanı olarak arz ediyo
rum, Van'da, bir üniversite Türk vatanının eği
tim tabyasını tamamlamak için, şahsi düşünce
me göre, şarttır arkadaşlar. (Bravo, sesleri, al
kışlar) 

Ne derseniz deyin, sol tarafta Atatürk Üni
versitesi - yönümüzü Doğuya çevirdiğimiz za
man da - sağımızda Diyarbakır Üniversitesi, 
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Van'da bir üniversite; bunun ortasında kalan 
kısımda da üç üniversitenin ışığı altında diğer 
üniversiteler. Malatya veya Elâzığ'da ama ile
ride, bir üniversite daha gelebilir. Bu memle
kette ilini müesseselrini sadee muayyen merkez
lere toplamak, bizim artık iltifat etmiyeceğimiz 
fikirlerden birisi olacaktır. (Alkışlar) 

ilim merkezlerinin vatanın muhtelif bucakları
na yapılması ve her bir köşesinde bir irfan köşe
sinin teşekkül etmesi bizim, vatanın topyekûn 
kalkınmasında ve irfan bakımından ilerlemesin
de zannediyorum ki, en büyük sırlardan birisi
ni teşkil ediyor ve bunu biz artık keşfetmiş bu
lunuyoruz. 

Gönlüm onu arzu eder ki, biz maddi imkân
ları da bulup bu şimdi saydığını üniversitelerin 
ilk fakültelerini çabuk çubuk kuralım. Çünkü 
bir üniversite bir uzviyet gibidir, zaman içinde 
taazzuv eder, zammı içinde gelişir. O konstrük-
tif kendi kendine olacak şey değildir. 'Ve kendi 
muhitinin kendisine vereceği hayat dinamizmi 
ile gelişir. Onun için biz ne kadar erken başlar
sak, o muhitinden alacağı feyiz ve kuvvetle ve 
aynı zamanda kendisinin de muhitine vereceği 
şevk ve ışıkla bu müesseseler kendiliğinden ya
vaş yavaş taazzuv eder, gelişir. Bizim bugün İs
tanbul, Ankara, İzmir ve Atatürk olmak üzere 
dört tane normal üniversitemiz vardır. Bunlar
dan ayrı olarak bir İstanbul Teknik Üniversite
miz 5, Orta - Doğu Teknik Üniversitemiz G, 
Trabzon'un da inşallah Mart aynıda temelini 
atacağız, 7 üniversitemiz oluyor. Bunlardan İz
mir ve Atatürk üniversitelerimiz kuruluş halin
dedir. istanbul, Ankara, bir de İstanbul Teknik 
Üniversitesi bir hayli ilerlemiştir. Fakat şu hu
susu arz etmek mecburiyetindeyim ki, hiçbirisi 
de tekemmülünün son merhalesine erişmiş değil
dir. 

İlimdi size bir noktayı canlandırmak istiyo
rum : Bu üniversitelerimiz ilmî araştırmalar 
üzerinde, muhtar oldukları için, ben emir vere
mem, ama ricada bulundum. Meclisimizin arzu
larım üniversitelerimize intikal ettirdim. Üni
versitelerimiz «recherche» yapmaya mecburdur. 
ilmî araştırmaları nesil yetiştirme kadar ehem
miyetle benimsensin dedim. Benimsediklerini, 
daha çok ehemmiyet vereceklerini söylediler. 
Daha ilk plânda lâboratuvar röşcrş yerleri ve 
kendilerine ait cihazların eksik olduğunu ileri 
sürdüler. Bir taraftan da biz eski üniversitele

rin de eksiklerini tamamlamaya, yeni yeni la
lı o ratuvarlar kurmaya da mecburuz. Bilhassa 
Teknik Üniversitemizin daha çok geliştirilecek 
tarafları var. Ankara Üniversitemizin de eksik 
fakülteleri mevcuttur. Ama, ben bunlar için fü
tur getiren adam değilim. Hepsi için de her iki 
Meclisimiz cömerttir ve bunların yavaş yavaş 
ikmâl edileceğine kaaniim. Elverir ki, bir defa 
iş başlanmış bulunsun. 

Şimdi üniversitelerimizin bâzılarında öğren
ci çokluğu... Bu normal değildir, arkadaşlar. Bu 
mevzu hakkında rektörleri Ankara'ya davet et
tiğim zamanda Ankara Üniversitesi Rektörünü 
davet ettim ve kendileriyle konuştum, İstanbul 
Üni versitesinde 20 bin, 30 bin talebe olması nor
mal değildir ve üniversiteye rağbet değildir. 
Bir üniversitede bir talebenin on yıl müddetle 
kayıtlı olması bizim için övünülecek bir şey de
ğildir. Bir talebenin 1 2 - 1 3 yıl müddetle bir fa
kültede kayıtlı olması bizim yüzümüzü ağart
maz. Üniversite rektörleri ve profesör arkadaş
larım da aynı kanaattedirler. Binaenaleyh onlar
da önümüzdeki yıllarda gerekli tedbirler alına
caktır. Üniversitelerde artık muayyen bir mü
samaha yılı olacak, o yıldan sonra imtihana gir-
miyen talebelerin kayıtları üniversitece siline
cektir. (lerçekten tahsilini yapıp da diploma ala
cak olanlar devam edecekler ve memleketin ça
lışmak istiyen evlâtları üniversitelerde y e bula
bileceklerdir. 

Üniversitelerimiz yine talebe alırken öğren
cileri seçerek alacaktır. Bunun böyle olması da 
tabiîdir. Bunun için de biz yüksek okulların 
adedini çoğaltıyoruz, yeni üniversiteler de açı
yoruz, gençlerimiz mümkün olduğu kadar geniş 
sahada çalışma imkânı bulabilsinler diye... 

Asistanlar işi, itiraf edeyim arkadaşlarım, 
tatmin edici değildir. Üniversitelerimizin asistan 
kadrosuna arkadaşlarımız temas ettiler, affe
dersiniz unutmuşum, bunu söylemeye mecbu
rum : Asistan kadroları dardır, ücretleri de az
dır. Onun için üniversiteler, yeni nesilleri ilini 
adamı olarak yetiştirmekte ve muhafazada zor
luk çekiyorlar. Belki önümüzdeki zamanlarda 
birçok kanun lâyihaları üniversite kadrolarının 
yenil estirilmesinde ve bilhassa asistan kadrola
rının maaşları tını yükseltilmesine ait kanun ta
sarıları ile huzurunuza geleceğiz. Ancak üni
versiteler ondan sonra kudretini alacaktır. Ar
kadan gelen nesli oraya bağlamadıkça bizim, 

171 



M. Meclisi B:52 
bii' ilmî nesil olarak arkamızdan bit' nesil yetiş
tirmemiz çok zorlası r. 

Öğretmenler arasında komünizm telâkkileri 
yaygın mıdır? Arkadaşlarım, şimdi ben hepini
zin önünde bir noktayı iyice belirtmek isterim. 
Şimdiye kadar bu hizmetin başına gelmeden ve gel
dikten sonra öğretmenler arasında böyle bir te
lâkkinin yaygın olduğuna dair bir emareye ras-
lamadım ve bana bir şikâyet vâki olmadı. Ve 
böyle bir şeyin üzerinde de hassasız, elime geç
tiği takdirde de takibat yaparım ve onu tecziye 
ederim. Hiç şüpheniz olmasın! (Alkışlar) 

Şunu size samimiyetle ifade etmek isterim 
ki, Türk öğretmenleri vatanperverdir, milliyet* 
perver; eğer yanlışlıkla ve gizli olarak araları
na sokulmuş olanlar varsa çok geçmez çabuk 
belli olur. Onun için bu bünyeyi her nevi şüp
heden uzak tutalım ve o bünyeyi sağlam ve sıh
hatli olarak kabul edelim. (Bravo sesleri) (Al
kışlar.) 

Ben Türk öğretmenlerini, 'bu milletin en aziz 
varlığını ellerine tevdi ettiğimiz insanlar züm
resi olarak addediyorum. Kendilerine bir söz 
rüşveti vermek için bunları söylemiyorum. Ta
biatımda yoktur böyle bir şey. inandığım bir 
hakikati Yüksek Meclisin huzurunda dile getir
mek için bunu ifade ediyorum. Bir milletin en 
yüksek varlığı; istikbaline taallûlk eden çocuk
larıdır arkadaşlar... Bizim öğretmenlerin ellerine 
verdiğimiz çocuklarımız, yarınki TünkiyeVlir. 
Bundan daha aziz ve değerli 'bir varlığımız ola
maz! öğretmen, bu varlık üzerinde nasıl işlerse, 
yarınki Türkiye öyle olur. Binaenaleyh, bizim 
öğretmenlerimizin de, 'böyle bir şuur, böyle bir 
viedanı ayakta tuttuklarına ben inanıyorum ve 
yanılmadığımı da zannediyorum. Bunu Yüce 
Meclise tekrar etmekten de ayrıca bir zevk duy
maktayım. 

Güzel Sanatlar Akademisinde bâzı branşlar
da, resimde, hey'keltraşlikta belki empresyonist 
veya kübik v.s. gibi sanatkâr ekollerin gidişi 
vardır, fakat klâsik sanatın da tamamiyle terk 
edildiği söylenemez. ıSon yaptığım bir iki sergi
de, ben orada 'bulunan jüri heyetlerine ve sanat
kârlarımıza telkinler yaptım. Hiçbir zaman Gü
zel Sanatlar Akademimiz, yalnız bir istikamette 
olan sanat gidişini benimsiyemez, yalnız onu 
himaye edemez, memlekette sanatı tamamiyle 
geliştirmek için lâzımgelen himmeti, itinayı gös
termeye mecburdur. Hattâ önümüzdeki zaman-
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larda açılacak resim sergisi için de aynı jüri 
için aynı direktifleri verdim. Bana 'kadar şu şi
kâyetler gelmiştir. Hep bir taraflı ve çok ultra-
modern, /belki hiçbir şey ifade etmiyen resim
ler Devlet daireleri tarafından satmalının akta, 
jüri tarafından bunlar bekletilmektedir. Eğer 
böyle ise, bunun karşısında duracağım. Çünkü, 
diğer istikamette çalışan ressam arkadaşlarımız 
da bu vatanın çocuklarıdır. Sanatkârları kendi 
sanat istikametlerinde korumak, himaye etmek 
bizim vazifemizdir. Bunların Ikarşısma dikilmek 
doğru olmaz. Fakat birisini diğerine ezdirmek, 
birisini himaye edip ötekileri tamamen yok et
mek doğru olmaz zannederim. 

Bir Kültür Bakanlığı mevzuu; böyle bir 
sual 'karşısında kalacağımı biç düşünmemiştim. 
Yalnız şu kadar konuya dokunayım : Bütçe 
Komisyonunda mâruzâtla bulunmuştum. 

Millî Eğitim Bakanlığı, muhterem arkadaş
lar, zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına tıpa tıp, 
aksamadan ve hiç sürçmeden, tamamiyle, saat 
gibi işliyerek cevap verecek dorumda değildir. 
Bâzı ilâve organlarla muntazam çalışılmıyacak 
bir duruma girmiştir. Bu ihtiyaçların artmasın
dan, şartların gelişmesinden, ölçülerin baş'kalaş-
masmdandır. Bu sadece, bünyede değil, düzen
lerde de öyledir, yönetmeliklerde de, tüzükler
de de öyledir. Binaenaleyh, yeni şartlara göre, 
yeni anlayışımıza göre bütün bunların birer bi
rer revizyondan geçirilmesi lâzımdır. Meselâ tâ 
1933 ten kalma, 1936 dan kalma yönetmelikler 
artık bugün tatbik edilemiyecek bir duruma 
gelmiştir.-Yeni vaziyete göre bunların tekrar ele 
alınması zaruridir. Nitekim biz bütün eğitim ve 
öğretim sistemlerini de tetkik ediyoruz. Yeni 
baştan elden geçiriyoruz. 

'Sözlerimin sonunda, şunu da ilâve edeyim : 
Şu anda Ankara'da sayıları 200 ü aşan öğret
men, ortaokulların programları ve aynı zaman
da yönetmelikleri üzerinde Ikongre halinde ça
lışmaktadırlar. Geçen yıl 7 000 öğretmenle anket 
yaptı'k. Ortaokul ve liselerin programları ve 
yönetmelikleri üzerinde, imtihan yönetmelikleri, 
talebe alış yönetmelikleri, Okul - Aile Birliği 
yönetmelikleri ve bütün diğer yönetmelikler ve 
programlar üzerinde durduk. Şimdi, bu anket 
neticeleri işlendi. Burada mütehassıs olan ar
kadaşlarım kongre halinde toplanmışlar, çalış
maktadırlar. Onların vâsıl oldu'kları neticeler 
bize gösterecektir ki, usullerde, sistemde ve ay-
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m zamanda ölçülerde değişiklik yapmaya mec
buruz. İmtihan sistemi ona göre değişecek ve 
imtihan usullerini liseler ve ortaokullarımızda 
da tatbik edeceğiz. 

Bilmiyorum, arkadaşlarımın sorduğu sualler
den daha cevapsız Ikalanlar oldu mu? 

Mâruzâtım nununla bitmiş oluyor. 
NAİM TİRADI (Giresun) — Benim suali

me cevap verilmedi efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, suallerin cevap
ları bıittiyse, bir kişiye daiha söz vereceğim. 

NAİM TlRALİ (Giresun) — Ama sualimi
ze cevap verilmedi. Şu idi: 

Efendim, öğretmenlik meslekini cazip bir 
hale getirmek için, bakanlığın çalışmaları var 
mıdır? 

İSMAİL ERTAN (Denizi) — Benim de bir 
sualim var idi. 
* MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATİPOĞLU (Devamla.) — İsmail Bey, sizin 
sualinizi de hatırlayamadım... 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — İstanbul Tıp 
Fakültesinde hocalar arasında anlaşmazlık ol
duğundan tedrisat düzenle işliyememektedir... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Devamla) — Bu sual hakkında 
mâruzatda bulunamıyacağım efendim. Zira. bu 
mevzu üniversitenin iç bünyesini alâkadar 
eder, onunla da kendi üniversitesi meşgul ola
caktır. Halledecektir. Mazur görünüz. 

İbrahim bey arkadaşımın sualine arzı ce
vap edeceğim: 

NAİM TİRALİ (Denizli) — Benim ismim 
İbrahim değil sayın bakanım NAİM Tirali'dir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Devamla.) — Çok affedersiniz 
efendim, özür dilerim. Kanunlar bana ait de
ğildir, belki sizin de imzanız vardır. Ben ka
nunları bakanlığımız sevk etti demedim. Mil
let Meclisinde şu şu kanunlar vardır dedim. 
Millet Meclisi Komisyonundan çıkmıştır dedim. 
Zabıtları açar okursunuz. Bundan eğer bir 
şeref payı ayırdıysam hemen onu zatiâlinize 
terk ediyorum. 

NAİM TİRALİ (Giresun) —Bunlar benim 
sualime cevap değildir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Devamla) — Müsaade ederse
niz, bitireyim cevabımı. Ben heyeti umumiyeye 
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mâruzâtta bulunurken cevap verdim. Okul
dan çıktıkları andan emekliye şevkine kadar 
olan tâyinleri terfileri gibi bütün kaklarına ait 
her 'hususu İhtiva eden, bütün onların refah
larını ve kendilerine her merhalesinde, seviye-
leriyle mütenasip bir hayat standardını bağış-
lıyacak bir kanun lâyihasını talim terbiyede 
hazırlatmaktayım. Bu ancak 1964 senesinde tat
bik edilebilir. Bunu Yüksek Meclise sunaca
ğım. Zannederim arkadaşlarım da bilirler, bu
nu da arz ettim. 

Mâruzâtım bu kadardır. Arkadaşlarımı yor
duğum için aflarını dilerim (iS'ürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız, son söz olarak, buyurun. 
(«İttim, söz Milletvekilinin»1 sesi) Efendim, grup 
sözcüleri ile Milletvekilidir. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Muhterem arkadaşlarım; vakit hay
li geçmiştir. Sabrınızı suiistimal etmiyeceğkn. 
Sözlerime başlamadan önce, 1963 malî yılı Mil
lî Eğitim bütçesine taallûk eden hususta, muh
terem Bakanın geniş, etraflı vermiş olduğu 
izahattan dolayı, kendisine Millet Partisi Mec
lis Grupu adına şükranlarımızı arz eder, Muh
terem Bakanlık erkânını ve siz kıymetli Millet
vekili arkadaşlarımı hürmetle selâmlıyarak söz
lerime başlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, Millet Partisi olarak hedefini hürriyet 

nizamı içinde hızlı Ibir kalkınma olarak kabul 
eden ve bunun amelî çaresini de en geniş ölçü
de yatırım yapmakta bulunan Hükümetin mil
lî eğitime ayırdığı meblâğı asla kâfi görmüyo
ruz. 

Arkadaşlarım; memleket dâvalarının en mü
himlerinden biri olan eğitim problemlerimizi ih
tilâlden çıkmış bir memlekette hele huzurun he
nüz avdet etmediği Türkiye'de ve çeşitli tah
riklere müsait bir zemin üzerinde sokafeta hal
letmek politikasını da Millet Partisi olarak as
la tasvibetmiyoruz. 

Yukarda da belirttiğimiz gibi millî eğitimi
mizin halli icabeden ve Ibir ıkısmı da maddi im
kânsızlıklardan dolayı halledilemiyen pek çok 
meseleleri vardır. 

Vatanperver tutumlarından emin bulundu
ğumuz Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı, mesele
lerimizin halli için çalışmaktadırlar; biz bu 
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gayretlerine yeni mesailer ilâve etmesini isti
yoruz. 

Federasyon idarecilerinin bugün hepimizin 
kabul ettiği ımillî eğitim meselelerini, yine tek
rar ediyoruz, sokakta değil, bu Parlâmentoda 
halletmesinin daha doğru bir hareket olacağına 
kaani bulunuyoruz. 

Bu husustaki görüşlerimizi böylece belirt
tikten sonra Grupumuz adına konuşan arkada
şımızın fikirlerine aşağıdaki hususları da ilâve 
etmekte fayda mütalâa ederiz. 

Millî Eğitim meselelerimizin mühimce bir 
kısmını halledecek n sne para olduğuna göre; 
Hükümet, yeni gelir temin edecek kaynakları 
•bulmayı, yardım sağlamayı ve elde ettikleri 
imkânları ihtiyaç kadar Millî Eğitime tahsis et
meyi kendisi için bir zaruret telâkki etmelidir. 

Gerek öğretmen yetiştirmeyi ve gerekse her 
derecedeki okulda Türk çocuklarına okuma im
kânı temin etmeyi kalkınma plânımızla muta
bık olarak tahakkuk ettirmelidir. 

Kültür politikamızı vazıh temellere istinat 
ettirmelidir. 

Bakanlık; teşkilâtını ve taşra idarelerini mu-
haikkaJk surette yeniden zamanın ve geleceğin
de inkişaflarını göz önünde bulundurarak dü
zenlemelidir. 

öğretmen huzurun temininde, mühim bir 
rol oynıyan tâyinler ve nakiller behemahal ob
jektif esaslara dayanmalıdır. Mevcut nakil yö-
netmeliğindeki esaslar ve mazeret grupları ma
alesef suiistimal edilmektedir. Kanaatimizce 
askerlik meslekinde olduğu gibi belirli süreler
de ifayı vazife edilecek bölgeler ihdas edilme
lidir. Mahrumiyet bölgesinde üç veya beş sene 
vazife ifa eden öğretmen, müddetinin doldu
ğunda mutlaka ikinci veya birinci bölgede va
zife göreceğini bilmelidir. 

Teftiş sistemimiz öğretim ve eğitim mesele
lerimizin inkişafına uygun olarak ele alınmalı
dır. Çalışkan öğretmen ve ddareci arkadaşların 
manen ve maddeten mükâfatlandırılmasımn 
lüzumuna kaaniiz. Bir hususu açıklamamıza da 
aymoa müsaadenizi rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, partimiz Meclisi gru-
pu adına yapılan konuşma, vesile ittihaz edi
lerek grupumuza icapsız ve yakışıksız 'bâzı ta
rizler ve ithamlar tevcih edilmiştir. Bunlara 
cevap vermek zarureti ile de olsa huzurunuzu 
işgal edeceğimizden cidden müteessiriz. Bir 
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igrupun tecavüzler karşısında 'fikirlerini ve hay
siyetini müdafaa etmesini tabiî bulacağınız 
kanaatiyle bir noktayı açıklryacağız : 

Bir g/rup sözcüsü, grupumuızun, fikir değil, 
'bir isim etrafında toplandığını 'burada ifade 
ettiler, Hangi sebeplerle parti kurduğumuzun 
münakaşa yeri 'burası olmamak ica'bederdi. 

Biz şahsa değil fikre bağlıyız diyen nice 
teşekküller görülmüştür ki, fikir onlara para
vana, menfaat ve ikbal hesapları ise esas ol
muştur. 

"Biz bir partinin fikirlerini reddettiğimiz için 
değil, fikirleri ile her türlü alâkasını kaybet
miş bir kadro ile, bağlandığımız fikirlerin ger-
celdeşımiyeceğine inandığımız için ayrılmış bu
lunuyoruz. Ayrılırken, sonuna kadarvbağlı ka-, 
lacağımız fikirleri alarak, bir kuıru çatıyı ken
dilerine bıraktık. C. K. M. ÖP. nin programında 
yev alan esas fikir1!er, eski Millet Partisinin 
programından alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen parti mese
lelerine temas etmeyin. Maarif Vekâleti Bütçe
siyle ilgili konuşunuz. Cevaplarınız varsa baş
ka yollara müracaat ediniz? 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA İSMET KAPISIZ (Devamla) — Muhterem 
Başkan, partimize dolayısiyle siyasi akidemize 
tecavüz vâki olmuştur. Bu münasebetle buna 
cevap vermek lüzumunu grup olarak hissettik. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, bu
nun yeri burası değil, 'lütfen mevzuumuzun dı
şına çıkmayın. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA İSMET KAPISIZ (Devamla) — Bu prog
ramın altında imzası olan bir tek şahıs dahi 
'bugün C. K. M. P. de mevcut değildir. Bu prog
ramın altında imzası bulunan Bölükbaşı ve 
Al doğan ise, İhalen Millet Partisi saflarındadır. 
Fikirde hakkı veraset arıyorlarsa, bir şey ka
zana mıyacaklarını bu da ispata yeter. 

BASAN — Sayın hatip, lütfen mevzua mün
hasır olarak sözünüzü bitirin. Lütfen Riyase
tin ikazına riayet edin. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA İSMET KAPISIZ (Devamla) — Riayet edi
yorum, bitiyor. 

Bizi, fikir etrafında değil isim etrafında bir
leşmiş 'gösteren zat, o bahsettiği isme daha doğ
rusu şahsa hepimizden fazla bağlılık ve yakın
lık göstermekle tanınmıştır. 
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BAŞKAN — Lütfen mevzua münhasır olmak 

üzere bitirin. Yeni bir ikaza ımahal bırakmayın. 
İSMET KAPISIZ (Devamla) — Parti .he

saplarını vermemiş olduğundan dolayı aramı
za katılamıyan ıbu arkadaşın bu şekilde bizi 
ithama sureti katiyede hakkı olmadığını huzu
runuzda tekrar eder, hepinizi hürmetle selâm
lar um. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri vardır. Oku
tuyorum. 

YükseJk Başkanlığa 
Milılt* eğitim dâvalarımız sayın arkadaşları

mız tarafından her yönüyle kürsüde dile geti
rilmiştir. Sayın Bakanın görüşmesinden sonra 
kifayettin oya arzı ile bölüm ve maddelere ge
çilmesini arz ve teklif ederiz. 

Urfa Niğde Urfa 
Osman Ağan Asım Erem Atalay Akan 

Başkanlığa 
Bugünkü programda Hariciye ve Bayındır

lık Bakanlığı bütçeleri mevcuttur. 
Program gereğince her iki bütçenin bitiril

mesi iktiza eder. Zamanın darlığı sebebiyle 
Millî Eğitim Bütçesi üzerindeki müzakereler 
kâfidir. 

Oya arzını rica ederim. 
Mardin 

Talât Oğuz 

Sayun Başkanlığa 
Bütçe programı tıkanmıştır. Bu gidişle, bil

hassa şahıs ve grup mücadelelerinin programın 
tatbikini 'büsbütün imkânsız bırakacağı aşi
kârdır. Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Afyon Karahisar 
H. Nur Baki 

Sayın Riyasette 
Millî Eğitim Bütçesi kâfi derecede görüşüldü. 
Kifayeti müzakere teklif ediyorum. Reye 

arzını rica ederim. 
istanbul 

Naci öktem 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim bütçesi üzerindeki konuşmalar 

yeter derecede olmuş ve durum aydınlanmıştır. 
Diğer taraftan bugün Ibitirilmesi gereken 

dört bütçe daha vardır. 
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Bu durum nazara alınarak görüşmelerin 

yeterliğini teklif ederiz. 
Kütahya Bursa 

Ahmet Bozbay Edip Rüştü Akyürek ; 

Millett Meclisi Başkanlığına 
Bayramdan önce ikmali mukarrer olup 16 

Şubat 1963 gününden itibaren aksıyan progra
mın telâfisini teminen, parti grupları adına 
vâki konuşmaları mütaakıp altı milletvekiline 
söz verilerek Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
müzakere yeterliğinin oya sunulmasını arz ede
rim. 

Ordu 
Y. izzettin Ağaoğlu 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN —. Buyurun. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar; biraz evvel konuşan Millet Parti
li sözcü •arkadaşımın düştüğü mevkie düşme
mek için grup adına söz almak istemiyorum. 
Ancak, bir arkadaşımız huzurunuzda çok. ağır 
şekilde itham edilmiştir. Bu arkadaşımızın bu 
sataşmaya cevap verebilmesini temin için ki
fayetin reddini istirham 'ediyorum. 

Sataşma için denmiştir ki,.. (Gürültüler) 
Arkadaşlar, beni tanırsınız,' ben şahsiyat ya
pacak insan değilim. Fakat bir arkadaşa; «Par
tinin hesaplarını veremeden partiden kaçmış, 
onun için aramıza gelememiştir» denmiştir. 
Müsaade buyurunuz da bu arkadaşımız ken
di şerefine yöneltilmiş olan bu ithamı cevap
landırsın. Hürmetlerimle. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Efen
dim, şahsıma. sataşma oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın kanaati 
size sataşma olmadığı merkezindedir. Israr edi
yorsanız bu hususu oya sunacağım, Heyeti Umu
miye sataşma var derse söz veririm. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Israr 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Mehmet Altunsoy arkadaşımı
za sataşma olduğu hususunu kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Sataşma olduğu kabul edil
miştir. 

Sayın Altmsoy, konuşmanızın ikinci bir sa
taşmaya mahal vermiyecek ölçüde olmasını bil
hassa istirham ederim. Buyurun. 
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MEHMET ALTTNSOY (Niğde) — Efendim 

teşekkür ederim, buna gayret edeceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, Maarif Bütçesi gibi 

çok mühim bir mevzuun huzurunuzda saatlerden 
beri görüşülmüş olduğu şu anda birkaç defa fıı-
zulcn huzurunuzu işgal etmiş olmaktan hakika
ten müteessirim. Bunun vebalini benden ziya
de, buna sebep olanlarda aramanızı rica ederim. 
Ayrıca bana konuşmak imkânı verdiğiniz için de 
hepinize teşekkürlerimi arz ederim. 

Biraz evvel dışarıda bulunduğum bir sırada 
burada, Maarif bütçesi vesilesiyle konuşmaya çı
kan bir muhterem arkadaşım eline yazılıp veril
miş olan bir ithamnameyi güçlükle okuyarak 
bana hakaret etmeye teşebbüs etti. Eğer bana 
intikal ettirilen doğru ise şöyle buyurmuşlar; 

Mehmet Altmsoy, partisinin hesabını verme
diği için partimize alınmamıştır. (Sağdan, «öyle 
şey söylemedi.» sesleri.) Bana intikal edene ce
vap veriyorum. Gelir o arkadaş, sözünü geri 
alır, «Ben öyle bir şey söylemedim.» derse, o za
man ben de öyle telâkki edip; hakikaten söyle
mediğini kabul ederim kolayı var. 

Muhterem arkadaşlar, ben Mehmet Altmsoy 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinde siyasi ha
yata atıldım, başka hiçbir siyasi teşekküle gir
medim ; partiden hiçbir surette kaçmadım ye
rimde duruyorum. Kaçan o ve arkadaşlarıdır. 

Binaenaleyh, bir hırsızlık mevzuubahis ise, 
bir hesap kaçırma mevzuubahis ise bunu ancak 
kaçanlardan sorulmak lâzım gelir, kalanlardan 
değil. 

Arkadaşlar, başka bir şey söyliyecek deği
lim, hepsi bu kadar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde görüşmeler bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
Birinci kısım - ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000-

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 962 635 110 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilımiştiır. 

B. 
202 

208 

204 

U r a 
553 960 

206 

207 

Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilniiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 2 215 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ecÜLhıiştiır. 
Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 7 62.1 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
.Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 16 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 50 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 66 912 545 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği A 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saati 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları (gere'ğince verile
cek ücre't ve tazminatlar «8 337 8$0 
IBAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilımilşıtir. 

219 İktisadi ve 'Ticari İlimler aka
demileri üyeleri ve asistanları 
tazminatı 1503 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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B. Lira 

Üçü ne ü kısım - Yönetim 
giderleri 

301) Merkez dairelerdi 'büro gider
leri 302 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul ed'iimiiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 370 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

309 Basılı kâğıt ve defterler 4'50 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri ' 1 090 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

305 (Kira bedeli 2 327 800 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

300 Giyecekler G0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 12 908 920 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

308 459l8 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 1 '360 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

309 iTaışıt ^giderleri (281 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

310 Yabancı memleketlerdeki 'öğ
renci müfettişlikleri ıgiderler] 407 400 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısıra - 'Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri '20 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul ecllm'iştir. 

408 5805 sayılı Kanun gereğinlce 
Anıtlar Yüksek Kurulu üye
lerine verilecek huzur haklan 
ye yollukları 30 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmlişfcir. 

B. 

41'5 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

42G 

Müzeler ve anıtlar giderleri 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek okullar genel ıgider-
leri 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

Lise, 'ortaokul ve imam - ha
tip okulları 'genel 'giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

fi 400 000 

11 (M 450 

8 909 550 

Yüksek 'Tiearet ve teknik 
okulları ile diğer «meslek okul
larının genel giderleri 37 013 937 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

llköğretmen okulları 'genel 'gi
derleri ve bu okullar mezunu 
öğretmenler ile ilgili giderler 40 455 950 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 
Kütüphaneler giderleri 2 965 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edülmıiştir. 

Güzel Sanatlar Akademisi ıge-
nel 'güderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı iSen'foni Or
kestrası genel giderleri 9'50 700 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 473 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etoniyenüer... Kabul edilmiştir. 

Yabancı 'mmdeketlere gönde
rilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 7 787 267 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 

iSağır, Dilsiz ve Körler Oku
lu genel giderleri .1 982 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyertler... Kabul edilmiştir. 
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429 

450 

451 

452 

453 

456 

458 

476 

477 

478 
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(Kamp ve dinlenme genel (gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
özel eğitime muhtaç gocuk
ların eğitimi için genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere ve
rilecek 'burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın (giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Staj için yabancı memleket
lere gönderileceklerin yolluk 
ve 'her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Milletlerara'sı münasebetlerin 
ıgerektirdiği ıgiderller 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
'genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fuar ve sergi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ıgideirleri 
BAŞKAN — Kabul edenletr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî .bayramlarda ve resmî 
.günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin 'her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Okul beslenme işleri ve eğiti
mi ile ilgili gendi ıgiderller 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

100 000 

2150 000 

9191 050 

4 370 000 

1 0*34 000 

2 509 151 

1 (305 360 

©5 000 

6 035 700 
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Ö : â 

50 000 

479 Test ve araştırma bürosu ige-
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Beşinci kısım - Borçlar 
'5011 Geçen yıl 'borçları 

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

502' Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
'001 Devletin üzerine aldığı 'gider

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

602 Üniversite ve yüksek 'okullar 
'muhtaç 'öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardı mi an 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

009 Prevantoryum ve ıSanatoryum 
pansiyonuna yardım 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

609 Memleket içi ve dışı bilim ve 
meslek kurumları ile gençlik 
teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

610 Güzel sanatlar alanında üstün 
ıbaşarı 'gösterenlere teşvik 
ödülü 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

011 (Devlet 'Tiyatrosuna yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

0U2 UNEİSGO Türkiye Millî Ko
misyonuna yardım 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

613 0830 sayılı Kanunla Hazine
ye intikal etmiş olan veya 
(başka suretle sağlanan bina
lardan halk eğitim-' merkezi 

Lira 

400 000 

33 000 

190 000 

3 128 750 

127 500 

60 000 

70 000 

18 955 790 

275 000 
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mı 
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620 

653 

701 
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olarak çeşitli kültür hizmet
lerinde kullanılacak olanlarla 
halk dershanelerinin ve oku
ma odalarının her >çeşit naas-

- raflarını karşılamak 'maksadı 
ile vilâyet ve kazalara yardim 3 500 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Korunmaya mulhtaç 'çocuklar 
hakkındaki '0972 sayılı Kanun 
gereğinlce birliklere yapılacak 
yardım 9 107 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7117 sayılı Kanuna ıgöre İlk
okul 'öğretmenleri 'Sosyal Yar
dım Sandığına yardım 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Orta - Doğu 'Teknik Üniversi
tesine yardım 21 307 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Amerikan Çare Teşkilâtı ta
rafından yapılan ilâve jgıda 
yardımı dolayısiyle Türkiye'
de yapacakları Iher türlü gi
derler karşılığı alarak Merkez 
Bankasındaki Care'n'm !foıı 
hesabına yardım '500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meslek Eğitim Merkezine yar
dım olmak üzere Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesine yapıla
cak ödemeler karşılığı «1 Ö59 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı Me
mur ve Müstahdemlerin 'Yar- . 
dunlasın a Derneğine yardım 
(öğle yemekleri için) Î29 375' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
T - Onarımlar 

IBina onarımı 11 280 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17 
B. 
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2 . 1963 O : 3 

714 

721i 

731' 

741 

742! 

748 

771 

Lira 
I I - İsimlâk ve 

satmallmailar' 
Bina ve >arsa satınalımları 32 892 866 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III ~> Translfer edilen) 
yatırım fonları 

iMütedavil seranayeli teşekkül
lere ' 1' 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - İştirakler 
İl, ilçe ve bucak (merkezleri ile 
köylerde 'halik tarafından yap
tırılan ıokul binaları için mü
teşebbis derneklere yardım 7 193 743 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilımiştir. 

V - Etüt ve: proje 
Meslekî ve Teknik Öğretim 
okulları proje giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI . - 'Bina, Ihastane, okul, 
lojman vei graj inşaatı 

Okul yapımı ve esaslı onarım
lar '3'21 9121 936 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardım projeleri ile 
ilgili inşaatlar -giderleri '28 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Avrupa İktisadi İş Biriliğinin 
iştiraki ve iş .birliği ile kuru
lacak ders laletleri yapım »mer
kezi inşaatı giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - ıSosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımları 
Atatürk Üniversitesi kuruluş 
giderleri 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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'Karadeniz Teknik Üniversitesi 
kuruluş 'giderleri 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesine yardım 23 '692 100 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve tec'hizat ' 
alımları ve esaslı onarımları 

Lise, kolej, öğretmen okulları 
ve ortaokulların her 'çeşit der-
sane, yatakhane mutfak ve 
Ihas'tane gereçleri, döşeme, de

mirbaş ve ders aletleri gider
leri 18 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Her dereceli Meslekî ve Tek
nik öğretim okullarının her 
çeşit atelye ve bürolarına ait 
demirbaş eşya, makina ve 
her türlü teçhizat 'giderleri '14 806 750 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı Ba
sımevi 'için makina ve alet 
satmaıl'ma giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilımiştir. 
Test ve Araştırma Bürosu için 
elektronik beyin satmalma 
gideri 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeıı'ler... Kabul edilmiştir. 
Millî Kütüphane için döşeme, 
demirbaş ve tec'hizat sa'tmal-
una gideri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim bütçesinin ıgörüşülmesi 'bitmiş
tir. Millete ve memlekete 'hayırlı olsun. 

B) Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

17 . 2 . 1963 O : 3 
1/321, C. Senatosu 1/153) (M. Meclisi S. Sayısı: 
69, C. Senatosu S, Sayısı : 21) (1) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi bütçesinin 
tümü üzerinde göıâişme yapıldığından maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddckre geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1963 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 72 219 455 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 9 460 001 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

A / l - CETVELİ 

İkinci kısmı - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı Prof. ve uzmanlar üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
ydı Kanunun 5 nci maddesi 

Lira 

23 119 905 

11 669 520 

229 360 

2 004 694 

190 000 

(1) 69 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun
da. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 21 S. Sa
yılı basmayazısı ise C. Senatosunun 3 . 2 . 1963 
günlü 38 nci Birleşim tutanağına bağlıdır, 
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218 

219 

223 

301 

303 

301 

305 

306 
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gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince 
verilecek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâ^ı maddeler eklen
mesi hakkındaki 115 ve 119 sa
yılı kanunlar gereğince verile
cek üniversite tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtilecekle
rin ücret, yolluk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü lasını - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli (Eczacılık Fakül
tesi) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

B :52 
Lira 

20 000 

3 378 070 

35 709 

2 400 

5 924 000 

142 000 

379 412 

43 000 

194 750 

90 000 

249 675 
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307 

308 

309 

403 

407 

416 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık bilimleri, hemşirelik 
yüksek okulu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
öğretimi ilgilendiren malzeme 
ile ilgili giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletme
lerinde yapılacak araştırma 
ve incelenle giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğu ve 
Orta ve Batı - Anadolu araştır
ma istasyonları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Enstitü
sü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 277 628 

28 000 

159 750 

15 000 

1 000 

515 000 

15 000 

3 764 001 

60 000 

35 000 

10 000 

6 388 726 

— 181 — 



B. 
425 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

M. Meclisi 

Sağlık bilimleri, , Hemşirelik 
Yüksek Okulu Hastanesiyle Ço
cuk Sağlığı ve Köy Sağlığı 
Araştırma Enstitüsü genel gi
derleri 
Nebraska ve New - York Üni
versiteleriyle yapılan anlaş
maların gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsü giderle
ri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler1... Kabul edilmiştir*. 

Maliye Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İdari ilimler Enstitüsü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış münasebetler Enstitüsü gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iskân ve Şehircilik Enstitü
sü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk îslâm Sanatları Enstitü
sü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İslâm ilimleri Enstitüsü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi tüzel kişiliği haiz 8 ens
titünün giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu, Çocuk Sağlı
ğı ve Köy Sağlığı enstitüleri gi
derleri 
BAŞKAN' — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

B :52 
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2 669 600 

180 002 

6 000 

30 000 

22 500 

30 000 

15 000 

105 000 
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442 İşletme iktisadı ve Muhase

be Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Hukuk Enstitüsü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

443 

7 000 

444 

451 

452 

453 

459 

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yükseli Okulu Köy Sağlığı 
Araştırma Enstitüsü genel gi
derleri (Diyarbakır'da) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleket
lere gönderileceklerin yollukları 
,ile giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

477 115 sayılı Kanun gereğince 
ilmî inceleme ve araştırma 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
120 000 j 501 Geçen yıl borçları 

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

502 Eski yıllar borçları 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

180 000 | 505 Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

23 000 

16 000 

100 000 

2 262 850 

150 561 

134 341 

5 000 

100 000 

20 000 

15 001 

164 000 
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Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Muhtaç talebeye yapılacak yar

dımlar ve verilecek burslar 152 00& 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Ankara Üniversitesi Talebe Bir-
liğie yardım 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

603 Talebe Kantinine yardım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Vehbi Koç Talebe Yurduna 
yardım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Memur ve Müstahdemler Yar
dımlaşma Sandığına yardım 
(öğle yemeği için) 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

701 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 085 000 

I I - İstimlâk ve 
satmalmalar 

705 Arazi ve bina istimlâkleri ve 
satmalması 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonu -

714 Ziraat Fakültesi döner sermaye
si * 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı 

ve esaslı onarımları 
741 Yeni yapı ve esaslı onarım

lar 6 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
781 Makina ve teçhizat satmalına 

ve onarımı . 1 255 000 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
782 Taşıtlar satmalımı 485 000 

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

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1963 büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 81 679 456 li
ra olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Umumi bütçeden verilecek 

tahsisat 73 623 214 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hare, Kayıt, İmtihan ve Dip
loma harçları 1 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelirler 430 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden nakit 5 726 241 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin 1963 
Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
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her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yapılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1963 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvoliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30 . 6 . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvak
kat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu 
kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 1948 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanun ile bu kanuna ek 156, 14 ve 43 sa: 

yılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zamanaşımına uğramamış ve karşılıklı yılla
rı bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (II) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17 . 2 . 1963 O : 3 
MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler.... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. Kanun tasarısının tü
mü üzerinde söz istiyen yok. Tümü açık oylarını
za arz edilmiştir. Kutular dolaştırılacaktır. 

C), Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1963 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/329, C. Sena
tosu 1/156) (M. Meclisi S. Sayısı : 82, C. Sena
tosu S. Sayısı : 22) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesinin tümü üze
rindeki müzakereler Bakanlık bütçesiyle birlikte 
bitmişti. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
29 033 102 lira ve yatırını giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
8 874 924 lira ödenek verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

B. Lira 
ikinci kısım -Personel 

giderleri 
0 1 - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 7 742 143 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 82 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sorum
dadır. Aynı tasarı ile (\ Senatosunun 22 S. Sa
yılı hasmayazısı ise, (•. Senatosunun 3.2. 1963 
günlü 38 nci Birleşimi tutanağı sonuna bağlıdır. 
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Lira 

Ücretler 6 455 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 98 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesörler ve uzman
lar ücreti 1 060 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kafatı 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler J. 105 779 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 105 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 115 ve 119 sa
yılı Kanunlar gereğince verile
cek üniversite tazminatı 1 904 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaş
ları I 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden 
ve yurt dışından getirilecekle-

17 
B. 
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304 
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307 

308 

309 

403 

407 
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rin ücret ve yollukları ile baş
ka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 »ayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul •edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Tc misil giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Muhasebe! Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

416 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sağlık merkezinin her çeşit 
giderleri 
BA.ŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul 'edilmiştir. 

Lira 

105 000 

396 500 

10 000 

151 500 

50 000 

40 000 

402 559 

10 000 

96 000 

7 500 

14 000 

25 000 
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Üniversitenin hinfa ve Arazii 
vergileri, tapu tescil lmrcı 
ve diğer, müteferrik giderle
riyle, Mna, levazım, eşya ve 
sair menkullerin sigorta be

delleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemelerle 
sair her çeşit giderler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Yükse'k Hemşire Okulunun 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kafbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
tâborant Okulunun her çeşit 
giderleri 
JAŞKAN — Kabul edenler... 
jtmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

piraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde 
jtapılacak araştırma ve incele-
ı'elerrn gerektirdiği her çeşit 

giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kalb'ul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelerle 
ilgili her çeşit giderleri 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Üniversite matbaasının her 
çeşit tesis, malzeme, ısıtma ve 
ıbakım giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Üniversite merkez "ate'lyele-
rinin her çeşit giderleri 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

427 Yabancı memleketler üniver
siteleriyle yapılacak anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

B;52 
Lira 

424 

425 

426 

150 000 

4 769 585 

50 000 

30 000 
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25 000 

3 103 000 

10 000 

60 000 

2 000 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN —• Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

452 4489 ve 4936, 115 sayılı ka
nunlar gereğince yabancı mem
leketlere gönderileceklerin yol
lukları ve sair her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Ka/bul edilmiştir. 

453 Milletlerarası m ünaiseb etle
rin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

459 Spor giderleri 
,BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

476 Kurs genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

477 115 sayılı Kanun gereğince 
ilmî araştırma ve inceleme 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı l>orçlar 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Muhtaç talebeye yapılacak 

yardımlar ve verilecek burs
lar 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Talebe teşekküllerine yardım 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler,.. Kaibul edilmiştir. 

603 Talebe kantinlerine yau-dıını 
BAŞKAN — Kalbul edenler.... 
Etmiyenler,.. Kalbul edilmiştin'. 

Lira 
455 500 

161 900 

63 200 

10 000 

10 000 

100 000 

1 000 

10 000 

650 

97 300 

15 000 

m ooo 
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B. Lira 
653 Memur ve müstahdemlerin 

öğle yemekleri için yardım 100 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/2) CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 325 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - istimlâk ve 
satınalmalar 

705 Bina ve arazi satınalnıa 4 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
VI - Bina, .hastane, okul, loj

man ve garaj inşaatı 
'esaslı onarımları 

741 Yapı işleri ve esaslı onarım
lar 1 559 954 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

742 Dişçi Fakültesi' inşaatı .1 500 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
IX - Makina ve teçhizat alım

ları ve esaslı onarımları 
782 237 sayılı Kanun gereğince 

satınalınacak taşıtlar 290 000 
• BAŞKAN — Kalbul edenler... 

Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
782 Mıa'kina ve teçhiziat satmalı

mı ve esaslı onarımı 1 200 000 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Biriinei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe 
yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 37 908 02'6 
lira olarak tahmin »edilmiştir. 
B. Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek 
ödenek 29 676 595 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Li ara 

600 000 

510 000 

7 121 430 
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2 Harçlar (Kayıt - İmtihan ve 
Diploma harçları) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 öeşitli. gelir 
BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 Bağışlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen 
makit 
BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum, (ikinci mrad-
de tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1963 büt
çe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir.. Bu cetvelde yazılı ge
lirin tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılında de
vanı olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30 . 6. 
1939 tarih ve 3056 skyılı Kanunun 19 ncu 
maddesin'e giren hizmetlerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınfabile-
ce'k tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye iBüyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması ş&rttıı'. , , • 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek 354 sayılı Kanuna 
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(bağlı (1) sayılı Cetvellerde yazılı kadrolıardian, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1963 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 6. — G-eçen yrl borçları bölümün-
•deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin 'aid olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
'borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerin
den ıbu bölüme Maliye Bakanlığınca 'aktarıla
cak ödenekten; 

1958 - 1961 Bütçe yıllarına aidolup da Mu-' 
hasebei Uımumiyeye Kanununun 93 neü madde
sine göre zamanaşımına uğram'aımış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bü'lun'an borçlar 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 - 6 neı kısım bölümleri ile yatırım bölüm
leri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümü 
ne Maliye Bakanlığınca atkarılaeak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Mıaddeyi kabul edenler... Et-
•miyenter... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 7. — Ege Üniversitesinde gelecek 
yıllara geçici yüklemelere yetki veren, kanun
lar bağlı (G) işaretli cetvelde göısterilmiıştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider 'bölümlerimden yapıla
cak harcam'alara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetydblde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kabul edenler... Et
miyenler... Kaıbııl edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu M'aliye ve Millî 
Eğitim Baklanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz iıstiyen?.. Yok. 
Tasarı laıçık oylarınıza sunulmuştur. 

D — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 

Vt. 2 . 1963 O : 3 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/331, C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 83, C- Senatosu S. SOAJISI : 19) (1) 

BAŞKAN — istanbul. Üniversitesi 'bütçesi
nin tümü üzerinde görüşmüşler Bakanlık büt
çesiyle birlikte bitmişti. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1963 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan .giderleri 
İçin, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 61 074 121 lira, yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere- 19 116 001 lira ödenek verilmiştir. 

(A/ l ) - CETVELİ 

B. Lira 
ikinci kısım - Peresonel 

giderleri 
201 Maaşlar 19 316 694 

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

202 Ücreti eı' 12 041 460 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 793 625 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

204 Yabancı profesör ve uzman
lar ücreti 1 669 910 
BAŞKAN — Kabul. edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

İT - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yaplacak ztam ve yardımlar 121 540 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

207 Ecnelbi klil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesıi 

(1.) 83 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dahr. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 
19 S. Sayılı basmayazısı ise, C. Senatosunun 
3.2 . 1963 carihli 38 nci Birleşim, tutanağına 
bağlıdır. 
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gereğince ödenecek para mü-
mükâfaıtı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 'sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanunun bâzı 
m addederinin değiştiril'mesi 
ve bu kamuna 'bâzı maddele-
lerin eklenmesi hakkndaki 115 
ve 119 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek üniversite 
tazminatı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Emeldi, «dul ve yetim 'aylık
ları 
BAŞKAN — Kabul eJdenler... 
Etmiyenller... Kaibul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden 
ve dışımdan getirtileceklerin 
ücret ve yollukları ile b*aşka 
gidenleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul ediHmiştir. 

Üçüncü kısmı - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 

.Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B:52 

Lira 

23 000 

2 884 Ö83 

28 295 

1 350 

5 364 499 

44 506 

100 000 

3 299 800 

57 000 

278 200 

17 . 2 . İ963 ' Ö : 3 
B. Lira 
306 Giyecekler 138 025 

BAŞKAN — Kaibul ödemler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 329 275 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yolluklan 25 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etaniyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 62 000 
BAŞKAN — Kaibul edemter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar 1 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Üniversite binalarının bina ve 
arazi vergileri, tapu tescil 
harcı ve diğer giderleri ile bi-
n)a, levazım, eşya ve sair men
kullerin sigorta bedelleri 45 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Araştırana ve inceleme ve öğ
retimi ingilendiren malzeme
lerle her çeşit giderleri 3 468 205 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Devletler Hukuku Türk En&t. 
her çeşit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Kriminoloji Enst. her çeşit 
giderleri 20 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 idare Hukuku Enst. her çe
şit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Mukayeseli Hukuk Enst. her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm'iyenlei'... Kabul edilmiştir. 
İktisat ve İçtimaiyat Enst. 
h,er çeşit gidenleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı\ 
İstatistik Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir' 

Gazetecilik Enstitüsü her çe
şit giderleri 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Enst. her çeşit gider
leri 
BAŞKAN — Ka(bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanser Enst. her çeşit gider
leri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kan Aktarma Merkezinin 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'İslâm Tetkikleri Enist. her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hidrobiyoloji Enst. her çeşit 
giderleri 
BARKAN — Kabul o.rlenîpr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisat Tarihi Enst. her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ©dilmistir. 
İşletme İktisadi Enst. her çe
şit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

20 000 

50 000 

50 000 

75 000 

70 000 

25 000 

30 000 

15 000 

120 000 

65 000 

90 000 

5 824 540 
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gı-

437 

438 

436 Coğrafya Enst. her çeşit 
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiyat Enst. her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fizik Tatbikatı Merkebinin 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

439 Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma İstasyonu gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

440 Çocuk Psikiyatri Enst. her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite 441 Mediko - Sosyal 
her çeşit gidef-

- Kabul edenler... 

Merkezinin 
lori 
BAŞKAN -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

442 Sanat Tarihi Enst. her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

443 İktisadi Gelişmle Enst. her 
çeşit ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

444 Tecrübi Psikoloji Enst. her 
çeışi/t giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul •edilmiştir. 

445 Padagoji Enst. her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul 'edilmiştir. 

446 Sosyoloji Enst. (her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

200 000 

5 000 

70 000 

5 000 

7 500 

5 000 
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Şarkiyat Enst. her çeşit gi
derleri, 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl'er... Kalbul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl'er... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 49C6 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gideceklerin yol
lukları ile başka her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kalbul edilmiştir. 
Milletlerarası müniase'betllerin 
gerektirdiği her çeşit gider
ler 

BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyeınl'er... Ka'bul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeriler... Kalbul edilmiştir. 
115 sayılı Kanun gereğince 
ilmî incelem'e ve araştırma 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyemıler... Kalbul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl Iborçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
IJtmiyeaıl'er... Kalbul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl'er... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'l'er... Ka'bul edilmiştir. 

Altıncı Ikrsım - Yardımlar 
Muhtaç (talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etimiyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe teşekkülerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'l'er... Kaibul edülımiştir. 
Talebe kantinlerine yardim 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl'er... Kabul edilmiştir. 

B :52 
Lira 

3 000 

1 981 280 

898 003 

280.000 

10 000 

250 000 

10 000 

20 001 

50 000 

131 000 

21 000 

200 000 

17 . 2 . 1963 0 : 3 
B. 
604 Memur kantinlerine yardım 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
îEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 000 

B. 

701 

(A/2) - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl'er... Kabul edilmiştir. 

Lira 

482 001 

II - İstimlâk ve 
satmalmalar 

705 İstimlâk ve Satmalına 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir, 

5 000 000 

731 
V - Etüt ve proje 

Etüt ve proje 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

200 000 

741 

VI - Bina, hastane, okul, loj
man ve garaj inşaiaıtı ve esaslı 

onarımlar 
Yeni yapılar ve esaslı' ona
rımlar 13 434 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar dkundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi c'etvelleriyle bir

likte oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyeriler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1963 
'bütçe yılı giderlerine karşılık olam gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
80 190 122 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira -
1 Umumi ıbütçeden verilecek tah

sisat 70 390 120 
BAŞKAN — Ka,bul edenler... 
Etmiyeriler... (Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar 5 250 000 
'BAŞKAN — Kabul edemle-r... 
Etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 
900 001 3 Çeşitli varidat 

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

4 Bağışlar, 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden nakit 3 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ikiyi tekrar okutup oyunuza sunaea-
ınm. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştirv 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1963 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (O) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1963 'bütçe yılın$$ da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi' cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul' edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı .ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — istanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 7.7.1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve buna ek 7161 sayılı Kanuna 

17.2.196$ Ö :3 
ibağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ili
şik (L) işaretli cetvelde gösterilenler, 1963 ıbüt-
çe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet 'bölümlerinden, bu 
bölüme Maliye [Bakanlığınca aktarılacak: öde
nekten; 

1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da, Mu-
(hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1963 yı
lı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım Ibölümleri 
ıbakıyelerinden, eski yıllar 'borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvel de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir önerge 
var. Okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (R) işaretli cetvelin 421 - 447 nci 
(Enstitülerin her çeşit giderleri) bölümlerine ait 
formüldeki (Üniversite mensupları dışından 
konferans vermek için geleceklerin yolluk ve 
ücretleri) kaydının çıkarılarak gerek üniversite 
İçinden ve gerekse dışından konferans vermek 
üzere geleceklerin yolluk ve ücretlerin verilebil-
mesini tem inen (konferans vereceklerin ücret ve 
yollukları) ibaresinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

ıBoln 
Kemal Demir 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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'Maddeyi Ibu tashih ve cetveliyle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul e'tmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu 'kanun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Tümü açı!k 
oyunuza arz edilmiştir. Kutular dolaştırıla
caktır. 

E —- İstanbul Telnıil; Üniversitesi 1963 yılı 
it üt re kanunu tasarısı ve Karına Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/332, C. Senatosu î/154) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 68, d. Senatosu S, Sayısı : 
20) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçesine geçiyoruz. 

Tümü üzerinde görüşmeler Bakanlık bütçe
siyle birlikte 'bitmişti. Maddelere geçilmesini 
oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — istanbul Te'knik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derler için, 'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üznre 33 209 250 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 9 029 750 lira ödenek veril-
miiştir. 

(1) 68 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 
(20) S. Sayılı basmayazısı ise, C. Senatosunun 
3.2.1963 günlü 38 nci Birleşim tutanağına 
baal 

17. 
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201 

202 

208 

204 

206 

207 

209 

211 

217 

218 

2 .1963 Û : 3 
A / l - CETVELİ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Ihizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzman
larla 'bunlara yar'dıımcı perso
nelin ücreJtleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - (Başka haklar 
4598 saydı Kanun (gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3650 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
O. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Giriş ve sıralama imtihan ev
rakını okuyanlara 3656 sayılı 
Kanunun 22 nci ımaddesi gere
ğince ödenecek üore'tler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiş'tir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun ıgereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

menler... Kaıbul edilmiştir. 

Lira 

10 348 617 

9 315 810 

289 810 

1 370 946 

65 500 

4 500 

1 578 244 

60 000 

41 121 

1 800 
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Lira 

4936, 115 ve 119 sayılı kanun
lar gereğince verilecek üniver
site tazminatı 2 056 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve ye'tim maaşları 24 000j 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt 'içinden 've dışından kon
ferans için getirileceklerin üc
ret ve yollukla riyl e başka gi
derleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro 'giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıtlar ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 
Posta, 'telgraf ve telefon ücıret 
ve .giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt .giderleri 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Giriş ve sıralama imtihanları 
ıgiderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 10 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edlmistir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

80 000 

962 625 

43 350 

123 000 

63 675 

1 023 750 

17 . 2 . 1963 
B. 
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407 Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vengi ve resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

420 Lâboratuvar ve atelyeler iş
letme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 

421 İnşaat Fakültesi Zemin Me
kaniği Araştırma Kurumu gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 İnşaat Fakültesi Su işleri 
Araştırma Kurumu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Isı Tekniği ve Ekonomisi 
Araştırma Kurumu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Sismoloji Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

426 1. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

427 il. T. Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

428 1. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Motorlar Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

8 500 

10 000 

1 121 000 

6 300 

40 500 

5 400 

25 700 

60 000 

36 000 

36 000 

60 000 

45 000 
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434 

435 

436 

437 

438 

439 
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441 
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Malzeme ve imal Usulleri Ens
titüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Türk Oemi Endüstrisini iler
letme Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
(Beynelmilel Stajyer öğrenci 
(Mübadelesi Türkiye Merkezi 
ıgid erleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Cigre Türkiye Merkezi gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Elektroteknik Kurumu gider
leri 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon 'Enstitüsü 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat makinaları muayene ve 
araştırma merkezi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Türk Otomatik Kontrol Ku
rumu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı Diller Okulu gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Nükleer Enerji Enstitüsü (gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıdyenle-r... Kabul edilmiştir. 
'Topografya ve Jeoloji Kamp
ları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Mcdi'ko - Sosyal Merkezi gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

B :52 
Lira 

50 000 

65 000 

100 000 

2 000 

€ 300 

4 500 

115 000 

7 500 

20 000 

100 000 

190 000 

50 000 
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Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin yollukla-
riyle başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

477 115 sayılı Kanun gereğince il
mî inceleme ve araştırma gi
derleri için tesis edilecek fon 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beşinci kısım - iBorçlar 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
600 1416 sayılı Kanun gereğince 

yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
601 Muhtaç öğrencilere yapılacak 

yardımlar ve verilecek burs
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
602 Teknik Üniversite ve Teknik 

Okulu talebe birliklerine yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 145 000 

196 000 

154 000 

50 000 

15 000 

250 000 

1 000 

60 000 

173 000 

15 000 
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300 000 Talebe kantinlerine yardı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Memur Kantinine yardım me
mur ve müstahdemlerine öğle 
yemeklerinde kullanılmak üze
re 164 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

[A/2] - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 (Bina onarımı 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
703 Makina ve teçhizat onanını 18ü 750 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
I I - 'istimlâk ve satmalmalar 

705 Ansa satmalımı L 000 000 
BAŞKAN __ Kabul edenler... 

Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
741 Yaıpı vt onarını (bina yapı

mı) 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etıuiyenleı\.. Kabul edilmiştir. 

İN - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımlar 
781 Makina ve teçhizat satmalımı 

ve onarımı 3 490 000, 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

782 237 sayılı Kanun 'gereğince 
satmalı nacak taşıtlar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiıycııller... Kabul edilmiştir. 

1 ııci maddeyi tekrar okutup oyunuza suna
cağım. 

(1 nci madde tekrar okundu) 

ıBAŞlKAN -— 1 nci maddeyi cetvel ler iyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

17 . 2 . 1963 O : 3 
MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1963 bütçe yılı 'giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (IB) işaretli cetvelde igösterildiği üzere 
42 839 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. 
1 

[B] - CETVELİ 

Genel bütçeden verilen öde
mek 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Et.mdyeınler... Kabul edilnuiştlır. 
Harçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
töt.ııiıiycinler... Kabul edilniıişliır. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bağışlar 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllardan devredilen na
kit 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

38 158 170 

700 000 

1 461 829 

2 519 000 

Maddeyi tekrar okutup oyunuza sunacağını. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyie birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1963 bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963 Büt
çe yılında da devanı olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ucu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3G56 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril-
•nıiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu ta-
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sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyim (birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etıniyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — istanbul Teknik Üniversitesi
nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ıbağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 'Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten, 

1928 - 1931 'bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 
yılı 'bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümle
ri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider 'bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. 
•Tasarının tümü açık oyunuza sunulmuştur. Ku-
tula r dolaştırılacaktır. 

17 . 2 . 1963 O : 3 
F — Dışişleri Bakanlığı bütçesi: 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Tümü üzerinde söz 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Zekâi Dur
man. 

M İLLET PARTLS! MECLIS GRUPU ADI-
NA ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul) — 

Muhterem Başkan, aziz milletvekilleri; 
Bir tarafta, demokratik hürriyet ve refahı 

geliştirmek' çabası ve nizami âlem uğruna mâ
ruz kalman meşru müdafaa kaygısı, öbür taraf
ta, komünizme dayanan bir proleterya hayaliy
le, dünya yuvarlağını hegemonyasına almak is
tiyen ihtiras ve bu iki davranış ve ideolojinin 
birlikte yaşıyabileceğini ve dünya mukadderatı
nın coğrafi ölçülerle ikiye bölünebileceğini id
dia edenlerin ve bunu hür dünyaya kabul ettir
mek istiyenlerin yıllardan beri haykırdıkları na
karat... 

Muhterem arkadaşlar; ferdin hak ve hürri
yetlerini inkâr ve en muteber anlamdaki sosyal 
adaleti demokrasinin dalâleti telâkki eden re
jimler; dünyayı her an, üçüncü bir cihan harbi 
korku ve tehdidi içinde tutarak, her yerde so
ğuk ve yer yer de sıcak harbi devam ettiregel-
mişlerdir. 

Maksat; sinirleri gevşetmek ve bu huzur
suzluğun usancı içinde kendi rejimlerine pes't 
dedirterek, gayeye en az zahmet ve zararla eri
şilebilmektir. 

Ancak bu gayeye, zaıf hırımızdan faydala
narak, daha kesin hal yollarından ulaşmaya te-. 
şebbüsleri halinde, hür dünyanın.da meşruu mü
dafaaya başvurması emrivaki, bir gün gelip ça
la bilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilindiği gibi harb, siyasetin başka vasıta

larla devamıdır. Yani hesapla halledilemiyen 
bir dâvanın cebirle halledilmesidir. O halde Hü
kümet olarak vazifemiz, Devlet itibarını artıra
cak ve millî menfaatlerimize en uygun düşecek 
bir siyasi zemin üzerinde daima hazırlıklı olmak 
ve icabında cebrî vasıtalarla hedefe ulaşmaktır. 

Memleketin en verimli yerlerini bir nefeste 
bıraktığımız Balkan Harbi, harici siyasette bir 
hazırlığa dayanmamak gafletinden ve ordunun 
da dâhil olduğu bir iç siyaset hercümerci yü
zünden kaybedilmiştir, 
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Birinci Dünya Harbindeki kaybımız da; sa

vaşa takaddüm eden siyasi pazarlıklardan ha
bersiz ve taksime elverişli bir memleket olarak, 
İtilâf Devletlerince muteber bir müttefik sayıl
mamaktan ve silâhlı bir tarafsızlık lâzım ve 
mümkün iken, Almanların (Marn) Meydan Mu
harebesindeki avantajla harbi kısa zamanda bi
tireceklerini zannedip, galipler sofrasına bir 
avuç tuzla katılmaya heves ve acelemizden ileri 
gelmiştir. 

Bu itibarla bugün, mevcut andlaşmalar dı
şında kalan ve jeopolitik durumumuzu uzak ve 
yakından alâkadar eden ve bilhassa tarihî ve 
mânevi rabıtalarımızın siyasi bir infial içinde 
kalan devletlerle samimî ve sağlam münasebet
ler kurmayı ve Atatürk'ün müstesna basiret ve 
kiyasetiyle mahsul vermiş ola"n taahhütlere ye
niden can vermeyi, millî emniyetimizin temel 
felsefesi saymalıyız. 

- Muhterem arkadaşlar her iki Dünya Harbi
nin çabuk ve az zayiatla kapanacağı yolundaki 
tahminlerin boşa çıkmasına karşılık Japonya'
nın 1945 te iki bombada yere serilmesi, üçüncü 
bir dünya harbinin tahayyülü artık güç olmı-
yan akıbetine korkunç bir işaret olmuştur. 

(Aynşitayn'ın) dediği gibi, eğer dördüncü 
bir dünya harbi olursa, bu ancak, taş ve sopa
larla mağaralarda cereyan edecektir. 

Hürriyete âşık milletlerin; tek bir dünya 
görüşü içinde siyasi vahdeti teknik, malî ve as
kerî kudreti geliştirme yolundaki gayretleri ve 
buna mesnet olan iktisadi birliğin tahakkuku 
sayesindedir ki, dünya bir felâketten masun ka
labilecektir. 

Büyük Türk şairinin şu sözü hiç unutulma
malı, «sulhu istiyen cenge hazır olmalıdır.» 

Muhterem arkadaşlar; harb silâh ve vasıta
ları ne kadar mükemmel olursa olsun, onu kul
lanacak yine insandır. Zafer; daha çok mânevi 
silâhlarla ve bu da insanoğlunun ferdî ve top
lum değerini mukaddesat, kadar üstün saymak
la istihsal edilebilir. 

Nüfusça pek küçük, ama imanı büyük bir 
milletin dev ordular karşısında ancak sayı hesa
biyle m ağlûb olduğu, yakın geçmişin vâkıasıdır. 

Buna karşılık, bizim Birinci Dünya Harbin
de, (Çanakkale), hariç, toprağa gömdüğümüz 
insan serveti, hiçbir yerde aldığımız hâsılaya 
değmemiştir. Hele (Sarıkamış) taarruzu bir fa
ciadır. 

17 . 2 . 1963 0 : 3 
Mareşal (Hindenburg) hatıratında, Türk 

müttefiklerinden bir yük olarak bahsetmiştir. 
Peki bu neden, böyledir1? Çünkü boş miğdo ve 
çıplak vücudun nihayet beşerî bir mukavemet 
haddi vardır. 

Halkımızın dinî inançlarını ve lâiklik anla
mını millî şuura emdirememekten gelen düşün
ce ve akide tegayyürleri sebebiyle; bugün aç 
ve partal insanın göğsüne şehitlik rozeti taka
rak Cennete göndermeye artık imkân kalmamış 
ve bu memlekette de sevk ve idare zor bir sa
nat haline gelmiştir. 

Bu hakikat ve yeni şartlar muvacehesinde, 
sadece orduya değil, bütün bir millet topluluğu
na düşen savaş vazife ve kudretini maddi mâne
vi yükseltmek için siyasetle iktisadı at başı be
raber götürmekte katî zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, her savaşın sonunda, 
bir silâhsızlanma arzusunun belirmesi, tıpkı bir 
boks maçının ravunt fasılasında iki tarafın da 
yeni hamlelere kuvvet biriktirmelerine benzer. 
Silâhsızlanmaya iyi niyetle girişmek, fakat fe
na niyetlere kapılıp da gevşememek esastır. 

Nitekim 1952 den bu yana, bu mevzuda ya
pılan ve yokuşa sürülmek yüzünden daima akim 
kalan teşebbüslerin, bizi daha uyanık olmaya 
zorlaması, bu bakımdan lâzım ve tabiîdir. 

Toplantıların iki ana meselesini teşkil eden 
(Nükleer tecrübelere son verme) ve (baskın 
taarruzlarını önleme) gayretleri maatteessüf 
neticesiz kalmıştır. 

Sovyet Başbakanı (Kuruşeef) in 19 Aralık 
1962 de Amerika Cumhurbaşkanı (Kennody) ye 
gönderdiği bir mektupla, nükleer tecrübelerin 
kontrolü için, Rusya'da üç, otomatik istasyon 
kurulmasını bildirdiğini ve (Kennedy) nin ce
vaben, bu istasyonların 12 ye çıkarılmasını is
tediğini gazetelerde okumuştuk. Şimdilik bu 
mektuplar gelip gidedursun, ama vakıa şudur 
ki ; dünya emniyet ve huzuru adına sarf edilen 
bütün gayretlere rağmen bugün kilo tonluk de
ğil, megatonluk atom bombaları ve bulunduğu 
rampadan binlerce kilometre öteyi yerle bir ede
cek füzeler imalrdcvam etmektedir. 

Bu kuvvet muvazenesi yarışı, akıl muvazene
sinin de bozulmasiyle, dünyayı umulmadık bir 
zamanda bir felâkete sürükliyebilir. Bu takdir
de yurdumuz, hasmın ilk taarruz hedeflerinden 
biri olacak ve Orta - Doğu'nun alın yazısı Tür
kiye ve îran topraklarında kaleme alınacaktır. 
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Bu hale göre, kendilerini milletlerarası en

dişe, nifak ve ihtilâf mevzuu olmaktan kurtara-
nııyan ve bâzıları da mevcudiyetlerini muhafa
zayı iki tarafa kur yapmakta ariyan komşumuz 
Arap devletleriyle siyasi münasebetlerimizin zeva
hirden ibaret kalmaması, her şeyden evvel ken
di millî menfaat ve hayatiyetleri iktizasıdır. 

Bu münasebetle, son Irak İhtilâlinin komü
nizmin memleket dâhilinde tasfiyesine mütevec
cih bulunması bakımından, hayırlı bir neticeye 
ulaşmasını candan temenni ederiz. 
* Ancak, Müslümanlığın bütün ahlâk ve âdet-
leriyle bugüne kadar en büyük hami ve en sa
mimî muhafızı olan bizler, bâzı dindaş milletler 
tarafından Birinci Dünya Harbinde mâruz kal
dığımız arkadan vurulma talihsizliğine bir daha 
uğramamak için, din kardeşliğine kader arka
daşlığını katmak lüzumuna da milletçe kaani 
bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, NATO, Kıbrıs Kon-
sorsiyom ve Ortak Pazar mevzulur-mdaki Parti 
Meclis Grupu görüş ve temennilerimiz dış poli
tikaya ait genel görüşmede arz ve izah edil
diği için burada tekrarlamıyaeağız. 

Biz biraz tarafsızlardan ve komünist Çin'
den bahsetmek isteriz : 

Bilindiği üzere bugün dünya, görüş ve ideo
loji bakımından iki esas bloka ayrılmıştır. "Fa
kat bu bloklar arasında kalan bir de tarafsız
lar vardır. 

Jeopolitik durum müsait olduğu takdirde 
tarafsızlığın faydaları inkâr edilemez.-

Fakat Asya'nın 400 milyonluk kütlesi Hin
distan'ın bugün başına gelenler, tarafsızlığın 
zarar hanesini birden bire yükseltmiştir. 

Pakistan'la olan (Keşmir) ihtilâfının millet
lerarası bir alâka ile halli lüzumu bir tarafa, 
bugün Hindistan ve gelecekte Avrupa'yı tehdit 
eden önemli bir konu da Komünist Çin'in hu
dut tecavüziyle filiz veren emelleridir. 

(Tibet) de 15 kadar tümenin teşkil edildiği
ne ve Sovyetlerin bu bölgede hava meydanları 
kurmakta olduklarına dair gazete haberleri 
doğru ise, acaba bu hazırlıkların taşıdığı mâna 
nedir? 

Bugün 700 milyona yaklaşan nüfusuyla Ko--
münist Çin doğum kontrolünü hiç düşünmeden 
Avrupa nüfusiyle âdeta yarışa çıkmıştır. 

Sovyetlerin Çin kıtasında muazzam bir ko
münist dünya kurulmasına sebep ve yardımcı 
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olmalarına karşılık, bugün haklarındaki endi
şeyi gizliyemedikleri bu insan çığı, bu akidesi 
ters ve sinsi, ihtiraslı tehlike karşısında, Hindis
tan'la Pakistan, hür dünyanın ilk barajını teş
kil edeceklerdir. 

Bu itibarla, Hindistan'ın Sento ittifakına 
alâkasının celbedilme'si, hem kendisinin hem 
de Orta Doğu ve Avrupa'nın emniyet ve selâ
meti ve en az Asya'nın sulh sever milletlerinin 
bekası noktasından önemli görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; (Küba) hâdisesi mü
nasebetiyle, Sovyet Rusya'nın, bu memlekette
ki füze rampalarının sökülmesine karşılık, Tür
kiye'deki rampaları da kaldırılması hususun
da Amerika'ya teklifte bulunduğu hakkında
ki haberler ve Sayın Dışişleri Bakanımızın Mec
lis Kürsüsünde böyle bir şeyin varit olmadığı
na dair verdikleri izahat yüksek malûmlarıdır. 

Bununla beraber Sayın Millî Savunma Ba
kanının Senato ve Millet Meclisindeki konuş-
'malarındarı Türkiye'deki Jubiter füzelerinin 
artık maksada yeterli olmadığı anlaşılmıştır. 
Yine o günlerde bir yabancı gazetenin ortaya 
attığı mütalâalar ise dikkate şayan görülmek
tedir. 

Bu gazeteye göre, Türk Parlâmento Heye
tinin Sovyet Rusya'ya yapacağı seyahat, jubi-
terlerin kaldırılacağı bir zamanda, Rusya'dan 
iktisadi yardım talebinde bulunmaya imkân 
verecektir. 

Bir müdafaa silâhının yer değiştirmesini; 
dostluk münasebetlerinin teessüs ve inkişafına 
mesnet ve yeterli bir delil gibi gösterecek, bir 
parlâmento ziyaretini malî ve iktisadi bir gö
rüşme kastına bağlaşmak gayret ve garabeti 
üzerinde durmıyacağız. 

Esasen biz, Türkiye'den füze rampalarının 
kaldırılmasının, nerden gelirse gelsin, tecavü
ze karşı meşru müdafa lüzum ve vasıtaların
dan memleketimizi mahrum etmemesi gerekti
ğine ve etmiyeceğine kaani bulunuyoruz. 

öte yandan, komşumuz Sovyet Rusya'nın 
bizi (Küba) ile kıyaslamasını ve millî emniye
timizi tehlikeye götürecek bir istikâmete zor
lamasını, bu devlete karşı mevcut tarihî has
sasiyeti tahfif eder mahiyette bulunmamakta ve 
yıllardan beri iyi komşuluk münasebetleri ar
zumuzun reddinden doğan güvensizliğin iza
lesi temennisiyle* telif edememekteyiz. 
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Gerçekten memleketimizde füze rampaları

nın kaldırılmasında bir harb vukuunda füze 
ve bava baskılarına ilik hedef olmaktan bizi 
azade kılabilir. 

Tecavüze karşı esasen tedafüi olmaktan ile
ri geçmiyen NATO anlayışı içinde Türkiye'nin 
iyi niyet ıgiösterisine yenî bir vesile de teşkil 
edeibilir. Ama her şeyden evvel, (Sovyet'lerle mü
nasebetlerimizin ; istiklâl, emniyet ve toprak 
bütünlüğümüze saygı gösteren bir tutum ve 
anlayışla vuzuha ermesi ve millî varlığımızın 
zaruri kıldığı ittifaklara sadakatimizin,'bu şart
lar içlinde mütalâa ve kabul edilmesi icabetmek-. 
tedir. 

Bu münasebetle slözleri/mize şunu da ilâve 
etmek isteriz-

Yaibancı gazetenin, Türkiye'den füze ram
palarının kaldırıhnasiyle artık bu 'memleketin 
jeopolitik değerini kaybedeceği yolundaki mü
talâası tarihin buıgünc kadarki seyriyle tezat 
halindedir. 

Bu münasebetle şu hususu hafızalarınızda 
tazelemek isteriz. 

Birinci Dünya Harbinde son meyvalarmı 
toplamış olan mülga ıBatı emperyalizminin çift
lik ağaları, Süveyş Kanalının açılması ile bera-
•ber Anadolu ve Boğazların değerini kaybettiği 
hükmüne varmışlardı. Müstemlekelere uzanan 
ticaret yollarının kısalmış olmasından doğan 
faydalar yanında, Türkiye'nin jeopolitik ve 
stratejik öneminin zayii olmadığını ise Birinci 
Dünya Harbi ispat etmiştir. 

Boğazların 'kahramanca müdafaası, Rusya 
gibi bir müttefikten ayrı düşmelerine ve koca 
bir Çarlığın 'devrilmesine kâfi gelebilmişti. Tür-
'kiye ve Boğazlar, NATO doğu kanadının kilit 
taşı, SENTO'nun NATO ile bağlandığı yeri, Or
ta - Doğu'nun ileri karakolu ve mütecaviz için 
ihmali 'kabil olmıyan bir atlama rampası olmak 
vasıflarının devammca, tarihî ve stratejik ehem
miyetini muhafaza edecektir. 

Böyle nazik bir ıbölgede, sulhun ve hür dün
ya görüşünün bekçiliğini yaparken iktisadi 
mahrumiyet ve fedakârlıklar pahasına dostluk 
ve ittifaklara verdiğimiz değer ve gösterdiğimiz 
vefa ve sada'kati küçümsemek temayülünde olan 
ve binnetice bize 'kendi vardıkları kadar zaruri 
yardımlardan müstağni görünen her türlü zihni
yet ve davranışı esefle karşılarız. 
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Türkiye'nin medeniyet ve insanlık anlayışı

na samimiyetle bağlı bulunmanın imtihanını her 
vesile ve şerefle vermiş olduğunu bizi tahinii-
yanlara ilân ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, müddetiniz bitmiş, bir 
dakika da geçmiştir. Lütfen cümlenizi bağlayı
nız. 

ÖMER ZUKÂt DORlMAN (Devamla) — 
'Kısa ıbir zamanda bağlıyamıyacağım. («konuş
sun» sesleri) 

BAŞKAN — O halde Sayın Dorman'ın ko
nuşmaya devanı etmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun »Sayın Dormaıı. 
ÖMER ZKKAI- DORMAN (Devamla) — 

(îrup adına arkadaşlarıma teşdkkür ederim. 
Hükümetimizin hayatî ehemmiyetteki ımüdafaa 
silâhları konusunda, birbirini nakzeder ve te
reddütler yaratıi' şekil delki haber ve beyanları 
umumi efkâr önünde vuzuha kavuşturmasını 
ve Türkiye'nin ahitlerini, hür milletler manzıı-
nıesindeki mevkii ile mütenasip bir kudret ve 
vakar içinde yapabilmesine ıııuktezi teşebbüs 
ve gayretleri inkişaf ettirmesini bu vesile ile bir 
daha temenni etmekle ve beklemekteyiz. 

Filhakika, son günlerde Hükümetin; Meclis 
ve milletle dış politikamız arasıida'ki esrar per
desini kaldırmaya matuf bir tutum ve davra
nışa girdiğini memnuniyetle görmekteyiz. Millî 
emniyet ve beka dâvasında aynı hassasiyet, ay
nı görüş ve prensiplere sahip bulunan siyasi 
partilerle diğer Meclis üyelerinin, demokratik 
rejimler için pek talbiî olan bu icap ve latlbika-
tın devamını temin ve takibedeceklerinde şüp-
lıe yoktur. Bu tutumun gevşetilmemesine şahid-
olmaktan Türk Milleti adına da huzur ve in
şirah duyarız. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimize günâhla
rımızın kısa bir panoramasiyle son vereceğiz. 

ıBiz maalesef kendisinden ibret dersi alma
dığımız için, tarihin tekerrürüne daima fırsat 
vermekteyiz. 

Toplumun kafasında ve vicdanında yer et
mediği için, inkılâplarımız da bizi üç adım ileri 
götürürse, bunun iki adımı geri gelmektedir. 
664 yıllık bir devletin kadersizliği bu sebepler
dendir. 
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Alman Generali (Lüdendorf) un 1937 yılın

da Türkçeye çevrilen (Topyekûn harb) adında 
bir kitabı vardır. 

'General bu eserinde (yakında yeni bir dünya 
harbinin kopacağını, Almanya'nın birçok kü-
çülk devletlerle beraber yıkılacağını, Türkiye'
nin tarafsız kalacağını ve bundan îktisaden 
çok faydalanıp dış ticarette zengin olacağını) 
gaipten haber vermişti. 

J Bu zatın her dediği çıkmış, fakat son sözü 
tahakkuk etmemiştir. Ama kabahat onun mu 
yoksa bizim midir? 

Hulâsa arkadaşlar; bu vakıa da bir ibret 
misali olarak şunu teyideder ki, politikanın en 
vefakâr arkadaşı ekonomidir. Zenginin sesi çat
lak bile çıksa her yerde orkestraya'hâkimdir. 

Bugün hür dünya kervanı, insanlığı ihtiras
ların karanlığından kurtaracak olan ebedi sulh 
meşalesine yürüyüş halindedir, fakat bu ölüm 
kalım sahrasında huzur, emniyet ve refahın pı
narlarına henüz çok uzak mesafededir. 

Bu ümidi sönük gayret içinde kafile dıgı kal
mamanın yegâne şartı; alktif, ileri görüşlü ve 
daima uyanık bir siyasetle itibarımızın nabzını 
düşürmemek, varlığımızı herkese hissettirebil-
me'k ve iç huzurun temeli olan (hak, eşitlik ve 
adalet) duygusunu, • kanunların da üstünde 
maşerî bir vicdan haline getirebilmektir. 

Bir memleketin iç tutum ve davranışları, 
dış itibarının aynasıdır. Kendi huzuruna hük-
medemiyen bir memleket dünya huzurunda söz 
sahibi olamaz. 

Bu sebeple millet olarak huzura yardımın 
şartı da, demokratik rejimin siyasi, sosyal ve 
ekonomik temeller üzerinde yükselmesinde filkir 
ve gönül birliğine ulaşmak, büyük menfaatlere 
"küçük hesaplan bulaştırmamaktır. 

Yanındaki tarlada hâlâ yağmur duasına çık
tığımız ırmaklar gibi, bu köprünün altından da 
sular, böyle boşa ve delicesine akmamalı, bu su
lar kaderini emniyet ve istikrara ve insanca 
yaşamada bağlamış olan bu talihsiz memleketin 
devirler boyu Ikuraklaşan bağrına şifa olmalı
dır. (Alkışlar) . 

Hepinizi hürmetle selâmlarız. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Yılmaz Akçal. 

A.P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK
ÇAL (Rize) — Sayın milletvekilleri; Adalet 

17 . 2 . 1963 O : 3 
Partisi olarak dı§ politika üzerindeki görüşleri
mizi bugüne kadar muhtelif vesilelerle açıklamış 
bulunmaktayız. Bugün Dışişleri «Bakanlığının 
bütçesinin görüşülmesi münasebetiyle, dünyanın 
değişir gibi görünen portesine kısaca temas ede
rek, aynı açıdan harici politikamızı değerlendir
meye çalışacağım. 

Peşinen kaydedelim ki, dış politikamızın 
üzerinde tesis edildiği gayretler ve temel ilke
leri bakımından iktidarla muhalefet arasında 
hiçbir fark mevcut değildir. Birleşmiş Milletler 
ideallerine uygun bir politika takibi, millî poli
tikamız olmak vasfiyle de, her zaman tarafımız
dan, bütün yazılar tarafından desteklenmiştir 
ve desteklenecektir. ^ 

Ancak gayeler üzerindeki bu beraberliğimi
zin Hükümetin dış münasebetlerde efkseriya za
yıf ve bazan da hatalı politikasının tasvibi mâ
nasında değerlendirilmemesini de hassaten rica 
ederim. 

İç politikadaki hatalar tek elden tashihi müm
kün olmak bakımından giderilmesi mümkün ve 
kolay hatalardır. Dış politikadaki hataların ise 
çok taraflı olduğu ve tashihinin zamana vabes
te bulunduğu herkesin malûmudur. 

Sayın milletvekilleri, 
Dünyanın bugünkü durumunun ve son altı 

aylık, bir senelik politik hâdiselerin gözden ge
çirilmesi, bizleri üzerinde durulması icabeden 
konulara sevk edecektir. 

Uzun zamandan beri haricî politikamız, İkin
ci Dünya Harbini takiben, iki kutup halinde be
liren dünya devletlerinden tabiatımıza uygun 
olarak seçtiğimiz Batı Blokü devletleri ve Bir
leşik Amerika'nın yanında yer almamız esasına 
istinadetmektedir. ıSon ikiyüz sene zarfında 
Sovyet Rusya ile yapmış olduğumuz 16 harb, 
doktrin farkı ve nihayet son Boğazlar meselesi 
'karşısında başka türlü harekete de imkân ta
savvur edilemezdi. 

işte tedafüi mânadaki NATO ve CENTO itti
faklarımız dünya yüzündeki bu polarizasyonun 
ve Batı dünyasındaki yerimizin tabiî bir netice
sidir ve dış politikamızın esasını teşkil eder. 

Rusya ve Amerika arasındaki gerilmiş bulu
nan sinirlerin Küba hâdiseleri ve Amerika'nın 
yerinde müdahaleleri sonunda birden bire yu
muşama alâmetleri göstermesi, hattâ Rusların 
yeraltı nükleer silâhların kontrolüne dâhi rıza 
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göstermeleri, Hariciye Vekâletinin müspet işler 
gördüğü hakkındaki şüphelerimiz bulunan 
Plânlama Dairesinin, uzun vadeli bir plân üze
rinde dikkat 've hassasiyetle durmaları icabeden 
'konulardan başlıcası olmak vasfını muhafaza" 
etmektedir. 

Biraz evvel NATO'nun memleketimiz bakı
mından önemini tek veçhesiyle belirtmeye gay
ret etmiştik. Memleketimizden Jüpiter füzeleri
nin geri alınacağı hakkındaki düşünceleri tekni
ğin ilerlemesinin 'bir neticesi olarak kabul et
mek arzusundayız. Nitekim bir Amerikan Ba
sın Sözcüsü de 'bu hususun son Kü'ba hadisele
riyle alâkalı olmadığını belirtmiş ve ilâve ola- ' 
rak da Türkiye'den mezkûr füzelerin kaldırıl
masının* daha Eylül ayında kararlaştırıldığını 
'beyan etmiştir. 

NATO ittifakı içerisinde üyelerden birisini 
özellikle ilgilendiren bir mesele de o üyenin mu
tabakatı olmadan karara varılaraıyacağı Sayın 
Dışişleri Bakanımız tarafından Meclis kürsüsün
den ifade buyurulduğuna göre bundan kendisi
nin de haberdar olması icabettiğini kabul et
miş bulunmaktadırlar. Kaldı 'ki, ISayın Millî 
Savunma Vekilimiz de Türkiye'deki mevcut fü
zelerin yerine Polaris füzelerinin verileceğini 
açıkça beyan etmiş bulunmaktadır. Anladığımı
za göre bu husustaki müzakereler müspet, bir 
yolda inkişaf etmektedir. Millî Savunma Vekili
mizin hu beyanı da tavzihe muhtacolmaktan 
kurtulamamaktadır. 

Polaris füzelerinin muayyen bir devlete ve
rilmesi için derpiş olunan şartlar muvacehesin
de meselenin vuzuha vardırılması da ayrıca bir 

. önem kazanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
NATO'daki stratejik mevkiimizin değişip 

değişmediği hakkında bir münakaşa zemini aç
mak ne kadar zamansızsa, organizasyonla olan 
mânevi bağlarımızın her geçen gün biraz daha 
kuvvetlendirilmesi lüzumunun aksini iddia et-
mek aynı derecede yersiz olacaktır. Biz NATO 
ittifakı içerisindeki yerimizin mânevi temellerle 
kuvvetlendirilmesini arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Stalin'in ölümünden sonra ıSovyet Rusya'da 

müşahede edilen politika değişikliğinin Kızıl 
Çini memnun ettiği söylenemez, Komünist dün
yanın politik ve hattâ psikolojik sebeplere da-
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yanan liderlik sevdasının Sovyet Rusya ve Kı
zıl Çin arasında sebebolduğu kutuplaşma biz
ler için komünizmin gelişmesi hayallerinin te
zahür eden neticeleri bakımından müte'bessima-
ne seyredilecek bir olaydan ıbaşka bir şey değil
dir. Ancak bu hâdiselerin dünya yüzünde se-
bebolacağı politika değişikliği zaviyesinden 
dikkatle takibini doğru bulmaktayız. 

Sovyet Rusya ile aramızdaki ideolojik fark
lar dışında iyi komşuluk münasebetlerinin de
vamı hususunda Hükümetle aynı görüşte oldu
ğumuzu beyandan ancak zevk duyarız. 

Kızıl Çin'in ekstansiyalist arzularının tatmi
ni için Hindistan ile olan mücadelesinde dost 
Hindistan'ın enerjik tutumunu takdirle karşıla
dığımızı belirtirken Hariciye Vekâletimizin 
CENTO müttefikimiz olan Pakistan'ın fikrini 
bile almadan 'bir silâh yardımı vadindeki bizce 
hatalı tutumuna işaret etmek isteriz. 

Hindistan, mezkûr sınıf ihtilâfını gidermek 
için kabul ettiği aracılık teklifiyle müspet bir 
yol görmüş, haksız tecavüze uğramakla da 'bita
raflığın tehlikelerini anlamıştır, kanaatindeyiz. 

Milletlerarası üçüncü blok diye adlandırılan 
Asya - Afrika grupıındaki Afrika memleketle
rinin komünizmin sızmasından mâsun kaldıkları 
iddia edilemez. Gelişmemiş, kültür seviyesi dü
şük memleketlerdeki süratli kalkınmanın ancak 
komünist bir idare olacağı hayalini inandırıl
mak istenen /bu memleketlerin ileride dünya için 
bir huzursuzluk kaynağı yapmak istendiğini 
hür dünya devletlerinin gayet iyi bilmeleri 
icabeder. Afrika memleketleriyle hür dünyanın 
bizim daha yakından alâkadar olmamız lüzu
munu belirtirim. 

Dost ve kardeş Cezayir'in gelişmesini mem
nuniyetle karşılıyoruz. Son olarak Fransa'dan 
kabul ettikleri 280 milyon dolar yardım ve 
Amerikan yardımları muvacehesinde bu kardeş 
memleketin Başvekiline karşi kullanılan Akde
niz Kas t r osu tâbirinin yanlışlığı açıkça gözük
müştür. Magrip birliği ise bizleri sadece mem
nun eder. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarih boyunca Orta - Doğu'nun bekçisi olan 

Türkiye'de onların huzur ve sükûnundan mem
nun olacağı bedihidir. Bunların 'birçoğu ile dost
luğumuz, Suriye'de olduğu gibi, mazinin derin
liklerinden gelmektedir. Bu bakımdan biz bu 
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memleketlerin kendi aralarında da dost geçin
melerini ve iktisadi gelişmelerini arzu etmek
teyiz. 

Kuveyt Emîrinin Arap memleketlerinin ge
lişmesi için yaptığı malî yardımları takdirle 
karşılamak icabeder. Gönül ister ki, Irak ile 
arasındaki anlaşmazlık da son hâdiseler muva
cehesinde tamamen kapanmış olsun. 

Suriye ve Irak arasındaki münasebetlerdeki 
dostane inkişaflar bizleri memnun etmekte idi. 
Temadisini müşahede, muhakkak 'ki, bir zevk 
olacaktır. 

Irak hakkındaki her .hangi 'bir yorumda bu
lunmak istemiyoruz. İhtilâller 'hakkında, onun 
başlangıcında Hükümet hatalı olabilirdi. Temen
nimiz bu ihtilâlin Irak, Orta - Doğuya ve dün
ya sulhüne faydalı olmasıdır. 

Bu 'hususta beyanda bulunurken yeni Irak 
Hükümetiyle aramızdaki münasebetlerin bir
kaç ay evvelki hâdiseleri unutturacak derece^ 
de saımimî olmasını arzu ettiği/mizi belirtmek 
ten de kendimizi alamamaktayız. 

Birleşik Arap Cumhuriyetiyle aramızda 
dostane münasebetler kurulması, muhakkak ki, 
bütün Türkleri mamnun edecektir. Ancak, 
Hariciye Vekilimizin de belirttiği gibi, bâzı 
meselelerde karşılıklı anlayış havasının yara
tılması icabeder kanaatindeyiz. 

Siyasi konuları tamamlamadan evvel Kıb
rıslı kardeşlerimizin durumuna da temas et
mek (mecburiyetini hissediyoruz. Kıbrıs mev
zuunda, maalesef söylemek icabeder ki, hak
kaniyete, Anayasaya uygun bir inkişaf halen 
dalhi teessüs ettirilmiş değildir. Âmıme hizmet
leri Komisyonunun Rum azaları hizmetlerdeki 
% 30 ve % 70 nisbetini, Makarios'un İngilizler 
Ada'dan çekilmeden evvel beş ayda tahakkuk 
ettirileceği tarzında verdiği sözüne' rağmen, 
yerine getirmemekte inat etmektedirler. İçiş
leri Vekili ise Türkleri, bütün aleyhteki durum
lara ve hattâ suikastlara rağmen, işlerinden 
uzaklaştırmak için bahane aramaktadır. 

Kıbrıs ordusunun kurulması kasden gecik
tirilmektedir. Dış politikada Anayasa Cumhur-
başkan Muavinine kontrol ve Veto yetkisi ver
miştir. Fakat bu 'konudaki müdahalelerden 
kendisi haberdar dahi edilmemektedir Maka
rios'un fikirleri bizim için malûm olmak lâzım-
ge'lir. Kaldı ki muhtelif vesilelerle yaptığı ko-
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I nuşmalarda fikirlerini söylemekten de çekin

memektedir 
Kıbrıs'taki Kus Büyükelçiliğinin ımemuriarı-

nın süratle artırılmasını Cumhurbaşkanının bi
taraf devletlerle yakın münasebetlere girişme
sinin bizler için bilinmiyen hakikatler olduğu
nu söylemek ve Doktor Küçük'ün dış politika
da bu tek başına giriştiği gayretlerde Maka-
rios'la beraber olduğunu iddia etmek tamamen 
yanlış olur kanaatindeyim Nitekim Doktor 
Küçük bu hususta Anayasa Mahkemesine de 
müracaat etmiştir.. 

v Eğer Makarios'un Ankara Hükümetiyle da
hi temas temin etmiş bulunmasının kendi tezi
ni kuvvetlendirdiği yolunda bir beyanı olmuş
sa buna verdiğimiz kesin cevap, (Türklerin 
ananevi misafirperverliği) nden başka bir şey 
olamaz. Türkiye'de kurulan .hiçbir Hükümet, 
Kılbrıs konusunda tamamen haksiz bir Maka-
rios tezine istiyerek ve bilerek kuvvet vermez. 
Ancak hatalar insanlar içindir. 

Sayın milletvekilleri, 
Açıkça ifade etmek icabeder ki, iyi niyet

lerin sembolü politik ve siyasi, aynı zamanda 
hukuki bir eser şeklinde telâkki e'dilecek olan 
Kıbrıs Anlaşma ve andlaşma'larmdaki hüküm
ler kasden yerine getirilmemektedir. Bu su
retle Birleşmiş Milletlere ve dünya efkârı umu-
miyesi karşısına Kıbrıs Anayasasının tatbik 
kabiliyeti olımadığı şeklinde veya buna benzer 
bir tarzdan çıkılmak istenmekte, hattâ bu 
hususta icabeden vesileler temini için de şim
diden Asya - Afrika Blokunun ve komünist 
memleketlerin müzahereti elde olunmaya çalı
şılmaktadır. 

Mazideki dostluğumuzun ve müşterek men
faatlerimizin yaklaştırdığı memleketler o'larak 
biz Yunanlı dostlarımızdan anlaşmaların tat
biki (hususunda gereken alâkayı göstermelerini 
rica ediyor ve Hükümetimizi destekliyoruz, 

Sayın milletvekilleri, 
I Eski devirlerin iki zıt kutup arasında ba-

ransel bir Devlet bulunması nazariyesini uzun 
seneler evvel İngilizlerden kapan Almanların 
tatbikat sahasına intikaline imkân bulunmadı
ğı, heyetler tarafından dahi kabul edildikten 
sonra tarihe karıştırıldığı yüksek malûmları
dır. Biz bugünkü Alman - Fransız İttifakını ba-
ransel nazariyenin bir devamı olarak değil, bir 

I Avırupa BirRğini teessüs ettirmek gayesinin 
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'başlangıcı olarak görmek arzusunda olduğumu
zu belirtmek isteriz. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile Avrupa 
entegrasyonu me^le'si, âzası bulunduğumuz Av
rupa Konseyinin gayesi, ve Müşterek Pazar da 
bunun en kuvvetli hakiki delili olmak durumun
dadır. Bu vesile ile sözümüz Müşterek Pazara 
intikal etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Müşterek Pazara kabul edilmek için lâzım-

gelen şartlar meşhur Roma sözleşmesinde mev
cuttur. Ancak bu şartlanın, yanında birtakım 
mânevi hususların da bu harekete katılmada 
önemli rol oynadığını söylemek, zannederim ki, 
hakikatin ifadesi olacaktır. Müşterek Pazar Ko
misyonu Başkanı Prof. Walter Halskin Yunan
istan'ın Müşterek Pazara ithali konusunda ver
diği demeçte «Yunanistan uzun zamandan beri 
bağlı bulunduğu siyasi ilkeleri geliştirmiştir» 
demektir. Bu üzerinde hassasiyetle durulması 
icabedcn bir husus olmakla beraber iç ve dış po
litikanın birbirinden ayrümıyacağı yolundaki 
fikirlerimizin tekrarından da başka bir şey de
ğildir. 

işte- bu hakikati zihinlerimizde muhafaza 
ederek şimdi Müşterek Pazardaki konsorsiyum
daki durumumuza bir göz atmak suretiyle par
timizin görüşlerini izah etmek icabetmektedir. 
Yunanistan ve Türkiye'nin 1950 senesindeki 
Müşterek Pazara Korna Sözleşmesinin 238 nei 
maddesine göre ortaklık teklif ettikleri bilinmi-
yen bir hakikat değildir. Yine bilinen bir haki
kattir ki, Yunanistan'ın talebi uzun müzakereler 
sonunda kabul edilmiş bulunmaktadır. Türkiye 
için ise ortak üyelik için hazır olmazlığı karar
laştırılmış, fakat talep reddedilmiyerek beş altı 
senelik bir hazırlık devresine lüzum görülmüş
tür. Bu hazırlık devresi esnasında da Türkiye'yi 
Müşterek Pazar şartlarina hazırlamak için üye 
devletlerin malî iktisadi yardım yapmaları esası 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Müşterek Pazardaki durumumuzu Sayın Ha

riciye .Vekilimizin izahları çerçevesinde lıulâsa 
etmiş bulunmaktayım. Bu durumda kendilerinin 
cevap vermesini arzu ettiğimiz birkaç husus kal
maktadır. Evvelâ Müşterek Pazarda Türk tezi 
tesbit edilirken özel teşebbüsün fikri alınmış mı
dır? Saniyen hazırlık devresinden ortak üyelik 
devresine geçtikleri, otomatik olup olmadığı, ya-
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ni yeniden bir incelemeye ihtiyaç görülüp görül-
miyee.cği hususu gibi önemli bir husus muallâk
tadır. Zira aksi halde bizi' belirtilen hattâ karar
laştırılan şekil beş altı sene sonra durumunuzu 
yeniden gözden geçiriri:', şeklindeki bir beyan
dan ibaret olacaktır. 

Kaldı ki, memleketimizde kota sisteminin ca
ri olduğu Müşterek Pazar devletlerince de bili
nen bir hakikattir. Bu sistemin karşılıklı olarak 
ayarlanması da daima kabil ve küçük değişik
likler mümkün olduğuna, göre ortak üyeliğin 
şartları bakımından bir endişe duyulmaması 

* icabettiği kanaatindeyim. 
Müşterek Pazar Komisyon Heyetinin malî 

ve iktisadi yardımları hakkında Sayın Vekili
mizin izahat buyurmaları faydadan uzak değil
dir. Acaba Yunanistan'a verilen 125 milyon do
lar gibi konsorsiyum dışında yeni birtakım kay
naklar mı bize gösterilmektedir? 

Sayın milletvekilleri; 
Hakikati ifadeden çekinmemek, açık olarak 

konuşmak icabeder, Ilüküm'et Müşterek Pazar 
meselesinde muvaffak olamamıştır. Bunun se
beplerini dışta ve içte aramak icabeder. Müşte
rek Pazarın Avrupa entegrasyonunu hedef itti
haz ettiğini belirtmiştim. Halen Müşterek Pazar 
devletleri kendi işlerinde yeter duruma gelebil
mek şelf suffcient bir hale gelmek durumunda
dırlar. Bunun dışında kalmamız hem bir enteg
rasyonun devamlı olarak söylediğim Avrupa en
tegrasyonunun dışında kalmamızı intaceder, 
hem de Müşterek Pazar Devletlerinin takibet-
tiklcri gümrük tarifeleri için aşılması güç du
varlar teşkil ederek iktisadi bünyemizde çökün
tüler husule getirir. 

Hazırlık devresi diye adlandırılan devrede 
iki ihraç maddemiz için pazar dışı devletlere na
zaran bir rüçhaniyet tanınması hakkındaki ka
rarda bizleri her şeyden evvel meselenin ciddi
yetle ele alındığı noktasından veya Hükümetin 
iktidarı noktasından şüpheler içinde bırakmaya 
kâfi bir sebeptir. 

Muhterem arkadaşlar, bir suali daha Müşte
rek Pazar hususunda sayın vekile arz etmek du
rumundayım. Hazırlık devresinde bize iki veya
hut daha fazla maddeler hususunda tanınmış 
olan imtiyazlar, daha sonra Müşterek Pazara ka
tılması muhtemel bir başka devlet ile bizden de
ğişik birtakım şartlar talebedilebilir veyahut 
bize tanmınış olan şartlar haleldar edilebilir, 
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Blınım hakkında acaba Müşterek Pazarda ne 
gibi bir usul takibedilecektir? Yani açıkça be
lirtmek ieabcdcr ki, Yunanistan'a tanınmış olan 
tahkim usulü veyahut bir veto usulü bize de ta
nınmış bulunmakta mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, Müşterek Pazar Dev
letlerinin arzu ettikleri insan £'üeü ve emek 
memleketimizde mevcuttur. Sermaye ise onlar
da vardır. Ama şüpheli olan husus zaten tabiatı 
icabı ortak bulunan sermayenin Türkiye'ye gel
mesi için cazip bir yer bulup bulmadığı .hususu
dur. Bu ise iç istikrara, Hükümete güvene, de
mokratik düzene itimada bakar. Bunlar temin 
edilemedikten sonra Müşterek Pazar Devletleri 
için Türkiye'miz cazip bir yer olmak vasfını, ar
zu edileu bir yov olma vasfını Müşterek Pazar 
Devletlerince, kaybeder. 

Sayın milletvekilleri; malûm olduğu üzere, 
Türkiye için tarihte ilk defa olarak bir yardım 
konsorsiyumu teşkil edilmiş bulunmaktadır. Bu
nun sebebi, çok muhtemeldir ki, bu şekildeki bir 
yardım şeklinin dünya için yepyeni bir fikir ol
masından ileri gelmektedir. Mamafih fikir geliş
tikten sonra dahi Türk Hükümetinden daha ev
vel davranarak konsorsiyum teşkil ettiren mem
leketler vardır. Bizim ise talebimiz, Dışişleri Ve
kilimizin de izah buyurdukları veçhile, NATO 
Nazırlar Konseyinin de karariyle, kuvveden fii
le çıkmak istidadını göstermiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — îki dakikanız var. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 

Konsorsiyumdan beş yıllık plânımızın finans
manı için, evvelâ tamamının finansmanı için 
akıl istediğimiz hakkında birtakım rivayetler 
var. Daha sonraki talebimiz 282 milyon dolar 
olan plânın birinci yılının finansesidir. Bunun 
35 milyon doları kabul edilmemiş, ihtiyata lü
zum, Konsorsiyumca, görülmemiştir. Hükümet
çe acaba ne sebeple bir ihtiyat talebi yapılmış
tır, burası.bizce meçhuldür. Geride kalan meb
lâğ ise tam olarak iştirak eden devletler tara
fından tekebbül edilmiş de değildir. Bunun 
210 milyon dolarlık bir kısmının üyeler arasın
da taksim edildiği söylenmektedir. Meselenin 
bize arz edilen şekildeki görüşü budur. 

Şimdi yüksek müsaadelerinizle meseleyi bi
raz daha derinleştirmekte fayda mülâhaza edi
yorum : 

Plânın dış finansman ihtiyaç tablosu tetkik 
edildiğinde ihtiyacın 1964 senesine kadar bir 
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j artma ve daha sonra ise beş yıllık devre zarfın

da cüzi bir azalma gösterdiği malûmdur. Bun
dan çıkarılabilecek mâna ise alınması icabeden 
meblâğın mümkün mertebe hibe veya uzun va
deli ve düşük faizli krediler şeklinde olmasıdır. 
Yani muayyen bir ödemesiz devreye ihtiyaeımıs? 
aşikârdır. Bundan sonra da asü mesele borçla
rın Konsorsiyum esaslarına göre müşterek bir 
itfa sistemine bağlanmasıdır. Konsorsiyumun 
faydasız veya faydalı olup olmadığı ancak bu 
şekilde belirebilir. 

Maliye Vekilimiz 50 milyon dolarlık bir kre
di talebi yapmamızı tavsiye etmiştir. Açıklan
masını istediğimiz husus, Avrupa Para Sandığın
dan alınması tavsiye edilen meblâğın plânın üst 
finansmanda aradığı şartlara uyup uymadığı 
meselesidir. Bu kredi bizce, yani plânca arzu 
edilen şallara haiz değildir. % 3,75 hattâ birta
kım ilâvelerle 4,5 e kadar çıkan faiz veya 
5 senelik vâde kalkınan bir memlekete yardım
dan ziyade bir ticari borç olmak vasfını ikti
sap etmektedir. 

C. H. P; nin büyük kanadını ' teşkil ettiği 
Hükümetin senelerce tenkid mevzuu yaptıkları 
bu şekildeki borçlanmayı nasıl bir yardım telâk
ki ederek kullanacakları üzerinde durulması 
icabeden bir l^onu olmaktadır. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. Lütfen 
cümlenizi bağlayın. 

p:ROL YILMAZ AKOAL (Devamla) — Ga
yet kısa bir kısım kaldı. Suallerden ibarettir. 
(«Devam» sesleri.) 

BAŞKAN — Devamını oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK

ÇAL (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Muhterem milletvekilleri, mesele bu kadarla 

da kalmamaktadır. ' Konsorsiyuma iştirak eden 
8 memleketten ceman asgari alınması mevzuu-
bahsolan 80, âzami 105 milyon lira civarında 
bir kredidir. Bunlar ikili müzakerelerle halle
dileceklerdir. Prensip hususunda ise bir muta
bakata varıldığını tahmin etmiyoruz. Ancak 
verilmesi düşünülen krediler, çoğunlukla mal
zeme kredileri veya Fransız kredisinde olduğu 

i gibi, ihracat garantisi şeklinde olmaktadır. Bu 
kredileri almak için Devlet çapında bir Hareke-
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tin icabettiğine kaani değilim. Bunların plâ
nın dış şartlarına uyacağı da tahmin edilemez. 
:>0 milyon dolarlık Alman kredisi için ise yeni 
müzâkerelere başlanıp başlanmadığını, başlan
madı ise ne sebeple başlanmadığını tahmin et
memize imkân yoktur. 

Malzeme yardım kredilerini, bir iktisadi yar
dımdan ziyade, kredi veren memleketin^ bir ti
cari muamelesi şeklinde kabul ve Konsorsiyum 
ie,indeki yardımdan çıkartmak icabeder kanaa
tindeyim. O zaman temin edilen dış yardımların 
hakiki veçheleri daha iyi bir şekilde tezahür 
edecektir. 

Konsorsiyum dâhilinde temin edildiği söyle
nen meblâğdan ancak 100 küsur milyonu plânın 
aradığı dış finansman şartlarını haizdir, diyebi
lirim. Geride kalan 150 milyon ise şartları ağır 
olan birtakım kredilerden ibarettir. 'Dış iktisa
di münasebetlerimizin bu derece bozuk olması
nın sebebindeki kabahati muhakkak ki Harici
ye Vekâletine yüklenemez. Bunu daha geniş 
çapta, Hükümet çapında düşünmek icabeder. 

Dış iktisadi münasebetlerin de memleket 
içindeki şartlara tabi olması iktiza edeceği ta
biîdir, mantığın icabıdır, îç huzur henüz tees
süs etmemiştir. (İtirazlar)... Hakikatler hiçbir i 
zaman saklanamaz ve saklanmamalıdır. Gazete
lerimizde halen Parlâmento dışı kuvvetlerden 
bahsedilmektedir. Bu halLcr Türkiye'de müsta
kar bir idarenin kurulup kurulmadığı hakkında 
dışta şüpheler tevlidotm ektedir. Nitekim Hin
distan için kurulmuş olan Konsorsiyumun, Hin
distan Plânınıtr 2 senelik finansmanı için kabul 
ettiği bir milyar 50 milyon dolarlık yardım ve 
Pakistan için kurulan Konsorsiyumda ise veril
mesi kabul edilen 945 milyon dolarlık yardımlar 
da bu devletlerin iç, durumlarında faydası oldu
ğu hususu inkâr kabul etmez birer hakikattir. 

Muhterem arkadaşlar; huzurunuzda insan 
haklarının ihlâl edildiğini söylemek, Türkiye'de 
demokrasinin yerleşmediğini söylemek yeni bir 
münakaşa sebebi açmaya vesile olabilir. Pole
mikten ietinabettirmek ve bu suretle bâzan ve' 
maalesef Hükümet adına konuşan şahıslarda da
hi görülen konuşma seviyesini düşürme keyfiye
tinden uzak kalmak mecburiyetini hissediyo
rum. 

Hepimiz için kabul edilmesi iktiza eden bir 
husus vardır ki, Meclisin açıldığı günden bu
güne kadar birtakım Meclis dışı tesirler hare- I 
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ketlerimize hâkim olma temayülü göstermiş bu
lunmaktadırlar. Batı devletleri her şeyden ev
vel demokrasinin yerleştiğini görmekle memnun 
ve müftehir olacaklardır. Bu ise bize dış mü
nasebetlerdeki iktisadi ve siyasi münasebetler
deki kuvveti, arzu edilen desteği temin edecek
tir. 

Biz A. Partisi olarak bütün müttefiklerimize 
Türk Milletinin demokratik rejime olan inan ve 
imanını bir kere daha ilân ederiz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; Dışişleri Vekâleti teş
kilâtından da bir nebze bahsederek mâruzâtıma 
son vermek istiyorum. 

Dışişleri Teşkilâtı memurları bugün Türki
ye'de büyük bir imtihandan sonra seçilerek teş
kilâta alınmış hakikaten kıymetli şahıslardır. 
Dış memleketlerde artan hayat pahalılığı dola-
yısiylc bunların maddi bakımdan sıkıntıda bıra
kılmaması icabeder kanaatindeyiz. Esasen hiç
bir zaman tasvibetmediğimiz 13 sayılı Kanunun 
bir kısrpının değiştirilmesi dolayısiyle Sayın Ha
riciye Vekilinin sevk ettiği kanunu takdirle 
karşılıyacağız. Bir türlü hazırlanamıyan teş
kilât kanununun ise nihayet hazırlanarak Baş
vekâlete sevk edilmiş bulunmasından memnuni -
yet duymaktayız. 

Teftiş vesaire gibi birçok meselelerin bu teş
kilât kanuniyle hal yoluna gireceğini tahmin 
ediyorum. Dış memleketlerdeki Türkiye'ye ait 
büroların aynı binalarda toplanmaları memleke
timize döviz kazandıracaktır. Vekâletin kıymet
li memurlan dâhilde pasif vazifelerde bulu
nurken dış temsilciliklerde boş yerlerin bulun
ması, izahında güçlük çekilmesi icabeden konu
lardan olmak lâzım gelir. 

Sayın Dışişleri Vekilimizden, Türkiye'yi ta
nıtma hususundaki faaliyetlerde vekâlet teşki
lâtına gereken gayreti vermelerini rica ederken 
ilk fırsatta Lâhey Adalet Divanında Türkiye'
ye ayrılmış, bulun an koltuktaki bulunduğunu 
işittiğimiz, yeşil zemin üzerine işlenmiş sarı sır
malı, tabiri caiz ise Türk Bayrağına da bir na
zar atfetmelerini, Sefaretler karşılarında bu
lunduğu söylenen fesli ve sarıklı bira içen Türk 
reklâmlarını tahkik etmelerini rica edeceğim. 

A. Partisi olarak esas ve gayeler üzerinde 
aramızda dış politika bakımından hiçbir farkın 
bulunmadığını yeniden tebarüz ettirir, kıymet
li Vekâlet mensuplarını ve sayın milletvekilleri
ni hürmetle selâmlarım efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet Par- ı 

tisi Meclis Grupu adına sayın Cevad Odyak-
maz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD 0D-
•YAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan, aziz 'arka
daşlarım; 

1963 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi müna
sebetiyle Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 
görüşlerini arza çalışacağım. 

Yalnız bundan önceki bütçeler ve Hükümet 
programları tenkillerinde ve.dış meselelerimiz 
hakkında Yüce Meclis tarafından açılan genel 
görüşmede açıkladığımız dış siyaset görüşümü
zü tekrarlamıyacağız. Ancak şu kadarını belir
telim ki, partimiz dış siyasette : Türkiye Cum
huriyetinin bağımsızlığını, toprak bütünlüğü
nü ve Milletlerarası klanda Türk milletinin hak 
ve menfaatlerini korumayı, şahsiyetli bir gö
rüşe ısa'hip bulunmayı temel prensip olarak ka
bul eder. 

Sayın Milletvekilleri; 
Yıllardan beri .klâsik metot ve usullerle dış 

siyaset alanında 'belirtilen görüşlere; hayatiyet
leri nisbetinde iştirak etmekle b'eraber; yepye
ni bir anlayış ve zihniyetin benimsenmesi zama
nının artık gelmiş olduğunu kabul eylememiz 
zaruretine inanıyoruz. 

Zira; halen dünya iki kutba ayrılmıştır. Mil
letler, mukadderatlarını; varlıklarını koruya
bilmeleri için; bu kutuplardan birine bağla
mak mevkiindedirler. Türkiye; dış siyasetini; 
dâhil .'bulunduğu Batı blokunun umumi siyase
ti ile Birleşmiş Milletler Anayasası gereğince 
girişmiş bulunduğu taahhütler çerçevesinde yü
rütmektedir. Kanaatimizce, yürütülen bu siya
set, biraz önce arz ettiğimiz klâsik siyasettir. 

Halbuki dünya münasebetlerinde iktisadi 
meseleler, bütün milletlerarası diğer meselele
rin mihrakını teşkil 'etmektedir. Bu itibarla 
Dışişleri Bakanlığının bu gelişme ve değişmeyi 
göz önünde tutarak teşkilât kadrosunu ıslah 
cihetine gitmesi, millî menfaatlerimizin en ta
biî iktizasıdır. 

Üzerinde çok konuştuğumuz Müşterek Pa- ' 
zar, konsorsiyum, Avrupa İktisadi î<ş Birliği ve 
Kalkınma Teşkilâtı gibi milletlerarası müesse
selerden Türkiye'nin lâyıkı ile istifade edebil
mesi bu anlayışa bağlıdır. 
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Bugün aldığımız bir haberde konsorsiyumun 

Türkiye'ye 221,5 milyon dolarlık bir yardıma 
karar verdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Hükü
metimizin başarısını şükranla karşılarız. 

Aziz arkadaşlar; 
Bugün birçok vatandaşlarımız yaban'cı mem

leketlerde işçi olarak çalışmaktadırlar. 
Esefle itiraf zorundayız ki, kendileri millî 

himayeden mahrumdur. 
Dışişleri Bakanlığının, işçi vatandaşlarımızın 

menfaatlerinin korunmasını temin için bir ian 
evvel gerekli teşebbüse geçmesini ve lüzumlu 
teşkilâtı kurmasını Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi olarak sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Bu münasebetle 18 Ocak 1962 tarihinde Av
rupa tsitişari Asamblesinde kabul edilen Avru
pa Sosyal ıŞartının dışardaki vatandaşlarımızın 
sosyal durumunun ıslahı bakımından Yüksek 
Meclisimizce vakit geçinilmeden tasvibini gör
mekle bahtiyar olacağımızı belirtmek isterim. 

Sayın Milletvekilleri; 
Amerika Birleşik Devletlerinin, kuvvetli bir 

Avrupa birliğinin tahakkukunda her türlü yar
dımı yapacağı Başkan Kenedy tarafından açık
ça ifade edilmiştir. 

Anca'k Avrupa Entegrasyonu neticesinde te
şekkül edecek kuvvetli bir Avrupa devleti ile 
Amerika'nın yapacağı iş birliği sayesinde ko
münist bloka karşı üstünlük sağlanacağı kabul 
edilmiş bir gerçektir. 

İstikbalde teşekkül edecek kuvvetli Avru
pa'nın şartlarını, bugün müşterek pazar millet
leri hazırlamakta ve tek devletin temelini at
maktadırlar. 

Bu teşkilâtta ingiltere'nin, lâyık olduğu 
mevkii almasında .Avrupa'nın kudreti bakımın
dan zaruret ve teminat görürüz. 

Halen Batı blokunun; Doğu cephesinde Av
rupa ve dünya hürriyet ve barışının bekçiliği
ni yapan, taahhütlerine sadık, demokratik re
jime ve müşterek insanlık ideallerine bağlı, 
devlet olarak kudretli, millet olarak imanlı bir 
Türkiye'nin, müstakbel Avrupa Entegrasyonun
da şanlı ıgeçmişine lâyık bir mevki ihraz etme
si, bütün Avrupalı müttefik ve dostlarımızın 
bizden çok, Sendi menfaatleri icabıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Karasularımızın altı mile çıkarılması yo

lunda Hükümetçe alman kararı ve hazırlanan 
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tasarıyı Cumlhuriyetçi Köylü Millet Partisi ola
rak destekliyoruz. 

Ancak bu münasebotle 'Yunanistan'ın giriş
miş bulunduğu büyük menfi propaganda kam
panyası karşısında Hükümetimizin dünya ef
kârı umuımiyesini tatmin bakımından süratle 
harekete geçmesini ve enerjik davranmasını, 
vakit geçirilmeden alınması zaruri tedbirler 
meyanmda görmekte olduğumuzu işaret etmek 
isteriz. 

Değerli -milletvekilleri, 
Komşu Iırak*ta yapılan Hükümet değişi'kli-

ğini milletçe çt)k yakından ve büyük bir dik-
'katle takibetmekteyiz. 

Temennimiz yeni Irak Hükümeti ile memle^ 
ketimiz arasında mevcut tarihî dostluk müna
sebetlerinin tekrar başlamasıdır. Bu arada 
Irak'taki Türklerin ; can, mal ve saire 'hak ve 
hukukçunun teminat altında bulunduğu husu
sunda gereken tedbirlerin alındığı yolunda vâki 
evvelki beyanın teyidini ve her türlü tecavüz
den im a sun 'bulunduklarım işitmekle huzura 
kavuşacağız. 

Sırası (gelmişken Millî hudutlar dışında kal
mış olan millctdaşlarımızın maddi ve mânevi 
varlı'klarını koruma hususunda daha önce iz
har ettiğimiz temennileri Ihatırlatmakla iktifa 
ediyoruz. 

Kıbrıs, NATO, OENTO ve Birleşmiş Millet
ler ile diğer dost ve müttefik millet ve devlet
ler hakkındaki evvelki görüşlerimize ekliye-
ceğimiz bir 'husus 'bulunmadığından sözlerimize 
nihayet verirken Cumlhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi adına 1963 Dışişleri Bakanlığı Bütçesi
nin ımil'lete hayırlı olmasını diler, 'hepinize •say
gılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Yeni Türkiye Par
tisi adına Sayın ihsan Şeref Dura'nındır. Bu
yurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA İHSAN ŞEREF 
DURA (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Dışişleri Bakanlığımızın 1963 bütçesi üze
rindeyiz. Y. T. P. Meclis Grupu adına Yük
sek Heyetinizi ve kıymetli Dışişleri Bakanlığı 
mensuplarımızı selâmlıyarak, bu "konudaki gö
rüşlerimizi arz edeceğim. 

İkinci Dünya ıSavaşı meseleleri yıllar bo
yunca birbirine eklendi, şimdi Başkan Ken-
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nedy'nin dediği gibi, birçok 'hâdiselere gebe 
olan bir yıla girdik. Dünya olayları karşısında 
Meclis olarak elbette ki, 'hassasız. Dışişleri Ba
kanlığımızın iç ive dıştaki mensuplarının da bun
ları titizlik ve dikkatle takibetmeleri tabiîdir. 

Menşeleri ve yetişme tarzlariyle, Hariciye 
mensuplarımızın, umumiyetle artı'k kurulmuş 
olan ananelerine uygun olarak Dünyanın bu 
nâzik devrinde vazifelerini 'hakkiyle başaracak
larına inanıyoruz. Ancak, bu Bakamlığın faali
yetini kolaylaştıracak, mensuplarına dalha mü
essir çalışma imkânını verecek olan yeni Teşki
lât Kanununun, ıgcçen bütçe yılında vadedilmiş 
olmasına rağmen, ancak bugünlerde Başbakan
lığa verilmiş olmasından da memnuniyet duya
rız. Ve Meclisimizden de süratle geçirilmesini 
temenni ederiz. 

* 
Sayın milletvekilleri, 
1962 yılı birçok hâdiselerle bizi karşı kar

şıya bırakmıştır. Cezayir'in ve bâzı Afrika /mil
letlerinin istiklâllerine kavuşmaları, memleke
timizle Trak arasındaki olaylar, Hindistan-
Oin Savaş*, Küba bulhranı, Kıbrıs karışıklık
ları, Arap memleketleri arasındaki ve içlerin
deki meseleler, Yemen İhtilâli, yeni Irak İh
tilâli, Ortak Pazar, NATO ve Avrupa Birliği 
olayları gibi, dünya siyaseti üzerinde tesirli 
meseleler üzerine eğilmek zorundayız. 

Hükümetimiz, bizi yakından ilgilendiren 
bâzı mevzularda, kısa da olsa, Büyük Meclise 
muhtelif vesilelerle ve zaman zaman açıklama
lar yaıptı. Milletin ve millet iradesini temısil 
eden Büyük Meclisin dünya meseleleri ve dış 
tutumumuz üzerinde billgi sahibi olması, siya
setimizi kontrol etmesi gayet tabiîdir. *Bu izah
lar ve görüşmeler faydalı olmuştur. Ancak 
olgunlaşmamış bâzı meselelerde . zamansız ko
nuşmalarla millî menfaatlerimizi •zedelemenin 
endişesi ile genel müzakerelerden önce, bâzı 
memleketlerde orduğu gibi, bakanlığın parlâ
mento ile münasebetini önce Dışişleri Komis
yonu ile sıklaştırması, hattâ iktidar ve muha
lefet partileri liderleri ile müzakereler yapıl
ması usulünün araştırılması temenniye şayan
dır. Biz, son zamanlarda Büyük Mecliste ve 
'komisy'onlarda yapılmış olan 'müzakerelerin ışı
ğı altında konuşmamızı kısaltmak imkânını bul
muş oluyoruz. Bu sebeple dış siyasetimizin 
bâzı noktalarına dokunmakla yetineceğiz. 
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Sayın, milletvekilleri. 
1:962 yılında uzun yıllar süren sömürge ida

resinin acılarından kurtulup Hürriyet ışığına 
kavuşan yeni milletler ve bu arada tarihî bağ
lamınızla mukadderatına "bizim de dikkatle eğil
diğimiz Cezayir için, bütün diğer Orta - Doğu 
memle'ketleri için olduğu gibi, barış içinde re
fah ve saadet yolunda iyi gelecekler dileriz. 
Bu yeni memleketlerle her türlü ve kuvvetli 
münasebetlerin kurullması, 'hususiyle iktisadi 
'bağların sağlanması üzerimde önemle durulma
lıdır. 

Atlantik'ten başlıyarak Basra Körfeziyle 
Asya üçlerine kadar uzanan Arap âlemini, iç 
kaynaşmaların ve burasını menfaatlerin çarpış
tığı bir sahne haline getiren dış tesirlerin, hu
zursuzluğu içinde müşahede etmekle müteessi
riz. Aynı dili konuşan ve hemen tamamı aynı 
dine sahibolan bu camianın, kendileri için ol
duğu kadar, dünya barışı için de arz ettiği 
.önem meydandadır, memleketimiz bu bölgelerin 
hâdiselerini ve gelişmelerini dikkatle takibe-
derken, millî menfaatlerimiz ve haklarımız 
üzerinde de hassasiyetle duracaktır. Mısır'da
ki Türklere ait .emlâk ve bu memleket idareci
lerinin,-Türkiye'ye yönelttiği düşmanca propa
gandalar, Suriyeli dostlarımızdan ara sıra yük
selen ve haksız bir iddia olan (Hatay) sesleri, 
kanlı bir jhtilâlin bertaraf ettiği rejim devrin
de Irak'ın memleketimize karşı takındığı tavır
lara işaret etmek istiyorum. Asırlar boyu be-
raberyaşadığımız ve istiklâllerini en iyi niyet-

' W -karşılayarak her zaman, dost «limizi uzattı
ğımız bu devletlerin bu ha'ksız. davranışlarını 
süratle terkedeceklerine ye iyi münasebetlerin 
kururmasma imkân sağlanacağına inanmak is
tiyorum. 

Orta - Doğudan bahsederken hususiyle son 
zamanlarda üzüntü ile karşıladığımız hâdise
ler dolayısiyle Kıbrıs olaylarını söz konusu 
etmeyi faydalı buluyoruz. Uzun ıgayretlerden 
sonra 11 ve 19 Şubat 1959 Züriih ve Londra 
Anlaşmaları ve 16 Ağustos 1960 da yürürlüğe 
'giren Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, Garanti 
ve İttifak anlaşmaları ile kaibul edilen ve bizce 
yapılabilecek fedakârlıkların son hududunu 
teşkil eden bu anlaşmalarla Türle Cemaatinin 
haklarına riayet edilmesini sağlamak için yeni 

/Türkiye Partisi Meclis grupumuz, bütün mil
letimiz gibi, Hükümetin alacağı her dinamik 
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tedbirin yanında bulunacaktır. Kâğıt üzerin
de tanınan bu hakların birer realite 'olarak el
de edilmesi için, azim ve cesaretle çalışmak 
icabedeeeği anlaşılıyor. Londra Andlaşması-
nın 20 nci 'maddesine uygun olaraik Kıbrıs Ana
yasasının 173 ncü maddesinde Lefkoşe, Ley-
masan, Magosa Larnaka ve Baf şehirlerinde Türk 
halkı tarafından ayrı belediyeler kurulması tesbi-
dedilmiş bulunmasına rağmen hu hakların ih
lâl edilmek istenilmesinin, Kıbrıslı Türkleri ve 
onların her türlü hukukuna karşı yapılacak 
her hareketin karşısındayız. Kıbrıs Türklerini, 
bir memleketin alelade akalliyeti olarak kabul 
etmeye imkân yoktur. Tarihî ve hukuki bağ
lardan haşka bu (Ada Cumhuriyet) in genel nü
fusu içindeki sayı değeri Kıbrıs idaresinde bu 
cemaata ortak haklar verilmesini mecburi kıl
mış ve bunlar anlaşmalarla tahkim edilmiştir. 
Bu anlaşmalar çerçevesi içerisinde bu hakları 
şiddetle savunmaktan geri kalmıyaeağımızı 
gerek ada Rumlarına ve gerekse bu hareketle
ri tasvip ve teşvik edenlere hatırlatmayı vazi
fe sayarız. 

Bu bölgeden Asya'ya doğru baktığımızda 
Hindistan - Çin silâhlı çatışmasını görüyoruz. 
Tecavüzi hareketleri tasvibetmiyen, barış ve sü
kûn taraflısı Türkiye için bir bitaraflık havası
nın cazibesine kapılan dostumuz Hindistan'ın 
bu saldırık karşısındaki tutumu, memleketimi
zin bir savunma ittifakı içinde bulunmasını isa
betini gösteren bir delil olmuştur. Yine İm ve
sile ile CENTO Anlaşmasiyle bağlı olduğumuz 

'kardeş Pakistan'ın ve dostumuz Hindistan'ın 
Keşmir meselesinden dolayı sürüp giden anlaş
mazlıklarında Hükümetimizin tavassutunu di
namik bir siyâsi hareket olarak karşılıyor ve 
mesut bir sonuca ulaşmasını diliyoruz. Her iki 
Devletin bize karşı göstermiş oldukları güven, 
Hindistan'a bu cepheden gelecek bir tehdidi kal
dırarak buradaki kuvvetlerini serbest bırakma
ya imkân verdiği için, zamanında yapılmış cid
dî bir yardım olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Birinci ve İkinci Dünya harblerinin sonun

da yenenlerin ve yenilenlerin perişan ve harap 
topraklariyle, ıstıraba düşmüş milletlerle dün
yanın acıklı hali dolayısiyle bu felâkete bir da
ha düşmemek, âdil, devamlı bir barış ve güven
lik içinde gelecekteki musibetleri önlemek, eko
nomik ve sosyal meseleleri beraberee halletmek 
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için, milletlerin kurdukları Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına 1945 te bu teşkilât anayasasının ru
huna samimiyetle inanan Türkiye de katılmış
tır. Menfaatlerin çarpıştığı bir dünyada, millet
lerin her zaman savunmaya hazır olmaları ve 
izahına ihtiyaç bulunmıyan diğer sebeplerle, 
kendiliğinden teşekkül eden iki kutup, iki blok 
karşısında milletimizin 150 yıldan beri mücade
le ettiği demokrasi anlayışı içinde bir savunma 
sistemi olan NATO ve onun devamı olan CENTO, 
bir taraftan da, bütün hüviyet ve zihniyetimiz
le içinde kalmaya azimli olduğumuz Avrupa 
devletleriyle beraber Avrupa Konseyinde de, ye
rimizi almış bulunuyoruz. 

Karşılıklı Doğu ve Batı bloklarmdaki durum 
nedir? 

Son zamanda Doğu blokunun muhtelif kong
relerinde açık olarak ortaya serilen anlaşmala
rın anlaşmazlıkların ve artık gizlenmesine lü
zum görülnıiyen Pekin - Moskova çekişmesinin 
yakın bir ayrılığın delili olacağını düşünmek 
şimdilik yersizdir. Bu cephenin iki büyük unsu
ru arasındaki ihtilâf, hedefi aynı olan demok
rasi ve serbest teşebbüs sisteminin kaldırılması 
suretiyle bir komünist dünya yaratılmasında 
değil, kullanılacak metotlardadır. Bunun için, 
bu çelişmeleri demirperde gerisinin bir iç, mese
lesi olarak kabul-etmek doğru olur. 

Dünyada her milletin kendi mukadderatına 
sahibolması prensibi ile genel bir barışa hizmet
ten başka gayesi olmıyan Türkiye'nin bu blok
la, bâzı Batılı dostlarımızın ve CENTO Üyesi 
Pakistan'ın Çin Halk Cumhuriyetiyle tesis et
tikleri-iktisadi anlaşmalar gibi, millî menfaatle
rimize uygun bir siyaset içinde, bilhassa iktisadi 
bir münasebet için Dışişleri Bakanlığımızın mü
talâasını öğrenmekte fayda görüyoruz. 

Bundan sonra, son zamanlarda Büyük Mec- . 
lisin kapılarını bile zorlıyan ve Türk milletinin 
birlik ve beraberliğini bozmaya matuf propa
gandaların önlenmesini ve kesilmesini temenni 
etmek isteriz. Büyük Kuzey dostumuz Rusya'
nın Türkiye'ye karşı göstereceği anlayışın ve 
dürüst hareketin aynı şekilde karşılık göreceği 
tabiîdir. 

Batı bl okuna gelince, aziz milletvekilleri, bu 
blok içinde de bâzı sıkıntılar vardır, ingiltere'
nin Ortak Pazara girmesine Fransa'nın muhale
fetiyle had duruma gelen güçlükler, en iyimser 
görüşlere rağmen, iki tarafın da isteklerinde 
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kendilerine göre haklı iddialarda bulunmasıdır. 
Her hangi bir meselede içinde bulunulan güçlü
ğün halli için, en sıkıntılı durum, iki tarafında 
haklı bulunması halidir. Bir taraf açıkça haklı, 
ötekisi haksız olursa insan aklı ve muhakemesi
nin, engeli kaldıracağına inanılabilir. Fakat, 
her biri kendi açısından haklı ise, anlaşmak için 
bir istek, bir iman ışığı lâzımdır. Ne olursa ol
sun, Avrupa, tâbir caizse, kendi isteğiyle bir 
buhrana girmiştir. Meselenin Bahama müzake
releriyle beraber ortaya çıkması bir tesadüf ol
mamak gerekir. Çünkü, önce ekonomik, sonra 
siyasi bir entegrasyona yönelen Avrupa'da, eğer 
savunma işleri de beraber düşünülmezse, bu bir
liğin değeri üzerinde durmak lâzımgelir. 

Ortak Pazar müzakereleri sırasında Küba 
hâdiseleri ortaya çıkı ti. Birleşik Amerika'nın 
aldığı enerjik karar, dünyayı bir atomik har
bin kenarına kadar getirdi. Ve aklıselim yine 
bir çıkar yol buldu. Fakat, Amerika'nın bir 
taraftan kararlılığı, diğer taraftan maddi ve 
mânevi kuvveti henüz biri eşmemiş Avrupa'nın 
kader terazisi üzerinde ağırlığını gösterdi. Ba
ham Konferansının anlaşmaları hakkında gaze
telerin verdikleri haberlerden başka bilgimiz 
yoktur. * Fakat, mesele, Ortak Pazarın yarattığı 
ekonomik inkişaf ve refah için ve buna rağ
men, Avrupa devletlerinin yüklenemiyecekleri 
'bir gayretle herbiriniin atomik barlb için hazır
lanmaları mı, yoksa Amerika'nın ve Avrupa 
devletlerinin beraberce hareketleri mi esas ola
cağı düşün cesidi r ? 

İşte Türkiye'mizi Ortak Pazar mevzuu ile 
füzeler konusunu da bu ışıkta görmek, İm anla
yışa bağlamak lâzımdır. Batı camiası ile ve 
Birleşik Amerika ile müşterek hareket prensi
binden kararını alan ve burada yerini almış 
olan Türkiye'nin Ortak Pazara girme gayretini, 
bir taraftan gerek ekonomik menfaatleri, gere
ken inkişafı için emek verilen ve böylece dünya
da sesini ve kuvvetini duyurmak istiyen, bunun 
için. de bitaraf devletlere kadar bu maksatla 
müzakerelere girmek istiyen Avrupa camiasının 
kendi menfaatleri, diğer taraftan da bizim ik
tisadi inkişafımız için lüzumlu görüyoruz. 

ister bir barış jesti olarak, isterse Pentego-
nun dediği gibi, değer ve önemini kaybettiği 
için Türkiye'deki füze rampalarının kaldırılma
sı, yerine bize ve italya'ya Polaris füzelerinin 
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tahsisini de biz, NATO'ca alınacak bir karar me
selesi olarak kabul ediyoruz. 

Atomik silâhlar işinde, münferit teşebbüsler
den ve anlaşmalardan çok, Dışişleri Bakanlığı
mızın pek güzel formüle ettiği gibi, ancak ve 
ancak Batı Bloku ve NATO camiası içinde müş
terek savunmanın kabul edeceği müşterek stra
teji esaslariyle, NATO Savunma Konseyinin ve 
Genelkurmayımızın beraberce alacakları karar
larla halledilmesi icabedeceğinc inanıyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bati' Blokundaki bu durum, bizi bugüne ka

dar memleketimizde olduğu kadar Avrupa'da da 
kütleye iyice hissettirilememiş bir müessesenin, 
Avrupa Konseyinin üzerinde durmaya sevk edi
yor. 

Fransa'nın tutumuna karşı Avrupa'yı parça
lanmış bloklara ayrılmanın tehlikesine ve bera
berliğin kudretine dikkati çekmek için, Müşte
rek Pazar kurucu devletlerinin de içinde bulun
duğu Avrupa Konseyi Asamblesi sesini yükselt
miştir. Ocak ayı toplantısında Ortak Pazar mev
zuunda Türkiye'yi de içine alan kararı Bakan
lar Komitesine intikal ettirdikten sonra bu Kon
seyin Başkanı Federspiel, bit- beyanname ile 
Hükümetleri ve Parlâmentoları 1949 dan beri 
birçok engele rağmen adım adım ilerliyen bir 
Avrupa hareketinin müşterek tutumuna ve aklı
selimin ışığına davet etmiştir. 

Burada daha genişletilmesine imkân olmı-
yan ve Batı - Doğu blokları arasındaki münase
betin gelecekteki inkişafları da göz önüne alı
narak .Türkiye'nin NATO ve Avrupa camiasm-
daki, barış,refah ve medeni zihniyet yolundaki 
yerini muhafaza edeceğine inanıyoruz. Dışişleri 
Bakanlığımızda ve her bakanlıkta teşkil edilen 
Avrupa Konseyi münasebetleri bürolariyle mü
tenazır olarak bir Meclis irtibat bürosunun ku
rulması ve bu işlerle biraz daha meşgul olurir 
masını Meclisimizin ve Meclis Başkanlığımızın 
dikkatlerine arz ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Kendi vatanımız için olduğu kadar, dünya 

barı.ş.1 dâvasında da hissemize düşen vazifeleri yap-
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maya kararlı bir millet olduğumuzu bu asrın 
tarihinde misalleriyle gösterdik. Türk Cumhu
riyetinin banisi Büyük Atatürk, bizim dış siya
setimizin ana' hatlarını ve bu" aziz Cumhuriye
tin ebediyete kadar yaşaması için tutacağımız 
yolu göstermiştir. - Bu Türk Milletinin iktidarı 
ve muhalefetiyle birlik ve beraber olarak kut
sal bir gaye kabul ettiği (Vatanda barış, cihan
da barış) yoludur. -Başka bir milletin toprağın
da gözümüz yoktur. Her karışı bir şehidin ka
nı ile sulanmış olan ve Misakı Millî Hudutları 
ile çevrilmiş bulunan bu aziz vatanın, tek başı
na bir millet olarak kalsak da, Milletçe ve Şanlı 
Onunuzla beraber vatanın daimî bekçisiyiz. 

1963 yılı bütçesinin memlekete ve kıymetli 
Dışişlerimiz mensuplarına uğurlu olmasını diler 
Y. T. P. Meclis Grupu adına hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununun oylama neticesi alınmıştır. 
Okuyorum : 

Oy sayısı (251), kabul (192), ret (48), çe-
kinser (11)... 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununun 
oylama neticesi alınmıştır. Okutuyorum : 

Oy sayısı (246), kabul (202), ret (33), çe-
kinser (11)... 

t-\ -

Tasarı kanunlaşmıştır. 
istanbul Üniversitesi-1963 yılı Bütçe Kanu

nunun oylama neticesi alınmıştır. Okuyorum : 
Oy sayısı (228), kalbul (180), ret (38), çe-

kinser (10)... 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununun açık oylama neticesi alınmıştır. 
Okuyorum : 

Oy sayısı (232), kabul (1%), ret (30), çe-
kinser (5)... 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Kısa bir teneffüs için saat 0,Î5 te toplanmak 

üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 24 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 00,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
'Sıra C.H.P. Grupu adına Saym Cihad Baban'-
mdır. 

C.H.P. GRUPU ADINA CİHAD BABAN 
(ılstanibul) — Sayın arkadaşlar, 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresini, 
Irak'taki 8 Şubat ihtilâlinin Orta - Doğu'yu en
dişelere sürüklemiş olduğu bir anda yapıyoruz, 
ıBu olayları uzaktan .seyrederken Alla'ha hamd 
ve şükrediyoruz ki, Türk 'Milleti tarihten ve 
olaylardan ders ve ibret almasını bilen bir mil
lettir. Biliyoruz ki, Türk Devletinin temeli de
mokratik hürriyetler, insan hakları, sosyal ada
let ve istikrarlı idare -realiteleri üzerine kurul
dukça, hepimizin müşterek malımız ve eserimiz 
olan Türk Devletinin itibarı mutlaka artacak
tır. Memleketleri parçalıyan, dış itibarlarını pe
rişan eden, içerde kanlı 'kardeş kavgalarına yol 
açan ve ekseriyetle daima zararlı neticeler ve
ren hükümet darbes'i tehlikelerinin gelecek ku
şaklara sirayet eden zararlarını önlemenin 
şartlarını yaratmak ve hazırlamakta devlet bün
yesinde sorumluluk taşıyan hepimizin borcudur. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Halk Partisi, partiler arasındaki 

görüş farklarına rağmen muvafık ve muhalif 
bütün partilerin dış politikada vahdet halinde 
bulunduklarından ve bu politikanın yönetiminde 
Hükümete yardımcı olmalarını görmekten gurur 
duyduğunu beyan etmekten zevk duyar. (Bra
vo sesleri) 

Bir milletin dış politikadaki etkisini o mil
letin silâh kuvvetiyle ölçenler vardır. Hiç şüp
he yok bir milletin silâh kuvvetinin etkisi o 
milletin dış politikası üzerinde rol oynar, fakat 
bu kuvvet artık yeter bir kuvvet değildir. 

'içinde yaşadığımız çağda bir millet için dış 
politikayı tesirli hale getiren unsurlar arasında 
vurucu kuvvet kadar kültür seviyesinin, ekono
mik potansiyelin yüksekliği ve o toplumun en-

I düstride ve teknikte aşmış olduğu merhalelerin 
I de hissesi büyüktür. Eğer bugün Almanya ve 

Fransa kendilerini dünya politikasında hi'ssetti-
rebiliyorlarsa bu münhasıran Türkiye'nin yarı
sı kadar asker besliyen orduları sayesinde de
ğildir. ikinci Dünya Savaşma takaddüm eden 
günlerde küçücük Finlandiya'nın gösterdiği ha
rika bağımsızlığa inanmış vahdet halindeki me
deni bir kütlenin yarattığı mucizesidir. 

İkinci Dünya ıSavaşmdan sonra pek revaç 
bulan 'bir nazariyeye göre, milletler arasındaki 
mücadeleyi cesaret ve gayretten fazla teknik ve 
malzeme üstünlüğü kazanmaktadır. 

Almanlar Birinci Dünya Savaşında teknik ve 
malzeme üstünlüğüne malik iken zaferler kay
dettiler, işin içine Amerika tekniği ve malze
mesi girdiği zaman ise mağlûbiyeti ilân ettiler. 
İkinci Dünya (Savaşında kırk günde Majino hat
tını deldikleri zaman teknik üstünlüğe dayanı-

I yorlardı. Aynı üstünlük ile Rusya'nın göbeğine 
i kadar ilerlediler, fakat vakta ki, Amerikan mal

zemesi ve tekniği işin içine karıştı, Almanya 
i mağlûboldıı. 

Bu misalleri vermekten maksadım, dış mü
nasebetlerde tesirli ola'bilmenin şartlarını araş-' 
tırmak ve bu şartlarla bugünkü müesseriyet 
derecemiz arasında bir orantı kurabilmektir. 
Türkiye çok şükür kuvvetli bir orduya malik
tir. Yine Türkiye dış politikada, parti ihtiras
larının üstünde çıkabilen bir şuura ulaşmak 
mazhariyetine kavuştuğu için dünyanın bu ka
rışık halinde kendisim kuvvetle savunacak bir 
merhaleye ulaşmıştır. Zaman yardım eder, biz 
içerde yürüyen tekerleklere deyne'k sokmak ve 
Türkiye ekonomik ve kültürel kalkınmasını 
başarırsak, hiç şüphe yok dış politikada yalnız 
kendi 'barışının koruyucusu olmakla yetinmi-
yecek aynı zamanda artacak maddi ve mânevi 
kudreti nisbetinde dünya (barışını da savunmak 

I imkânlarını elde edecektir. 
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Bunun dışında dış politikanın yönetimi, sa

bır istikrar ve her şeyin üstünde derin bilgi ve 
ileri görüşlülük istiyen bir iştir. 

Bugün hatalı olarak yapacağınız beş dere
celik bir inhiraf si'zi .gelecek yıllar içinde 180 
derecelik zıt istikâmete sürükliyebildr. Bugün 
vereceğiniz acele ve fevri bir karar sizi uzun 
yıllar tamir edilmiyecek, milletin ağır ıstırap
ları 'pahasına sürükleneceği hatalara, götürebi
lir. Onaltıncı asırdan mütareke günlerine ka
dar sürüp giden tutumumuz içinde küçük ve 
önemsiz zannettiğimiz hataların veya önem ver
mediğimiz olayların bize nelere mal olduğunu 
bilirsiniz. Bunlardan yalnız bir tanesini, tari
hin derinliğinden alarak arz ediyorum, meselâ 
kapitülâsyonlar: bizi cbediyyen uyanık tutmak 
için kâfi gelecek önemde değil midir? 

Arkadaşlarım, 
Bu umumi mütalâalardan sonra, şimdi Tür

kiye'nin bugünkü dünya ahvali ortasındaki 
mevkini tâyin edebiliriz. 

Dünyada iki cephe karşı karşıyadır. Birisi, 
milletlerin hürriyetine saygı göstermek ister, 
milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin tâyin 
etmelerine taraftardır, insan şahsiyetinin hür
riyet içinde gelişeceğine inanır, tnsan hale ve 
'hürriyetlerine -saygı gösterilmesini medeni ya
şama tarzının baş şartı sayar. Diğeri, kendi 
ideolojisini dünyaya hâkim kılmak istiyen em
peryalist zihniyetin davacısı dır. Hedefe ulaş
mak için sınır tanımadan mücadele eder, fik
rini ve ideolojisini, askerî kuvvetine dayana
rak hâkim kılmak arzusundadır. Türkiye bi
rinci cephede yer almıştır. 'Türkiye iki extre-
me'in yaklaşmasını uzlaşmasını, dünyadan te
reddüt ve korkunun kalkmasını, silâhsızlanma 
fikrinin hâkim olmasını, millî savunmaya ta'h-
'sis edilen milyarların muhtaç insanların rahat 
nefes almalarına yöneltilmesini çok ister, fa
kat ne çareki coğrafya onu bu iki cephesinin 
sınırında birleştirm'istir. O bu sırada demok
rasinin ve hür millet mefhumunun bekçiliğini 
yapmaktadır. Türk Milleti demokrasi ve hürri
yete inandığı müddetçe, insan haklarına say
gı gösterdikçe, bu vazifeyi yapmaya devam 
edecektir. Tâki iki cephe arasındaki tehdid ve 
korku havası dağılıncaya kadar... 

Türkiye bir Orta - Doğu ımemldkeitidıir. Orta -
I>oğu üç kıt 'anın birleştiği "bölgedir. Orta - Doğu 
•milletleri, hem birbirleri ile ihtilâf halindedir-

17 . 2 . 1963 0 : 4 
1 ler, hem de dış tesirlere çok mâruzdurlar; _ 

Geopolitigue mevkii dolayisiyle iki cephenin 
sınırında yaşıyan Türkiye, yine Coğrafi mev
kii dolayrsiyle üç kıt'anın biribirine düğümlen
diği yerdedir. Türkiye bu bölgenin barış İçin
de yaşamasına, bu bölıgeden birglün ateşin par-

I layıp dünyaya yayılınamasma - elinden geldiği 
< kadar dikkat eden bir politika gütmektedir. 

Türkiye istense de, isteme'sede az gelişmiş millet
lere rehber olan bir millettir. Atatürk ve onun 
yarattığı eser bağımsızlıklarına kavuşmak için 

1 ceht sarfeden birçok toplumlara misal olmak
tadır. Pakistan'ın, Tunus'un, Cezair'in, ve irili 
ufaklı birçok Afrika memleketlerinin ellerin
de taşıdıkları meşale Atatürk'ün ateşiyle alev-
lendirilmiştir. Bu sıfatla da Türkiye'nin dün-

j yada gelişmekte olan bir âlem karşısında bü
yük sorumluluğu vardır. Atatürk yalnız Ra-
sattepede ve bizim kalbimizde değil, yaptığı 
inkılâplarla onların da idealinde yaşamakta
dır. (Bravo sesleri). 

| Arkadaşlarım, Türkiye yalnız bir Orta - Doğu 
I memleketi değil, aynı zamanda bir Akdeniz 
t memleketidir : Eğer Kuzey AfrikaVla, Mısır'-
j da Avrupa'nın Güney ve Doğu sahillerindeki 
, insanlar rahat ve huzur içinde yaşıyabiliyor-
i larsa, bunun Türkiye'nin boğazlardaki bekçi-
. ligine borçludurlar. Türkiyenin bîr an için bu 

görevi yapamadığını hesaplayınız!. Dünya hâ-
I ritasının ne hale 'geleceğini ça'buk anlarsınız. 

Türkiye Akdeniz devleti olarak bu sorumlu
luk ve hizmetlerin de içinde ve bu~memleketlerle 
bu açı içinde münasebet kurmak zorundadır. 

i Türkiye işte bu sebepten dolayı bir Avrupa, 'bir 
i Batı devletidir. 

Çünkü Akdenizde huzur ve emniyeti temin 
ederek, Orta - Doğunun çökmesine mâni olarak 
Avrupa'nın ayakta durmasına imkân vermekte, 
Avrupa'nın Doğu'dan çevriLmesinin önüne geç
mektedir. Bu vazifesini de bugüne kadar mu
vaffakiyetle, şerefle başarmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; işte Türkiye'nin 
dünyadaki mevkii ve mevkiinin önemi budur. 

Buna mukabil Türkiye az gelişmiş olan bir 
memlekettir. Varlığını imparatorluk devrinde 
kendi öz sınırlarının dışına dağıtmamış olsaydı, 
belki bugün, daha müreffh olacaktı. Fakat elinde-

I ki dar imkânlara rağmen, hür dünya milletleri 
J cephesini sağlam tutmak maksadiyle ve cidden 
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'kutsal bir vazife şuuru ile bu göı evini ilişinden 
tırnağından artırarak, gelişme imkânlarını 
dünya milletlerinin hürriyeti namına harcrya-
rak seneler ve senelerden beri ıbarışı korumak 
amaciyle Avrupa'nın en kuvvetli ordusunu 
ayakta tutmaktadır. Onun dünya barışı için 
yaptığı bu fedakârlık içerde mahrumiyet çek
mesine sebep olmaktadır. Kimse inkâr edemez 
ki, bugün iç bünyemizdeki sabırsızlıkların, sos
yal kıpırdanmaların temelinde Türkiye'nin bu 
fedakârlığı ve gayreti yer almaktadır. Bağım
sızlık devrinden karşılıklı, bağlılık, yani (in-
terdependence) devrine geçen hür dünya mil
letlerinin dikkat nazarına bu noktayı sunmayı 
bir vazife biliriz. 

Türkiye'ye yapılacak yardımlar, yalnız bir 
dosta uzatılan el değildir. O yardımlar müşte
rek dâvayı ayakta tutmaya yarayan müşterek 
yatırımlar mahiyetinde olmalıdır. Dost ve müt
tefikimiz l)iı anlayışa yükseldikleri an, Türki
ye'nin kendi savunmasınla ve dünya barışına 
'bu anlayış içinde çok daha fazla hizmet edece
ğinden assla şüphe etmemek lâzııngelir. 

Bir başka ifade ile Türk dış politikası ki, o 
politika, hür dünyanın barış politikatnyle ku
cak kucağadır. Yıalnız Türk Silâhlı Kuvvetle-
liııe değil, Türkiye'nin kültür ve ekonomik 
pot e ıiısiy elerine de ist'inadettirilerek daha geniş 
ve daha sağlam bir temel üzerinde oturtulmalı
dır. Bu temel yalnız Türk milletinin refah ve 
barış temeli olmakla yetinmez, hür dünya millc-
letlerinin de huzur ve (barış temeli olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; 
Sözlerime başlarken, Dışişleri Bakanlığı büt

çesinin müzakeresini Irak İhtilâlinin Orta - Do
ğuyu endişelere sürüklediği lbir zamanda yapı
yoruz, demiştim. 

Hepinizin hissiyatına tercüman olarak ifade 
edebilirim ki, Türk milleti, Irak milletine kar
şı yalnız dostluk ve kardeşlik duyguları besle
mektedir. Bu kardeşlik duygusu ile Irak'ın, 
istikrar ve huzura kavuşmasını en halisane bir 
şekilde temenni ederiz. Başta kendisiyle müna
sebetlerimiz kesik olan Mısır olmak üzere bütün 
Arap memleketlerine şunu da söylemek isteriz 
ki, Türkiye Arap memleketlerinin istikrar ve 
refaha kavuşmasından've aralarındaki ihtilâf
ları halletmiş olmalarmdn yalnız memnuniyet 
duyar. Türkiye tarihteki aeı, tatlı hâtıraların 
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dostlukları, yalnız takviye edeceğinden emin
dir. 

İster ki, Arap memleketleri de bilmukabele, 
Türkiye'nin yaratmak istediği istikrar ve emni
yet havasına yardımcı olsunlar, Suriye Zaim 
darbesinden beri, rahatsızdır, onun duyduğu ra
hatsızlığı, onun esenliğini istiyen bir komşu ola
rak biz de hissetmekteyiz. Onun içindir ki, ge
rek Suriye'nin, gerek Lübnan'ın, gerek Ürdün'
ün ve gerek İrak'ın dertlerini hassasiyetlerini 
anladığımız için bize yaklaşmalarını dostane bir 
anlayış içinde bekliyoruz. Ve çok temenni edi
yoruz ki, bizi komşularımıza karşı anlayışlı bir 
itiraza sevk eden Nasır politikası gerçeği idrak 
ederek bizimle beraber Orta - Doğu'ımn barışı
nı korumakta bize samimiyetle yardımcı olsun. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biliyoruz ki, Orta - Doğu'nun huzura kavuş-

ması, büyük çapta Cemal Abdülnasır'ın initiati-
viue bağlıdır. Zaman ispat etmiştir ki, Türki
ye'nin diğer üç müttefiki ile birlikte 1951 de 
Mısır'a verdiği nota, ne bizim için ne de o nota
yı bizimle beraber imzalıyanlar için bir muvaf
fakiyet olmamıştır. Bu olayı takibeden hâdise
ler ise iyi ve dostane münasebetleri baltalayıcı 
(incinde değildir. Halbuki Orta - Doğu'nun istik
rarı, büyük çapta, B. Arap Cumhuriyeti ile Tür
kiye'nin iyi geçinmelerine ve anlaşmalarına hat
tâ birbirlerine yardımcı olmalarına bağlıdır. 
Yukarda arap memleketlerinin Türkiye'ye kar
şı duydukları ihtirazdan bahsetmiştim, bu ihti
razın membaını, Mısır ile Türkiye arasındaki 
münasebetlerdeki aksaklıkta» aramak lâzııngelir. 
Nasıl Türkiye'nin dörtlü notayı imzalaması mu
vaffakiyetli bir neticeye ulaşmamışsa, ondan 
sonra da Mısır Devlet Reisinin Türkiye'ye karşı 
tutumu aynı derecede ınuvaffakiyetsiz olmuş
tur. Biz, aradaki ihtilâfların eğer ihtilâf varsa, 
müzakere yoliyle halledileceğine ve bu yolun 
milletlerarası münasebetlerde daima açık tutul
ması icabettiğine samimiyetle inanıyoruz. 

CLNTO şümulü içindeki dostlukların da de
vamlı olarak gelişmekte olduğunu görmekteyiz. 
Bu gayretlerinden dolayı dış işleri teşkilâtımıza 
teşekkür etmek isteriz. 

Gerek Pakistan ve gerek İran ile olan pürüz
süz münasebetlerimizle haklı bir öğüne duy
maktayız. Her üç hükümetin gerek telekomüni
kasyon ve gerek kara ve demiryolu konusunda 
daha gayretle çalışmalarını ve bu dostluğun in-
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kişafını halktan halka intikali bakımından lü
zumlu ve faydalı görmekteyiz. 

Komşumuz ve dostumuz İran'ın geçen ayın 
'26 smda yaptığı referandumla ve kadınlara oy 
hakkı tanıyan inkilâbiyle, aşmış olduğu merha
le hiç şüphe yok Türk milletinin takdirini ka
zanmıştır. Şehinşah Muhammet Rıza Pehlevi'-
nin reformatör fonksiyonu, İran'a büyük imkân
lar sağlıyacak ve bu kardeş millete saadet ve re
fah yolunda azimli adımlar attıracaktır. İran'da 
toprak reformu hemen hemen ikmal edilmiştir. 
Ormanların devletleştirilmesini millet tasvibet-
miştir. Yine referandum ile kültür savaşı açıl
mış ve işçilerin endüstri müesseselerinde hisse
dar olmaları gibi sosyal gelişmelere de imkân 
hazırlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu Mec
liste yer alan bütün partilerin de tercümanı ol
duğuna inanarak İran'da 26 Ocak referandumu 
ile hayat bulan inkilâplarm İran'a esenlik ge
tirmesini temenni eder ve bu inkilâpları hara
retle tasvibeder. 

Yine İran'la Türkiye arasında müzakeresi 
yapılmış olan pipelimr meeslesinin ele alınma
sında iki taraf için de fayda ummaktayız. Ha
riciyemizin bu mesele üzerine önemle eğilmesini 
tavsiyeye şayan buluruz. Bu arada nakliyat ve 
gümrük meselelerindeki durgunluklarımızın ve 
formalite zorluklarımızın izalesine himmet edil
mesini yalnız hariciyeden değil, Hükümetten de 
ciddî olarak beklemekteyiz. 

Türkiye ile İran arasındaki kültür anlaşma
sının birkaç gün evvel Hariciye Komisyonumuz
ca tasdik edilmiş olduğunu beyan etmekten 
zevk duyarız. 

Orta - Boğu'da dolaşırken, Arap memleket
leri ile İsrail arasındaki geçimsizliklere de te
mas etmek zaruretini hissediyoruz. 

Orta - Doğu'nun istikrar ve barışını teminat 
altında tutmak istiyen Türkiye, İsrail ve Arap 
memleketleri arasındaki ihtilâfların da bir hal 
suretine bağlanmasını temenni etmektedir. Bu 
ihtilâfların ortasında Türkiye'nin rolü, iki taraf 
için de teminatlı ve dürüst bir dost olmaktan 
ibarettir. Türkiye'nin mevcudiyeti iki taraf için 
de teminattır. Türkiye'nin bu zor görevi yerine 
getirebilecek bir müessiriyete erişmesi Orta -
Doğu barışı için büyük bir mazhariyet olacak
tır. 
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Çok sayın arkadaşlar; 
Geçen Ekim ayının sonuna doğru birden

bire patlıyan Küba bühtanında, Türkiye ken
disini, ihtilâfın ve tehlikenin ortasında buldu. 
Bu hal küçülen dünya üzerinde savaşın total ola
cağının canlı belirtisi idi. Sebebi isterse, Sovyet 
Rusya ile Çin arasındaki ideolojik ihtilâif, ister
se, Rusya'nın evrensel bir boğuşmayı göze alma
mış olması olsun, Kuruşçefln, Küba'daM füze
leri geri çekmeye yanaşması ileri ve memnuni
yeti mucip bir adım telâkki edilmelidir. Atom 
kontrolü yolundaki mahdut kontrolün kabulü 
de müspet bir neticeye varmamış olmakla be
raber, yine de üzerinde dikkatle durulacak bir 
mahiyet taşımaktadır. 

Buna rağmen değil barış, merhalesinden, 
barış ümidi merhalesinden bile hayli uzaklarda 
olduğumuz kanısındayız. Henüz şartlar silâhsız
lanmayı olgun hale getirememiştir. 

Berim faciası utanç duvarı ile hâlâ bir yara 
gibi işlemekte ve Kuruçof da Berlin'i 'elinde 
canlı bir pazarlık kıozu olarak kullanmak ar
zusundan vazgeçmemiş bulunmaktadır. O bu 
niyette oldukça sıoğuk (harbin hafiflemesine de 
imkân yoktur. 

Sayın arkadaşlar; 
Cumhuriyet Halk Partisinin telâkkisine gö

re, Ortak Pazar (concepte) i yalnız ekonomik 
bir concepte değildir. O Avrupa Birliğine in-
tegrationa giden teşebbüsün önemli bir mer-
hailesidir. Böyle olunca Avrupa'yı Akdeniz'den 
koruyarak Avrupa'nın savunuculuğunu yapan 
Türkiye kendisini bu intĞgration içinde haklı 
olarak: görmek istemektedir. Her memlekette 
•olduğu gibi, dostumuz ve müttefikimiz Avru
pa memlelketlerinıde de gerek yardım meselesi
ni ve gerek Türkiye'nin Ortak Pazara girmesi 
konusunu bir alış - verişin dar açısı içinden ıgör-
meye müstait kimseler vardır ve zaman zaman 
bunların mukavemeti ile karşılaşmaktayız. Mil
letlerarası iş birliği ve siyasette integration 
fikri, nazari olarak çok yer etmiş gibi görünse 
de tatbikatçılar zaman zaman bir. asır evvelin 
çekişmeli ve pazarlıkçı diplomasi mantığından 
kendilerini' kurtaramamaktadırlar. 

Buna rağmen, Türkiye'nin Ortak Pazara 
alınması ve Avrupa integrationuna katılması 
yolundaki arzularımız, müspet karşılanmakta
dır. Hariciyemize ve daha genel olarak Hü-

— 215 



M. Meclisi B : 52 
küm.ete düşen vazife, Türkiye'yi 'Batı â'leımine 
integre edecek hiçbir fırsatı kaçırmamaktır. 
(Bravo sesleri) 

Buradan ittifaklarımız baHısine ginmek is
tiyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Türkiye'nin barışçı siyaseti hiç kimsenin 

meçhulü değildir. TürJk vatandaşı, hiç kimse
den bir zerre toprak istemeden, kendi sınır
ları içinde asırların getirdiği ihmal ve tahrip
lerden kurtulma)k ve yarınki nesilleri refaha 
ulaştırarak onlara korkusuz, endişesiz bir ha
yat temin etmek istemektedir. Bu meşruun 
meşruu olan arzu içinde Türkiye barışın temi
natını saldırıya, karşı birleşmekte bulmakta ve 
kendisi gibi düşünen milletlerle yani bağımsız
lık ve hürriyet uğrunda mücadele eden mütte
fikleri ile NATO ismini taşıyan bir savunma 
manzumesi içinde biri eşmektedir.' Türkiye ba
rışı korumak için büyük gayretler ve devamlı 
bir celht sarf etmenin zaruri olduğuna kaani-
'dir. Böyle olduğu içimdir 'ki, bu devamlı ceh-
di ve gayreti sarf eden bir barış seferberliği 
içinde fedakârlığın âzamisini yapan büyük 
dostu ve müttefiki Amerika ile yanyanadır ve 
aynı manzume içinde yer alan ingiltere, Fran
sa, italya, Almanya devletleri ile barış uğrun
da iş birliği yapmış bulunmaktadır. Barış uğ
runda sarf edilen gayret ve cehtler çok eksik 

solurdu, eğer bunlar yalnız tecavüz anında ha-
re'kete geçmiş olsaydı.. Maksat aktif bir poli
tika ile tecavüzü önlemek ona imkân ve meydan 
da vermemektir. NATO işte böyle bir maksa
dın mahsulüdür. 

Onun içindir ki Cumlhuriyet Halk Partisi 
NATO müessesesini, kuvvetlerin yanyana gel
diği bir ittifalk şeklinde telâkki etmemekte, 
15 Devletin bütün maddi ve mânevi ekonomik 
ve bilgi güçlerini inteigre etmeleri içice kay
naştırmaları şeklinde telâkki etmektedir. * Bu 
telâkki de Fransa'nın diğer müttefiklerden ay
rıldığı 'görülmektedir. Temennimiz ortaklar ara
sında meydana gelen bu görüş farkının sür
atle izale edilmesi ve realiteye intibak ettiril
in esidir. 

Dikkat edilecek olursa, şimdiye kadar söyledi
ğimiz sözler hep aynı istikametteki düşünceler 
sisteminin mahsulüdür. Türkiye NATO'd a yu
kardan beri üzerinde durduğumuz barışın Akde
niz ve Orta - Doğudaki bekçiliğini yapmaktadır. 
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Bu bölgede kendisinin bir yardımcısı vardır. Yu
nanistan... Atatürk'le Venizelos, bir harbin tortu
larını tasfiye etmeye karar veripte iki milleti bir
birine dost ettikleri zaman, bu dostluğun iki mem
leketin hal ve istikbaline faydalı olacağını söy
leyenler olmuş ve bu dostluğa kıymet verenler 
bulunmuştu, ikinci Dünya Savaşı, Büyük Ata
türk'ün istikbalin çok daha derinliğine doğru 
nüfuz ettiğini bir kere daha ispat etti. Bugün 
Türk - Yunan dostluğu, yalnız karşılıklı olarak 
iki milletin menfaatlerine yany an bir dostluk ol
mayı çoktan aşmış dünya sulhunun Akdeniz, Bal
kanlar ve Orta - Doğu da bir başka ifade ile üç 
kıtanın kilitlendiği yerde müşterek bir bekçilik 
vazifesi haline gelmiş ve böylece Türk Yunan 
dostluğu dünya barışının esaslı temellerinden 
biri olmuştur. 

Bu dostluk Kıbrıs olayları dolayısiyle imti
handan da geçmiştir. Fakat, her iki tarafta akıl, 
his ve heyecan hâkim olduğu için bu dostluk sar
sıntı geçiriyor zannettiğimiz bir sırada tekrar es
ki kuvvetini kazanmasını bilmiştir. 

Son samanlarda Kıbrıs Devletinde çıkan be
lediyeler ihtilâfmmda hal edileceğini ve Türk 
- Yunan dostluğunun bu çetin tecrübenin altından 
muvaffakiyetle kalkacağını beklemekte kendimizi 
haklı görüyoruz. 

Gene, son zamanlarda Türkiye'nin kara sula
rını altı mile çıkarması münasebetiyle, bir Yunan 
gazetecisinin Türk kara sularına kruvazör gönde
relim demesini hiç şüphe yok ciddiye almamak
tayız. • Bu neviden meczupların iki memleket 
dostluğunu ihlâl edecek kadar müessir olabilecek
lerine ihtimal vermek istemiyoruz. 

Gayretlerimiz hep barışa müteveccih olduğu 
için barışın Dünya yüzündeki en büyük temina
tı olan birleşmiş milletler müessesesine bağlılı
ğımızı ve milletlerarası hukuku milletlerarası mü
nasebetlerle hükümran kılmak icabettiği hakkın
daki kanaatimizi burada tekrar edecek değiliz. 

Birleşmiş milletler teşkilâtının sağdan soldan 
gelen tenkitlere rağmen barışı korumakta büyük 
hizmetleri geçmiş olduğunu anmayı bir vazife 
biliriz. Yüz on milletin katıldığı bu milletler
arası teşekkülü milletlerarası inzibat ve polis 
kuvvetiyle teçhiz etmeyi ve onun müessiriyetini 
artırmayı düşünenlerle beraber olduğumuz gibi 
yine milletlerarası ihtilâflarda mecburi tahkim 
usulünün kabulü yolundaki bir adımın da atıl
masını Tistiyen tekliflerle beraber olduğumuzu 
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açıkça ifade etmekten zevk duyarız. Yine burada 
FAO, UNESCO, UNİCEF gibi müesseselerin 
Dünyada- sefaleti önlemek, çocukları korumak ve 
cahaleti yok etmek yolundaki baha biçilmez 
gayretlerini saygı ile övmeyi de şerefli bir va
zife telâkki ederiz. 

Sevgili arkadaşlarım : 
Türkiye'nin Batı âlemi içindeki entegrasyona 

katılması lüzumu üzerinde ısrarla durduk. Bunun 
yollarından biri de Türkiye'nin Avrupa Konseyin
de faal olmasıdır. Avrupa istişari asamblesine ka
tılan temsilcilerimiz bu uğurda ne kadar fazla 
gayret sarf ederlerse o derece memlekete hizmet 
etmiş olacaklarını da belirtmek isteriz. Televizyo
nun, radyonun saatte 900 kilometre süratle giden 
uçakların*, geniş dil bilgisinin daralttığı ve kü
çülttüğü bu dünyada Büyük Ata'nın bir sözüne 
kulak vererek bir nokta üzerinde önemle durmak 
istiyoruz. Eşsiz Atatürk Türkiye'nin hiçbir mil
letlerarası teşekkülden uzakta kalmasını istemez, 
(Türkiye'nin hazır bulunmadığı bir toplantıdan 
kendi memleketim adına şüphe ederim) demek 
suretiyle Türkiye'yi milletlerarası münasebetlerin 
her safhası ve her şekli ile ilgili kılmak isterdi. 

Bu sebepten dolayı NATO Parlâmentoları 
Birliği gibi doğrudan doğruya parlâmentoların 
birbiriyle temasını temin eden ve çeşitli görüşle
rin çarpıştığı toplantılara ileri memleketlerin gös
terdikleri ciddiyetle mütenasip olarak önem ver
memiz ve Hükümetle yakın bir iş birliği halinde 
bu toplantılarda teşrih masasının üzerine konan 
dünya meselelerinin inceliklerine nüfuz ederek 
bunları kendi Hükümetimize, Parlâmentomuza 
ve ıgenel efkârımıza mal etmemizin zaruret ve lü
zumunu anlatmak ihtiyacını bile duymuyoruz. 
Politikada milletlerarası münasebetlerde olduğu 
kadar ilim, hukuk, ekonomi teknik alanlardaki 
konferanslarda da bu temasların artırılması ve 
(konuların ciddiyetle takip edilmesi ve memleket
te müzakere ehliyetini haiz ciddî ekiplerin yetiş
tirilmesi bu bakımdan faydalı olacaktır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Almanya'nın 
hızla kalkınmasında, İtalya'nın ekonomik potan
siyelini yükseltmesinde, Yunanistan'ın belini doğ
rultmasında, Cezair'in istiklâle kavuşmasında ve 
birçok zenci Afrika devletlerinin karşılıklı müza
kere ile bağımsızlığa kavuşmasında ne istediğini 
bilen becerikli müzakerecilerin rollerini küçüm-
sememek lâzımdır. Bunlar sabırla iğne ile kuyu 
kazar gibi İsrarın mükâfatını görerek memleket-
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leri nam ve hesabına büyük neticeler elde etmiş
lerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir nebze de Türk kültür varlığını koruma ko

nusu üzerinde durmak istiyorum. Hükümetimiz 
çok haklı olarak Kıbrıs soydaşlarımızın kültür 
varlığını korumak için hüyüfe gayretler sarf etr 
inektedir. Aynı fekildc Batı - Trakya'daki soy
daşlarımızın da kültür varlıklarını korumak için 
oraya öğretmen göndermekte ve orada okuyan 13 
bin Türk yavrusunun güzel dilimizi muhafaza et
melerine de gayret sarf etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Güzel Türk dili sınırlarımızın çok ötelerinde 

de konuşulmaktadır. Bu toplumların bâzıları 
mensuboldukları devletin bünyesi içinde huzur ve 
emniyet içinde yaşamaktadırlar, bâzıları da ikin
ci sınıf insan muamelesi görmektedir. Türkiye'nin 
dış politikası kültür varlığımızı ayakta tutar
ken ne güzel dilimizi tedirgin etmek ne de men
suboldukları devletleri tedirgin etmek gayesini 
güder. Lisanımızın bu toplumlar arasında konu^ 
şulması milletlerarasındaki anlaşma ve yaklaşma
yı kolaylaştıracak bir unsur olduğu telâkkisinde-
yiz. Bu sebepten dolayı meselâ Tebriz'de açılaca
ğını duyduğumuz kültür merkezi Türkiye ve İran 
milletlerini birbirine yaklaştıracak bir vazife gö
recektir. Bunun gibi Fin Hükümetine ve Devle
tine son derece sadık bir avuç Türk'ün de Fin-
lândiya'daki kültür ihtiyaçlarını dikkate alma
mızda büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. Finlan
diya'da yerleşmiş ol$n bu bin kişilik azınlık Tür
kiye ile Finlandiya arasındaki münasebetleri tak
viye edecek unsurlar olarak çok kıymetli hizmet
ler ifa edebilirler. Biz onların Finlandiya'ya gös
terdikleri dürüst vatandaşlık duygularından yal
nız memnun olmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hâlâ bugün dünya yüzünde yetmiş milyon in

san sömürge hayatı yaşamaktadır. Türkiye 'bu 
insanların da sıhhatli Devlet 'bünyeleri ile ba
ğımsızlığa kavuşacakları igünlere ulaşmalarını 
sabırsızlıkla beklemektedir. Bu duygu ile dir 
ki, Cezayir'in (bağımsızlığını memnuniyetle kar
şılamış ve bu genç memleketin ımagrip dünya
sında istikrarlı hir mevki ısahübi olmasını her 
zaman ;temenni etmiş'tir. Aynı şekilde ibüyük 
rdformateur Bur'gi'ba'nm baışında bulunduğu 
Tunus ve (Majeste İkinci Haısam'm kudretli ida-
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reisi al tında yaşayan Fas'ın ma/grip 'dünyası 
içinde bahtiyar olmaları bizini en büyük temen
nimizdir: 

Sayın arkadaş/lar, 
'Güney - Amerika memleketlerinin birinden 

daha doğrusu Venezüella'dan 'gelen .bir cere
yan kamu hizmeti üfa eden insani aırııı bu hiz
metlerinin ifası sırasında ve âmmenin menfaa
ti aleyhinde gayrim eş ru servet iktisabetmeleri 
halinde bu gayrimcşru serveti hiçbir yere ka
çı raınam alları için 'bu serveti ti kaçırıldığı mem
leketten ana memlekete iadesini derpiş eden 
bir aındlaşma hazırlanmasını istemiştir. Bu 
andlaşma, demokratik nizamda ve siyasette ah
lâklı 'olmayı istihdaf ettiği ilcin dünya yüzün
de büyük Ibir alâka görmüş ve andlaşma pro
jesi Parlâmento,1]ararası (Birliğin '51 inci konfe
ransında kabul edilerek bu birliğin ibür'olsu ta
rafından 63 memlekete takdim edilmiştir. 'Mil
letle parası 'hukuka, yenilik ıgetiren bu vesikaya 
Hariciyemiz de muttali olmuş bulunmaik'tadır. 
Milletlerarası formlarda 'hemen her memleket
te 'büyük ilgi ve ciddî destek gören bu teklifin 
bir lanlaşma hailine 'getirilmesi için (gereken 'kon
feransın hazırlanmasında 'Türk (Hariciyesinin j 
inisyatifi ele almasını samimiyetle temenni 
ederiz. 

Arkaldaşlarım, 
'Dışişleri Bakanlığının bütçesi 133 milyon 

civarındadır, bunun takriben 72 buçuk milyonu 
,maaş ve ücretle tahsis edilmektedir. Bu 72 
buçuk milyonun '2İ2 buçuk milyonu verigi ola- , 
rak yeniden kesilmekte ve Hazineye intikali et
mektedir. B'öyle olunca Hariciyemizde verilen 
maaşların yekûnu '50 milyon civarındadır. Bu 
da genel bütçemizin yüzde yarımından daha 
aşağı 'bir nisbeti iıfade etmektedir. 'Bütçenin 27 
milyon lirası milletlerarası raünaselbetlerin ge
rektirdiği 'giderlere tahsis edilmekte üst tarafı 
da kültür varlığına yandım, inşaat, 'kira;, yoil-
luık, kırtasiye, muhabere ilâh. Şeklinde kullanıl
maktadır. 

İBulgün Hariciyemizde memur ve ücretli 'ola
rak 540 kişi mevcuttur. (Bu 540 kişinin yal
nız- 376 sı kariyer memurudur. Kariyer me-
«ıurlarınm 1246 sı ıdışarda '120 si de içerde va
zife görmektedir. Yani ıbaşıka bir ifade ile 
söz'ümüzün başından beri [Dışişleri Bakanlığın
dan beklediğimiz büyük hizmetler bu küçük 
kadronun gayretin den. f) elenmektedir-. 55 ı 
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devlet nezdinde temsilci bulundurabilen Tür
kiye 'bu haliyle Birleşmiş IM'illetlende mevcut 
110 devletin yalnız yarısında mümessil bulun
durmak imkânına madiktir. 

Dış politikada çok faal olan .küçücük bir 
•komşumuzun yalnız Siyah Afrika devletleri 
nezdinde 1 '500 kişiye yaklaşan ibir personelle 
çalıştığını söylersem, Türkiye 'Cumhuriyetinin 
genel "bütçesinin yalnız % 1 i talar olan büt
çesiyle Hariciyemizin, bünye vî kusurlarımızda 
dikkate almaca'k olursa elde ettiği neticeler
den memnun 'olmak ica'beder. 

Bu arada dış münasebetlerimizin Dıışiş'leri 
Bakanlığında koorJdine edilmesinde zaruret gö
rürüz. 
Türkiye, yeni 'bağımsızlıkllarına kavuşan Si

yah Afrika'da bizden çok uzak 'olan Lâtin Ame
rika'da, karaip memleketlerinden âdeta sembo
lik olarak temsil edilmekte ve bu noksan Bir
leşmiş 'Milletler camiası içinde oya ve desteğe 
mu'htaç'olduğumuz veya olacağımız sıralarda 
kendisini acı acı hissetirm ektedir. 

Bütçe mülâhazaları ile dış münasebetler ko
nusuna bundan fazlasını veremiyen Türk Ha
zinesi hiç şüphe yok ilk fırsatta 'aleyhimize 
işlilyen bu ıgediği kapatmak hususunda, elinden 
geleni yapacaktır. Bundan eminiz. 

Yine Hariciyemizin ıslaha muhtacolan taraf
larından biri de maaşlardaki emsal meselesidir. 
Muhtelif memleketlerdeki değişen've ağırlaşan 
hayat şartlarına göre bu emsallerin yeniden göz
den geçirilmesine ve dışarda vazife gören me
murlarımızın Türkiye'yi temsil vazifelerini 
memleketin şerefine paralel olarak başarmaları
na imkân verilmesine lüzum vardır. 

Bu vesile ile'Türkiye'yi dış münasebetlerde 
temsil eden Hariciye memurlarımız hakkında ile
ri sürülen ve yaygın hale getirilen yanlış bir dü
şünceyi de tashih etmek istiyoruz; her meslek
te görevini iyi ve fena yapan elemanlar mev
cuttur. Hariciyedeki elemanların kusurlu olan 
miktan diğer sahalardakinden daha fazla değil
dir. Fakat nedense bu kusurluların kusurları 
mantığa uymıyan bir zihnin teşmil hatası içinde 
yayılmakta ve vazifelerini ihtisaslarının inceliği 
içinde yapan kıymetli memleket çocukları olan 
vazifeşinas memurlarımızın hemen hepsini ren
cide eden bir hal almış bulunmaktadır. Çok na
zik şartlar altında vazife gören bu arkadaşla
rımıza buradan bu kürsüden hizmetlerinin en 
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gerçek ölçüler içinde takdir edildiğini belirtir
sem ve Yüksek Meclis bu kanaatime katılacak 
olursa vazifelerinin başında ezik bir ruhla çır
pınan değerli memurlarımızın içine düştükleri 
menfi duygudan kendilerini kurtaracaklarına 
ve Büyük Millet Meclisinin himayekâr gölgesi 
altında vazifelerini çak daha iyi yapacaklarına 
eminim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye çeşitli cereyanların ortasında bugün 

yalnız bir beka dâvası ile karşı karşıya değildir. 
O aynı zamanda yarınını da emniyetle huzura 
kavuşturacak bir istikbali kurmak amacında
dır. Bu yapının kuruluşunda bu mimaride elin
deki ölçülerle dış münasebetlerimizi tedvir eden 
arkadaşımız da ellerinden geleni yapmakta ve 
Türkiye'nin dış itibarını korumak için gayret 
sarf etmektedirler. Hariciyemiz bu gayretinde 
hiç şüphe yok iç bünyemizin kuvveti oranında 
muvaffak olacaktır. Kabul etmek lâzımdır ki, 
onun dar bütçe ile eksik kadro ile ve bilhassa 
Türkiye'nin iç politikada vehimlere istinat et
tirilerek istikrarsız gibi gösterilmek istenen ha
li karşısında gösterdiği muvaffakiyet bu oranın 
çok üzerindedir. 

Bir gün gelip de memleketi demokratik ni
zamın nimetleri ve eserleri süslerse, bir gün ge
lip de millî kalkınmamızın eserleri parti farkı 
gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın gönüllerini 
iftihar duyguları ile doldurursa ve bir gün par
tiler arasındaki dış politikadaki millî birlik an
layışı iç hayatımıza da intikal ederse Türkiye'
nin ekonomik ve kültürel seviyesi Büyük Ata
türk'ün vasiyeti gereğince çağdaş uygarlık sevi
yesini aşarsa o zaman bu gün yalnız kendi böl
gesinde barışın koruyucusu olan Türkiye dün
ya nizamı ortasında barışın yaratıcısı olmak im
kânlarına da kavuşacaktır. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

Cumhuriyet Halk Partisi 1963 senesi bütçe
sinin Türk dış münasebetlerine ve memleketimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan arka
daşlara geçiyorum. Buyurun Sayın Nihat Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Söz sıramı ba
ğımsızlar adına Sayın Yakup Kadri Karaos-
manoğlu'na veriyorum. 

YAK3TJP HABRÎ KARAOSMANOĞLU 
(Manisa) — Sayın milletvekilleri, 
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Dış politikamız her bahis konusu oldukça 

tekrar edilen bir söz vardır; bu da Atatürk'ün 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» vecizesidir. Türkiye 
Cuımhuriyeti kurulalıdan beri gelip ıgeçen bütün 
Dışişleri Bakanlarımız, tuttukları- yol hakkında 
bir soru karşısında kaldılar mı, cevap olarak 
daima bunu söylerler ve böylece işin içinden 
sıyrıldıklarını sanırlar. Ama, hiç düşünmezler 
ki, Atatürk'ün bu vecizesi bir metodu değil bir 
düsturu ifade etmektedir. Zaten, bu düsturu, 
daha doğrusu, bu prensibi benimsemiyen hangi 
devlet, hangi memleket vardır? Moskova Hükü
meti erkânı bile arasıra bu yolda ıbeyanatta bu
lunmaktan çekinmezler ve bütün gayretlerini 
bu hedefe varmak için harcadıklarını iddia 
ederler. 

Fakat, ışu var ki, her devletin, her milletin 
yurtta ve cihanda sulhu sağlama metodu ken
di dünya görüşüne, kendi millî menfaatlerine 
göre başka başka şekiller alır. Bu yüzden NATO 
camiası içinde dahi, zaman zaman, bir sürü an
laşmazlıklar çıktığı malûmunuzdur. Nitekim, 
son günlerde bu anlaşmazlıklar gerek nükleer 
silâhlar, gerek Müşterek Pazar meselelerinde 
ingiltere, Fransa ve Birleşik Amerika devlet
leri arasında epeyce sert çekişmelere yol açmış 
bulunmaktadır. Hele Fransa, General de G-aulle 
iktidara geceliden beri, NATO ittifakı vecibeleri 
dışında âdeta müstakil bir siyasete doğru kay
makta ve Anglosakson müttefiklerinin Avru
pa işlerine karışmasının önüne set çekmeye ça
lışmaktadır. Bu bakımdan, yine eskisi gibi bü
yük devletler arasında bir nüfuz ve prestij ra-
kabetinin baş.gösterdiğini görmemezlikten gel
memizin ve endişeye düşmememizin imkânı 
yoktur. 

Oysa, biz, bütün insanlığı tehdideden büyük 
tehlike karşısında irili ufaklı bütün hür millet
lerin eşit şartlar içinde birleşip yarılmaz bir sa
vunma bloku teşkil ettiklerine inanmıştık ve bu 
inancımızı hâlâ muhafaza etmekteyiz. Fakat, dış 
politikamız yalnız böyle bir psikolojik faktöre 
dayanmakla kalmamalı, gerçekleri de olduğu 
gibi görüp hareket hattını bunların ışığında 
tâyin etmesini bilmelidir. Hem bu görüş bizim 
kendi görüşümüz olmalıdır. Zira, başkalarının; 
hattâ dost ve müttefiklerimizin dalhi, kendi tef
sir ve tevil süzgeçlerinden geçirerek bildikleri 
gerçeklerin veya hâdiselerin, nice defalar, Dış
işleri Bakanlığımıza - tamamiyle yanlış değilse 
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bile - şekilleri değiştiren aynalarda olduğu gi
bi ya çok 'büyütülmüş, ya da çok küçültülmüş 
olarak aksettiği ve hu yüzden birtakım hatala
ra düştüğümüz inkâr kabul etmez b'ir vakıadır. 
Bu hatalar, geçen devirlerde, Atatürk sağ iken 
O'nun, ondan sonra ise İnönü'nün şahsi müda
haleleri ve direktifleriyle düzeltilirdi. Fakat, 
artık o devirler tarihe karışmış bulunuyor. 

IBugün, Cumhuriyet rejimimiz kırk yaşma 
basmıştır ve idarenin her dalında olduğu gibi 
Dışişleri Bakanlığımızda da kökü Atatürk dev
rimlerinin prensiplerine dayanan şahsiyetli ve 
millî bir politikaya sahip bulunmamız lâzımgel-
mektedir. Bu prensipler, malûmunuz olduğu üze
re, bize, her şeyden önce istiklâl balhsinde son 
derece titiz olmamız^ aynı zamanda bütün mil
letlerin hürriyetine saygı göstermemizi ve say
gı gösterilmesini istememizi emreder. Nitekim, 
bu direktifin ışığında, biz, yirmi yıl boyunca, 
Sovyet Rusya ile dostluk münasebetlerinde bu
lunmuş, fakat, hiçbir zaman, hu devletin ne 
istiklâl duygumuzu incitecek bir 'harekete giriş
mesine, ne de memleketimiz içinde kendi reji
minin propagandasını yapmasına müsaade etmi
şizdir. Bunun gibi Milletler Cemiyetindeki tu
tumumuz da daima tecavüze karşı koyan dev
letler safında yer almak olmuştur. 

İkinci Cihan Harbinde takib ettiğimiz yol da 
bundan başka türlü değildi. Garplı devletlerle 
ittifakımız en ziyade tecavüze karşı koymak az
minden doğmuştu. Müttefiklerimizden birinin 
çökmesine, Hitler ordularının bütün Avrupa kı
tasına hâkim olmasına, tâ kendi sınırlarımıza 
kadar dayanmasına ve bâzı gazetelerimiz tara
fından mübalâğalı bir şekilde yayınlanan Alman 
zaferleri haberlerinin büyük bir kısım âmme ef
kârı üzerinde yıldırıcı tesirler yapmasına, hattâ, 
evet, hattâ, .bu zaferlerin dehşet saçan yankı
ları Dışişleri Bakanlığı erkânının bile görüşle
rini bulandırıp kanaatlerini sarsmasına rağmen 
tuttuğumuz doğru yoldan ayrilmadılk. O anda 
hür dünyanın yegâne kalesi olan ingiltere'nin 
yanıbaşmda bir biz kaldık. Fakat, bu büyük 
devletle ittifakımız asla körü körüne bir bağlı
lık halini almadı. Müttefiklerimiz bizden nice 
defalar ısrarla ateşte atılmamızı istedikleri hal
de, biz, buna karşı malûmunuz olan tezi müda
faada devam ettik ve harbin sonunda bu tezi
mizin ne kadar isabetli olduğu dostumuz İngil
tere nazarında dahi meydana çıktı. 
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Lâkin, burada itiraf etmek lâzımgelir ki, bu 

müteaddi, millî ve şahsiyetli dış politikayı yö
netenin doğrudan doğruya Dışişleri Bakanlığımız 
olduğunu sö'yliyemeyiz. O, bunu İnönü'nün sevk 
ve idaresinde tatbik eden bir büroksari cihazı 
idi. Ama, her vakit böyle bir yönetici bulunmaz, 
ve şahsiyetli dış politika şahsi dış politika de
mek değildir. İşte, biz, kendine mahsus bir gö
rüşe, kendine mahsuhs bir metoda sahibolan ve 
insiyatifini devrim geleneklerinden alan bir 
Dışişleri Bakanlığına bu bakımdan ihtiyaç his
setmekteyiz. öyle bir Bakanlık ki, Atatürk, 
yalnız yurtta sulh değil, cihanda da sulh dedi
ğine göre, bütün milletlerarası meselelerde söy-
liyecek /bir sözü olsun ve bunu başkalarına ka
bul ettirecek bir itibarı haiz bulunsun. 

Türkiye'nin Atatürk devrinde b'öyle bir iti
barı vardı. Yeryüzünde, emperyalizme, saldır
ganlığa Ve sömürgeciliğe karşı ilk savaşı yapmış 
bir millet olarak bütün Yakın ve Uzak - Doğu 
memleketleri üzerindeki mânevi prestijimiz ise 
pek büyüktü. Şimdi, pasif ve silik dış politika
mız yüzünden, bu prestiji başkalarının eline 
kaptırmış bulunuyoruz. 

Onun için, tekrar ediyorum : Kendine mah
sus bir görüşe, kendine mahsus bir metoda sa
hip ve insiyatifini Millî Mücadele geleneklerin
den alan bir -Dışişleri Bakanlığına ihtiyaç duy
maktayız. 

Fakat, bugünkü Dışişleri Bakanlığımız bu 
kıvama erişebilmek için lâzımgelen kadroya, im
kân ve teşkilâta malik midir? Ben, bunu bütün 
kalbimle ummak isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 'Kifayet önergesi gelmiştir. Bu 
sebeple sözü Sayın Bakana veriyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kısa bir süre önce, huzurunuzda açılan genel 
görüşmeler sırasında, dış siyasetimizin bağlı 
olduğu esaslar, dünya siyasi durumunda kar
şılaşmakta olduğumuz başlıca meseleler ve bu 
meseleler karşısındaki tutum ve çalışmalarımız 
ha'kkında geniş izahat vermiştim. Ayrıca, çok 
çeşitli konulara taallûk eden soruları da ce
vaplandırmıştım. 

Bugün de, muhterem arkadaşlarım bunlar
dan bâzılarına temas buyurdular. Tekrar aynı 
mevzulara dönerek kıymetli zamanınızı almak 
istemiyorum. Şu kadarını bir kere daha arz 
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edeyim ki, gerek grupları adına, gerek şahıs
ları namına söz alan sayın milletvekili arka
daşlarımın bugün de vâki tenkid, telkin ve 
dilekleri dış politika çalışmalarımız için kıy
metli birer relıber 'olacaktır. 

Nisbeten kısa sürecek olan bugünkü konuş
mamın ağırlık noktasını, müsaadenizle, muh
telif memleketlerle ikili münasebetlerimiz teş
kil edecektir. Bu arada, son günlerde kaydolu
nan önemli gelişmelere de kısaca temas edece
ğim. 

Son gelişmeler meyanmda en önemlisi hiç 
şüplhesiz, komşumuz Irak'ta 8 Şubatta vuku'bu-
lan İhtilâl hareketidir. Hatırlanacağı üzere, 
Iralk olayiları hakkında İhtilâlin ertesi günü 
9 Şubatta ve dalha sonraki gelişmelerle ve yeni 
rejimi tanımaklığımızla ilgili olarak da 11 Şu-
'bat Pazartesi günü yüksek huzurunuzda iza
hat ' vermiştim. 11 Şubattaki mâruzâtımda be
lirttiğim veçhile, Irak Dışişleri Bakanı Hüse
yin El Şebib, ihtilâlin gayelerini açıklıyan de
mecinde, 14 Ramazan İhtilâlinin, 14 Temmuz 
1958 İhtilâlinin prensiplerinin, demokratik bir 
çerçeve ve milletin arzusuna dayanan bir siya
set içinde tahakkuk etmesi için yapıldığını bil
dirmiş ve yeni Irak Hükümetinin takibedeceği 
dış siyasetin Irak'ın bütün anlaşmalara ve Bir
leşmiş Milletler Andlaşmasma sadakat ve İs
lâm ve do'st memleketlerle münasebetlerin kuv
vetlendirilmesi prensiplerine dayanacağını ilâ
ve etmiştir. Biz, tarihî bağlarla bağlı bulundu
ğumuz dost ve komşu Irak-Milletinin lâyık bu
lunduğu huzur ve refalha kavuşmasını Hükümet 
ve milletçe, samimiyetle ve daima arzu etmiş 
ve bu his ve temennilerimizi mükerreren ifa
de eylemişizdir. 

İki komşu memlefket arasındaki ananevi bağ
ların 1958 İhtilâli prensiplerine sadık olacakla
rını 'beyanla iktidara gelmiş bulunan yeni Irak 
Hükümetinin de sarf edeceği samimî gayretler 
sonunda, artacağını ümidetmekteyiz. 

11 Şubat tarihinde, yeni Irak Dışişleri Ba
kanı ile yaptığı ilk görüşmesinde, Bağdat Bü
yükelçimiz aldığı talimata uyarak iki memle
ket arasındaki münase'betlere Hükümetimizin 
verdiği önemi ve yeni devrede bu münasebet
lerin iyi komşuluk ve dostluk çerçevesi içinde 
gelişeceğine olan inancımızı ifade eylemiş, 
Irak'ta yaşıyan ve Irak Hükümetine hiçbir za
man zorluk çıkarmamış olan soydaşlarımıza 
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I yeni Hükümetin adalet ve şefkatle muamele 
| etmesini dilediğimizi ilâve eylemiştir. Irak 

Dışişleri Bakanı da, cevaben, yeni Irak Hü
kümetine karşı gösterdiğimiz hislerden mem
nuniyet duyduğunu, memleketlerimiz arasında
ki tarihî 'bağlara da temas ötmek suretiyle mü
nasebetlerimizin dostluk ve iyi komşuluk ha
vası içerisinde gelişmesi hususunda gayret sarf 
edeceğini beyanla Irak'taki soydaşlarımızın 
mâruz kalmış oldukları muameleler hakkında 
tahkikat açılacağını ve Irak vatandaşları ara
sında farklı muamele yapümıyacağmı ifade 
etmiştir. 

Bu düşüncelerin ışığı altında evvelce de arz 
etmiş olduğum veçhile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti yeni Trak Hükümetini 11 Şubatta ta
nımaya karar vermiş ve keyfiyet tarafından 
telgrafla Ira'k Dışişleri Bakanına bildirilmiştir. 

En samimî dileğimiz, memleketlerimiz ara
sındaki münasebetlerin iki milleti yekdiğerine 
bağlıyan ve aralıksız bir şekilde devam etmiş 
tarihî dostluğa uygun olarak daima kuvvetlen
mesi ve gelişmesidir. 

'Doğu - Batı münasebetlerinin, özellikle uzun 
vadeli gelişmeler üzerindeki büyük önemi aşi
kâr olan genel silâhsızlanma me'selçsi hakkın
da, birçok söz söylemek isterim. 

Yüksek malûmlarıdır ki, milletlerarası mü
essir bir kontrol altında, muvazeneli ve genel 
silâhsızlanmayı gerçekleştirebilmek için sene
lerdir devam eden müzakereler, şimdiye kadar, 
elle tutulur müspet bir netice vermek şöyle 
dursun, lıenüz İyimserlikle mütalâa edilebile
cek bir safhaya da'hi girmemiştir. Buna muka
bil, Nükleer denemelerin yasak edilmesi yolun
daki görüşmelerde, ahiren bir ümit ışığı belir
miş gibidir. Nükleer denemelerin yasak edilme
si konusunda ihtilâf, malûmunuz olduğu üzere, 
bu yasağın bu suretle kontrol edileceği nokta
sından neşet etmekte idi. Bugün teknik terakki 
öyle bir seviyeye ulaşmıştır ki, atmosferde, 
uzayda denizaltında yapılan denemelerin, ma
hallinde teftişe lüzum kalmadan katî surette 
tesbiti mümkün olmaktadır. Ancak, toprak al
tında vukubulacak Nükleer infilâklerin dep
remlerden ayırdedilebilmesi için tarafların mem
leketlerinde hususi tertibat almaları icaibetmek-
tedir. Arazi üzerinde muayyen mesafelerle yer
leştirilecek (Siyah kutu) denilen bir alet sar
sıntıları tesbit ve kaydedebilecektir. Buraya 
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kadar taraflar anlaşmış görünmektedir, ihti
laflı nokta bu siya'h kutuların kontrol şekli 
idi. Şimdi, infilâk kayıt istasyonlarının, bulun
dukları memleketin idaresinde olması, fakat 
(her yıl ımuayyen adedde milletlerarası teftişe 
tabi tutulması prensibi üzerinde Amerika Birle
şik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği 
anlaşmış bulunmaktadırlar. 

Son zamanlara kadar .milletlerarası kontro
lü bir türlü kabul etmek istemiyen Sovyetler 
Birliğinin tutumunu değiştirmiş olması, Nük
leer denemelerin yasak edilmesi konusunda, mu-
hakkakki, müsait bir gelişmedir. 

Halen Nükleer denemeleri yasaklıyan bir . 
anlaşmaya nihai şekilde varabilmesi için her 
memlekete konacak siyaJh kutuların adedinin 
tesbiti gibi nisbeten teknik mahiyetteki mese
lelerin yanımda, başlıca iki noktanın karara 
bağlanması gerekmektedir. Bu noktalardan bi
rincisi, anlaşmayı kimlerin imzalıyacağıdır. Sov
yetler Birliği Fransa'nında mümzi Devletler 
arasında bulunmasında ısrar etmektedir. Hal
buki, bilindiği gibi, Fransa müzakerelere dahi 
iştirakten imtina etmiştir, 

Karara bağlanması ıgereken 2 nci nokta, 
siyalh kutuların yıllık teftişlerinin adedidir. 
iSovyetler Birliği yılda 2 - 3 teftişten fazlasına 
müsaade etmek istememektedir. Amerika Bir
leşik Devletleri ise 8 teftişi lüzumlu görme'kte-
dir. 

Amerika Birleşik Devletleri ingiltere ve 
ıSovyetler Birliği arasında New - York'ta ve 
AV'aş'hüngton'da cereyan eden müzakerelerde 
kontrollerin adedi hakkında bir 'mutabakata 
varılamamıştır. Müzakerelere, şimdi Cenevre'
de Silâhsızlanma Komitesinde devam edilmek
tedir. 

Bu müzakerelerin 2 ay kadar evvel Sovyet
ler Birliğinin kontrol prensibini kabul etmesi 
ile beliren ümitleri haklı çıkaracak müpet bir 
şekilde neticelenmesini candan temenni ede
riz. Ayrıca, bir iyimserlik ifadesi olmamakla 
beraber şu husu'su da belirtmek isterim. Şayet, 
siyah kutuların milletlerarası bir teftişe tabi 
tutulmasının Sovyetler Birliğince kabul edil
mesi, Genel silâhsızlanfmanm her safhasının 
milletlerarası müessir kontrol altında yapılması 
prensibine bu devletçe rıza gösterildiğine bir 
emare ise, o zaman bittabi bu kabîl keyfiyeti 
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yeni ve daha önemli bir imâna kazanmış olacak
tır. 

Saym milletvekilleri, şimdi müsaadenizle 
gerek milletçe, gerek Hükümet olarak üzerin
de durduğumuz bir k'onudan, Türkiye'deki fü
zelerden bahsetmek istiyorum. 

'Genel görüşme dolayısiyle huzurunuzda söz 
aldığım zaman bütün NATO silâhları gibi mem
leketimizdeki Jüpiter füzelerinin de daha mü
essir silâhlara değiştirilmesi imkân dahiline 
girince, bu yola gidileceğinin tabiî bulundu
ğunu ifade etmiştim. 

Millî Savunma Bakanı arkadaşımı Ilhami 
Sancar'ın. da Yüksek Meclis huzurunda açıkla
dığı veçhile, filhakika aradan geçen zaman 
zarfında, gerek NATO ittifak sisteminin bir 
kül olarak gerek bizzat Türkiye'nin savunma
sının daha tesirli silâhlarla sağlanması için, 
Memleketimizdeki jüpiterlerin polarislerle de
ğiştirilmesi hususunda müttefikimiz Amerika 
Birleşik Devletleri ile aramızda müzakereler ce
reyan etmiştir. Bıaşkan Kennedy, 24 Ocak ta
rihinde yaptığı basın toplantısında Türkiye ve 
italya'daıki Jüpiter füzıeöerinin kaldırılması ile 
ilgili bir suali şu şekilde cevaplandırmıştır : 
«Akdeniz'de çok daha modern bir silâh olan Po-
laris denizaltıları bulunduracağız. Bu sayede 
iyi bir savunma sağlanmış olacaktır. Duruımu-
muz daha da kuvvetlenecektir.» 

Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere fü
zeler gerek Türkiye'ye gerek italya'ya NATO 
kararı ile ve NATO savunma tertipleri çerçeve
si dâhilinde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Bun
ların başka ısilâhlarla değiştirilmesi de bittabi 
yine NATO'nun tasvibine sunulacaktır. Bun
dan önce de arz etımiş olduğum gibi füzeler ko
nusunda yapılan bütün çalışmalarda 'siyasetimi
ze rehber olan tek mülâhaza memleketimizin ve 
bağlı bulunduğumuz NATO ittifakının savun
ma gücünü muhafaza etmek ve daha da artır
maktadır. 

Biaşlkan Kennedy ile İngiltere Başkanı Mr. 
Mac Mi'Han arasında Nassau'da vâki görüşme
lerle tatibikat alanına intikal etmekte olan 
bir' NATO nükleer gücü ihdası anlayışına uy
gun olarak memleketimizdeki Jüpiter füzeleri
nin Akdeniz'de üslenmiş denizaltılardaki Pola-
ris füzeleri ile değiştirilmeleri 'hakkında bize de 
vâki te'klif Hükümetimizce müsait karşılanmış 
ve kabul kararımız tarafımdan Amerika Bir-

- 222 -



M. Meclisi B : 52 
leşik Devletleri "Büyükelçisine tebliğ edilmiş-
tif. 

İkâme keyfiyeti birkaç güne kadar NATO 
Bakan yardımcıları konseyinde karara bağlana
cak bunu takiben de Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti ile aramızda konuya ait anlaş
ma müzakere ve imza edilecektir. Bilindiği gi
bi Jüpiter füzeleri, karada inşaa edilmiş sabit 
rampalardan atılmaları sebebiyle muhtemel bir 
düşmanın (hücumuna karşı hedef teşkil etmek 
gibi bir «ıaJhzurla malûl bulunuyordu. Ayrıca 
mayi yakıtla müteharrik almaları kullanılma ka
rarı ile ateş anı arasında, bugünkü tahrip va
sıtalarının sürati karşısında tehlikeli satılabi
lecek bir zaman kaybını icabettiriyordu. Bil
hassa şunu da belirtmek isterim ki bu mahzur
lara rağmen jüpiterler, tesislerine karar veril
diği zaman yani bundan 4 yıl önce, Thor füze
leri ile birlikte NATO'mm harekâta elverişli 
durumda olarak elinde mevcut en iyi stratejik 
Balistik füzelerdi. Ayrıca, bu füzelerin değiş
tirilmesi konusunun, füze tekniğinde vâki ge
lişmelere muvazi olarak, devamlı surette ta
rafımızdan takibedilegeLmiş olduğunu ve bu 
konuda en uygun şartların tahakkukunun bek
lenmiş bulunduğunu belirtmek de yerinde olur. 

Teknolojideki süratli ilerlemeler sayesinde 
yukarda söylediğim mahzurlar bertaraf edildi 
ve jüpiterlerin yerlerini alacak daha tesirli si
lâhlar geliştirildi. Memleketimizdeki jüpiterle
rin görevlerini deruhte edecek olan polarislerin, 
denizaltilarda taşınmaları sebebi ile, ani bir 
düşman taarruzu karşısında imha edilebilmeleri, 
imkânsız denecek kadar güçtür. Katı yakıtla 
müteharrik olmaları sebebiyle, birbirlerinin pe
şi sıra birer dakikalık zaman fasılalariyle ateş
lenebildikleri için büyük bir tahrip kuvvetine 
sahiptirler. Ve hedefe isabet bakımından çok 
daha üstündürler. 

Pek tabiî olarak jüpiterlerin, polarislerle 
değiştirilmesi sırasında, memleketimizin savun
ması baikımmdan bir boşluk tahaddüs etmemesi 
için de gerekli bütün tedbirler alınmış bulun
maktadır. Memleketimizin «avunması için, sa
bit, yerleştirildikleri yerler malûm ve bu itibar
la düşman darbelerine fevkalâde mâruz jüpiter
lerin yerine su altından atılan, daha mütekâmil 
ve daha müessir Polaris füzelerinin ikamesinin 
sağlanması hiç şüphe yokki Türkiye'nin dış 
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emniyeti bakımından bariz bir başarı teşkil et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Zekai Dorman arkadaşımız bir ko

nuya önemli, pek isabetli olarak temas bu
yurdular. Son zamanlarda, dış hattâ iç ba
sında, Jüpiter füzeleri polarislerle değiştiril
mesi tasarıları dolayısiyle, genel müzakere 
esasında da bir münasebetle arz ettiğim gibi, 
Batının savunması bakımından, Türkiye'nin 
stratejik öneminin azalmış olduğu yolunda 
bâzı yorumlar yapılmasına devam edilmesi ve 
bu sebepten Türkiye'ye yapılmakta olan yar
dımların dahi bir azalma kaydetmesi ihtima
linden bahsedildiğine şahit olunmaktadır. 

Bilhassa bâzı ecnebi yazarlar tarafından 
kaleme alman bu yorumların hiçbir esasa müs
tenit bulunmadığını huzurunuzda 'bir defa daha 
açıklamak isterim. 

Silâh tekniğinde ne gibi ilerlemeler kay-
dolunursa kaydolunsun, Türkiye, müstesna 
cağrafi mevkiinde milletimizin bağlı bulundu
ğu idealler uğrundan sarsılmaz mücadele azmî 
ile, stratejik önemini her zaman muhafaza ede
cektir. 

Kaldı ki evvelce burada ileri sürülen bir 
iddiaya cevaben huzurunuzda arz ettiğim gibi 
nükleer bir savaşın meydana getirdiği can ve 
mal kaybının büyüklüğü dolayısiyle, nükleer 
silâhlardaki terakkiyat ilk bakışta, garip görü
nen bir netice olarak, klâsik silâhlarla döğü-
şülmesi ihtimalini artırmış olduğundan NATO 
ittifakına klâsik kuvvetler bakımından en bü
yük iştiraki sağlıyan üyelerden biri sıfatı ile, 
Türkiye'nin önemi azalmak şöyle dursun, hattâ 
artmıştır. 

Saniyen, müttefiklerimizin Türkiye'ye ver
dikleri önem sırf stratejik mevkiimizden ibaret 
değildir. 9 Ocakda huzurunuzda tafsilâtiyle 
arz ettiğim veçhile bizim Batı âlemi ile; mede
niyetin ıçeşitli alanlarında bağlarımızı ve ben
zerliklerimizi geliştirme yolunda, bundan 4l 
sene evvel Atatürk inkilaplariyle giriştiğimiz 
hamleler; memleketimizin, büyük Atatürk'ün 
bize göstermiş olduğu bu hedef istikametindeki 
millî ıçahası, 'Türkiye'yi hür Batı âlemi nazarın
da bugünkü itibarlı ve devamlı mevkie ulaş
tı rmuştır. Bugün, Hükümetimizin Birleşmiş Mil
letler, Avrupa Konseyi, Ortak Pazar, umu
miyetle Batı entegrasyon hareketleriyle ilgili 
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politikası ve faaliyetleri de, bu mevkii çeşitli 
siyasi, iktisadi, kültürel ve teknik yönlerden da-
îha da takviyeye matuftur. Batının ve bu me-
yanda müttefiklerimizin, memleketimize atfet
tikleri önemin, asıl devamlılık arz eden mes
netleri, bunlardır. Bu mesnetlerin ise, silâh
larda vukubulacak değişikliklerle hiçbir ilgi
sinin olmıyacağı izahtan varestedir. 

Yine sırf stratejik önem konusuna avdetle 
şunları da belirtmek isterim. 

•Meselenin ruhuna nüfuz edebilmek için şu 
noktayı unutmamak lâzımdır ki; Jüpiter füze
leri, 'bundan ancak iki yıl önce memleketimize 
yerleştirilmiştir. Türkiye ile diğer Batı mütte
fiklerinin kader birliği yapmaları ise çok da
ha eskilere gitmekte ve kısaca belirtiğim gibi, 
ço'k daha derin köklere bağlı bulunmaktadır. 

Jüpiter füzelerinin, bu hususta arzu izhar 
eden MATO Devletlerine verileceği 1957 yılında 
Başbakan, Eisonhiov/er tarafından NATO Kon
seyinde açıklandığı zaman, bu arzuyu yalnız 
Türkiye ve italya göstermiş ve füzelerde iki 
memleket topraklarına yerleştirilmişti. Bu va
ziyette Türkiye ive italya diğer NATO Devlet
lerine nazaran munzam bir emniyet unsuru 
sağlamıştır. O izam an kimse kalkıp ta füze is
te miyen NATO devletlerini hu yüzden strate
jik önemlerinin azaldığını iddia etmeyi, haklı 
olarak, aklından geçinmemişti. Şimdi ilim ve 
fennin kaydettiği yeni terakkiler sayesinde jü-
piterler kaldırılıp, yerine Türkiye ve İtalya 
lehine daha müessir silâh olarak Polaris ikame 
edilmesi üzerine bâzı tefsireiler Türkiye'nin stra
tejik öneminin azaldığını iddia ediyorlar. Bu 
tefsirdi erin muhakeme ve mantıklariyle şöy
le bir müşahedeye varmak zorumda kalıyoruz. 
Bu ikame neticesinde eskiden Jüpiter füzeleri
ne talip olmadıkları için şimdi kendilerine has 
füze savunma sistemi' sağlanması baihis konusu 
olmıyan diğer NATO devfletleri stratejik önemi 
tamamiyle masun kalmakta ve devam etmekte
dir'. Fakat bu defa daha müessir munzam em
niyet unsuru Polaris füzeleri ile savunma va'di 
aldıkları için, bahis mevzuu tefsircilere gö
re Türkiye ve italya'nın stratejik önemleri azal-
ımış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; böyle bir mantığı 
biz kendi hesabımıza anlamaktan, kavramak
tan âciz bulunuyoruz. 
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Yurdumuzun füzelerle savunması konusunda, 

NATO çerçevesi dâhilinde kendisi ile iş birliği 
yaptığımız Amerika Birleşik Devletlerince, 
Türkiye'ye gösterilen yakınlık ve dostluğun en 
yüksek seviyede devam ettiği, bu memleketin 
devlet adamları tarafından son zamanlarda dc-
f'aatle açıklanmış bulunmaktadır. 

Bundan bir müddet önce memleketimizi zi
yaret eden Amerika Birleşik Devletleri Başkan 
Yardımcısı Lyndon Johnsson, basına bir de
meç vererek «Türkiye'ye yapılacak bir tecavü
zü kendi memleketimize yapılmış addedeceğiz» 
demişti, bu ahdin bütün kuvvetini muhafaza et
mekte (olduğu bana dünkü ^gün bir defa daha 
teyidedilmiştir. 

Biraz önce bahsettiğim basın ' yorumlarını 
tekzip etmek üzere 5 Şubatta Amerikan Senato
sunda söz alan Ekseriyet Grupu liderlerinden 
ve Dış Münasebetler Komitesi üyelerinden Se
natör lİumpray memleketimiz hakkında çok si-
tayişkâr ve etraflı bir konuşma yapmıştır. 

Türk - Amerikan dostluğunun lüzumu ve fa-
ideleri üzerinde uzun uzun duran Senatör Hump-
ray, bu vesile ile aynen şunları söylemiştir : 

«Türkiye'de bilinmesini istiyorum ki, biz, 
Türklerin kıymetini takdir ediyor, onlara iti
mat besliyor ve kendilerinin sadık bir mütte
fiki bulunuyoruz» 

Washington'da iki hafta .süren istişarelerden 
sonra Ankara'ya dönen Amerika Birleşik Dev
letleri Büyükelçisi Ekselans Rayımoııt A. Hare'-
de yattığı açıklamada Birleşik Amerika halkı 
ve resmî şahsiyetleri arasında kuvvetli bir müt
tefik ve do'st olarak Türkiye'yi desteklemek hu
susunda devamlı bir azim gördüğünü bildirmiş
tir. 

* 
Birleşik Amerika'nın yurdumuzdaki en bü

yük temsilcisi ve en salâhiyattar sözcüsü sayın 
büyükelçi, memleketimiz arasındaki dostluk 
ve ittifakın mahiyeti haJkkında hiçbir tereddüt 
ve şüpheye mahal bırakmıyacak şekilde kesin 
ifadeler kullanarak demiştir ki,; 

«Türkiye'nin bir taraftan 'hürriyet gayesi
ne kuvvetli bir sadakat ve bağlılık gösterirken; 
diğer taraftanda demokratik müesseseleri' 
kuvvetlendirmek ve ekonomik imkânları ge
liştirmek yolundaki devamlı gayretleri hakkın
da Hükümetime bilgi vermek benim için bir 
zevk ve mazhariyet oldu. 
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«(Bu mesajı Cumhurbaşkanı dahi, Hüküme

time bildirmek memnuniyet verici olmakla be
raber Başkan Kennedy'den başlıyarak Ameri
kan resmî makamlarının ve . Amerikan halkı
nın, Türkiye'nin başarılarını ve karşılaştığı me
seleleri müdrik bulunduklarını ve buna ilgi 
'gösterdiklerini görmek, çok daha memnuniyet 
verici olmuştur». 

«Her yerde, NATO vasıtası ile, Türkiye'nin 
hürriyetin kolektif müdafaadaki rolünün tak
dir edildiğini, ve Amerika'nın ortağı ve mütte
fiki Türkiye'yi desteklemek hususundaki azmi
ni gördüm. 

«'Türkiye'ye dönmekten ve dostluğumuza 
durduğumuz takdiri ve geçmişte olduğu gibi, 
gelecekte de sizi desteklemeye devam azmiımi-
zi teyidedebilmekten memnunum.» 

Görüldüğü gibi, Büyükelçi Ekselans Ray-
' m-ond A. Hare'in sözleri sarihtir. Kendisi, ayrı

ca Türkiye'ye yardım konusundaki Amerikan 
tutumunda hiçbir değişikliğin mevcudolmadığı
nı da bilâhara bana resmen bildirdi. Birleşik 
Amerika'dan halen muhtelif sahalarda .görmek
te 'olduğumuz yardımlar ve bu müttefikimizin 
Türkiye'ye yardım konsorsiyumunda oynamış ve 
oynamakta olduğu gayet yapıcı ve faal rol, bü
tün menfi söylentileri kati surette çürütmeye 
kâfidir. 

# # # 

Ortak Pazar İle münasebetlerimiz konusun
da ve bu tppluluğa katılmak için yapılan çalış
malar hakkında, son defa geniş izahat vermiş
tim. Ancak, konunun ehemmiyetine binaen, bu 
günde halen eriştiğimiz merhale hakkında kısa
ca şu hususları belirtmek isterim. 

Geçen genel müzakerede arz ettiğim veçhile 
8-12 Aralık tarihileri arasında cereyan eden Tür
kiye Ortak Pazar müzakerelerinde, ortaklık an
laşmasının ihtiva edeceği esaslar konusunda iki 
taraf 'gömüşlerinin birbirine çok yaklaştığı mü-
şahade edilmişti. Bu görüşmeleri takiben, gerek 
Bakanlıkiararasında yapılan çalışma ve hazırlık
lar, igerek Ortak Pazar makamları ve Altılar ile 
yapılan temaslar sonunda, 14 Ocak 1963 tarihin
de bir heyetimiz Brüksel'de yeniden müzakere
lere başlamıştır. Bu müzakereler 24 Ocağa kadar 
devametmiş ve neticede anlaşmaya, ne gibi hü
kümler girmesi lâzım geleceği hususunda müş-

* terek bir vesika tanzim olunmuştur. Bu vesika-
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"da tarafların üzerinde mutabık bulundukları hu
suslar tasrih edildiği gibi henüz mutabakata 
varılmıyan noktalarda da karşılıklı görüşler tes
pit olunmuştur. 

Müşterek Pazar Nazırlar Konseyi ilk toplan
tısında bu vesikayı tetkik ile, üzerinde mutaba
kat mevcut bulunmıyan noktalarla ilgili ola
rak Altıların resmî görüşünü tespit edecek ve 
Komisyona keyfiyeti bildirecektir. Bu toplantıyı 
müteakip heyetimizle komisyon arasında yapıla
cak müzakerede malî veçhesi hariç tutulmak üze
re anlaşmanın nihai metnini ortaya çıkabilece
ği ümidedilmektedir. Bu ümit münhasıran bize 
aidolmayıp gerek Altıların 'gerek komisyonun 
paylaştığı bir düşüncedir. 

Bahis konusu 14 - 24 Ocak müzakerelerinde 
şimdiye kadar ki temaslarda olduğu gibi, mü
dafaa ettiğimiz ve Ortak Pazar ile memleketimiz 
arasındaki ortaklık anlaşmasının akdi için zaru
ri ıgördüğümüz hususlar üzerinde ısrarla durul
muştur. Başlıca noktalarını teferruatı ile evvel
ce arz etmiş olduğum tezimizle takibettiğimiz 
esas gaye, malûmunuz olduğu veçhile : 

1. Türkiye ile Ortak Pazar arasında kesin
tisiz ve "müddetsiz bir ıbağ tesis edilmesi, 

2. Ve ibu bağın taraflar arasında, mutabık 
kalınan şartların 'gerçekleşmesi üzerine, bir güm
rük birliği şeklinde tecelli edeceğinin anlaşma
da yer almasıdır. 

Biâzı ufak görüş farkları müstesna müdafaa 
ettiğimiz tez üzerinde Ortak Pazar makamları 
ile memleketimiz arasında mutabakatın aşağı 
yukarı teessüs etmiş bulunduğunu söyliyebili-
rim, 

'Son müzakereler bu esasların teknik bakım
dan tanzimini ve kaidelere raptedilmesini istih
daf eylemiştir, önümüzdeki birkaç ay zarfında 
nihai bir mutabakata varmak ümidimizi bir de
fa Ndaha huzurunuzda teyidederim. Ortak Pa
zarla yapılan müzakerelerle ilgili olarak bir hu
susu daha belirtin ekte fayda görüyorum. 

Ortak Pazarla yapılan müzakereleri Brüksel 
Büyükelçimizin riyasetindeki bir heyet marife
tiyle yürütmekte bukınmaklığımızm neticesi is
tihsali bakımından gecikme tevlidedeceği; zira 
diğer Devletlerin bu temasları Bakanlar seviye
sinde yaptığı yolunda bir düşüncenin devamlı 
surette mevcut olduğunu müşahadc etmekteyim. 

Derhal belirteyim ki, müzakere heyetimiz bu 
güne kadarki mesaisinde tam mânasİ3^e muvaf-
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lak olmuş ve kendisinden beklenileni yerine ge
tirmiş bulunduğu gibi müzakerelerin [gidişi ba
kımından da herhangi bir gecikme hiçbir şekil
de mevzuubabsolmamıştır. Nitekim, evvelce de 
arz ettiğim üzere 1902 Martında mevzu yeniden 
ele alındığı zaman, Ortak Pazıarla münaseibetle-
rimizin hangi esaslar dairesinde tespit edileceği 
konusunda iki taraf arasında ilk müracaat ta
rihimiz olan 1959 Temmuzundaki duruma kıya-
een hiçbir ilerleme kaydedilmemişti. Bir sene
den daha kısa bir zamanda elde edilmiş netice
leri bundan daha kısa zamana sığdırabilmiye 
maddi imkân olamıyacağı, Ortak Pazarın usul 
ve teamüllerini bilen herkes tarafından teslim 
olunacaktır. Bu bakımdan müzakere heyetimi
zin şimdiye kadarki mesaisini burada teşekkürle 
anmak ve bundan sonraki mesaisinde de kendi
sine olan itimadımızı tekrar teyidetmek benim 
için zevkli bir vazifedir. 

İngiltere ile Ortak Pazar arasındaki müza
kereler hakikaten Bakanlar seviyesinde yapıl
mıştır. Ancak, bu meselenin arz ettiği mudilik 
dolayısiyle, peşinen alınmış müşterek bir kara
rın neticesidir. Yoksa bilcümle ortaklık müzake
relerinin bu şekilde cereyan •ettiği sanılmamalı-
dır. Nitekim Yunan müzakereleri de aynen bi
zimki gibi yürütülmüştür. Bakanlar, ancak mü
zakerelerde aşılması imkânsız bir noktaya gelin
diği takdirde, bir nevi yüksek hakem rolünde 
aralarında işi ele almışlardır. 

Ayrıca evvelki maruzatımda tef erruatiyle bil
dirdiğim üzere gerek Ortak Pazar teşkilâtının 
en yüksek icra uzuvlariyle, gerek Altıların Dış
işleri Bakanları ile ve hattâ Devlet Başkanlariyle 
her ioabettiğinde bizzat temas ve görüşmelerde 
bulunmuş olduğum gibi bu şekildeki temaslara 
devam da etmekteyim. Nihayet, son bir nokta
nın da büyük ehemmiyetine binaen gözden uzak 
tutulmaması iktiza eder. O da şudur; teknik 
seviyede cereyan eden bir müzakerede heyetler 
çıkmaza girdikleri takdirde Bakanlar politik se
viyede işi ele alarak bir uzlaşma formiülü bula
bilirler ancak, doğrudan doğruya Bakanlar ara
sında yapılan bir temasta bir çıkmaza girildiği 
takdirde uzlaşma formülünün ortaya çıkarılma
sı dahada güç olur. Bu sebeple, umumiyetle ta-
kibedilen müzakere usulleri arz ettiğim şekilde
dir. 

Ortak Pazarla münasebetlerimizin, memleke-
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timizin menfaatlerine karşılıklı menfaatleri telif 
edebilecek, en uygun esaslar dairesinde devam 
ettirilmekte olduğuna itimat buyurmanızı rica 
ederim. 

Ortak Pazar hakkında bâzı sualler irad Du
yuruldu. Vaktiyle Ortak Pazarla yapılacak mü
zakereler için tezimiz hazırlanırken Maliye Ve
kâletinde kurulan kamisyona Odalar Birliği 
temsilcileri de iştirak etmişlerdir. Kaldı ki, Or
tak Pazara katılma gibi Türk ekonomisinin bü
tün sektörlerini yakından ve derinden alâkadar 
eden bir işte, Hükümetinizin yalnız Devlet sek
törünün mümessili gibi hareket etmediğini de 
ibelirtmiye bilmem hacet var mıdır? 

Hazırlık devresinden intikal devresine geçiş, 
Türkiye ile ortaklık Meclisi içinde yeni bir mü
zakereyi istilzam edecektir. 

Mali yardım meselesi, henüz nihai bir şekle 
bağlanmamıştır. (Bunun sebebi, Ortak Pazar 
Devletlerinin aynı zamanda Türkiye'ye Kon-
sorsiyomu üyesi bulunmaları binaenaleyh, iki 
ayrı teşekkül içinde yapacakları yardımlar ara
sında bir ahenk temini zaruretini hissetmeleri
dir. 'Konsorsiyum çalışmaları tamamlandıktan 
sonradır ki, Ortak Pazarın mali yardımı da ka
rara bağlanabilecektir. 

Adalet Partisi muhterem sözcüsünün sordu
ğu diğer sualler henüz müzakere safhasındadır. 
KonJsorsiyom hakkındaki sualin bu işle kanunen 
salâlhiyettar Maliye Bakanına tevcihini rica ede
rim. 

Ortak Pazardan bahsederken, Avrupa Enteg
rasyon hareketlerini çok yakından ilgilendiren 
son bâzı gelişmeler üzerinde de, bir nebze dur
mak isterim. 

Yüksek malûmları olduğu ve huzurunuzda 
muhtelif vesilelerle arz etmiş bulunduğum veç
hile, biz hür idealleri paylaşan memleketlerin, 
siyasi, iktisadi, Askerî, kültürel, teknik, ilh... alan
lardaki maddi ve mânevi güçlüklerini bir araya 
(getirmek yolundaki entegrasyon hareketlerini 
daima yakından izlemişizdir. Hür Batı camiası 
tesanüdünün kuvvetlenmesinin gerçek barışın 
kurulmasında en büyük rolü oynadığına ve oy
nayacağına kanaat getirerek, bu tesanüdün en 
ileri mâmasiyle tahakkukuna hizmet eden mahi
yette telâkki ettiğimiz her teşebbüsü, kendi im
kânlarımızın bütün gücü ile teşvik etmiş ve bu 
gibi teşebbüslere bilfiil iştirak eylemişizdir, 
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Bu tutumumuz, İkinci Dünya Harbinden bu 

yana kuvvetle tezahür etmiş olan Dünyanın iki
ye bölünmesi keyfiyeti ile de ilgili olmakla be
raber, esasında memleketimizle Batı camiası 
arasında medeniyetin çeşitli alanlarında sıkı 
bir işbirliği tesis edilmesi ve geliştirilmesi hu
susunda, büyük Atatürk tarafından tâyin ve 
Cumhuriyet Hükümetlerince titizlikle takibedil-
miş olan millî siyasetimizin bir sıönucudur. 

İşte bu genel görüş tarzımız dolayısiyledir 
ki, biz Avrupa iktisadi camiasının yani Ortak 
Pazarın, Avrupa Entegrasyon hareketlerinin, 
bahusus ekonomik alandaki'lerinin gerçekleşti
rilmesi: ve geliştirilmesi yönlerinden halihazır
da en ileri merhaleyi teşkil ettiğine inanıyor ve 
memleketimizin iktisadi münasebetleri bakı
mından, bize çok yakın olan bu camia ile, te
ferruatı malûmunuz esaslar dairesinde, bir or
taklık kurulmasının tahakkuk safhasına çjok 
yaklaşmasından derin bir memnunluk hisse
diyoruz. 

Batı Entegrasyon hareketleri konusunda, 
arz ettiğim bu umumi, samimi ve devamlı tu
tumumuz dolayısiyle, şüphesiz ki, bu yoldaki 
hareketlerin en önemli merhalelerinden birini 
teşkil etmiş olan camianın, merkezden muhite 
diyebileceğimiz tarzda vüsat kazanmasından 
ancak büyük bahtiyarUk duyarız ve bu şekil
deki gelişmelerin, ideal alanındaki arauları, 
mevcut şartların bahşedebildiği imkânlar ile 
tatbikata koymakta büyük rolü inkâr kabul 
etmiyen camia etrafında mümkün olan süratle 
vuku bulması en hâlis temennimizdir. 

Temas etmek istediğim biraz evvel ifade 
eylemiş olduğum sen bâzı gelişmeler, bizim bu 
arzu ve temennilerimize kuvvet verebilecek ma
hiyette midir? 

Yüksek malûmları olduğu üzere, ingiltere'
nin Ortak Pazar ile tam üyelik tesisi için uzun
ca bir süredir cereyan etmiş olan müzakereler 
başarı ile s'onüçlanamamıştır. Bundan iki haf
ta kadar evvel Fransa Devlet Başkanı General 
De Gaulle bildiğiniz gibi Ortak Pazar devletle
rinin iktisat, coğrafya, iç ve dış siyaset, sa
vunma ihtiyaç ve imkânları bakımlarından ara
larından büyük benzerlikler mevcudolduğu için 
bir camia teşkil edebildiklerini, birçok yönden 
ve bahusus Oommanwealth memleketleri ile 
özel münasebetleri dolayısiyle bu devletlerle 
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müşabehet arz etmiyen ingiltere'nin bu durum^ 
da Ortak Pazara tam üye olarak kaJtılamıyaca-
ğını şayet arzu ederse ortak üyelik meselesi
nin ıgtörüşüiebileceğini ifade etmiştir. 

NATO ittifakına mensup devletlerin nükleer 
savunıması konusunda da, Fransa, NATO'ya 
bağlı olduğunu ve Amerika Birleşik Devletle
rinin nükleer gücünün dünya barışına başlıca 
garanti olmakta devam ettiğini kabul etmekle 
(beraber, kendisinin de müstakil bir nükleer gü
ce sahübolma hususundaki ıgörüşünde musirdir. 
Bu itibarla Fransız moktai nazarına göre Baş
kan Kennedy'nin Fransa'ya da açık tutmuş ol
duğu Nassau tekliflerinin bu zaviyeden değer
lendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan son gelişmeler meyanmda 
22 Ocakta Fransa ile Federal Almanya Cumhu
riyeti arasında imzalanmış bulunan yeni işbir
liği anlaşmasını da zikretmek lâzımdır. Bu an
laşma ile . iki memleket, dışişleri,, savunma ve 
eğitim alanlarında Fransa ile Alman milletle
rini yekdiğerine çok sıkı bir surette yaklaştı
racak olan ileri bir iş birliğinin esaslarını vaz'-
etmiş olmaktadırlar. Avrupa'da ikinci Dünya-
savaşmdan önceki devrede gerek bu kıt'ada, 
gerek Dünyada istikrar, güvenlik ve barış için. 
zararları malûm'olan eski rekabetlerin ve hat
tâ hasmane duyguların yerini bu iki büyük ve 
'kudretli millet arasında samimi dostluk hisleri
ne ve gayet kuvvetli bir işbirliğine bırakmış ol
ması keyfiyetini, Fransız ve Alman milletleri
nin kadim ve samimi dostu olarak biz ancak 
-büyük bir memnuniyetle karşılarız. 

Gayet kısa ve (gelişmelerin en belirlilerine te
mas eden mâruzâtımdan da anlaşılacağı üzere 
Batı entegrasyon hareketlerinin en geniş anlam
da ve alanda 'merhale merhale gerçekleşmesini 
daima hedef tutmuş ve tutacak olan tmıillî siya
setimiz yanında bahse konu gelişmeleri halihazır 
umumî manzarası ile bu yoldaki ümit ve temen
nilerimizi takviye eder mahiyette (görememekten 
şüphesiz üzgünüz. 

Bununla beraber şu hususları bir defa da
ha belirtmekliğime müsaadenizi rica ederim. 

(Bir kerre, ıbüttün bu gelişmeler ve bunların 
muhtemel akisleri, ve tesirleri Hükümetimizce 
lâyik olduğu bütün ehemmiyeti ile çok yakın
dan izlenmekte ve gerek Batının menfaatleri ge
rek memleketimiz dış siyasetinin temel umdele
ri yönünden icabı veçhile değerlendirilerek inan-
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dığımız /gayelerin tahakkuku yolunda payımıza 
düşen hiçbir gayret esirgenmemektedir. Aynı 
yolda yürümeye ve çalışmaya devam edeceğimizi 
yüksek huzurunuzda teyidederim. * 

Sayın Cevad Odyakmaz'ın sorusuna; 
(Bilindiği ıgibi harice giden işçilerimiz başlı

ca Federal Almanya Cumhuriyetinde, Avustur
ya'da ve isviçre'de çalışmaktadırlar. 

Şimdiye kadar hususi firmalar vasıtasiyle 
Almanya'ya gönderilen işçilerimizin karşılaştık
ları birçok güçlükleri önlemek, Alman işçilerine 
temin edilen sosyal imkânların Türk işçilerine 
de sağlamak maksadiyle Alman Hükümeti ile 
müzakereler yapılmış ve Türk-Alman işçi An
laşması geçen Ekim ayında imzalanmıştır. 

(Bu anlaşmanın tatbikatında bâzı ilâveler ya
pılması lüzumu hissedilmiştir. ıBu meyanda Türk 
işçilerinin çocukları beraberlerimde olmasa dahi 
mütekabiliyet esası ile, Alman 'mevzuatına göre 
diğer yalbancı işçilere tanınan çocuk zammı hak
kından müstefit olabilmeleri için mutabakata 
varılmak üzeredir. 

Ayrıca Federal Almanya'ya işçi meseleleri 
ile meşgul olacak bir Ataşe'nin biran evvel gön
deril eib ilmesini teminen halen bu iş için kadro
su mevcudolmıyan Çalışma Bakanlığına kendi 
Bakanlığımızdan muvakkaten bir kadro irac et
miş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan adedi 10 binleri aşan işçileri-
mıizin muamelelerinin sürat ve selâmetle yürü
tülebilmesi için Batı Almanya'daki bütün Kon
sol osruklarımızı takviye ettik. Bunlar halen dış 
(teşkilâtımızın en geniş kadrolarını 'ihtiva etmek
tedirler. tsviçreye ıgiden Türk işçilerinin son iki 
yıl içinde .göze çarpar şekilde artması neticesin
de bu memlekette çalışan işçilerimize gerekli 
sosyal emniyet kolaylıklarının temini için-Bern 
Hükümeti ile temaslar devam etmektedir. Avus
turya'ya giden işçilerimizin adedi de eok yük
sektir. Arz ettiğim kolaylıkların işçi vatandaş
larım uza tanınması için Avusturya makamları 
ile de temastayız. Belçika'da 'çalışmak üzere işçi
lerimize yapılmış olan teklifler de tarafımızdan 
aynı (gayelerle incelenmektedir. 

(Muhterem Erol Akçal arkadaşımızın belirt
tikleri ve biraz evvelde umumi olarak temas et

tiğim veçhile son 'gelişmeler özellikle Küba'dan 
hu yana olan gelişmeler (Bakanlığımca, arkadaş-
larmım .bahis, buyurdukları Siyaset" Plânlama 
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Dairemizce gayet etraflı 'bir şekilde tinoelenmek-
te ve gereken değerleıidirmeler muntazaman ya
pılmaktadır. Birçok noktalarda izhar ettikleri
ni memnuniyetle ımüşahade ettiğim emniyet his
sini bu konuda da her bakımdan duyabilecekle
rini kendilerine temin etmek isterim. Saniyen 
evvelce de arz ettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti 
dış siyasetinin temel esasları yarım aşıra yakla
şan ve 'çetin Mil'lletlerarası şartlarla doltu bir 
devre içerisinde başarılı imtihanlardan geçmiş 
istikrar ve sıhhati tanınmış umdelerdir. Bu sağ
lam esaslara istinadeden milli siyasetimize her 
'buhran devresi sonunda veya yeni gelişmeler 
başlangıcında çeşitli temayüllerin ve menfaatle
rin saikı ile yapılması mutad ve normal olan 
serbest tartışma yayınlarına akseden ve suyun 
sathındaki eeryanların temevvüçlerine benzetile-
Ibilecek gelişmelere göre İstikamet verilmiyeceği 
aşikârdır. Millî siyasetimize memleketimizin âli 
menfaatlerine ve kıymeti denenmiş umdelerine 
tevfikan ve asıl derinliklerde vukua gelen ve ge
lebilecek olan akımları göz önünde bulundura
rak yön verildiğinden muhterem arkadaşlarımın 
emin olmalarım rica ederim. Ve nihayet biraz 
evvel işaret; etmiş olduğum gibi Avrupa Enteg-
rsayon hareketleri içerisinde bugüukü şartlara 
göre en ileri merhaleyi teşkil ettiği şüphesiz 
bulunan Avrupa, iktisadi camiasının zamanla ve 
safha safha olmak üzere, bizce esas gaye olan 
geniş anlamdaki entegrasyonuna, er veya geç, 
büyük hizmetler ifa edeceği hususundaki inan
cımızı muhafaza ettiğimizi de bilhassa belirtmek 
isterim. 

Doğu ile Batı'yi ayıran meseleler arasında, 
iktisadi rekabete en kuvvetli mukabelenin Or
tak Pazar olacağına kanaatimiz tamdır. 

Avrupa İktisadi Camiasına karşı duyduğu
muz çok yakın ilgide camia ile iktisadi bağla
rımıza ilâveten bu kuvvetli inancımızın da payı 
büyüktür. 

Komünit Çin'in Hindistan'la hudut ihtilâfını 
ileri sürerek bu memlekete saldırması üzerine, 
Pakistan ile Hindistan arasında, Keşmirle il
gili anlaşmazlıklarını halledebilmek için, tara
fımızdan yapılan arabuluculuk neticesinde mü
zakerelere başlandığını bundan önceki konuş
mamda arz etmiştim . 

Bu müzakereler Bakanlar seviyesinde şimdi
ye kadar üç safha, hallinde sırasdyle Rawalpmdi, 
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Yeni Delhi ve Karaçi'de cereyan etmiştir. Son 
olarak Karaçi'de yapılan görüşmeler birkaç 
gün evvel nihayete ermiş ve toplantıya 9 - 12 
Martıda Kalküta'da devaım edileceği bir bildiri 
ile açıklamıştır. Kardeş Pakistan ile dost Hin
distan arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalk
tığı takdirde bundan büyük memnuniyet duya
cağımız hedihidir. 

Sayın milletvekilleri -r 

Şimdi hepimizin yakın ilgi ve büyük dikkat
le izlediğimiz Kıbrıs olaylarına geçmek istiyo
rum. 

Mahiyet ve sebepleri hakkında Yüksek Mec
lise 9 Ocak 196-) günü etraflı mâruzâtta bulundu
ğum belediyeler ihtilâfında henüz müspet bir 
gelişme kaydedilmemiştir. 1958 yılmdanberi ay
rı ayrı faaliyette bulunan Türk ve Rum beledi
yelerinin yetki ve 'vazifelerini 1950 tarihli es
ki bir ingiliz Kanununa dayanarak Hükümet
çe tâyin edilmiş meclislere intikal ettirmek ama-
ciyle Kıbrıs Bakanlar Kurulunun Rum üyeleri 
tarafından 2 Ocak 1963 ıgünü bir karar alındığı
nı Yüksek Meclise arz etmiştim. 

Kıbrıs Cumlhurbaşkan Mua/vini Dr. Küçük 
Anayasa gereğince sahibolduğu yetkiyi kulla
narak bu kararı tekrar incelenmesi talebiyle Ba
kanlar Kuruluna iade etmiş isede Bakanlar Ktı-
rulu kararında ısrar etmiştir. 

Bunun üze+ine Kıbrıs Türkleri hukuki mes
netten mahrum olan bu kararı iptal ettirmek 
için Kıbrıs'Yüksek Anayasa Mahkemesine mü
racaat etmişlerdir. 

Karşılık olarak Kıbrıs Temsilciler Meclisi
nin Rum üyeleri de, Türk belediyelerinin faali
yetlerini tanzim etmek üzere Aralık 1962 ayı 
sonunda Kıbrıs Türk Cemaat Meclisince kabul 
'olunan kanuna karşı Yüksek Anayasa Mahke
mesine başvurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Kıbrıs anlaşmalarını bizimle birlikte 
imzalamış olan dost ve müttefik Yunanistan ve 
ingiltere hükümetlerinin dikkat nazarlarını bi
raz evvel zikrettiğim Kıbrıs Bakanlar Kurulu 
'kararının 'Türk belediyeleri hakkında tatbikine 
geçilmesinin, Kıbrıs Türk cemaatinde haklı ola
rak yaratacağı tepkiler neticesinde vukuu muh
temel gelişmeler üzerine önemle çekmiş bulun
maktadır. 

Ayrıca belediyeler ihtilâfının Anayasa hü
kümleri dairesinde çözülebilmesi için mezkûr 
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hükümetlerle devamlı temas ve istişare halin
de bulunuyoruz. 

ingiltere ve Yunanistan'la birlikte diğer 
dost ve müttefik devletler hükümetlerine de ih
tilâfın ancak Anayasa ve anlaşmalar hükümleri
nin harfiyen uygulanması suretiyle halledilebi
leceğine dair olan görüşümüz etrafı ile ve en 
aıçık bir şekilde izalh olunmuştur. 

Son günlarde, Cumhurbaşkanı Makarios ile 
Cumhur'bakan Muavini Dr. Küçük arasında; 
ihtilâfı halletmek amaciyle yeniden temaslar 
başlamıştır. Tarafların görüşmeleri arasında he
nüz bir yaklaşma müşahede edilmemekle bera
ber bütün ihtilâfların anlaşmalar ve Anayasa 
esasları dairesinde müzakere yolu ile hallini da
ima savunmuş ve suvunmaikta olan Türkiye Hü
kümeti bu istikâmetteki teşebbüsleri memnun
lukla karşılanmaktadır. Dr. Küçük'ün vâki da
vet üzerine halen Batı Almanya'ya yapmakta ol
duğu bu resmî ziyaretten avdetinde temasların de
vam ederek Anayasaya uygun bir hal çaresine 
müncer .olmasını temenni ederiz. 

Bu meselede, evvelce de huzurunuzda arz 
ettiğim gibi Hükümetimizin tutumu en ufak bir 
şüpheye dahi mahal bırakmıyacak derecede açık 
ve kararlıdır. Haklarımızdan taviz vermemiz 
bahiskonusu olamaz. Hakkımızdan emin ola
rak gelişmeleri soğukkanlılık ve azimle yakın
dan takiıbeddyoruz. İhtilâfın (anlaşmalar ile Ana
yasa esasları dahilinde biran önce halledilme
si uğrunda bundan böyle de payımıza düşen ya
pıcı gayretlere aralıiksız davam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Müsaadenizle şimdi; muhtelif memleketlerle 

ilgili münasebetlerimize geçiyorum. 
Kendileri ile en yakın ve en sıkı ikili müna

sebetler tesis ve idame ettiımiz devletler, şüphe
siz ki, NATO ve CENTO müttefiklerimıizdir. 
Bu ittifaklar çerçevesindeki işbirliğine ilâve
ten, müttefiklerimizle aramızda, karşılıklı iti
mat ve hürmete dayanan kuvvetli bağlar mev
cuttur. 

Amerika Birleşik Devletleri ile siyasi, aske
rî, iktisadi ve kültürel sahalarda, gayet sıkı bir 
işbirliği yapmakta ve bu büyük dost ve müt
tefikimizden önıemli yardımlar görmekte
yiz. Teferruatı malûm bulunan ve iki memleke
tin yüksek yararına olan bu ileri dayanışmayı 
huzurunuzda bir kere daha belirtmeyi zevkli bir 
vazife addederim. 
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Geçen seme içinde Amerika Birleşik Devlet

leri Başkan Yardımcısı Lyndon John'son'un 
yurdumuzu ziyareti yüksek Seviyede görüşme
lere veslile teşkil etmiş ve yapılan fikir teati
si her iki taraf için de tatminkâr olmuştur. Bu 
(görüşmelerde memleketimize yapılmakta olan 
çeşitli yardımlar üzerinde samimiyetle hasbıhal
de bulunulmuş ve askerî malzeme yardımının 
tevsii ve teslimıiriin çabuklaştırılması hususun
da, muhterem muhatabımızdan gördüğümüz aâı-
laıyış bize büyük memnuniyet vermiştir. Ayrı
ca ıher iki taraf birbirine karşı besledikleri ha
raretli duyguları mütekabilen teyidetmek fır
satını bulmuşlardır. 

Küba buhranı sırasında müttefiklerimizin 
yanında azimle yer alışımız, Amerikan 'halkının, 
memleketimize karşı beslediği sevginin, daha 
da kuvvetlenmesine hizmet etmiştir. Yine dost 
ve müttefikimiz Federal Almanya ile mesnedi
ni maziden ve karşılıklı siyasi, iktisadi ve sos
yal müşterek menfaatlerimizden alan iş birliği 
'her geçen gün müpet yönde gelişmektedir. 
Gerek konsorsiom çalışmalarında, gerek Ortak 
Pazara iştirakimiz 'hususunda bu dost 'memle
ket tarafından sarf edilen gayretleri bilhassa 
belirtmek isterim. Federal Almanya'nın mil
letlerarası alandaki dâvalarının bir an evvel 
müspet yolda bir hal şekline bağlanması samimî 
temennimizdir. 

înlgil'tere ile muhtelif safhalarda yakın işbir
liği halinde bulunmaktayız. CENTO içinde 
kendisi ile çok taraflı münasebet idame ettiği
miz bu dost ve müttefikimizin memleketimiz
deki CENTO projelerine göstermekte olduğu 
yakın ilgiyi burada da belirtmekten memnuni
yet duymaktayım. 

Fransa ile memleke'ti'mliz arasındaki anane
vi dostluk gittikçe 'gelişmektedir. Kendisi ile 
tarihî bağlarla bağlı bulunduğumuz Fransa'
nın büyük devlet adamı General De GaulLe'ün 
liderliğinde eriştiği büyük refah ve kudreti 
memnuniyetle taıkibetmekteyiz. Fransa ile ara
cınızda mevcut çesjtli bağlara ilâveten özellikle 
geniş kültür münasebetlerinin İdame ve ftıattâ 
daha da geliştirilmesi samimi temennimizdir. 

Dost ve müttefikimiz italya ile aramızdaki 
münasebetler karşılıklı anlayış ve itimat hava
sı içinde inkişaf etmektedir, italya Dışişleri Ba
t a n ı Ekselans Piccioniriin Hükümeti adına yap-
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tığı davete icabetle önümüzdeki ay içinde Ro-
maya resmî bir ziyarette bulunacağını. Bu te
maslar sonunda aramızdaki mevcut dostluk ye 
işbirliğinin daha da takviye edileceğinden şüp
he etmemekteyim. Müttefikimiz Kanada ile Na-
to ittifakı içinde ve dışında samimi münasebet
ler idamte etmekteyiz. Bu dost memleketin özel
likle savunma problemlerimize göstermekte ol
duğu yakın ilgiyi huzurunuzda memnuniyetle 
zikretmek isteırim. 

Benelüks Devletleri müttefiklerimiz Belçika, 
Hollanda ve Lüksenburgla ikili münasebetleri
miz her cihetçe memnuniyet verici olmakta de
vam etmektedir. Bıı memleketler de Ortak Pa
zara katılmamız mevzuunda çok meşkûr yardım 
ve müzakerelerde bulunmuşlardır. Bu hususu 
huzurunuzda memnunlukla belirtiyorum. Ayrı
ca Belçika ile mevcut kültür münasebetlerimizde 
vukua gelen büyük gelişmeleri kaydetmekten 
hususi bir zevk duymaktayım; 

NATO'nun diğer üyeleri Danimarka, Nor
veç, Portekiz ve izlanda »ile gerek ittifak içinde 
gerekse .dışında yalkm münasebetler idame et
mekteyiz. 

Yine NATO müttefikimiz ve komşumuz Yu
nanistan ile münasebetlerimiz geçen senelerde 
olduğu gibi dostluk ve ittifak bağlarına ve müş
terek menfaatlerimize uygun olarak gelişmekte
dir. Bu münasebetlerin karşılıklı olarak, daha 
da geliştirilebilmesi amaciyle Yunanistan Dışiş
leri Bakanı Ekselans Averof'un Ağustos 1962 
ayı içinde memleketimize yaptığı ziyaret sırasın
da iki memleket arasında bâzı ufak pürüzlü (me
seleler gözden geçirilmiş ve bunların halli yo
lunda müspet adımlar atılmıştır. Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki münasebetleri en yük
sek seViyeye ulaştırmaya ve dostluk bağlarının 
idamesinde en büyük teminatı teşkil etmek üze
re bunların her iki memleketin şuurlarında yer 
edecek şekilde geliştirilmesine Türk ve Yunan 
Hükümetleri aynı derece de kararlıdırlar. Bu-

. nıın içindirki karşılıklı gayretlerle iki memleket 
.münasebetlerinin daima daha samimi bir mahi
yet alacağına ve daha kuvvetleneceğinle inanıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Cento teşkilâtının bölge üyesi Iran ile müna

sebetlerimiz ananevi dostluk havası içinde ce
reyan etmektedir. Geçen bütçe devresi içerisinde 
devlet adamları^arasında vâki karşılıklı ziyaret-
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ler, bilhassa Majeste Şehinşah'ın memleketimi
zi ziyareti bu dostluğun-daha da inkişaf etme
sine bir vesile teşkil etmiştir. Bu temaslar tevali 
•edecektir. 

Ahiren Türk - Iran dostluk derneği adına 
Cihat Baban arkadaşımızın (başkanlığında bir 
iheyetim'iz İran'a bir iyi niyet ziyareti yapmış
tır. Bugün iki memleket arasındaki rabıtaların 
Hükümetlere ilâveten milletlerin karşılıklı sev
gi ıhMerinden de kuvvet almakta olduğunu mü-
şahade etmekten büyük bir sevinç duymaktayız. 

Cento müşterek projeleri tatbikatından ola
rak inşa edilmekte olan kara ve deniz yolları ta
mamlanınca memleketimiz arasında çeşitli te
mas ve bağlantılar kuvvetlenecek transit nakli
yatı kolaylık ve binnetice vüsat kazanacaktır. 

Cento teşkilâtının diğer bölge üyesi olan Pa
kistan ile karşılıklı ve ananevi dostluk münase
betlerimiz tatminkâr bir seviyededir. Bu kardeş
çe münasebetlerin her iki memleketin yararına 
olarak daha da inkişafı için tarafımızdan her 
türlü -gayret gösterilmektedir. Evvelce Pakis
tan ile Hindistan, münasebetlerini gölgeliyen 
Keşmir ihtilâfının halli yolunda sarf ettiğimiz 
arabuluculuk gayretlerini ve sonuçlarını tafsilen 
izalh etmiştim. Bu sebeple aynı mevzuua tekrar 
avdetle vaktinizi almıyacağım. 

ıSayın milletvekilleri; şimdi sizlere Orta -Do
ğu memleketlerinden bahsetmek istiyorum. 

Orta - Doğu bölgesi devletleri ile münasebet
lerimize mesnet teşkil eden unsurlar gözden ge-
çirillirken bu memleketler ile aynı coğrafi sa
hada yaşadığımızı ve bunların bâzıları ile hem
hudut olduğumuzu nazarı itibara almak gere
kir. 

Hiç şüplhe yokki komşuları ile iyi geçinmek, 
onlarla bağlarını tarsin etmek ve bölgede daha 
ileri bir iş birliğinin teessüsü yolunda çalışmak 
arzusu ötedenberi Cumhuriyet Hükümetlerinin 
ananevi Orta - Doğu siyasetini teşkil etmiştir. 
Orta - Doğu bölgesinde mühim bir mevki işgal 
eden Arap memleketleri ile derin tarihî kültü
rel ve hissî bağlarımız mevcuttur. 

Bütün Orta - Doğu memleketlerinin hürriyet, 
bağımsızlık ve saadet yolunda terakkiye devam 
etmeleri en samimî arzumuzdur. 

Tarihî, coğrafi ve Jeopolitik sebeplerle, Orta 
- Doğu barış ve istikrarın muhafazasına büyük 
bir önem atfetmekteyiz. Sınır komşumuz Su-
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riye ile aramızda karşılıklı hüsnüniyete ve yapı
cı gayretlere istinadeden iyi komşuluk münase
betlerinin gelişmesi için kendimize düşen her şe
yi yapmak azmindeyiz. 

Son zamanlarda bildiğiniz gibi Fırat suların
dan istifade konusunda bâzı inkişaflar oldu: Su
riye Hükümeti, bu hususta fikir teatisinde bu
lunmak üzere teknik bir heyeti 17 Aralık 1962 
tarihinde Ankara'ya gönderdi, iki memleket 
eksperlerinin bir hafta devam eden temaslarında 
Fırat Nehri sularının halihazır kullanışı göz
den geçirilerek, bu suların gelecekte kullanılma
sı ile ilgili tasarılar bahis konusu edildi. Ve 
Fırat Nehri ile ilgili hidrolojik ve meteoro
lojik bilgiler teati olundu. 

Ayrıca umumiyetle Fırat mevzuunda öte
denberi ilgisi malum olan Alman makamlarına 
malumat verilmesi kararlaştırılarak, iki kişi
lik bir eksper heyetimiz 22 Ocakta Bonn'a izam 
edildi. 

Yine malûmunuz olduğu üzere Ticaret Ba
kanımız Sayın Profesör Muhlis Ete ile Bayın
dırlık Bakanımız Sayın Ilyas Seçkin de 22 Oeak'-
da B'onn'a giderek 5 yıllık plânımızın ikinci icra 
yılı programında yer alacak ve inşaatına 1964 
yılında başlanacak olan Keban Barajı hakkın
da Federal Almanya makamları ile temaslarda 
bulundular. 

Şu ciheti tasrih edeyim İki, gerek 'iki BıaTsa-
nımızın, gerek eksperlerimizin Bonn'da yaptık
ları temaslarda Federial Almanya'nın Suriye'ye 
vermeyi düşündüğü krediye mâni olmak, ya
hut bu kredinin Türkiye'ye devredirmesini sağ
lamak gibi maksatlar hiçbir zaman hatırı
mızdan geçmemiştir. Bizim bütün arzumuz sa
dece Fırat sularının kullanılmiası bahis mevzu 
olurken Türkiyenin de başlıca hak sahibi mem
leket sıfatı ile bu sulardan, hattâ öncelikle 
istifa'd'eye hakkı olduğunu belirtmek: ve bu 
maksatla hazırladığımız ve hazırlamakta ol
duğumuz projeleri izah ederek dost Alman 
Hükümetinin de konuya bütün veçheleri ile 
vukuf hâsıl etmesini sağlamak idi. 

Her zaman için ımilletlerarası iş birliğine 
önem veren Hükümetimiz şüpheisiz ki, gerek 
memleketimizde doğan; gerek diğer komşu 
memlelketlerde çıkan müşterek sularda ada
let ve hakkaniyet esasları göz önünde bu
lundurulmak ve bu suların tümünü kapsıya-
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cak bir anlaşma yapılmak suretiyle müştere
ken faydalanılmasını 'tervİecder. 

Fakat Ibir noktayı Yüksek Meclis huzuru-
nıızda kesin olarak beyan etmek isterim ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Fırat nehri 
ve benleri bütün müşterek suların küllanıl-
nraısı mevzuunda bilcümle hukukunu mahfuz 
buiundurma.ktadır ve bulundurmayla devam 
edecektir. İki nehirlerin geçtiği sahaları ve 
havali halklarını kalkındırmak Hükümetin ga
yet önemle bağlı bulunduğu ve üzerlerinde 
hassasiyetle durduğu çok aziz hedeflerdir. Bu 
hususlar ilgili hükümetlere zamianında ısarih 
olarak bildirilmitşii'. Arz ettiğim tutumumu
zun hiçbir şüphe veya tereddüte mrahai kalmı-
yacalk vsureltte en açık şekilde bilinmesinde lü
zum. ve fayda gördüğümüzü bir kere de huzu
runuzda teyiden beyan ederim. 

Ürdün ile mevcut gayet dostane bağları
mızı (burada belirtmekten zevfk duyuyorum. 
Lübnan ve Suudi - Arabistan ile de 'münasebet
lerimiz dostane ve müspet bir şekilde gelişmek
tedir. Bundan bir müddet önce .bağımsızlığını 
kazanarak Birleşmiş Milletlere üyelik için 
müracaat eden ve bu talebi lehinde rey kul
landığımız Kuveyt'i geçen Ariılik ayında 
bir iyi niyet heyetimiz ziyaret etmiş ve heye
timiz bu memlekette çok par-lrak kabul gör
müştü. Hükümetimiz ahiren Kuveyt'i 'tanıma
ya ıkarar vermiş ve 'bu hususta tarafımdan Ku
veyt Hariciye Nazırına gerekli tebligat yapıl
mıştı 1'. 

Bugün Orta - Doğu'da hüküm süren nispî 
sükûnu gölgeleyen bir nokta d'a Yemen ih
tilâfıdır. Geçen Eylül tayında İmam Ahmed'in 
vefatından sonra yerine geçen oğlu Prens Mu-
hamm'ed El Bedr, vadettiği ıslahatı tahakkuk 
ettirmeye vakit bulmadan memleketinde çı
kan bir isyan neticesinde fabldan indirilmişltir. 
İmamlık yerino kurulan yeni Cumhuriyet re
jimi Ibütün memlekette hâkimiyetini tanı ola
rak tesis edememiştif. Talıtdau indirilen Ki 
Bedr kendisine taraftar olan kabilelerle "baş
ladığı mukavemete elan 'devam etmektedir. 
Diğer taraftan Yemen açık bir şekilde dıştan 
müdahalelere mâruz kalmaktadır. .Bu müda
halelerin önlenmeisini temin yolunda Amerika 
Birleşik Devletleri gayret sarf etmekte ve bu 
şartla Yemen Cumhuriyetini tanımış bulun-
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maktadıi'. Ancak dış/müdahaleler bugüne ka-
d a v önl enememiştir. 

Yemen'd e durumun inkişafı dikkatle taki-
bedilmektediı*. Temennimi iz bu memle'ketlte halk 
tarafından benimsenen istiklâlini müdafaaya 
azimli dış -müdahaleden masun ve Yemen hak
larını refah ve saadete götürecek bir idarenin 
yorleşm esidir. 

İsrail ile karşılıklı mümısebetlerimiz 
memnuniyet verici bir «seviyededir. 1962 yılın
da bâzı milletvekillerimiz, İsrail'i ziyaret et
miş aynı yıl içinde İsrail ile aramızda bir Tu
rizm Anlaşma'sı imza olunmuştur. 

Şimdi komşularımız Yugoslavya, Bulgaris
tan ve Sovyetler Birliği ile ikili münasebede
rimize geçiyorum. 

Kendisine karşı dostluk hisleri beslediği
miz Yugoslavya, ile mevcut münasebetlerimi
zin karşılıklı menfaatlere uygun olarak daha 
da takviyesi hususundaki samimî arzumuz'a 
Yugoslavya. Hükümetinin de iştirak ettiğini 
memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Bulgaristan'da sayısı 100 binlere varan Türk 
ekalliyetinin mcvcudiyelti bu komşu memle
ketle olan siyasi münasebetlerimize hususi bir 
ehemmiyet vermektedir. 1944 yılında Bulga
ristan'da Komünist rejimin kurulmasından" 
sonra, Bulgar makamları tarafından aramız-
dalki anlaşmalar ihlâl edilerek soydaşları
mı rza yapılan ve hiçbir surette azınlık hukuku 
ile telifi kabil olmıyan müaımelelerden daima 
haklı olarak şikâyet ettik. 

Dunum böyle olmakla beraber, bir yandan 
yeni Bulgar* -Hükümetinin soydaşlarımıza 
karşı tutumunu âzami dikkat ve teyakkuzla 
izlertken diğer taraftan, da soydaşlarımızın 
durumunun düzeltilmesi yolunda, tezahür 
edecek müspet hareketleri iki memleket mü
nasebetlerinin normal bir şekilde inkişafına 
yol açacağından şüphe etmiyerek yapıcı bir 
zihniyetle beklemekteyiz. 

Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Huruş-
ç o v l 2 Aralık 1962 tarihinde Yüksek Sovyet 
Şûarsında iradeylediği nutukta Türkiye ile 
münasebetleri iyileştirmek arzusundan bahset
miştir. 

Hükümetimiz, mevcut milletleriaraısı taah-
hütleriımiz mahfuz kalmak üzere Sovyetler 
Birliği ile hukuk eşitliği, toprak bütünlüğü 
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egemenlik ' ve 'bağımsızlığa karşılıklı saygı 
prensiplerine müstenit iyi komşuluk müna
sebetleri idam e etmek arzusundadır. Bunun 
ancak, iyi komşuluk ve 'dostluk anlayışı 
ile Ibağdaşmıyan hareketlerden, tevakki edil
mesi sureti ile mümkün olacağı h edibidir. Bu 
itibarla sistemli bir şekilde Türkiye aleyhine 
yöneltileni>alsın ve radyo yayınlarını Türk- Sov
yet münasebetlerinin yamrına irnütalâa etmek 
kabil değildir. Son aylarda aleyhim izdeki 
basın yayınlarına nihayet verildiğini müşahede 
etmekten memnunluk duymaktayım. Radyoların 
da aynı çığırı benimsemelerini beklemekteyiz. 

Bir Parlâmento heyetimizin vâki davet üze
rine Sovyetler Birliğine yapacağı ziyaret, iki 
memleket münasebetlerinde müspet bir gelişme 
olarak kaydetmek yerinde olur. 

Akdeniz bölgesinde mühim 'bir stratejik 
mevkii işgal eden ispanya ile dostane münase
betlerimiz gelişen -mesut bir seyir taikibetmek
tedir. Papalık ile 3 yıl önce kurulan diplâma-
tik münasebetlerimiz çok dostanedir. İtalya'ya 
Mart ayı içinde vukub ula cağımı arz ettiğim se
yahatim sırasında Papa Hazretlerine yapa
cağım ziyaretin bu dostane münasebetleri daha 
da takviye edeceğine inanıyorum. 

isviçre, isveç, Finlandiya ve Avusturya ile 
münasebetlerimizin tanzim ve idaresine de dai
ma karşılıklı dostluk ve samimiyet hâkim bu
lunmaktadır. 

Sayın 'milletvekilleri; Afrika .memleketleri
ne özellikle bağımsızlığını' yeni kazanan dev
letlere göstermekte olduğumuz yakın ilgi, yük
sek malûmunuzdur. Kendisi ile aramı zdıa tarihî 
rabıtalar mevcut 'bulunan Oozair ile olan mü
nasebetlerimizi (her alanda .geliştirmeyi arzu et
mekteyiz. Cezayir'de en kısa zamanda bir tem
silcilik açılacağını evvelce arz etmiştim. Bu 'hu
susta teşebbüse geçmiş bulunuyoruz. 

Güney Akdeniz bölgesinde bir istikrar un
sura olan Tunus Cumhuriyeti ile, samimî mü
nasebetlerimiz devam etmektedir. Fas ile mev
cut dostluk rabıtalarımızın daha da kuvvetlen
mesine önem vermekteyiz. 

Libya ile münasebetlerimiz kardeşlik kava
sı içinde gelişmektedir. 

'Sudan ve Habeşistan ile de dostluğumuz de
vam etmektedir. Nijerya'ya özel bir ilgi duy
makta ve Senegal ile bağlarımızın kuvvetlenme
sine çalışmaktayız. Pek yakında bu memleke-
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tin başkenti Dakar'da da 'bir temsilcilik ihdas 
edeceğimizi tekrar arz etmök isterim. Memle
ketimiz ile Güney - Asya ve Uzak - Doğu memle
ketleri arasında münasebetler yeni terakkiler 
kaydetmektedir. 

Uzak - Doğu hür dünyanın ikudreti ve yük
sek hasletli bir rüknü olan Japonya ile dost
luk münasebetlerimiz, gün geçtikçe kuvvetlen
mektedir. Geçen defaki izalhlarıımda da belirt
tiğim veçhile, hu dost memleket ile iktisadi ve 
teknik konularda yakın bir işbirliği yapmayı ar
zu etmekte ve bu yolda çalışmalarda bulunmak
tayız. 

Hür idealleri müştereken paylaştığımız Avus-
turalya ve yeni Zelanda'ya karşı özel bir ya
kınlık duymaktayız. 

Dost Hindistan ile münasebetlerimiz karşı
lıklı anlayış içerisinde gelişmektedir. Komü
nist tehlikesi karşısında bu memleketin göster
diği metaneti takdirle izlemekte ve komşuları 
ile olan ihtilâflarını barış yokı ile hallederek 
bu tehlike karşısında daha kuvvetli bir halde 
'bulunmasını temenni etmekteyiz. Hindistan ile 
Komünist Çin hudutları arasında coğrafi ba
kımdan önemli bir yer işgal eden Nepal ile dip
lomatik münasebetler kurulması hususunda 
mezkûr iinem.le.ket Hükümeti ile mutabık kalın
mıştır. 

(Kendisi ile tarihî dostluk bağlarımız malûm-
olan Afganistan ile yakın münasebetlerimiz de
vam 'etmektedir. 

(Birleşmiş Milletler ideallerini savunmak 
için kendisi ile yan yana döğüşmüş olduğumuz 
Kore Cuımhuriyetine ve Tayland'a karşı ilgi
miz büyüktür. Mareşal 'Çan - Kay - Şek'in de
ğerli idaresi altında gelişmeler kaydeden Çin 
ile de yakın dostluk münasebetleri idame etmek
teyiz. 

Endonezya İle Vietnan başta olmak üzere 
diğer Asya memleketleri ile münasebetlerimiz 
dostane olur, 'gelişmeler kaydetmektedir. 

Hür dünya camiasında önemli bir mevkii 
olan Latin - Amerika memleketleri ile dostane 
münasebetler idame etmekte ve bu münasebet
lerin daha da kuvvetlendirilmesiıni istemekteyiz. 

Lâtin - Amerika'da halen Meksika, Venezüel
la, Brezilya,- Arjantin ve ıŞili'de olmak üzere 
5 büyükelçimiz mevcuttur. Lâtin - Amerika'da-
ki Ibüyükelçilerimiz bulundukları memleketle-
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re ilâveten muhtelif Lâtin- Amerika memleket
lerine de akredite edilmişlerdir. 
Siyasi mezunlara temastan sonra müsaadeniz

le (bakanlığımız idari faaliyetleri hakkında da 
kısaca izahat arz edeyim. (Bu izahatımla söz 
alan sayın hatiplerin istekleri .baklanımdan, tat
min edileceklerini ümidederim. 

Müşahede buyurulacağı veçhile, gittikçe ar
tan beynelmilel faaliyetler ve bunun gerektir
diği çeşitli teşkilât ve masraflara rağmen Ba
kanlığımın bütçesi mütevazl bir manzara arz et
mektedir. Böyle olmakla beraber, memleketi
mizin umumi iktisadi ve malî bünyesi içinde 
bu bütçenin milletçe katlanılan fedakârlığın 
müşahhas ifadelerinden birini teşkil ettiğine 
şüphe yoktur. Bunun mesuliyetini müdrik ola
rak Bakanlığın kendisine verilen malî imkânla
rı en iyi şekilde değerlendirmeyi siyasi ve idari 
sahadaki faaliyetlerinde esas olarak almıştır. 

Karma Bütçe Komisyonu müzakereleri sıra
sında da arz ettiğim veçhile malî sahadaki feda
kârlıkların müsbet 'hizmetler şeklinde tatbik 
sahasında ifadesini bulması, Hariciye teşkilâ
tının bilûmum müşavirlik ve Ataşelikleri ile 
rasyonel bir tarzda tazminine ve gerek ilmî ve 
meslekî müktesebat gibi objektif, gerekse ah
lâk, vazife, memleket ve vatandaş duygu ve sev
gisi gibi sübjektif alanlarda mümkün mertebe 
kuvvetli elemanlarla teçhizine bağlıdır. Bu mü
nasebetle saym Cihad Baban arkadaşımızın 
Hariciye 'ailesi mensupları hakkında söyledik
leri çok sıcak, çok kadirşinas sözlerden duy
duğum şükranı burada huzurunuzda belirtmek 
isterim. İdari sahalardaki çalışmalarımızda bi
ze ilhanı veren ve'ileride de devamlı surette bi
ze rehberlik edecek olan prensipler, bunlardır. 
Bu prensipleri zaman ve şartlara göre değişen 
münferit kaideler halinden çıkararak Hariciye
nin idaresini ellerine alacak şahısların irade ve 
temayüllerine göre dokunulamıyacak, değişmi-
yecek, müstakar ve sabit bir müessese haline ge
tirmeye çalışıyoruz. Ümidimiz, böyle bir mü
essesenin kuruluşu kadar devamında da Harici
yemizin mesul elemanları yanında yapıcı tenkid 
ve kontrolları ile Yükse'k Meclislerinin bize ıher 
zaman olduğu gibi, kıymetli bir destek teşkil 
eylemesidir. 

Seçkin hasletleri ve mânevi kıymetleri her 
türlü idari reformlarda esas olan bugünkü Ha-
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riciyemiz, teşkilâtını yabancı memleketlerde 
devleti temsil yetkisini kullanırken âmme ve 
Hazine menfaatlerine daima riayet eden, şaibe
siz, temiz memleket evlâtlarından müteşekkil, 
bir camia haline getirmek azmindedir. 

Yeni Teşkilât Kanunu tasarısına vaya lüzum 
hâsıl oldukça huzurlarına getirilecek olan diğer 
tekliflerimize Yüksek Meclisçe şimdiye kadar 
ibzal buyurulan ve bundan böyle de esirgenımi-
yeceğinden emin olduğum yakın alâkaları ile 
Bakanlığıma gösterilecek müzaheret, bu çalış
malarımızda bizi teşvik edecektir. 

Karma Bütçe Komisyonunda izhar olunan 
temennileri dikkatle kaydeden Bakanlığım yu
karda temas eylediğim sahalardaki çalışmaları 
cümlesinden olmak üzere, 1963 yılı faaliyet 
plânında şu hususları da nazarı itibara almıştır. 

1. Teşkilâtın vazife ve salâhiyetleri kadar, 
memurlarının statülerinin de mümkün mertebe 
ileri ve sarih esaslara göre tâyini bu bakım
dan, Başbakanlığa sunduğum ve pek yakında 
huzurunuza getirileceğini ümidettiğim yeni teş
kilât kanunu eıı mühim merhaleyi teşkil ede
cektir. 

.II - Devamlılık ve umumilik vasfı arz eden 
muhtelif talimatın tedvini ve bunların teşkilâ
tın her kademesinde bütün mensuplara seyya
nen tatbik olunacak sarih müeyyidelerle tak
viyesi : 

Malûmları olduğu üzere, yukarda arz etti
ğimi esas ve prensiplere göre tes'bit olunan gaye-
Jere varılması Bakanlığın icraatı ve bu icraata 
matuf talimata riayet olunması ile kaabildir. 
Hükümetin siyasetine ve hizmetin ihtiyaçlarına 
göre sâdır olan bu talimat, muayyen devreler 
itibariyle tedvin edilecek ve hilâfına hareket 
edenler evvelce yapıldığı gilbi, mesuliyet dışı 
bırakıl mıyacaktır. 

III - Bütçenin tatbikatında Hükümetin üze
rinde hassasiyetle durduğu verimlilik ve tasar
ruf siyasetinin dikkatle takibi : 

Bu bakımdan, hizmetin zaruri icapları dışın
da masraf yapılmamasına ve kira 'bedeli 'gibi bâ
zı verimsiz giderlerin her sene biraz daha azal
tılmasını mümkün kılacak yatırım faaliyetleri
ne, kendi mütevazı imkânlarımız dâhilinde, iti
na gösterilecektir. 

Dış teşkilâtımız, birçok merkezlerde, kira 
ile tutulan muhtelif binalara dağılmış bir va-. 
ziyettedir. Bu ise her sene harice 9 - 10 mil-
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yon liralık kira bedeliyle muhtelif idare mas
raflarının döviz olarak katılmasından başka 
elçiliklerimizin •mesailerinde koordinasyonu 
ve binnetice verimliliği sektedar etmektedir. 

Bu mahzurlu durumu mümkün mertebe kısa 
bir zamanda bertaraf etmek üzere, yabancı 
memleketlerdeki muhtelif elçilik 'büroları ile 
ataşeliklerin aynı binalarda toplanması husu
sunda Hükümetçe alınan kararlar ve son defa 
Karma Bütçe Komisyonunda Sayın Raportör 
Nuri Bayar ile birçok milletvekili ve senatör 
arkadaşların pek isabetli bir şekilde izhar bu
yurdukları temenniler çalışmalarımızda bizi 
teşci etmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Bakan
lığının burada şükranla kaydetmek istediğim 
bir anlayış ve iş birliği zihniyeti içinde büt
çemiz yatırımlar bölümüne konan ödeneklerle 
birçok dost memleketlerde, peyderpey elçilik 
binaları veya çok defa iyi şartlarla resmen tah
sis olunan arsalar iktisabediyoruz. 

Müşkül anlarında yaptığımız silâh yardı-
'mmdan dolayı, Lübnan Hükümetinin; 'mem
leketimize borçlu bulunduğu '550 bin doların 
yakında emrimize tahsisi sure/tiyle bu dost mem
lekette de iki devlet münasebetlerine lâyik 
güzel bir temsilcilik binası edineceğimizi ümid-
ediyorum. 

IV - 1963 çalışma plânımızda yer alan di
ğer bir husus da hariciyenin merkez ve taş
ra 'teşkilâtının meslekî ve idari sahadaki ta
sarruflarının âdil olduğu kadar, müessir ve 
mu'rakabe ve teftiş sistemine tâbi tutulması
dır. Bu bakımdan Teşkilât Kanunu bâzı yeni
likler getirmektedir. Ancak, ilk defa kurul
ması derpiş olunan böyle bir müessesenin tat
bikata göre peyderpey tekemmül ettirilmesi 
'tabiîdir. 

Temenniye şayan olan cihet bütün teşkilâ
tın her türlü murakabe ve teftişi lüzumsuz kı
lacak kadar ileri ve hattâ ideal bir seviyeye 
erişmesidir. Bu vesile ile tebarüz ettirmek is
terim ki, teşkilât bu yolda ileri adımlar at
maktadır. Zaman ve icraatın bizi daha da ile
riye götüreceğine şüphe yoktur. Şu şartla ki, 
bir müessese olarak kurmaya çalıştığımız mâ
nevi kıymet ve vasıflara karşı gösterilen has
sasiyet zamanla gevşemesin, bilâkis daha çok 
artsın. 
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V - Temas etmek istediğim son bir mev

zu da hariciye bütçesinin tatbikatı ile alâ
kalı teknik bâzı noktalara taallûk eylemek
tedir. 

Malûm olduğu üzere cari bütçenin idare 
'masraflarına mütaallik kısımları muhtelif bö
lüm ve maddeleri ihtiva etmektedir. Bölüm
ler, masrafların hususiyetlerine göre, ayrı 
birer ödenek grıfpunu temsil etmek itibariyle, 
bunların her hangi bir şekilde birleştirilmesi 
düşünülemez. Buna mukabil, ayni bölümlere 
giren muhtelif maddeleri birleştirilerek bun
ların kullanılma şekillerinin bütçe formülleri 
ile muayyen esaslara bağlanması ve bu saha
da ihzari çalışmalarda bulunulması mümkündür. 
Böylece muameleler basitleştirilmiş ve tatbi
kat kolaylaştırılmış olacaktır. 

Maddelerin tevhidi tahakkuk, sarf ve mah
sup formalitelerinin basitleştirilmesi faaliyet
lerine muvazi olarak ,dış teşkilâtın bütçenin 
tatbikatı ile alâkalı idari tasarruflarında müş
terek mesuliyet sisteminin ihdası ve Dışişleri, 
Maliye Bakanlıkları tarafından icra kılınacak 
•bir murakabe ve teftiş sisteminin kurulması 
konularının tetkikinin lüzumlu olduğunu zan
nediyorum. Bu mevzuda Maliye Bakanlığına 
yapmayı düşündüğüm tekliflerin anlayışla kar
şılanarak, kısa zamanda müspet bir neticeye 
bağlanacağını ümidetmekteyim. 

Sözlerimin son kısmına varmış bulunuyorum. 
Bu safhada Ankara'ya yanlış aksetmiş bir 
hususu tashih etmek isterim. Lâhey'deki Ada
let Divanında Türk hâkimi yoktur, oradaki 
hâkim Pakistan vatandaşıdır. 

Bahis mevzu edilen bayrak da tabiîdir iki 
Pakistan Devletinin beyaz ay ve yıldızlı yeşil 
bayrağıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Sözlerime son vererek huzurunuzdan ay

rılmadan önce şu hususu da belirtmek isterim. 
Bütün dış siyaset (meselelerinde olduğu 

gibi ikili münasebetlerde de ' Türkiye barış, 
hürriyet, adalet. ve hak eşitliği esaslarından 
hareket etmektedir. 

Büyük Atatürk'ün yüksek irşatlarına uya
rak, memleketimizin âli menfaatlerini, bu 
esaslara hürmet etmekte ve hürmet ettirmek
te gördüğümüz içindir ki, dış siyasetimiz ve 
bu meyanda bütün memleketlere karşı tutu
mumuz daima dürüst ve samimî olmuştur. 
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Büyük Millet Meclisinin her iki yüksek 

heyetinin de kül halinde tasvip ve desteğine 
mazhar bulunduğunu müşahade etmekle müf-
tehir olduğumuz bu tutumumuza bundan böy
le de aynı sadakatla bağlı kalacağımızı huzu
runuzda bir kere daha ifade etmekten zevk 
duyuyorum. 

Lütuf buyurduğunuz dikkat ve müsamaha
dan dolayı şükranlarına sunar cümlenizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Asım Eren arka
daşımız sual soracaklar. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem Bakana 
evvelce hususi olarak arz etmiştim. İkinci Dün
ya Harbi sırasında Türkiye'de el konan Alman 
emlâki, Hükümetin atıf etiyle kendilerine iade 
edildiği halde; Almanya'da Birinci Dünya Har
binden itibaren süre gelen Türk emlâkinin üze
rinde bir basıkı tesiri yapılmış ve mal (sahipleri
nin temellük hakkı â'deta kanuni tasarruflarla 
bertaraf edilmiş, ancak orada sahiplerinin bu
lunması halinde istifade imkânı verilmiş ve di
ğer bütün haklar nez'edilmiştir. 

Bu hususu Alman Hükümetine anlatarak, 
Türkiye'de gösterilen atıfete mukabele isteme
ye hakkımız var mı, yok mu? Bunu rica ediyo
rum, bir.. 

İkinci defa el değiştiren Rodos'taki Türk 
vatandaşlarının mallarının ne durumda olduk
larının ve oradaki metot nedir ve ilerdeki isti
kameti nedir, bunun ikisi hakkında, zapta geç
mek üzere, bilgi rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Birinci mesele hakkında 
Alman Hükümeti nezdinde Dışişleri Bakanlı
ğınca teşebbüse geçilmiştir. Bu teşebbüs Bonn'a-
da intikal ettirilmiştir. Bonn Hükümetinin ce
vabını beklemekteyim. Cevap yakın zamanda 
gelmediği takdirde teyidedeceğimiz tabiîdir. 

Rodos'taki Türk emlâk meselesine gelince; 
orada biliyorsunuz hususi bir vaziyet vardır : 
İkinci Dünya Harbinden beri Rodos'ta yaşıyan 
500 bin Türk ve aileleri Yunam Hükümetinin 
ısrarına rağmen Türk sıfatlarını terk etmemiş
ler ve Yunan Hükümeti de son zamanlara ikadar 
kendilerine ya Yunan tâbiiyetini kabul ederek 
mallarına sahibo'lmak, yahut Türk tâbiiyetini 
ihtiyar etmek suretiyle mallarını tasfiye edip 
etmemeye davet etmiştir. Bundan takriben 9 -
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10 ay kadar evvel Atina'da NATO Konseyi top
landığı zaman ikametimi bir gün temdit etmek 
suretiyle Yunan Hariciye Nâzın M. Averof'un 
daveti üzerine kendisiyle bu mevzuu ele aldık 
ve Türk - Yunan münasebetlerinin gelişmesinin 
temin edeceği menfaatleri tebarüz ettirerek bu
na bir başlangıç olarak Atina'daki ikametim 
esnasında, bu 500 bin Türk'e Türk vatandaşlığı
nın tanınmasını kendilerinden istediğimi söyle
dim. Evvelce de bu mevzuu bir münasebetle 
arz etmiştim. Konuşmamız esnasında Başvekile, 
Dahiliye Nazırına, Rodos Valisine telefon et
mek suretiyle iki saat sonra bana meselenin 
halledildiğini tebşir etti. Ondan sonra muame
leler takibedildi ve benim bildirdiğimi kendileri 
Rodos'taki 500 Türk'e pasaportlarını ibraz et
mek suretiyle Rodos Hükümeti yeni vatandaş
lıklarını tanımış bulunmakta ve bunlar mülk
lerine tesahup etmiş bulunmaktadırlar. Arası-
ra bâzı ufak tefek 'müşkülâtlar çıkıyorsa da, 
prensibin halli neticesinde tatbikatın heyeti 
umumiyesinde her hangi bir aksaklık bulundu
ğunu tahmin etmiyorum. 

ASIM EREN (Niğde) — Teşekkür ederim, 
efendim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 
Bakana üç tane sual tevcih etmek istiyorum, va
kitlerinizi aldığım için de özür dilerim. 

1. Yugoslavya'daki Türk emlâkleri hakkın
da, Yugoslav Hükümeti bir karar laimıştır. Yu
goslavya Ti Türk vatandaşlarımız, emlâklerin
den mütevellit haklarını arayabilmek için Dış
işleri Bakanlığı ıkanaliyle müracaat edecekler
dir. Ve işittiğimize göre de Yugoslav Hükü
meti, Türkiye ile muvakkat bir anlaşmaya va
rarak bir miktar parayı, Türk emlâkine muadil 
1'ark olmak üzere Hükümetimiz emrine verildi
ği halde, bu paranın müstahaklarına bugüne 
kadar dağıtılmadığını duymaktayız. Bu husus 
hakkında hiç değilse kısa bir malûmat verilme
sini istirham ediyorum. 

İkinci sualim; Lozan Muahedesine göre İs
tanbul'daki Rumlara karşılık olmak üzere BaJtı-
Trakya Türklerinin Batı - Trakya'da kakmaları 
uygun görülmüş ve bunların Türkiye'ye muha
cir olarak veya mübadele edilerek girmeleri ön
lenmiştir. Buna rağmen 1948 senesinden itiba
ren bugüne kadar Türkiye'ye Batı - Trakya'.-
daki birçok ırkdaşlarımız gelmektedir. Bunla
rın içinde, kendi intihap dairem olan Edirne'-
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ile bine yakın ırkdaşımız 15 seneden beri Tür
kiye'de oturmaktadır, fakat Türk tâbiiyetine 
girememişlerdir. Bu hususta Dışişleri Bakanlı
ğının noktayı nazarını öğrenmek istiyorum. 

Üçüncü sualim : Hükümet politikası olarak 
millî sınırlarımız dışında kalan ıııbdaşlarımızla 
ilginin mahiyeti ve şekli kesin hatlariyle tara
fımdan bilinmemektedir. Bildiğim bir nokta 
vardır, Yunanistan'da yaşıyan Türk'lerle ya-
kînen ilgilenilmekte, Türk kültürü, Atatürk 
ilkeleri aşılanmakta ve Türk mektepleri açıl
maktadır. Yunanistan'a nazaran vasati sekiz 
misli Türk bulunan İran 'da Türk vatandaşlar
la Türk Hükümetinin en ufak foir ilgisi tesbit 
edilememiştir. 

Kafkasya Türkleri 'gibi, Irak 'Türkleri .gibi 
birçok ırkdaşlarımız bulunmaktadır ve maale
sef Irak İhtilâlinden ısonra 156 Türk vatandaşı
nın dini diri ıgölmüldüğünü duyduğumuz halde 
hu Türk 'vatandaşların himayeleri hususunda 
Dışişleri Bakanlığının veya Hükümetin her
hangi bir harekete 'giriştiğini ıgöremedik. Sınır
larımız dışında bulunan Türk vatandaşlarımı
zın haklarının korunması hususunda Hüküme
timizin ve Dışişleri Bakanlığımızın ne gibi bir 
himayekâr siyaset takebetmekto olduğunun be
lirtilmesini istirham ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Yugoslavya'da bulunan 
emlâkler mevzuunda Yugoslav Hükümeti bu 
malların bedelini iki 'taksitte 'ödemiştir. Yugos
lav Hükümetinin ödediği bu paralar Merkez 
(Bankasına yatırılmış bulunmaktadır. Dışişleri 
Bakanlığının toplanan paraları tevzi ettiği doğ
ru değildir. Çünkü Dışişleri Bakanlığı hdr tevzi 
müessesesi değildir. Biz 'bu mevzuu Maliye Ba
kanlığına intikal ettirdik. Maliye Bakanlığı bu
nunla ilgili teşkilâtı kurmuş veyahut kurmak 
üzeredir. Bu durumda yeni dosyalar Maliye 
Bakanlığına intikal edecek ve »muayyen hir nis
pet dâhilinde toplanılan paraların iki senelik 
taksitleri tevzii edilecektir. Bu meselenin son 
durumu îbudur. 

Garbi - Trakyadaki Türkler arasıra memle
ketlerinden .ayrılıyorlar, muhtelif sebepler do-
layısi'yle, hazan de Yunanlıların yapmış olduk
ları tazyikler sebebiyle, daha ziyade Türkiye'
de me!vcudolan amca, dayı, teyze, büyükbaba 
gibi .akrabalarına ve hattâ haba evlerine ilti
hak etmek gibi sebeplerden ileri 'geliyor. 
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Biz hu muhacereti Hükümet olarak teşvik 

etmiyoruz. Fakat tgeldikten sonra tabî olduk
ları statü şüphesiz ilçişleri Bakanlığını alâka

dar eden bir mevzudur. Edirne'de hin kadar 
Gerbi - Trakyalı Türk'ün, Yunan pasaportu ile 
yaşadığı hakkında malûmatım yoktur; bunu 
tahkik mevzuu yaparım. Fakat 'Türkiye'den de 
yanıi .İstanbul'dan da birçok rumlarm ara sıra 
Yurianistana gittiklerini biliyorum. Bu ufak te
fek muhaceret hareketleri, her iki ışehirde, ya
ni İstanbul'da ve 'Garbi - Trakya'da mütemek-
kin bulunan kütlenin statüsü ve büyük bir öl
çüde azalması veya çoğalması mânasını dfade 
etmemektedir. 

Hariçteki Türkler hakkında genel müzakere 
sırasında Yüksek Heyetinize 'geniş malûmat arz 
ettim. Acaba, muhterem milletvekili hu beya
natıma rücu buyururlar 'mı? 

Irak'taki 1958 kıtalini, ben o zaman dışar-
da bulunduğum için halber almıştım, ne 'muame
le yapıldığını 'bilmiyorum. 

Bu sefer Hükümet, diğeşir değişmez, tanı
madan evvel ilk reaksiyonum, Ankara'daki 
sefiri isteklerimiz muvacehesinde Vekâlete da
vet ettiğim zaman, igerek Bağdat'daki Sefird
iniz vasıtasiyle, o zaman da arz ettiğim gibi, 
Irak Hükümetinin Irak'ın Şimalinde yaşıyan 
500 bin kadar soydaşımızın sabık rejimden mâ
ruz kaldıkları ıstırapları hatırlıyarak, bundan 
sonra kendilenine karşı her mesul Hükümetin 
hareketinin icabı 'veçhile şefkatli, alâkalı ve 

• adaletli davranılmasmı istediğimizi söyledim 
ve kendilerinden de müspet cevap aldım. 

İran'da. Türk varlığının 'muhafazası için alâ
kamız vardır. Tahran'da Türk - İran Cemiye
tinde hususi surette Türkçe dershaneler açıl
mış bulunmaktadır. Son olarak Tahran'a gitti
ğim zaman epey zamandan beri intacedemedi-
ğim bir mevzuu imtacetmek fırsatını buldum. 
Tebriz şehrinde bir 'Türk Kül'tür Merkezinin 
açılması teşebbüsünde 'bulundum. Bu açılmanın 
da 1963 senesıinde mümkün olabileceğini zanne
diyorum. 

Muhterem arkadaşlarım muhtelif memleket
lerde Türk kültürünü, Türk varlığını muha
faza etmek ve bu Türklerle bu alâkamızı teyidet-
mek için faaliyetimiz vardır. Müsaade huyurur-
sanız geçen defa söylediğim 'beyanata müraca
at buyurulmasını rica edeceğim. 
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MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Be

nim. de Bakandan bir sualim var. 
Sofya'da casusluk yaptığı iddiası ile tevkif 

edilip, muhakemesi neticesi idama mahkûm 
edilen ve bilâhara 'bu idam 'cezası müebbet ha-
pise çevrilen Mehmet Dığdıoğlu'nun son gün

lerde Bulgaristan'da 'çıkarılan bir aftan istifa
de ettinilip ettirilmediği ve Hariciye Bakanlığı 
tarafından bu mevzuda bir şey yapılıp yapıl
madığı hususlarının tavzihini istiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKlN (Devamla) — Bu mevzuu ele aldık Sa
yın {Milletvekili. Sofya'ya telgraf .çektik ve alâ
kalandığımız zatın bizde istanbul'da mevkuf 
bulunan bir Bulgar'la mübadelesi üzerinde bir 
anlaşmaya varılmasına çalışıyoruz. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir. Son söz Sa
yın Sadi Binay'ındır. 

ŞADI BlNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; dış politikamız millî 
bir karakter içerisinde gelişmektedir. Ancak, 
ıbu politikanın taslihatıyla meşgul bulunan 
dışişleri teşkilâtının kaderi daima tenkidlere 
mâruz kalmaktadır. Bunlar daha ziyade ba
kanlığın bir kısım memurlarının icraatından 
ve alâkasızlığından doğmakta olup, izalesini, 
kariyerden yetişmiş Bakanımız Sayın Feridun 
Cemal Erkin'dcn beklemek ve istemek de hak
kımızdır kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi kısaca birkaç 
noktaya dokunacağım. 

1. Yabancılar, elçinin ve elçilik mensupla
rının şahıslarında onların temsil ettikleri mem
leketi görmek isterler. Binaenaleyh, temsil
cilerimiz ne kadar kuvvetli olursa dâvaları
mızı o kadar kuvvetli yürüteceklerdir. Yalnız 
hariciyecilerimiz azalmıştır ve bu sebeple ha
len dahi birkaç büyükelçiliğimiz boştur, iyi 
hariciyeci yetişmesi imkânlarını çoğaltmalı-
yız. Memurlardan bâzıları maalesef gayret
siz ve kapasitesizdir. . 

Bunlar merkezde disiplinli lisan ve meslek 
kurslarına tabi tutulmalı, muvaffak olamıyan-
lar harice gönderilmemelidir. 

Keza kurye gönderme sırf bir maişete yar
dım hüviyetinden çıkarılarak esaslı bir niza
ma (bağlanmalıdır. 
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2. Elçiliklerimizde, memleketimizle il

gili ve bizi tanıtacak neşriyata, kitaba, gaze
telere ait arşivler yoktur. Bu da mümkün mer
tebe yerine getirilmelidir. 

Müslüman devletlerle iktisadi ve tica
ri münasebetlerimiz çok az ve kısırdır, israil 
dahi, Mısır'ın boykotuna rağmen müslüman 
Afrika devletleriyle geniş ticaret yapmaktadır. 

Beynelmilel iktisadi ve malî yardımla il
gili münasebetlerimiz, iktisadi iş birliği ve 
OECD teşkilâtı gibi kusurların Maliye ve Ti
caret Vekâletine bağlı bulunması yüzünden 
keşmekeş içerisindedir. 13 sayılı Kanun kal
dırılarak bu aksaklıkları derhal izale edil
melidir. 

Hudutlarımız dışarısında yaşıyan soydaş
larımız Türkler hakkında Sayın Bakanın bu 
ve bundan evvelki izahatını dinlemiş ve oku
muş bulunmaktayız. Ancak tutumu daha alâ
kalı ve daha vefalı olmalıdır. Kaldı ki radyo
muzu dahi dinliyemiyorlar. 

Dışişleri, birçok imkânsızlıklara rağmen, 
feragatli ve basiretli çalışmalar göstererek 
Batıya en yakın bir zihniyet ve hizmet tar
zı vermelidir. Ancak, Anadolumuzun reali
teleri ve millî benliğimiz ve heyecanımız da 
asla unutulmamalıdır. Haiber vermede çok 
daha uyanık ve süratli olunmalıdır. Ecnebi 
radyo ve gazetelerden sonra beyanlarda ve tef
sirlerde bulunmak, teşkilâta karşı sempatile
ri azaltabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Son olarak dış siyasetimizde dünya sulhü-

ne hizmet edebilmek için, evvelâ iç siyaseti
mizde huzur ve sükûnun sağlanmasını temen
ni ediyoruz. 

Sözlerimi bitirir, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Vakit gecikmiştir. Sayın Dışişleri Bakanımız 

da, tenkid ve temennileri cevaplıyacağından; 
müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 
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Başkanlığa 

Müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesini 
arz ıve teklif ©derim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

»BAŞKAN — önergeleri oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde müzakereler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
Birinci kısım - Personel 

benzeri özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 

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

İkinci kısım - Personel 
(giderleri 

' I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 60 291 701 

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

202 Ücretler 12 174 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 323 190 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 59 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
'gereğince ödenecek para mü
kâfatı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü -
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-

17 
B. 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

311 
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ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

/Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedelleriyle bele
diye vergi ve resimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
^Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN 

Etmiyenler. 
4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Ka>ul edilmiştir. 
'Fahrî konsolosluklar aidatı ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

giderleri ve 

Lira 

790 856 

6 000 

347 000 

5 565 000 

50 000 

1 890 000 

4 300 000 

50 000 

4 750 000 

90 000 

41 000 

225 000 
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401 

403 

451 

453 

454 

459 

461 

462 

501 

Ö02 

602 

605 
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Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ive ağırlama giderleri 
BAgKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın (giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
(gerektirdiği (giderler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış •memleketlerde Türk kül
tür varlığını koruma ve ta
nıtma ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Daimî sekreterlikler ıgenel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Himayenin gerektirdiği her 
türlü giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

20 000 

722 000 

300 001 

Beşinci Ikısıım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar 'borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
168 sayılı Kanunun gerektir
diği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dı§ temsilciliklerimiz hizmet
lileri sosyal sigortaları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 846 545 

250 000 

11 763 055 

600 000 

175 000 

315 000 

900 000 

350 000 
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B. Lira 
653 Memur ve [Müstahdemler Yar

dımlaşma 'Sandığına yardım 
(öğle yemeği karşılığı olarak) 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve 
satınalmalar 

705 Dış temsilcilikler 'bina ve arsa 
satmalma ıgiderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje giderleri 
731 Etüt ve proje giderleri 100 000 

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

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

«esaslı onarımları 
741 Dış temsilcilikler ibina yaptır

ma giderleri 2 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
781 (Makina ve teçhizat •satmalma' 

ve onarımı 1 345 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
bölümleri de kabul edilerek müzakeresi 'bitmiş-
• bulunmaktadır. 

2. — Sürekli görevlerle .yabancı memleketler
de bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) (S. Sayı
sı : 32). 

— 240 — 



M. Meclisi B : 52 
3. — 5.1. 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka

nununa ek kanun tasarısı ive Bütçe Komisyonu 
raporu (1/167) (S. Sayısı c 314). 

(BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Telen evrak arasında olan; 
1 — Sürekli görevle yabancı memleketlerde 

bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı (S. sayısı : 32) ile, 

2 _ 5 Ocak 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı (S. Bayisi : 314), 
Bütçe Komisyonunun 1/235 ve 1/167 sayılı ra
porları ile Yüksek Başkanlıklarına taikdim kılın
mış ve sayın üyelere de dağıtılmış bulunmakta
dır. Mevzuun müstaceliyetine binaen bu iki ta
sarının gündeme alınarak Bakanlığın bütçesinin 
görüşülmesinden evvel veya sonra öncelik ve ive
dilikle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Feridun Cemal 'Erkin 
Dışişleri Bakanı 
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(BAŞKAN — Muhteremi arkada^arım, esas^tı 

bu iki kanun da tasarısı gündemde bulunmak
tadır. 

4991 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair İkamın tasarısının öncelikle görüşülmesi 
önertgede ta'lebedilmektedir. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... öncelik teklifi kabul edilmiş
tir. 

ikinci olarak 5. 1. 1961 tarihli 237 sayılı Ta
şıt Kanuna ek kanun tasarısının da gündemde 
öncelikle görüşülmesi ta'lebedilmektedir. 

KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarı
nın öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Yalnız müzakerelerini yarma bırakıyoruz. 
Buıgün yâni 18 Şubat Pazartesi Baat: 10,00 da 
toplanılmak üzere... («Saat: 11,00 de toplana
lım» sesleri) Saat: 11,00 de toplanmak üzere 
birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 2,40 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçs Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 1Q2 
Reddedenler : 48 
Çekinserler : 1 1 

Oya katılmıyanlar : 193 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ömer Zekâi Dorman 
Falhretıtin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

— 242 — 



KOCAELİ I 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos- | 
manoğlu I 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN i 
Mehmet Ali Arıkan 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 
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Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güheştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda ÇHiley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

BALIKESİR 
Cihat -Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Cevat önder 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
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Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Reşit önder 

aÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akblyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Gören taş ' 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Adnan Karaküçük 

[Reddedenler] 
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ORDU 
Refet Aksoy 

SAKARYA 
Muslihittin Gür*r 

AFYON KARAHtBAR 
Şevki Güler 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 

M. Meclisi B : 52 17 
SAMSUN 

Mehmet Başaran 
Osman Şahinoğlu 

2 . 1963 
TOKAT 

Mehmet Kazova 
URFA 

Kadri Eroğan 

O :4 

[Çekinserler] 
Sabit Osman ATCI 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
ismail Yılmaz 

ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğlu 

İSTANBUL 

Muhiddin Güven 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali" Bozdoğanofclu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (î.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyais Seçkin (B.) 
AbdüRhak Kemal Yö
rük (P>.) 

ANTALYA 
Hasan 'Fehmi Boztepe 
(t) 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

• BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (1.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelik'baş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necini öfcten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (t.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 

.Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (t.) 
Oğuz Oran 
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llhami Sancar (B.) 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

ÎZMÎR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
'Turhan Feyzioğlu (P>.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

M. Meclisi B : 52 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan (î.) 
Ömer Kart 
Fakih özlen 
Sait Sına Yücesoy " 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
tsıme't inönü (Başbakan' 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
.Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

NEVŞEHİR 
Adnan Akarca 
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Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ÖRDÜ 
Sadi Pehlivanoğlü 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

StNOP 
Mahmut Alicanoğlu (t.) 
Mustafa Kaptan 
Haşim T a n 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) . 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanofclu 
(B.) .. 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELt 
Fethi Ülkü 

URFA 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğam 
ismet Kapısız 
OelM'Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramız Karakaşoğlu 

Aydın 
Haıtay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldaik 

Y«kûıı 
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Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçiöğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
İbrahim İmirzalıoğhı 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
246 
202 
33 
11 
198 
6 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Yefik Pirinçcioğiu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ömer Zekâi Dorman 
Falhrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
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Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Hıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdjkmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrâhman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
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Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

17 . 2 . 1963 O : 4 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

ITRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
ibrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 

Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Refet Aksoy 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

147 
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[Oya kattlmıyanlar] 

•dnserler] 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğlu 
İSTANBUL 

Muhiddin Güven 
KAYSERİ 

Mehmet Yüceler 

ytilmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Güilek 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (î.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif AjHbar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent, Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
îsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

Sabit Osman Avcı 

BİLECİK 
Şadir Binay 

BURSA 
İsmail Yılmaz 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (1.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çfelüklbag (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
îsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 
(t) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

MANİSA 

Nahit Yenişehirlioğlu 

ZONGULDAK 

Sadık Tekin Müftüoğht 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (1.) 
Oğuz Oran 
llhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turban Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan (1.) 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
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ismet tnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sipmen (Başkan) 

17 . 2 . 1963 O : 4 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim T a n 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Or'han öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Eeşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi öktelı 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 
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tstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 4 50 

Oy verenler : 228 
* Kabul edenler : 180 

Reddedenler = 3 8 
Çekinserler : l 0 

Oya katılmıyanlar : 216 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Fuat 'Börekçi 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BtTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

Ahmet Çakmak 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
l^uri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökayj 
Ali Coşkun Kırca 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ada! 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriç 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
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Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 

M ARAŞ 
Kemalî Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

Fevzi Geveci 
SÜRT 

Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

Ali Rıza Uzuner 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görenltaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Cevat önder 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım -
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Momduh Erdemir 

KONYA 
Faruk Sükan 

TOKAT 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Refet Aksoy 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

MANİSA 
Mehmet Kazova 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
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[Çekinserler] 

BURSA 

ismail Yılmaz 

EDİRNE 

îlhami Ertem 

İSTANBUL 

Muhiddin Güven 

KAYSERİ 

Mehmet Yüceler 

[Oya katvlmıyarilar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Kerem özcası . 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (I.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlds Ete (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdüllhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (I.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

Okten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

Nihat Diler 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 

Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (I.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (I.) 
Oğuz Oran 
îlhami Sanear (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

— 252 -



Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ragıp Gümüspala 
Nihat Kürşat 
Neeip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüspala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret -Filiz ' 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayol 
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KONYA 

Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan (î.) 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
İsmet İnönü (Başba
kan)' 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

[Açık 
Aydın 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Manisa 1 
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NİĞDE 

Haydar Özalp 
ORDU 

Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (f. Ü.) 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNO* 
Mahmut Alicanoğlu 
(t.) 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

üyelikler] 
Muş 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 6 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Btem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sab&t Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rl er 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
232 
196 
30 
6 

212 
6 

IKabul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
Ilalit Rıza Ünal 

BlTLtS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDÎRNE 
Süleyman Bilgen 
ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğiu 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

edenler] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naoi Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ndzamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Kesıkin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
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İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçu'k Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fabih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
•Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
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Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztütfk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

17 . 2 . 1963 O : 4 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattıin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan' 

i Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Şükrü Kösereisıoğ 1 u 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebâlgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur • 
ibrahim Tekin 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Isımail Sarıgöz 

ANTALYA 
ihsan Âtaöv 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlı 

İSTANBUL 
tb rahim Ab ak 
Mahmut Rıza Rertaiı 

Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Refet Aksoy " 

SAKARYA 
Muslihittin Gtirer 

SAMSUN 
Osman Şahinoğln 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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ANTALYA 
Ömer Eken' 

ARTVİN 
Nihat Ata 

[Çehinserler] 
BİLECİK 

Sadi Bdnay 
BURSA 

İsmail Yılmaz 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

[Oya kaUlmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kem «al Küçiikte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrıın 
Ahmet Topaloğla 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet Ozbay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (1.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Böllükhaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hiaıtip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pejulivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
(İ-) 
Nazmi Koriımoğhı 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özardn 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet. Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (1.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Tuğrul Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahümi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğ'lu 
ismail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündpğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

aÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli (Baş-
kanvekili) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (I.) 
Oğuz Oran 
tlhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
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ÎZMÎR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Latif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzdoğlu 
(B.) 

Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Ilâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

M. Meclisi B : 52 
KONYA 

Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan (I.) 
Ömer Kart 
Fakih Özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
İsmet înonü (Başba-
,kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusrot Köklü 
Hıırrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay ti ur 
Cevdet Oskaj' 
İlhan Tekin alp 

17 . 2 . İ963 O : 4 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
NİĞDE 

Haydar Özalp 
ORDU 

Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

-Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Bahri Ccmert 
Kâmran Evliya oğlu 
Hâmit Kiper 
îlya-s Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(t) 

Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 

Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağunurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

I Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

1 
i 

— 
6 

»&<t 



Dönem : 1 A A 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö Z 

Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu ile 1963 yılı Ege Üniversitesi bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan

lığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/329, C. Senatosu 1/156) 

Not : (C. Senatosu S. Sayısı : 22) 

I 

Cumhuriyet Senatosu 5.2. 1963 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1716 - 1/156 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 .1963 tarihli 39 ncu Birleşiminde açık oyla ve de
ğiştirilerek kabul olunan Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

8. H. Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
Not : Açık oy sayısı : (129) 

Kabul 108 
Bet 18 
Çekinser 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 
Esas No. : 1/329 -1/152 

Karar No. : 32 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1963 tarihli 39 ncu Birleşiminde değiştiri
lerek kabul olunan Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 

ilişik cetvelde sahife numaralan ve satır yerleri göstrildiği üzere, komisyonumuzca evvel
ce kabul edilen «Taşıtlar satmalımı ve onarımı» başlıklı 781 nci bölüm Cumhuriyet Senato
sunca aynen kabul olunmuştur. Ancak; Cumhuriyet Senatosunca (R) cetvelinin 781 nci bölü
müne «Taşıtlar satmalımı» başlığı altında taşıtların aded, cdns ve nerede kullanılacağını gös
teren bir cetvel ilâve olunmuştur. Bu cetvel komisyonumuzca da aynen kabul edilip (R) formu-



_ 2 — 
lüne eklenmekle beraber bütçe tekniğine ve umumi formüle uyularak (R) formülündeki bölüm 
numarası 782 ve başlığı «237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar» olarak, keza bu 
sebepten de yukarda bahsedilen yatırım masraf larındaki 781 nci bölümün numarası 782, baş
lığı ise : «237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar» olarak değiştirilmiştir. 

(R) cetveline ait 424 ncü bölümün 11 - 12 nci maddesi formülü komisyonumuzca evvelce «has
taların yatak ve iaşe bedelleri hastanelerde görevli olup iaşe olunacak çeşitli....» olarak kabul 
edilmiş, C. Senatosunca ise «lâboratuvarlarda» kelimesi ilâve edilerek «hastaların yatak ve iaşe 
bedelleri, hastanelerde lâboratuvarlarda görevli olup iaşe olunacak çeşitli » şeklinde değiş
tirilmiştir. Bu değiştiriş de komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

/. Sezgin 

Bitlis 
C. Gebologlu 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz 

S. Savacı 
Kars 

K. Okya/y 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı 

T. Üye 
S. Gür soy tr ak 

Başkan V. 
Ankara 

N. Ağırnash 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

0. Apaydın 

Bursa 
/. S. Çağlayangü 

İzmir 
M. Mirkelâmoğkı 

Mardin 
Söz hakkım mahfuzdur 

§. Aysan 

Siirt 
L. Aykut 

Varı 
it Işık. 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Ünal 

Balıkesir 
Reyim eereevesinde 

A. A. Bolak 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Konya 
M. üinekli 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

İmzada bulunamad ı 

Yozgat 
V. Uyar 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

S. 0. Avcı 

Balıkesir 
I\. özUıs 

(üresini 
İ. !<]. KıİKjoğlu 

imzada bulunamadı 
Konya, 

it Özal 

Sakarya. 
K. Yurdakul 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

Çanakkale. 
S. İnan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 82 ) 



Ege Üniversitesi 

Bölüm Madde 
Karma Bütçe Komisyonunca 

evvelce kabul edilen B. 

781 

R - CETVELİ 
424 11-12 Hastaların yatak ve iaşe bedel

leri, hastanelerde görevli olup 
iaşe olunacak çeşitli... 

C. Senatosunca değiştiri
lerek kabul edilen 

— Taşıtlar satmalımı ve onarımı 781 Aynen 

Hastaların j a t a k v̂e iaşe 
bedelleri, hastanelerle lâ-
boratuvarlarda görevli 
olup iaşe olunacak çe
şitli... 

NOT : C. Senatosunca (R) cetvelind 
unvanının da değişmesi gerekmektedir. 

781 Taşıtlar 

% 
< 

1 

2 

1 

eğiş 

Cinsi 

Otobüs 
(4X2) 

Ambu
lans 
(4X2) 

Motosik
let 

• satmalımı 

Nerede kulla
nılacağı 

48-54 kiailillr 
Fen Fakültesi 
hizmetleri için 

Tıp Fakültesi 
hastaneleri için 

(Tek silindirli 
500 CC li t) Zi
raat Fakültesi 
hizmetleri için 

% 

1 

2 

1 

ikUk neticesi olarak ilgili 782 



Dönem : 1 fi A 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : D ö 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/324, 

C. Senatosu : 1/153) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 21) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 5 . 2 . 1.963 
Sayı : 1714 - 1/153 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1963 tarihli 39 ncu Birleşiminde açık oyla ve ay
nen kabul olunan Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Saygılarımla. 

Suad Hayrı Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not Açık oy neticesi 
Kabul 
Red 
Çekinser 
Boş 

: (130) 
108 
20 

1 
1 

Karma Bütçe Kom^yonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 
Esas No. : 1/153 

No. : 212 
MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1963 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen ka
bul edilen «Ankara Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karına Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Hatay Milletvekili 
Sekip İnal 



Dönem : 1 £ 0 
Toplantı 2 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 0 

istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec

lisi : 1 332, C. Senatosu : 1/154) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 20) 

Cumhuriyet Senatosu 
Gpn.el Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü - 5.2. 1963 
Sayı : 1717 - 1/154 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1963 tarihli 39 ncu Birleşiminde açık oyla ve ay
nen kabul olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senaltosu Başkanı 

Not : Açık oy ntfticesi : (131) 
Kabul 113 
Ret 16 
Çekinser 1 
Boş 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 
Esas No. : 1/154 

No. : 215 
MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1963 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen ka
bul edilen «istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üpere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kanma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Hatay Milletvekili 
Sekip İnal 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

KLLÜKİNCÎ BİRLEŞİM 

17 . 2 . 1963 Pazar 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 . 1963] 

2. — Ankara Üniversitesi 1963 yalı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/324, C. Senatosu 1/153) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 69, C. Senatosu S. Sayısı : 21) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 . 1963] 

3. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 yılı Ege Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/329, C. Senatosu 1/156) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 82, C. Senatosu S. Sayısı : 22) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 . 1963] 

4. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başjkanbğı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/331, C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 83, C. Senatosu S. Sayısı : 19) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 . 1963] 

5. — İstanbul Teknik! Ünivetfsitesi 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/332, O. Senatosu 1/154) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 68, C. Senatosu S. Sa
yısı : 20) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

6. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/327, C. Senatosu 1/155) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 71, C. Senatosu S. Sa
yısı : 24) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/333, C. Senatosu 1/158) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 70, C. Senatosu S. Sa
yısı : 23) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/330, C. Se
natosu 1/160) (M. Meclisi S. Sayısı : 72, C. Se
natosu S. Sayısı : 25) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 



raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/836, C. Senatosu 1/159) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sayısı : 26) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları teskereleri (M. Meclisi 1/328, C. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 74, C. Se
natosu S. Sayısı : 27) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 vih 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/334, C. Senatosu 1/163) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 75, C. Senatosu S. Sayısı : 
28) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

12. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/326, C. 
Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı : 76, C. 
Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1963] 

13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, C. Senatosu S. Sayısı : 
30) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
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İstanbul Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı İstanbul Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 

Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/331, C. Senatosu 1/157) 

Not : (C. Senatosu S. Sayısı : 19) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5 . 2 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğtü 
Sayı : 1718 - 1/157 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 .2 .1963 tarihli 39 ncu Birleşiminde açık oyla ve de
ğiştirilerek kabul olunan istanbul Üniversitesi 1963 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. t . s. H. Ürgüplü 

• Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Not : Açık oy neticesi : (132) 
Kabul 109 
Ret 21 
Çekinser 1 
Bos 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 
Esas No : 1/331-1/157 

Karar No : 31 >- — 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4.2.1963 tarihli 39 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul 
olunan İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı komisyonumuzca da tetkik ve müza
kere edildi : 

Komisyonumuzca evvelce kabul edilen 435 nci bölümün 12 nci «hastanelerde duyurulacakların 
yiyecek bedelleri» şeklindeki madde başlığı C. Senatosunca da aynen kabul edilmiş ve fakat (B) 
cetvelindeki 435 nci bölümün 12 nci «hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli : Yukarda (a) 
fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten ödenir» şeklindeki 
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maddesi «lâboratuvar» ilâve edilerek «hastanelerle lâboratuvarlarda doyurulacakların iaşe bedeli : 
yukarda (a) fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel ile ayrıca Tıp Fakültesi lâbora-
tuvarlarmda çalışanların iaşe bedeli de bu tertipten ödenir» şeklinde değiştirilmiştir. Bu değiştiriş 
komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Bu sebeple, mütenazır olarak yukarda bahsedilen (A/l) 
cetvelinin 435 nci bölümün 12 nci maddesi de komisyonumuzca «hastanelerle lâboratuvarlarda do
yurulacakların iaşe bedelleri» şeklinde değiştirilmiştir, 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
$. înal 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır. 

1. Sezgin 

Diyarbakır 
A. Erdoğam 

^ . _ . a . _ 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

ıSakarya 
K. Yurdakul 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

Çanakkale 
Ş. înan 

Başkan V. 
Ankara 

N. Ağırnaslı 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz. 

0. Apaydın 

Giresun 
î. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. DinekU 

Mardin 
Ş. Aysan 

T. Üye 
8. Gürsoytrak 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
Reyim çerçevesinde 

A. A. Balak 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz. 

S. Savacı 

Konya 
H. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı 

Van 
V. Işık 

Kars 
K. Okyay 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz. 

S. 0. Avcı 
Balıkesir 
K. öztaş 

Bursa 
1. S. Çağlaymgil 

Ordu 
Ş. Koksal 

imzada bulunamadı 

Siirt 
L. Aykut 

Bitlis 
C. Geböloğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

M. MPPİİSÎ '(• R. Skvisi : Sn İ 



İstanbul üniversitesi 

Sayfa 

Sayfa 

26 

46 

Bölüm Madde 

435 

435 

Bölüm Madde 

12 

12 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

Hastanelerde duyurulacakların 
yiyecek bedelleri 

C. Senatosunca değiştirilerek: 
kabul edilen 

C. Senatosunca değiştirilerek 
kabul edilen 

Aynen 

R - CETVELÎ 

Hastanelerde doyurıılacaİdarin 
yâjyec-ek bedeli 
Yukarda (a) fıkrasında yazılı 
şekilde tahakkuk edecek per
sonel iaşe bedeli bu tertipten 
ödenir. 

Hastanelerle lâboratuvarlarda do-
yurulacaklarm iaşe bedeli : 
Yukarda (a) fıkrasında yazılı şe
kilde tahakkuk edecek personel 
ile ayrıca Tıp Fakültesi lâbora-
tuvarlarmda çalışanların iaşe be
deli de bu tertipten ödenir. 

Kar 

Kar 

Hast 
doyu 

Ayne 

Not: C. Senatosunca (R) setvelinde yapılan değişildik Komisyonca kabul edildiği takdirde, yukarda g 
lümün 12 net madde bashğtnda değişmesi o,erekmektedir. 

»&« 




