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BİRİNCİ OTURUM 
Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğlu, dün

kü 'birleşimde yaptığı konuşmasındaki Tedbir
ler Kanuniyle ilgili sözlerini, yazılı metinden 
tekrar okumak suretiyle, bu kısmın radyoda 
özet olarak verilmesi sırasında yapılan yanlış
lığa değindi ve radyo yayınlarının geniş etkisi 
bakımından bu konuda üstün dikkat gösteril
mesi gerektiğini açıkladı. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı İsmet Sez-
gin'in, 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
terkin ve tahkimine dair kanun tasarısının gün
demdeki diğer işlerden de önce ivedilikle gö
rüşülmesi hakkındaki önergesiyle; 

Türk eğitim derneklerinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi ve 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarılariyle, 

Çanakkale Milletvekili Şefik inan ile Çorum 
Milletvekili Hilmi incesulu'nun: 5434 .sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, 11 Ağustos 1325 tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifti Kanuniyle Memurini 

Sayfa 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se-
aıatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri Millet Meclisi 1/830, 
Cumhuriyet Senatosu İ/529) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 959, Cumhuriyet Senatosu 
Ş. Sayısı : 592) 301:306,324:327 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/831, Cumhuriyet Senatosu l /5 3 1) (Mil" 
let Meclisi S. Sayısı : 960 Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 593) 306:311,328:331 

Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtiyle, 11 Ha-
ziraa 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mül
ki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendi
lerine emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve 
yetim maaşı bağlanmış olanlarının aldıkları ay
lıkların ayarlanması, 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 93 mcü madlesinin (D) bendi
nin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tekliflerinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergeleri ve 

Bütçe Plân Komisyonu Sözcüsü Nuri Bayar'-
ın: 

4936 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil 
eden 115 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dâir kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle, 

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
geçici dördüncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının gündemdeki diğer 
'bütün işlerâen de önce ye ivedilikle, görüşül
mesi hakkındaki önergeleri ayrı ayrı oya sunu
larak kabul olundu. 

• • m*mm • • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 212 — 



İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; yaban- i] 
oı memleketlerde btılunan yurttaşların da oy 
kullamnalannı sağlamak üzere, «Seçimlerin te
mel hükümleri ve seçmen kütükleri Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi» 
nin,. Dışişleri Komisyonundan da 5 üye alınması 
suretiyle, seçimlerle ilgili 1/841 sayılı tasarıyı 
görüşmek için kurulmuş olan Geçici Komisyona 
havalesine dair önergesiyle, 

Nüfusu 200 000 i aşan ilçelerde yeniden bi
rer ilçe seçim kurulu teşkilini sağlamak üzere 
«Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki Kanunun değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmeline dair 
kanun» teklifinin de yine aynı komisyona hava
lesine dair önergesi okunarak kabul olunlu. 

Beden Terbiyesi ve 
Vakıflar Genel Müdürlükleri 1965 yılı bütçe 

kanun taşanlarının yeniden yapılan açık oyla
malarının ayrımı sonunda kanunlaştîklan bil
dirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi 
kabul olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Yozgat 
Ferruh B>d&beyli VeU Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabrı Keskin 

İKİNCİ OTURUM 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı; Diya
net işleri ile ilgili konuşmasında ikinci defa 
hacca gitmek isteyenlere Devletin iç ve dış borç
larının ödenmesine değin engel olunması yolun
da söylediği sözlerin radyoya yanlış aksetfcirü-
diğine dair bir konuşma yaptı. 

İçişleri Bakanlığı 1905 yılı Bütçesi kdbul 
olundu. 

'Devlet memurları aylıklannın tevhit ve tea-
dülüna dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerin İçişleri Bakan* 
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasansı ile 

YAZILI 
!...:— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 

Devlet Denizyollarına ait Tralbzon Vapuru ile 
taşınan hacı namzetlerine usulsüz bilet kesilmek 

Aynı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması (hakkındaki ka
nun teklifi öncelik ve ivedilikle 'görüşülerek ka
lbini olundu. 

Devlet memurları aylıklannın tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 'bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı merkez ve il memurlan kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin de 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine geçildi ise 
de ibirinci maddeye ilişkin cetvellerde bâzı de
ğişiklikler yapriması gerektiğinden yeni <bir me
tin hazırlanmasına imkân sağlamak üzere Bir
leşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yoagat 

Ferruh Bozbeyli İsmet {Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve 
il memurları kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifinin görüşülmesine bir süre 
devam olundu. Adı geçen kanun teklifi ile 

Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 55 ar
kadaşının, içişleri Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında çalışan küçük dereceli memurların 
maaş ve intibak dereceleri hakkında kanun tek
lifinin komisyonlanna havalesine dair Bütçe ve 
Plân Komisyonu Balkanı Aydın Milletvekili is
met Sezlgin'in önergesi kabul olundu. 

Uzman Jandarma kanun tasansı görüşülerek 
kalbul edildi. 

2 . 5 . 11)65 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin 'Ahyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 
SORU 
-suretiyle vergi ziyama selbelbiyet verildiğinin 
doğru olup olmadığına dair yazılı soru Önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/731) 
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2. - GELEN KAĞITLAR 

TASARI 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/861) (Millî Savun
ma, Maliye, Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
2. --T- 5434 sayılı Emekli Sand:ğı Kanunu

mun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otoma
tik cihaza lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/1188) 

BAŞKAN — İzin talepleri vardır, onları oku
tacağım. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı - sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 20 . 5 . 1965 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Fuad Sirmen 

^Millet Meclisi Başkanı 

hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (Günde
me) (S. Sayısı : 974) 

3. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, îçişlleri ve Anayasa komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
1/841) (Gündeme) (S. Sayısı : 975) 

Dışişleri Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bütçelerinin yerleri değiştirildiğini arz 
etmiştim. Bugün Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın Bütçesinin görüşülmesine başlıyacağız. 

GBıVEL KURULA SUNUŞLARI 

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 1 ay, 
hastalığına binaen, 18 . 5 .1965 tarihinden itiba
ren, 

Aydın Milletvekili Nedim Müren, 25 gün, 
hastalığına binaen, 27. 4. 1965 tarihinden itiba
ren, 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik, 21 
gün, hastalığına binaen, 13 . 5 .1965 tarihinden 
itibaren, 

Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu, 
17 gün, hastalığına binaen, 30.3.1965 tarihin
den itibaren, 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KATİPLER : Süreyya öner (Siirt), tsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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M. Meclisi fi: 112 
Antalya Milletvekili Nazmi Kerimoğlu, 15 

gün, hastalığına binaen, 10. 3 .1965 tarihinden 
itibaren, 

Çanakkale Milletvekili Burhan Arat, 12 gün, 
hastalığına binaen, 4.5.1965 tarihinden itiba
ren, 

Giresun Milletvekili Naim Tirali, 12 gün, 
hastalığına binaen, 4.5.1965 tarihinden itiba
ren, 

Urfa Milletvekili Gelâl öncel, 10 gün, has
talığına binaen, 17 . 5 .1965 tarihinden itibaren, 

Ankara Milletvekili Fuat Börekçi, 1 ay, ma
zeretine binaen, 6.6.1965 tarihinden itibaren, 

Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu, 
10 gün, mazeretine binaen, 14 . 5 .1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutuyorum. 
îçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 1 ay, 

hastalığına binaen, 18.5.1965 tarihinden itiba
ren, 

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

Aydın Milletvekili Nedim Müren, 25 gün, 
hastalığına binaen, 27. 4 1965 tarihinden itiba
ren, 

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

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik, 21 
gün, hastalığına binaen, 13 . 5 .1965 tarihinden 
itibaren, 

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

Diyarbakır Milletvekili Recai îskenderoğlu, 
17 gün, hastalığına binaen, 30.3.1965 tarihin
den itibaren, 

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

Antalya Milletvekili Nazmi Kerimoğlu, 15 
gün, hastalığına binaen, 10 . 3 .1965 tarihinden 
itibaren, 

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

Çanakkale Milletvekili Burhan Arat, 12 gün, 
hastalığına binaen, 4.5.1965 tarihinden itiba
ren, 

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

22.5.1965 0 :1 
Giresun Milletvekili Naim Tirali, 12 gün, 

hastalığına binaen, 4.5.1965 tarihinden itiba
ren, 

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

Urfa Milletvekili.,Celâl öncel, 10 gün, has
talığına binaen, 17. 5 .1965 tarihinden itibaren, 

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

Ankara Milletvekili Fuat Börekçi, 1 ay, ma
zeretine binaen, 6.6.1965 tarihinden itibaren, 

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

Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu, 
10 gün, mazeretine binaen, 14 . 5 .1965 tarihin
den itibaren. 

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

2.— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Aydın Milletvekili Nedim Müren'e öde
neğinin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1188-1) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu daha 
vardır. Okutuyorum. 

Genel Kurula * 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Aydın Milletvekili Nedim, 
Müren'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kumlun kara
rma bağlı olduğundan; keyfiyet yüce tasviple
rine arz olunur. 

Fuad Sirmcn 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabili 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

3. — Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'-
in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi Jıah-
kındaki kanun tasarısının Askerî Personel kanun 
tasarısını incelemekle görevli Geçici Komisyonda 
görüşülmesine, dair önergesi (4/£32) 

BAŞKAN — Millî Savunma' Bakanının bir 
teklifi vardır, okutuyorum. 



M. Meclisi B : İlâ 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
d% tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının, Millet Meclisi Millî 
Savunma, Maliye ve Bütçe ve Plân komisyonla
rına havale edildiği öğrenilmiştir. 

- -Bu tasarının, aynı komisyonların temsil et-

22.5.1066 Ö : İ 
tiği ve halen Askerî Personel kanun tasarısihi 
incelemekle görevli Geçici Komisyonda görüşül
mesine karar verilmesini arz ve teklif ederini. 

Hasan Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabııl edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yûı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Mület Meclisi 1/825, 
Cumhuriyet Senatosu 1/525) (Mület Meclisi S. 
Sayısı : 970, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
587) 

II - Gümrük vo Tekel Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bütçesi ile birlikte Tekel 
Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerindeki görüş
melerin de birlikte yapılacağını hatırlatırım. 
Grupları adına söz istiyen arkadaşlara söz veri
yorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Muammer Erten, buyurunuz. 

C." H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, 
sayın milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına daha ziyade tütün politikası üzerindeki gö
rüşlerimizi arz edeceğim. Diğer genel mevzularda 
da başka arkadaşlarımız görüşlerini arz edecekler
dir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, tütün mevzuu 
millî ekonomimizde büyük yeri olan bir zirai ürü
nümüzdür. Umumiyetle dış ticaret gelirlerimizde 
% 25 ile % 32 arasında bir, nisbeti teşkil etmek
tedir. Bunun yanında 7 768 köyde 454 700 aile 
aşağı - yukarı 3 milyona yakın insan da geçimini 
bu mahsûlden sağlamaktadır. 1964 ekici piyasa
larının açılmasından sonra bu konu ve gelmiş geç
miş Hükümetlerin politikası ve bugünkü Hükü
metin politikası geniş bir münakaşa konusu ol
muş ve devam etmektedir. Biz muhalefet olarak 
görülen aksaklıkları zamanında haber vermek ve 
mesulleri uyarmak suretiyle vazifemizi yerine ge
tirdik. Ama bugüne kadar 1964 ekici piyasaların
da ceyeyan eden hâdiseler ve müstahsil aleyhine 

doğan durumun önlenmesi için mesuliyet sahip
lerinde hiçbir hareket görmemekteyiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu mevzuu geniş
liğine ve derinliğine izah edebilmek, bugünkü gel
miş olduğumuz noktayı açıkça önünüze serebil
mek için bâzı rakamlar üzerinde durmak, bâzı 
izahlarda bulunmak zaruretini hissetmekteyiz. 
Evvelâ dünya tütün istihsali, rakamlar belki sı
kıcıdır ama hakikate varabilmek için bu sıkıcı 
rakamları önünüze sermekte fayda mülâhaza edi
yorum, dünya istihsali 1960 ta 4 milyon 202 bin, 
1961 de 3 904 082, 1962 de 3 milyon 9 yüzbin, 
1963 te 4 103 760 tondur. 1964 rakamları henüz 
elimize geçmemiştir. Dünya tüketimi ise yılda 
takriben % 5 civarında bir artış göstermektedir, 
Bu da asgari olarak, aşağı - yukarı 200 bin ton bir 
tüketim artışını ifade etmektedir. Dünya tütün 
sanayiinde harman olarak kullanılan ve adına 
«Şark tütünü» dediğimiz Türkiye, Yugoslavya, 
Bulgaristan, Yunanistan tütünlerinin dünya pi
yasasında ayrı bir yeri mevcuttur ve bütün tütün 
sanayiinde harman olarak kullanılmak zarureti 
bulunmaktadır. Ve bilhassa dünya piyasaların
da, bize rakip olan memleketler şark tütünü ye
tiştiren saydığım memletketlerdir. Bu memleket
lerde ise istihsal durumu şöyledir. Yuvarlak ra
kamlar veriyorum. 

Türkiye Ton 

1960 ta 
1961 de 
1962 de 
1963 te 
Yunanistan : 

1960 ta 
1961 de 
1962 de 
1963 te 

139 000 
101 000 
89 000 
131 000 
Ton 

64 000 
72 000 
91 000 
116 000 
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feulgaristan : 

1960 ta 
1961 de 
1962 de 
1963 te 
Yugoslavya : 

1960 ta 
1961 de 
1962 de 
1963 te 

Mî. Mecİİsi B : 1 İ 2 
Ton 

61000 
67 000 

104 000 
105 000 
Ton 

30 000 
14 000 
34 000 
50 000 

Şark tütünü olarak yekûn yetiştirilen miktar 
1960 ta 296 000 ton, 1961 de 255 000 ton, 1962 
de 318 000 ton, 1963 te 403 bin ton olarak is
tihsal edilmiştir. Bu rakamlardan görülmekte
dir ki, Şark tütünü yetiştiren memleketlerde de
vamlı bir üretim artışı mevcut bulunmaktadır. 
Türkiye'de yıllar itibariyle ekicinin eline geçen 
bedel ile kilo başına ortalama fiyatlar ve ihraç 
durumunu arz ediyorum. Yıllar itibariyle üre
tim bilâhara verdiğimi*; rakamlar, ortalama fiyat
lar, büâhara ekicinin eline geçen para yekûnu: 
1958 de 115 bin ton; 454 kuruş, 510 milyon lira. 
1959 da 129 bin ton, 484 kuruş, 650 milyon lira. 
1960 ta 139 bin ton, 414 kuruş, 572 milyon lira. 
1961 yılında, 101 ton, 744 Kuruş, 786 milyon lira. 
1962 yılında 89 bin ton, 11 lira 76 kuruş, 1 mil
yar 600 bin lira. 1963 te, 132 bin ton, 909 ku
ruş, 1 milyar 113 milyon lira. 1964 yılı istih
salinde Sayın Tekel Bakanı ile aramızdaki ra
kamlarda ihtilâf vardır. Kesin sonuçlar bilâhara 
alınacaktır. 1964 yılındaki üretim 175 bin ton, 
ortalama fiyat 5 lira civarında teşekkül edecek
tir ve bu sene 175 bin tona kargılık müstahsıla 
ödenecek para yekûnu 875 milyon lirayı geçmi-
yecektir. 

Türkiyenin ihracat durumu : 

1958 de 56 000 ton, 80 
ma ihraç fiyatı 1 dolar 42 
•kuruş, 

1959 da 52 000 ton, 66 
ma ihraç fiyatı 1 dolar 27 
kuruş, 

1960 da 63 000 ton, 66 
ma ihraç fiyatı 1 dolar 5 
•kuruş, 

1961 de 107 bin ton, 108 milyon dolar, 1 dolar 
1 sent, 909 kuruş, 

milyon dolar, ortala-
sent ve karşılığı 526 

milyon dolar, ortala-
sent ve karşılığı 733 

milyon dolar, ortala-
sent ve karşılığı 945 
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1962 de 57 bin ton, 82 milyon dolar, 1 dolar 

44 sent, 12 lira 96 kuruş, 
1963 te 31 bin ton, 55 milyon dolar, 1 clolâr 

77 sent, 15 lira 93 kuruş, 
1964 te 43 bin ton, 63 milyon dolar, ortala

ma olarak 1 dolar 48 sent, 13 lira 32 kuruş. 
1964 piyasası hâlâ devam etmektedir. Son al

dığımız rakamlara göre ihracatımuz 63 bin tonun 
üzerine geçmiş bulunmaktadır. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu rakamları 
verdikten sonra şimdi hükümetlerin takilbetmdş 
olduğu politika üzerinde bir nebze durmak isti
yorum. 

İnönü hükümetlerinin takibetmiş olduğu po
litika : Hepinizin bildiğiniz veçhile 5 Yıllık Kal
kınma Plânımızda % 7 kalkınma hızını hedef ola
rak almıştık; ama bunun yanında hızlı kalkınma 
ile beraber sosyal adaleti sağlıyabilmek prensibi
ni de en büyük hedef olarak 5 Yıllık Kalkınma 
Plânımızda ele almış ve'tnönü hükümetleri bu
nu tahakkuk ettirebilmek için büyük gayretler 
sarf etmişlerdir. Bir taraftan işçi haklarını te 
minat altına alabilmek için işçi lehine kanunlar 
yürürlüğe konur ve tatbik edilirken diğer taraf
tan Türkiye nüfusunun % 69 unu teşkil eden 
geçimini topraktan sağlıyan köylü ve müstahsil 
kütlenin gelirini artırabilmek, emeğini değerlen
direbilmek için büyük tedbirler üzerinde dur
muştur. Bunların en başlıcası uzun vadeli ve en 
müessir tedbir olarak Toprak Reformu kanun 
tasarısını huzurunuza getirmiştir. Bunun yanın
da kısa vadeli tedbir olmak üzere ve süratli ne
tice alınacak tedbir olmak üzere müstahsil mal
larının değerlendirilmesi prensipleri üzerinde, 
esaslar üzerinde durmuş ve başarılı sonuçlara 
varmıştır. Bilhassa ihraç mallarımızda köylünün, 
müstahsilin emeğinin heder olmasına âmil olan 
faktörlerin başında iç ve dış pazarlardaki spe
külâsyonlar gelmektedir. İnönü Hükümetleri al
mış oldukları tedbirlerle iç ve dı§ pazarlardaki 
spekülâsyonları önlemek suretiyle asıl müstahsil 
kütlenin emeğinden büyük hisseyi alması giıbi 
büyük bir imkânı temin etmişlerdir. Bu nasıl 
oldu? Bu yetiştirdiğimiz zirai mahsullerde bil
hassa ihraç metaı olan mallarda taban fiyatlar 
tesbdt etmek suretiyle fiyat iç pazarlarda bu ta
ban fiyatın altına düşürmemek için müdahale 
mubayaaları yapmak ve ortak dışı kooperatifler 
vasıtası ile ortak dışı mubayaalar yapmak yolun-
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da tecelli etmiştir. Ve tatibik edilen bu politika-
nm neticesinde kuru üzümden kuru incire tutun 
da fındık ve diğer bütün ihraç inallarımıza ka
dar müstahsilin hiejbir devirde eline geçmiyen 
bir değer kazanmak suretiyle yüzü gülmüştür. 
Ancak, inönü Hükümetleri iktidardan ayrıldığı 
günden beri şu üç aylık devrede bilhassa Te
kel Bafkanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi mesuliyet 
mevkilerini elinde bulunduran Adalet Partisi
nin liberal politikasının tatbikatı müstahsil mal
larının fiyatlarının yarı yarıya düşmesine âmil 
olmuş ve bu bilhassa tütünde, diğer mahsuller
de müstahsilin perişanlığını mueibolmuştur. Ta-
kibedilen bu politika hakikaten Sayın Alican'-
ın iğnesine lüzum, kalmadan mevhum balonun 
üç ay zarfında patlamasına âmil olmuştur. (Or
tadan alkışlar)' 

Pek muhterem arkadaşlar, inönü Hükümet
lerinin bu politikasını izah ettikten sonra 1964 
yılı ekici tütün piyasasında neler olduğunu izah 
etmek için şimdi bunun üzerinde durmak iste
rim. 1064 yılı mahsulü tütün piyasası ilk ola
rak 25.Şubat tarihinde Sayın Topaloğlu tara
fından Ege'de açılmıştır. Pek muhterem arka
daşlar, bu tütün piyasalarının kendine has bir 
özelliği vardır. Yıllardan beri alıcı ile ekici ara
sında bir mücadele olarak cereyan etmekte ve 
bilhassa sermaye bakımından, malî güç bakı
mından, müessir kredi imkânları bakımından 
çok zor, güç durumda olan müstahsil 12 ayda 
değil 14 ayda meydana getirdiği mahsulünü 
biran evvel elinden çıkarmak zorunluğu ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. Bu hava ile Ege'
de piyasalar açıldığı gün müstahsil gerek Te-
kel'e gerek tüccara malını biran evvel satabil
mek için âdeta hücum etmektedir. Uzun yılla
rın bir neticesi olarak da ilk gün verilen fiyat
lar sonraki günlerde daima düşme temayülün
de olduğu için, müstahsil ilk günlerde malını' 
değerlendirme yoluna gitmekte ve psikolojik 
olarak sonraki günlerde daha ucuza satacağım 
endişesi içinde bulunmaktadır. Ama, son, üç 
yılda inönü Hükümetleri zamanında Tekel Ba
kanlığının Tekel Genel Müdürlüğünün Hükü
met politikası olarak, almış olduğu tedbirler 
neticesinde müstahsılda emniyet uyanmış, pi
yasalar emniyete kavuşmuş ve müstahsil sonu
na kadar piyasalarda malının değer pahasını 
bulma imkânına kavuşmuştur. Ancak bu piya-
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şada baş fiyat olarak 13 lira 26 kuruş tesbit 
edilmiş; fakat Tekel müessir bir destekleme 
mubayaası yapmadığı için, bu rakamlarla ifa
de edilmesi hiçbir kıymet ifade etmez, ilk gü
nü piyasaya bir emniyet getirmediği için 13 
lira 25 kuruşluk fiyatlar sembolik olarak kal
mış ve tüccarın d liradan yukarıya geçmediği 
baş fiyatlar Tekelin bu tutumunu gördükten 
sonra birdenbire aşağıya yuvarlanmaya başla
mıştır. iki, üç gün içinde maliyet fiyatı olarak 
Tekel Bakanlığının ]&64 yılında tesbit'.ettiği 
610 kuruşun altına yuvarlanmıştır. Bu hâdise 
acaba neden böyle oldu? Bu hâdise bir tedbir
sizlik, bir beceriksizlik, bir tecrübesizlik eseri 
mi? Hayır arkadaşlar, bu tamamen bilerek tat
bik edilmiş olan bir politikanın neticesidir. Bu 
demin de arz ettiğim gibi Adalet Partisinin li
beral politikasının insafsızca müstâhsil üzerin
de tatbikinden başka birşey değildir! Bakın, 
Sayın Tekel Bakanı Ege tütün ekici piyasasını 

açarken vermiş olduğu konuşmasında bu.politi
kayı şu cümlelerle gayet güzel dile getirmek
tedir. Şöj'le söylüyor: «Tekel idaresince Dev
let adına yapılacak olan mübayalarda, tatbik 
olunacak sistemde herşeyden evvel yerli ya
bancı alıcılara karşı zorlu bir rakip olmaktan 
ziyade mâkul bir desteklemenin anlayışlı, yar
dımcı, müşvik havası hâkim olacaktır.» Elbette-

• ki piyasaya bir rakip olarak girmediğiniz, mü
essir bir destekleme yapmadığınız ve bu sözle
ri de bir politikanın tatbiki olarak radyoda 
ilân ettiğiniz, bu sözleri- söylediğiniz zaman el
bette ki, piyasa çok aşağılara yuvarlanacaktı. 
Nitekim böyle olmuştur. 

5 liranın altına düşmüş ve bugün 50 kuru-. 
şun altında çok satışlar olmakta hattâ müstah
silin elinde de bir miktar tütün kalmış bulun
maktadır. Elimizde birçok vesikalar var. Sayın 
Tekel Bakanı konuşmalarında 6 liradan aşağı 
bâzı zaman 4 liradan aşağı tütün satılmıyaca-
ğını ifade ettiler ama elimizde birçok vesika
lar vardır. Bir tanesini arz edeyim: 1 624 kilo 
tütün 550 kuruşa satılmış, 136 kilosu beş.kuru
şa satılmıştır. 136 kilo tütünün değer bedeli 
680 kuruş olmuştur. Burada bir hesap vardır. 
Yalnız bu müstahsilin banka ve kooperatife 
olan borcu 5 336 lira tutmaktadır. Eline geçen 
paranın yekûnu ise sekiz bin lira civarındadır. 
Bankadan temin edilen borçlar % 20, müstah-
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silin ihtiyacının % 20 si civarında olduğunu 
kabul ederseniz, bu durumda olan müstahsilia-
rm ne kadar müşkül ve perişan durumda oldu
ğunu gayet kolaylıkla isbat etmek mümkündür. 
Bugün Ege'de ve diğer tütün bölgelerinde bu 
facia devam etmekte ve işlenmektedir. Sayın To-
paloğlu muhtelif müdafaa tarzlarını bulacak 
bunları da konuşacaktır. Ama piyasaların ger
çek durumu şu arz ettiğim manzaradan başka 
değildir. Şimdi çok sorulan bir suali de ve bil
hassa tütün bölgelerinde yapılan bâzı propogan-
daları da buradan cevaplandırmak isterim. 

Üçüncü İnönü Hükümeti bu piyasayı açsay
dı ne olacaktı? Bu çok söylenmekte ve bunun 
propagandası yapılmaktadır. 

22.5.1966 O :1 
Tekel Bakanlığının yazdığı yazı, gerekse Maliye 
Bakanı o zamanki Sayın Ferid Melen'in yazmış 
olduğu yazı hep birlikte müzakere edilerek ne
ticeye varılmıştır. Bu şöyle tesbit edilmiştir. O 
zamanki Gümrük ve Tekel Bakanımız Sayın Yü
celer 15 .. 1 , 1965 tarihinde yazdığı yazıda şun
ları ifade ediyordu. Bu sen eki rekolte 175 mil
yon kilodur. Ve tütün randımanı yani tütün 
değeri ve kalitesi geçen yıl yüzde altmış iken bu 
yıl yüzde 48 olarak teşekkül etmiştir. Geçen 
sene Türkiye ortalama fiyatı ise 908, 909 kuruş
tur. Binaenaleyh bu seneki rekolte fazlalığı ran
dıman düşüklüğünü nazara alarak geçen seneki 
fiyatlarda bir miktar düşürülme zarureti vardır. 
Ve ihraç fiyatları da bu seneki rekoltenin bir 
dolar 50 sent civarında teşekkül etmesi muhte
meldir. Binaenaleyh, buna göre iki alternatif 
teklif etmektedir. 

. Birisi ortalama fiyatın 7,5 liradan teşekkü
lü; ikincisi ortalama fiyatın 8,5 liradan teşek
külü. Eğer ortalama fiyatın 7,5 liradan teşekkü
lünü kabul ederseniz bana - asgari 94 milyon 
kilo tütün almak zaruretinde olduğum için -
705 milyon lira finansman imkânı sağlamak zo
rundasınız. Yok, ortalama fiyatın 8,5 liradan te
şekkülünü kabul ederseniz, 799 milyon lira fi
nansman imkânı sağlamak durumundasınız, de
miştir. 

Pek. muhterem arkadaşlarım, iktisadi kurul
da demin arz ettiğim Gümrük ve Tekel Bakanı
nın yazısı-ve Sayın Melen'in yazıları tetkik edil
miş ve neticede Anayasanın 52 nci maddesi zirai 
mahsullerin değerlendirilmesi hakkında konmuş 
olan çok kıymetli maddesi, Beş Yıllık Plânın il
kesi ve inönü Hükümetlerinin müstahsil malla
rının değerlendirilmesinde takibettiği politika 
esas olarak alınmak suretiyle geçen sene 906 -
909 kuruş civarında teşekkül eden ortalama fi
yatın çok aşağı gitmesinin uygun olmıyacağı 
mütalâa edilerek 8,5 lira olarak teşekkülü kara
rma varılmış ve bilâhara Gümrük ve Tekel Ba
kanımız Bakanlar Kurulundan da tasvip gören 
bunun neticesinde fiyatları tesbit etmiştir. Ta
biî o zaman için bu fiyatlar bizce meçhuldü, 
ama, şimdi öğrenmiş bulunuyoruz. Baş fiyat, bi
rinci kalite tütünün fiyatı 13 lira olarak ki, Sa
yın Topaloğlu yüksek fiyat politikası takibetti-
ğimizi her zaman ifade ettiği halde kendisi 13,25 e 

Pek muhterem arkadaşlarım, bunu hiç bizim 
ispat, etmemize lüzum yok. Üç senedir tatbik et
tiğimiz piyasalar müstahsilin gözü önünde ce
reyan etmiştir. Ve müstahsil üç şene büyük 
memnuniyete ulaşmıştır. Yalnız İzmir'deki ga
zeteleri açıp okumak bunların kâfi delili ola
caktır. Yalnız o zamanki muhalefet ve bugün
kü iktidarı tutan gazeteler dahi İnönü Hükü
metlerinin tütün piyasalarından memnuniyeti
ni ama bugünkü Hükümetin tütün piyasasın
dan ademi memnuniyetini ifade etmişlerdir. 
Şimdi, bu milletin gözü önünde cereyan etmiş
tir. Ama biz olsaydık ne yapacaktık? Bunu da 
izah etmek isterim. 

Peki muhterem arkadaşlarım, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı, bu dosyalar Sayın Bakanın 
elindedir, 15 . 1.. 1965 tarihinde Başbakanlığa. 
Ticaret Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına bir 
yazı yazarak 1964 ekici piyasalarının ve bu pi
yasalarda takibedilecek fiyat politikasının tesıbi-
tini istemiştir. Bu arada Sayın Topaloğlu muh-

. telif konuşmalarında Senatoda ve Bütçe Ko
misyonunda ve basındaki beyanlarında Sayın 
Ferid Melen'in bir yazısını ele alarak bizim de 
fiyat politikası hakkında bugünkü tutumu tut
mamız gerektiği yolunda bâzı deliller ortaya 
sürmek istemektedir. Ama Maliye Bakanlığı dai
ma memleket ekonomisi bakımından, Merkez 
Bankasının rezervleri ve paranın süratle dön
mesi bakımından, her zaman her bakanlığa bu 
gibi yazılar yazmaktadır. Ama asıl olan Bakan
lar Kurulunda, İktisadi kurulda bu yazılar tef
rik edildikten sonra tesbit ve tatbik edilen poli
tikadır. Bu iktisadi kurulda gerek Gümrük ve 
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çıkarmak suretiyle tatbik etmiştir. Biz ikinci 
kalite tütüne 12 lira değer vermişiz, geçen sene 
12,5 liraydı, 12 lira değer vermiş Sayın Yüce
ler ve onun Tekel Umum Müdürü. Ve üçüncü 
kalite tütüne geçen senenin 10 lirasına muka
bil bu sene 9,5 lira; dördüncü kalite tütüne ta
ban fiyatı olarak 6,5 lira verilmişti. Bunun bi
rinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kalite tütünlerin 
miktarı ne olduğuna dair rakamlar vardır. Bun
ların açıklanması belki uygun değildir. Ben 
açıklamıyorum. Mesuliyet mevkiinde olan arka
daşımız lüzum görürse açıklarlar. Bu fiyat te
şekkülüne göre, bu sisteme göre, tütün randı
manlarına göre, kalitelerine göre bizim ortala
ma fiyatımız 8,5 lira olarak teşekkül ediyordu 
ve bunun finansman karşılığı da bâzı yollarla 
:emin edilmişti. 

Şimdi Sayın Bakan Senatodaki konuşmala
rında «Ben de bu dosyayı koltuğuma aldım, 
gittim. Bunu tatbik ettim» diyorlar. Hakikaten 
biz kendisine güzel bir eser bırakmıştık. Bunu 
tatbik etseydi bugün ne ekicinin düştüğü peri
şan durum, ne Adalet Partisinin düştüğü güç 
durum olurdu ve ne de kendisine daima sempa
ti'beslediğim, kabiliyetine çalışkanlığına Meclis
te şahidolduğum değerli bir ankadaşıım bugünkü 
hale düşmezdi. Ama bu bizim bıraktığımız eser 
tatbik edilmemiştir. Çünkü burada Sayın Yüce
ler'in açmaya muvaffak olamadığı 15 Şubatta 
hazırladığı konuşma metni vardır, o konuşma
sında demin size izah ettiğim liberal bir görü
şün ifadesi olan Sayın Topaloğlu'nun konuşma
sından tamamen farklı olarak tüccara karşı müş
fik, mutedil davranmak yerine onun konuşma
sında, bu sene idare ihtiyacı için mubayaa ya
pacağız, ve müstahsilin değer bedelini alabilme
si için de sonuna kadar destekleme mubayaası 
yapacağız diye kendisine nasibolmıyan bu açık 
konuşmasını hazırlamış bulunuyordu, işte bu 
iki ayrı politikanın, bir tarafta liberal bir gö- I 
rüş - başka şeylere hamletmiyelim, birbirimizi 
aldatmaya çalışmıyalım - açıkça bu iki görüşün I 
tatbikinden doğmaktadır. Birisi liberal bir görüş 
birisi devletçi bir görüş. Birisi piyasanın tüc
carla müstahsili karşı karşıya bırakılarak ken- I 
diliğinden teşekkül etmesi politikası ki bunu Ti
caret Bakanının ağzından da. dinlemekteyiz, di
ğeri ise spekülasyonlan önliyerek, 'müstaihsıla 
hakiki değerini verebilmek için müdahaleci, | 
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I devletçi bir politikanın tatbikinden doğan bir 

neticedir. Eğer bizim politikamız tatbik edilsey
di ifade ettiğim gibi ortalama fiyatlar 850 ku
ruş civarında teşekkül edecek, ihraç fiyatının 
13. lira civarında teşekkül etmesi muhtemeldi ve 
müstahsıldan alım fiyatlarına göre Tekel Ba
kanlığımızın % 12 bir fire, bir miktar kâr ve 
saire tanımak suretiyle tüccarın masrafım da 

ı 125 kuruş kabul ederek aşağı - yukarı 2 - 3 lira
lık bir masraf buna ilâve ettiğiniz takdirde 12 -
13 lira civarındaki bir ihraç fiyatından tüccar 
da memnun olmak durumunda olacaktı. Ama 
şimdi 4 lira, beş lira daha katî rakamlar elimiz
de değil, ama böyle görünmektedir, 4 lira, 5 lira 
civarında teşekkül eden ortalama fiyat olarak, 
bir tütün piyasasında % 12 fireyi, 125 kuruş 
masrafı hesapladığımız zaman 6 - 7 lira civarın
da işlenmiş tütün mal olacaktır ki; 12 - 13 lira 
civarında satış, ihraç imkânı doğduğu zaman 
aradaki kâr farkını sizler hesaplıyabilirsink. 
Bu, her mahallede yeniden bir milyoner yetiştir-, 
inek politikasının karşımıza tekrar gelmiş ol
duğunu gösteren en güzeF delil ve vesikalardan 
birisidir. Ama çok şükür, bunun karşısında mü
cadele edecek grup var. Bunun karşısında mü
cadele edecek sağ duyu sahibi insanlar bu Par
lâmento içinde çok fazlasiyle mevcut bulunmak
tadır. 

Şimdi önemli başka noktalara geçiyorum. 
Geçen yıl bütçeleri tenkid edilirken, bu yıl red
dedilen bütçemizin Senatodaki tenkidi sırasın
da Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Şevket Bu-
ladoğlu, bu defaki bu bütçenin müzakeresinde 
Sayın Manisa Senatörü Refik Ulusoy ve bizzat 
Bütçe Komisyonunda ve Senatodaki konuşma
larında Sayın Bakan 1962 - 1963 yıllarında bi
zim yüksek fiyat politikası tatbik ettiğimizi 
iddia etmişlerdir. Ve bugün istihsal fazlalığı
nın, ihraçtaki güçlüklerin bu politikadan doğ
duğunu; yani siz müstahsıla fazla para verdi
niz, bu sebepten istihsal arttı, onun için yan
lış bir politika tatbik ettiniz diye iddia etmek
tedirler. 

Arkadaşlar, müstahsıla, yetiştirdiği malm 
değer pahasını vermek elbetteki istihsalde kam
çılayıcı bir rol oynar. Bunu kimse inkâr ede
mez. Ama bunun başka faktörleri de vardır. 
Bunları da izah edeceğiz. Fakat bizim yüksek 
fiyat politikası tatbik edip etmediğimizi bilmek 
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için evvelâ dış piyasaların durumunu bilmek 
lâzımdır. Bütçe Komisyonunda bu politikasını 
izah ettikten sonra Sayın Bakana bir suâl tev
cih ettim. Çünkü bizim fiyatlarımız bize ra-
kibolan, Şark tütünü tipi tütün yetiştiren mem
leketlerin fiyatlarına göre rekabet fiyatları te
şekkül eder. 1963 yılında Bulgaristan'ın, Yu
nanistan'ın ve Yugoslavya'nın fiyatları nedir 
diye, ihraç fiyatları nedir diye kendilerine sual 
sordum. Bana verdikleri cevapta «bu fiyatlar 
Ticaret Bakanlığınca bilinmektedir, Tekel Ba
kanlığınca bunlar bilinmez, bizde mevcut de
ğildir» dediler. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
çıkacaksınız, yüksek fiyat politikası takibetti-
niz diyeceksiniz, sonra dünya fiyatlarını bilmi-
yeceksiniz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Ama 
şimdi ben size gerçeği arz edeyim; Sayın Ba
kana mehazını da ifade edeyim. OECD her yıl 
bültenler neşreder. 1963 istatistik bülteni neş
rederek OECD veya bağlı bütün memleketlerin 
ihraç, ithal durumlarına dair gayet sıhhatli ra
kamlar vermiştir. Bu rakamlara göre 1963 
Ocak - Aralık itibariyle 1963 yılında Yunanis
tan 61 92 ton tütün ihraç etmiş; mukabilinde 
118 milyon 105 bin dolar gelir sağlanmıştır. 
Ortalama fiyatı bir dolar 91 senttir. Yugos
lavya ise .17 026 ton ihraç etmiş; 30 milyon 206 
bin dolar gelir sağlamıştır. Ortalama fiyat 
1 dolar 77 senttir. Yukarda verdiğim tablo
larda biraz evvel sözlerime başlarken arz et
miştim, Türkiye'de 1963 tc ihraç edilen 1962 
tütünlerinin ortalama maliyet fiyatı, müstahsıl-
dân mubayaa fiyatının 11,76 kuruş'" olduğunu, 
Türkiye'de ihraç ortalamasının ise 1 dolar 77 
sent, yani 15 lira 93 kuruş civarında teşekkül 
ettiğini ifade etmiştim. Şimdi ekiciye fazla pa
ra verdin diyen bu sayın sözcüler ne demek is
terler? Dünya piyasası bu seviyede. Belki Yu
nan tütünlerinden daha geri değiliz. O seviye
deyiz. Ama ticarette biraz onlara göre hünerli 
değiliz. Ama dünya piyasası, bizim Şark tü
tünlerimizin piyasası, 1 dolar 80"sent, 1 dolar 
91 sent civarında teşekkül etmiştir. Şimdi biz 
yüksek fiyat politikası takibetmiyeceğiz diye, 
dünya fiyatları bu seviyede teşekkül etmeş iken 
daha aşağı bir fiyatla ihraç mı yapmalıyız? 
Böyle bir şey olamıyacağını hepiniz kabul eder
siniz. Bu fiyattan ihraç etseydik de müstah-
sıla az para mı verseydik? Aradaki paranın 
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kime gideceği tabiî hepinizce malûm. Böyle bir 
politikanın tatbik cdilmiyeceğini dünya fiyatla
rı bu olduğuna göre bizim 1962 - 1963 de müs-
taihsılm malını değerlendirmek için takibettiği-
miz politika hem müstahsilin yüzünü güldüre
cek hem de realitelere uygun olacak bir sistem
den başka bir şey değildir. Rakamların dili 
bize bunu ifade etmektedir. Yok, biz fazla fi
yattan ihraç edelim, aradaki fark alıcının ce
binde kalsın deniyorsa bizim kitabımızda, bizim 
politikamızda böyle bir şey yazmamaktadır ar
kadaşlar. (Ortadan bravo sesleri) Biz sosyal 
adaleti gerçekleştirmek için elbette yüzde 69 
olan Türk köylüsüne, Türk müstahsılma hak
kı olan değeri vermek mecburiyetindeyiz. Bun
ları bizim hükümetler tatbik edecektir. Bun
dan sonraki hükümetler de tatbik etmeye mec
bur olacaktır. (Ortadan bravo sesleri) 

Şimdi neden fazla istihsal oldu? Pek muh
terem arkadaşlarım, demin arz etmiştim. Ma
lın değerlenmesinde ekicinin, istihsal gücünün 
artmasına tesiri olduğu muhakkaktır. Bunu 
kimse inkâr edemez. Ama bu istihsal artışının 
başka sebepleri de vardır. Bu tezin aksini id
dia eden arkadaşlardan rica ediyorum. 1963 -
1964 icra plânlarını tetkik buyursunlar. Bu 
icra plânlarında şu esas ele alınmıştır. 1962 
yılında maviküf hastalığı Türkiye'ye geldi ve 
o sene tütün mahsulümüzde % 30 bir tahribat 
yaptı. Bütün mütehassıslar dediler ki; her tür
lü mücadeleye rağmen maviküf hastalığını ön
lemenin, kökünü kazımanın imkânı yoktur. Bi
naenaleyh biz her yıl bu maviküfü önleyince-
ye kadar plânda hedef güttüğümüz tütünü is
tihsal edecek saha genişlemesini yapmaya mec
buruz tütün mütehassıslarının ifadesi budur. 
Bu 1963 - 1964 icra plânında yerini bulmuştur. 
Şimdi burada şu ifade edilmiştir. 1963 - 1964 
de 135 bin ton tütün istihsali hedef alınmıştı. 
1965 te de 145 bin ton hedef alındığı gibi. Ama 
bunu temin edebilmek için maviküf tahribatı 
yüzde 15 - 30 dan aşağı mücadele suretiyle dü
şürülebilir. Mütehassıslar mücadele ile yüzde 
10 - 15 önlenebileceğini hesabederek istihsal 
ekim sahasını yüzde 15 - 20 nisbetinde 135 bin 
tonluk istihsale rağmen genişletilmesini yani 
135 bin tona göre arazinizi hesafoedeeeksiniz, 
buna göre % 15 - 20 da'ha fazla ekime imkân 
vereceksiniz. Bu icra plânında yazılmıştır. 
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Ama Hükümetle müstahsil el ele, teknisyenler 
el ele vererek hakikaten iyi bir mücadele ver
mek suretiyle maviküfün diğer memleketlerde 
olmadığı bir şekilde önlenmesine muvaffak 
olunmuştur. Hava şartları müsait gittiği için 
istihsal hakikaten fazla olmuş ve fazla olduğu 
için de randımanda düşüklük olmuştur. Bu, hat
tâ pancar politikasında da aynı şey olmuştur. 
Hesapladık 1964 de 600 bin ton şeker istihsalini 
plâna koymuştuk. Ama hava şartlarının mü
sait gitmesi, pancarın içindeki şeker nisbeti-
nin geçen yıllara nazaran fazla olması, 600 bin 
tonu hedef almışken, 730 bin tonluk istihsale 
yol açmıştır. Zirai ürünlerde, daima bu, hele 
bizim memleketimizdeki gibi ziraati geniş şekil
de hava şartlarına tabi olan memleketlerde bu 
farklar daima olacaktır ve bunun için olmuş
tur. Ama bunun çareleri yok mudur? 

Pek muhterem arkadaşlarım, tütün piyasasın
dan evvel, bizim karşımıza başka bir mesele geldi; 
fındık meselesi. Türkiye'de 110 bin tondan fazla 
istihsal yapıldığı vâki değildir. Ama, geçen yıl 
175 bin tonluk bir istihsali bizim önümüze getir
diler. Türkive'de şimdiye kadarki istatistikler gös
teriyor ki, 100 bin tondan bin ton fazla dışarıya 
satmamıza imkân yoktur. Ama bu tütünden de 
zordur. Tütüne yeni mahreçler bulabilirsiniz, 
biraz gayret ederseniz. Ama fındıkta, yedirmeye 
alışmadıkça bu sahayı genişletmeye imkân yok
tur. Buna rağmen Halk Partisi Hükümetleri ted
bir bulmuştur ve 450 kuruştan bir kuruş aşağı
ya düşürmemiştir. Ama bilâhara piyasanın 200 
milyon kilo civarında olduğu meydana çıkmış, 
25 milyon kiloluk, 20 milyon kiloluk rekolte için
de bir mubayaa tatbiki gerekirken, 100 milyon 
liralık bir ek finansman gerekirken bu finansma
nın sağlanmadığı gibi demin arz ettiğim liberal 
politika neticesinde bugün fındık fiyatları da 
aşağıya yuvarlanmıştır. Demek ki, tedbirler alı
nabilir. Yeter ki, müstahsili korumak kararında 
olan Hükümetler bu politikanın tatbiki suretiyle 
çarelerini bulabilsinler ve bunlar üç sene zarfın
da muhtelif güçlüldere rağmen tatbik edilmiş 
olan usullerdir. 

Bir diğer nokta Sayın Bakan bir basın top
lantısında daha ilk günlerde ortalama fiyatın 
850 kuruş olarak teşekkül edeceğini ifade ettiler. 
Sonra bu fiyatı terk ettiler. Diğer konuşmaların
da bunu bıraktıklarını müşahede ediyoruz. Şim-
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di diyorlar ki; geçen sene dönüm başına 470 
lira düşüyordu. Bu sene 477 lira düşmektedir. 
Yani bu sene müstahsilin eline daha fazla para 
geçmektedir gibi bir sistem kurdular. Kendileri
ne şimdiye kadar bu fiyatları nereden buluyor
sunuz diye sualler tevcih ettik. Bunu gerek ko
misyonda sorduk. Gerekse bu beyanlarından 
sonra 16 . 3 . 1965 tarihinde muhtelif arkadaş
larımız, milletvekili arkadaşlarımız sorular sor
muşlardır, Sayın Bakandan. Sayın Osman Sab-
ri Adal sormuştur, Sayın Balıkesir Milletvekili 
Tiritoğlu, bendeniz, Şeref Bakşık, Ziya Hanhan 
gibi daha birçok arkadaşlarımız bu rakamlar üze
rinde ve tatbik edilen politikaya bir vuzuh olması 
ve aslen, Sayın Bakanın beyanlariyle bu rakam
ların birbirine uygunluğunu temin edebilmek 
için ve bizim de içimizin rahatlamasını sağlıya-
bilmek için 16 . 3 . 1965 tarihinde sualler sor
du. Ama hiçbirine daha cevap almak mümkün ol
madı. Cevap verilmesi mümkün olmıyanlar, ya
hut da zararlı görülenler var ise bunlara cevap 
veremiyorum; çünkü durum sudur diye açıklıya-
bilirlerdi. Ama şimdiye kadar maalesef bu cevap
ları alamadık. Şimdi bu rakamlar elde olmadık
ça dönümde 4.77 lira gibi, bunun tatbikine im
kân olamaz. Bilhassa tesellümler yapılmadıkça, 
gerek Tekelin gerekse tüccarın teslim edip, gelip 
nakliye tezkeresini alıp tüccarın Tekele tescil et
tirmesi olmadıkça, Tekelin katı fiyatını tâyin et
medikçe bu rakamların katî olarak elimize geç
mesine imkân yoktur. Sadece ihtimali rakamlar 
üzerinde hepimiz konuşmaktayız. Bizim aldığımız 
rakamlarda mahallinde tütün birliklerinin tesbit 
ettiği rakamlar ve bazan müstahsıldan tek tek 
toplu olarak temaslarımızda bize vermiş oldukla
rı, bazan vesikalarla göstermiş oldukları rakam
lardan varmış olduğumuz neticedir. Şimdi Sayın 
Bakan buraya gelecekler, diyecekler: Geçen yıl 
siz 17 milyon kilo tütün almıştınız, ben bu sene 
40 milyon kilo tütün aldım, bu desteklemek değil 
mi? Bu sene siz 13 liradan piyasayı açacaktınız, 
ben 13 lira 25 kuruş yaptım. Sosyal sebeplerle di
yecekler ve belki alkışlarınızı da toplayacaklar
dır arkadaşlar. Ama haber vereyim alkışlarınız 
tütün bölgelerinde müstahsilin suratına bir tokat 
gibi şaklıyacaktır arkadaşlar. (C. H. P. sırala
rından, bravo sesleri.); (A. P. sıralarından «Si
ze öyle geliyor,» sesleri.) 

Şimdi, bir başka misal arz edeyim. (Sıralar 
arasında gürültüler.) 
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BAŞKAN — Devam buyurun efendim. Hati

bin sözünü kesmeyiniz. 
KADRÎ ÖZEK (izmir) — Yeni Asır gazete

sinin ne yazdığını söyleyin. 
BAŞKAN — Sayın özek, lütfen hatibin sözü

nü kesmeyin. (Gürültüler) Sükûnetle dinliyc-
lim arkadaşlar. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, heyecanlanmaya lüzum yok. Ben 
fikirlerimi arz ediyorum. Siz de gelirsiniz fikir
lerinizi söylersiniz, münakaşa ederiz. Ama... 

NÎHAD KÜRŞAD (izmir) — Bunlar fikir 
değil, demogoji... Seçimler yaklaştı... (Gürültü
ler) 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Ama, tü
tün bölgelerinde bu gerçekler söylenmekte, bunun 
üzerinde şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde, şiir
ler yazılmakta, köylü kan ağlamaktadır. Ege mil
letvekilleri buraya çıksınlar, bunu izah etsinler. 
Bunun aksi kanaatte olanlar söylesinler, arkadaş
lar. Her şey açık, meydandadır. (Soldan, gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Sonra söz alır, konuşursunuz. Hatibin sözlerini 
kesmeyin. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, Akhisar'dan bir misal 
vereceğim. Sayın Bakanın verdiği rakamları tek-
zibeden bir rakam vereceğim. Geçen sene 11,5 
milyon kilo tütün Akhisar'da istihsal edilmiş
ti ve bunun (karşılığında Akhisar'a giren pa
ranın yekûnu 119 milyon lira idi. Bugün Ak
hisar Tütüncüler Birliğinin yapmış olduğu he
saplara göre, 17,5 milyon kilo tütün istihsaline 
mukabil Akhisar'a ancak 100 milyon lira civa
rında bir para girebileceği hesaplanmaktadır. 
Yarın hakiki rakamları çıktığı zaman - Sayın 
Bakana rica ederim burada ihtiyatlı konuşsun
lar - haıkiki rakamlar çıktığı zaman burada ve
rilen rakamların hesabını vermek mesul bir 
insan için güç olur. 

Bir diğer nokta; bizim piyasayı niçin tehir 
ettiğimiz, Senatoda Sayın Bakan tarafından so
rulmaktadır. Şimdi demin arz ettim sözcüleri 
hattâ bugün mesul Bakan bizim karşımıza çı
karlar yüksek fiyat politikası tatbik ettiniz der
ler ve ihracedilmiyen bâzı tütünleri esasen bunu 
yalnız bu fiyat politikasına bağlamamak lâzım-
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dır, tüccar o seneki imkânları fazla görerek, 
fazla kâr edeceğini hesabederek 1962 de tekelin 
verdiği 'baş fiyatların üstünde çok fiyat vermiş
tir, burada tüccarın ileriyi görememekteki, iyi 
hesabedememekteki kusurlarını da nazarı dik
kate alınız. Masrafı gittikçe artmıştır, bugün 
ihrasüstü olmuştur. Ama hakikatte demin ver
diğim OICD rakamlarına göre ve bizim Tica
ret Bakanlığında mevcut rakamlara göre bir do
lar 77 sent civarında ihracat yaptık ve ortalama 
olarak daha fazla kâr beklediğimiz için bu ih
raçlar gecikmiştir. Şimdi sözcülerinizle diyor
sunuz ki, yüksek fiyat politikası takibettiniz. 
Piyasa açılmadan iki gün evvel bizim politika
mızı kırmızı oylarınızla tasvibetmediniz. Bu 
kırmızı oylarınızın içinde sözcülerinizin söyle
diği sözler, tenkidler ve onların nedenleri mev
cuttur. Senato'da kalkıyorsunuz, daha evvel 
yüksek fiyat politikası takibettiniz diye bizi 
tenkid ediyorsunuz. Biz aynı politikayı tatbik 
etmiştik. Ama tenkide uğramışız, kırmızı oyal-
mışız. Kaldı ki, finansman kaynaklarımız ara
sında Hazineye yatması icabeden ve 1965 büt
çesine bağlı olan tekelin gelirleri vardır. Bun
lar 600 milyon lira tutmaktadır. Bu nihayet 
iki Bakanlık arasındaki bir anlaşmaya göre tat
bik edilen bir usuldür. Bu 600 milvon lirayı 
tasarruf etmemize imkân yoktur. Elbette ki, 
tehire mecburduk. Sonra ayrıca ihracın yüzde 
beş, yüzde otuz kalemlerini teşkil eden bir ra
kamdır, ihraç yekûnumuzda. Bu politikayı ye
ni piyasa açmamak suretiyle, yeni Hükümete 
bırakmak suretiyle yeni Hükümetin haklarına, 
vazife1 erine hürmet etmiş bir vekil Hükümet 
olarak da biz vazifemizi yapmış olmanın ferah
lığı içindeyiz. O bakımdan biz bunu yapmaya 
mecburduk. Böyle mühim bir meselede bir çok 
tenkidler varken bu piyasayı bizim açmamıza 
imkân yoku. Kaldı ki, piyasanın türlü aksak
lıkları sebebiyle bunları düzeltebilmek için mü
essir bir Hükümete her zaman ihtiyaç duyul
muştur. Bir, iki gün sonra vazifeden ayrılacak 
olan bir Vekil Hükümetin böyle büyü'k bir po
litikayı tatbikde güçlük çekeceğini herhalde in
saf sahipleri kabul ederler. O bakımdan biz 
bir çok makul sebeplere dayanarak piyasayı 
tehir etmek mecburiyetinde kaldık. Ama bizim 
bıraktığımız eser tatbik edilseydi bugün bu 
tenkidlerin yeıine Sayın Bakana tebriklerimizi 
cunardık. 
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Şimdi sayın milletvekilleri, buraya kadar ta-

kibedilen tütün politikası, A. P. nin liberal >gö-
ıüşü ile, C. H. £. nin halkçı, sosyal adaletçi,, 
Devletçi görüşünün tatbikatından ne gibi so
nuçlar doğduğunu gözlerinizin önüne sermeye 
çalıştım. 

Şimdi alınması gerekli tedbirler üzerinde kı
saca durmak istiyorum: 

Yukardan beri kısaca arz ettiğim gibi, bu 
• sene, kabul ederim, tütün piyasaları Samsun'da 

bir ara iyi gitmiştir, memnun olmuştum. Ama 
şimdi o da bozulmuştur. Karadenizli arkadaş
larımız öyle ifade ediyorlar, ben gitmedim. 
Ama Marmara'da bizzat müşahade ettim, Mar
mara piyasası çok fena gitmektedir. 

Şimdi Ege'de alınması gerekli tedbirler üze
rinde duruyorum: Ege'de bir kısım tütünler, 
müstahsilin elinde kalmıştır, satılamamıştır. Bu
nun ıkati miktarını söylemeye imkân yök, ama 
satılamıyan tütünün mevcudolduğu da bir ger
çektir. Bir d« hakiki sermayesi olmadan piya
saya girip bilhassa piyasanın bugünkü duru
mundan istifade ederek geniş şekilde mubayaa 
yapan bir aracı tüccar vardır. Tahminime göre, 
kati rakamlar olarak ifade etmeye imkân yok
tur, 10, 15 milyon kilo civarında bunların elle
rinde tütün olduğu ifade edilir. Bunlar şimdi 
sermayesi oltmadığı için, büyük tüccar, ihra
catçı tüccar bunlardan, daha piyasada satıl
mamış tütün olduğu için tütün mubayaasını, 
bunlar ihracatçıya satacaklar, ihracatçı da al
mıyorum diyecek, daha düşük fiyatla alabill-
mek için. Bü durum karşısında geliyor müstah-
sıla daha evvel yaptığı mukaveleyi iade ediyor, i 
Şimdi bunlara bir tedbir bulunması elbette ki, j 
müstahsilin maUını değerlendirmeyi vazife ola
rak üzerine almış bulunan Tekel Bakanlığının 
görevidir. 10 - 15 milyon kilo tütünün akıbeti 
ne olacaktır, kalan kısmının âkibeti ne olacak
tır? Sonra bu durum karşısında Ziraat Ban
kasına tütün müstahsilimin bu seneki borçları
nın tecil edilmesi de bir zaruret olarak karşı
mıza çıkmış bulunmaktadır. 

Uzun vadeli tedbirler : Tütüncünün kaderini 
değiştirecek olan iki köklü tedbir üzerinde Inc'nü 
hükümetleri durmuştur. Bunlardan birisi... 

BAŞKAN — Sayın Erten, Heyeti Umumi-
yeye hitap buyurunuz efendim, lütfen. 

22.5.1966 O : 1 
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Sayın 

Bakandan bu tedbirleri rica etmiştim, özür 
dilerim efendim. 

Bunlardan birisi uzun yıllardan beri müs
tahsilin kendi parasından tahsil edilen % 5,113 
milyon lira kadar toplanmış olan bir para vardır. 
Bunun için uzun yıllardır müstahsil bekler. 22 
Şubat 1964 tarihinde yani Üçüncü Hükümet gü
ven oyu alır almaz bu kanun tasarısını Meclise 
sevk etmiştir. Bu kanun tasarısında hakikaten 
çok güzel hükümler vardır. Bilhassa hepimizin 
ıstırabını çektiğimiz, Sayın Tekel Bakanının 
da Senatodaki konuşmalannda bir daha piyasa
ları. Ankara'dan açmak nasibolsun^ temennisi
ne bende iştirak ederim, dediği sistemi tesis 
edecek bir tütün kooperatifleri kanun tasarısını 
biz Meclise sevk etmiştik. 

Bu tasarının 7 nci maddesinde bugünkü ip
tidai usulleri kaldırarak kurulan tütün satış 
yerlerinde tütünün açık artırma ile satılması 
sistemi tesbit olfunmuş, Hükümetin sevk ettiği 
tasasının 7 nci maddesinde tesbit olunmuş ve 
bu, pazarda yapılan satışları muteber sayma
mıştır. Bir de piyasada karaborsa satışları ve 
saire, denen satışlar vardır ki, bunlar müstahsil 
aleyhine çok kötü netice veren satışlardır. Bu 
tasarı tamamen bunu önlemekte, açık artırma 
suretiyle satışları sağlanmakta, bir piyasa açıl
masını beklememekte ve bittiği zaman bunu 
sağllamaktalır. Şimdi bu komisyonlardadır. Bu 
kanun esasen Hükümetimiz zamanında Meclise 
gelmiştir, biz muhalefet olarak bu kanunu des
teklemeye hazırız. Süratle komisyonlardan Mec
lis Umumi Heyetine geAsin ve müstahsilin ıstı
rabına bu sene hiç değilse bu kanunu çıkarmakla 
hem bir merhem süreriz, hem de politika yap
mamış oluruz. Şimdi, bir de tütün tekeli kanun 
tasarısı mevcuttur. Bu kanun Tekel Bakanlığın
da Sayın Mehmet Yüceler zamanında hazırlan
mıştı. Ve esaslarını da Yüceler arkadaşımız Sena
todaki müzakereler sırasında Senatoya açıklamış
tı. Bu kanun tasarısının, Bakanlar Kuruluna 
sevk edildiğini işitmekteyiz. Bu, kanun tasarısının 
da Meclise süratle gelerek geçmesi mümkün olur
sa hakikaten tütüncünün kaderi değişir ve bugün 
iktidar partisinde bulunan grupların da tütün 
müstahsilinin kaderini değiştirmek bakımından 
büyük hisseleri, payları olmuş olur. Bu şerefe iş
tirak ederler. Buna hep birlikte, elbirliği ile, tü-
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tüncüntin kaderini değiştirmek için Hükümet, ik
tidar partileri, muhalefet partisi olarak el bir
liği yaparsak muvaffak oluruz. Ve biz muhale
fet partisi olarak her iki kanunu desteklemeye 
gönüllü ve arzuluyuz. 

Bâzı arkadaşlarım, Karadeniz piyasasından da 
birçok misaller olduğunu, vasati fiyatın çok aşa
ğıya düştüğünü ifade etmektedirler. Ve buna 
Adalet Partili 'arkadaşların da iştirak ettiğini 
ifade ediyorlar. 

Şimdi netice olarak, birçok şeylerde zamanın
da tcnkidler olmuştur. Bugün tenkidler yapıyo
ruz. Ama sonunda köklü tedbirler alarak, biz ya
pıcı bir, muhalefet olarak; şunlar, şunlar aksak
tır, şunları düzeltiniz, şu politikanız yanlıştır, şu
nu şu istikamette düzeltiniz diye bu konuşmala
rımızda tedbirlerini de önünüze serdik. Şu iki 
kanunu da çıkarmaya muvaffak olursanız sizi te
min ederim ki Sayın Topaloğlu ilk defa sizi teb
rik edecek insanların içinde bulunacağım ve Mec
lise geldiğim günden beri duyduğum sempatiyi 
şu geçen hâdiselerden sonra hiç değilse kuvvet
lendirmeye ve yeniden tazelemeye imkân bulaca
ğım. Bu imkânı bana verirseniz hakikaten bahti
yar olacağımı ifade etmek isterim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Halk Partisi Gru
pu adına görüşmelerimizi ifade ettik. Bu tedbir
ler üzerinde hep birlikte .durursak memlekete hiz
met etmiş oluruz. Halk Partisi Grupu adına hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ali Dizman, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ALÎ DÎZMAN (To
kat) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, Büt
çesi üzerinde görüşmelerimizi arz edeceğimiz 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 30 Aralık 1931 tarih 
ve 1909 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Ekmek istisna edilirse en yaygın tüketim sa
hası bulunan istihlâk maddelerini elinde tutması 
ile geniş vatandaş kütlesinin günlük hayatında 
yeri olan hattâ yalnız Türk vatandaşlarının değil 
Türkiye'ye gelen ve giden yabancılarla dahi güm
rükler dolayısiyle münasebetten ve nihayet vası
talı vergilerin hemen tek toplayıcısı sıfatiyle Dev
let hayatının mühim bir unsuru bu Bakanlık 
gümrük ve Devlet inhisarları ile iştigal eder. 

Bakanlık faaliyetleri ve bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi normal sırasını bir tarafa bırakıp ak
tüel konu tütünden başlıyarak arz edeceğiz. 

2 2 . 5 . 1965 0 : 1 
Sayın Milletvekilleri. 
Tarihin derinliklerinde yaşamış insanlar gü

neş ve ateşe taparlarken mukaddes ateşlerinde di
ğer kokulu bitkiler mey anında yaktıkları ve bu 
vesile ile keyf verici hassasını keşfettikleri tütü
nün insanı bu kadar yakından ilgilendireceğini 
elbette ki, bilememişlerdir. Tütün hakkındaki bil
gileri ilk defa 5,5 asır evvel, Avrupa'ya getiren 
piskopos ve nihayet ilk tütünü Avrupalıya 1519 
da tanıtan gemiciler de bu inkişafı tahayyül ede
memişlerdir. 

Nihayet İngiliz ve Venedikli gemiciler vasıta-
siyle 1601 - 1605 yılları arasında İstanbul'dan 
Türkiye'ye girdiği sanılan tütün bugün müstah
sil, müstehlik ve Devlet yönünden problemlerle 
dolu bir konudur. 

Evvelâ sınai bir bitki olması dolayısiyle tarı
mın en müsmir bir çeşididir. Yalnız ekildiği top
rağın sahibine normal bir tarım ürünü çeşidinden 
biraz daha fazla gelir getirmesinden çok faydası 
dikiminden, kırımından, dizimine ve alıcısına tes
limine kadar insan emeği istemesi ekim mahalle-
rindeki insanlar için daimî bir iş kaynağı olma
sındadır. Sigara haline gelmeden ihracedilmesiııe 
rağmen alınması ile ihracı arasında yine de bir 
iş membaı olmakta devam eder. Bu bakımdan 
vazgeçilmez bir üründür. 

Kırım işinde özellikle köylü bayanlarımız ça
lışır. Kırım işi birçok yerde gece olur. Gündüz 
ev işleri çocukları ve zirai diğer işlerde çalışan
larımız yegâne dinlenme anları gecelerini de bu 
işte geçirirler. Bu hal normal olarak insanın ta
hammülü ötesinde bir hayat tarzıdır. Bu itibarla 
bu işte çalışanların kazandıkları para normal ça
lışmalarının karşılığından ziyade kaybettikleri en 
değerli varlık sıhhatlerinin mukabilidir. Bu se
bepledir ki, müstahsili himaye ve fiyat meselesi
nin apayrı bir özelliği vardır. 

Müstehlik bakımından doktorların ve hattâ 
din adamlarının kampanyalarına sık sık yapılan 
fiyat ayarlamalarının ruhi tepkisine rağmen vaz
geçmedikleri tiryakiliğin icapları ve bütçelerinde 
tuttuğu yer bakımından da ayrı bir ehömmiyeti 
vardır. 

Nihayet en büyük ihraç kalemlerimizden biri 
olması bütçeye Savunma Vergisi safi Tekel hâsı
latı vesaire adlarla getirdiği para bakımından da 
ayrı bir hususiyet taşır, 
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Sayın milletvekilleri, çok cepheli ehemmiyet 

arz eden tütünün ihraç müşkülâtı sebebiyle va
tandaş ve Devlet bakımından meydana gelen 
problemlerini iyi teşhis edebilmek için tarihî sey
rine bir göz atmak lâzımgelmektedir. 

B'zde tütünün 1854 yılma kadar ki devresi ye
tiştirilmesinin öğrenilmesi, iç. istihlâkinin yayıl
ması olarak vasıflandırılabilir. 

1854 Kırım Savası bir dönüm noktası olmuş
tur. Müttefiklerimiz İngiliz, Fransız ve îtalyan 
askerleri bu harbdeki geliş ve arkadaşlık vesile
siyle Türk tütününü tanımak fırsatını bulmuş
lardır. Türk tütünü sınırlarımız dışındaki şöhre
tini bu hâdise sebebiyle kazanmaya başlamıştır. 
1912 yılma kadar devam eden bu dönemde siga
ra denilince Türk tütününden yapılmış sigara 
akla gelmiştir. 

1912 yılından sonra Türk tütünü artık saf 
halde sigara imalinde kullanılmak yerine önce 
Amerika'da olmak üzere diğer Devletlerce ma
mullerinde çeşni olarak kullanılmaya başlamıştır. 
Bu devrede Yunanistan, Bulgaristan, Rusya ve 
Yugoslavya Türk tipi tütün yetiştirmeye başla
mışlardır. Bu günün problemlerinin ilk tohum
ları bu hâdiseler o gün için bir de£er ifade edeme
miştir. Süratle artan tütün istihlâki problemle
rin su yüzüne çıkmasına mâni olmuştur. 

Nihayet İkinci Dünya Savası ve bunu takibe-
den günlerde Yunanistan'ın içine düştüğü kriz, 
Bulgaristan'ın demirperde gerisine çekilişi bizi 
rakipsiz bıraktı, işte bu rakipsiz kalış bugünün 
müşküllerinin kaynağıdır. Kaliteyi unuttuk sade
ce istihsal artığına yöneldik. Nihayet plân hedef
lerini de aştık ve bir rekor kırdık. 

Nefasette birinci, geçmiş yıllara ait elimize 
geçirebildiğimiz istatistiki bilgilere göre ihraç ka
pasitesinde ikinci olduğumuz halde ihracı geliştir
mede 16 ncı sırayı işgal edebildik. 

Nitekim ve diğer azotlu bileşimler tütünün 
sertleşmesini ve tütün içenlerde boğaz yakma, fe
nalık, bulantı gibi hallere sebebolmaktadır. Pro
tein oranının yüksekliği ise tütünün kokusunu 
bozmaktadır. İşte Türk tütünleri ihtiva ettiği bu 
maddelerin nisbeti bakımından kalitelidir, özel
likle Samsun ve izmir tiplerinde günün konusu 
nikotin nisbeti düşüktür. 

Türk tipi tütün umumi dünya istihsalinin 
yüzde onudur. Biz ise bu miktarın yüzde otuzu
nu istihsal etmekteyiz. 

22 . 5 . 1985 O : 1 
Bu avantajlarımıza mukabil tütün kutup böl

geleri hariç her ildim ve toprağa intibak edebilen 
bu itibarla hemen hemen dünyanın her tarafında 
yetişebilen bir mahsuldür. Bu bir dezavantaj
dır. 

Tütünlerimizin en büyük kısmını Amerika sa-
tmalmaktadır. Tek bir memlekete bağlı kalmak 
durumun yarattığı aleyhe faktörler ise bir başka 
dezavantajımızdır. 

Amerika'da sigara fiyatları hemen hemen sa 
bit kalmaktadır. Bizde ise fiyat artışı az veya 
çok fakat daimîdir. Bu bir diğer dezavantajdır. 

Hemen kısa, kısa sıralayıverdiğimiz bu dıı 
rumlar üzerinde ihraç bakımından duracağımız 
konuların ne olması lâzımgeldiğini açık olarak 
göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1950 yılında müstahsıl-
lar, müstahsil birlikleri, sanayi odaları, tütün şir
ketleri, bankalar, tütün eksperleri, Türk Yüksek 
Ziraat Mühendisleri Birliği ve bakanlıklar tem
silcilerinden mürekkep bir Türkiye Tütün Kon
gresi toplanmıştır. 

İstihsale ait meseleler Tütün ve Tütün inhisa
rı Kanunu, iç pazarların düzenlenmesine ait me
selelerle, Türk Tütün Ortaklığı işleme safhasına 
ait meseleler ve nihayet müteferrik meseleler bu 
kongrenin konusu olmuştur. 

Bunlardan sadece istihsale ait meselelerin bir 
listesine tetkik edersek mevzuun şümulünü kolay
ca anlıyabiliriz. 

1. Ziraat usulleri, tohum, fidelik ve toplu fi
delik, fide ve tarla devrelerinde hastalıklarla mü
cadele, gübreleme, dikim, kırım, kurutma, muha
faza ve denkleme gibi cins ve kalite konuları... 

2. — Ekimo tahsisi uygun saha, mcvdli tah
dit, taban arazi, ekimi tahdit, tevsi veya menet
me esasları, mevzuata riayetsizlik halleri ve ta
kipleri gibi miktar ve saha konuları. 

3. — Maliyete müessir unsurlar, ekim.kredi
si, faiz haddi, ekicilere lüzumlu madde ve vası
ta! ann kolay ve ucuz temini gibi maliyet konu
ları. 

4. —• Tütün enstitüsü, tecrübe ve ıslah istas
yonları. 

5. — Ekici balyelerinin ıslahı, kanuni icap
ların yerine getirilmesi, çul ve dara. 

6. — Zirai sigorta. 
7. — Tütün ekiciliğinin meslek olarak tak

viyesi, 
8. — Dikkatli ekiciliğin teşviki. 
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9. — Tütün ekicilerinin teşkilâtlandırılması 

gibi konulardır. 

İşte kongre meselelerin bu kadar derinlik
lerine inerek en pratik ve en ilmî hal çarelerini 
araştırmış ve neticede bu zabıtların yayınlanma
sından belki de memleketimizde bu konunun en 
ihatalı bir kitabı, 154 sayfalık bir eser doğmuş
tur. Bııgüri için teklif edeceğimiz en emin yol 
gene böyle bir kongre toplıyarak meseleyi en 
ince teferruatına kadar inceliyerek, ilminden 
pratiğine kadar, her ilgilinin görüş ve bilgisin
den istifade ederek hal çarelerini etraflı ve ke
sin surette tesbit etmek olmuştur, Elbetteki bu 
arada tütün mahsulünün nebati yağ imalinde 
ve tütün saplarının selüloz sanayiinde kullanıl
mak istenmesi gibi talî ürünlerin değerlendiril
mesi de bu kongrenin teknik mevzuu olması 
icabeder. 

Sayın Milletvekilleri, Tekel Genel Müdür
lüğü 26 Mayıs 1941 tarih ve 4036 sayılı Kanun
la kurulmuş; katma bütçeli bir idaredir.' Bu 
kanunun 8 nci maddesine göre mamulâtm ne
faseti kontrol edilecektir, Bu hükme mukabil 
sigaralarımız yıl, ay değil belki her gün nefa
set değiştirmektedir. Kimi zaman sarılı • kâğıt 
içinde tütün bulamazsınız, kimi zaman okadar 
sert çıkar ki her nefes o kısacık sigara boyu 
mesafeden dumanı çekmek kudretini ihraz ede
mez. Bafra, kulüp gibi sigaralar değişmez bir 
münavebe ile bir defa rutubet geçirmez bir kâ
ğıtla muhafaza edilerek piyasaya çıkarılır ve 
ve hemen akabinde torba kâğıdı imalinde kul
lanılan kâğıt cinsinden bir kâğıda sarılmış va
ziyette çıkar. Tiryaki zevki her halde sadece 
içime ait değildir. Tiryakilik her şeyden önce 
bir alışkanlık ve devamlılıktır. İdare bu alış
kanlığa hürmet etmeye de .mecburdur. Çay 
için, içkiler için, özellikle rakı için de benzeri 
şikâyetlerde bulunmak mümkündür. Mamafih 
idarenin bu noktada bizden de dileği olması 
gerekir. 1954 yılı sonunda çıkarılan bir kanan
la idarenin döner sermayesi 300 milyon liraya 
çıkarılmıştır. Beş yıl sonra da bu miktarı artır
mak zarureti doğmuş ve 1960 yılında 750 mil
yon liraya iblâğ olunmuştur. Bugün yine aradan 
tam beş yıl geçmiştir. Bütçe Komisyonu rapor
törlüğüne göre sermayeyi 1 milyar 800 milyon 
liraya yükseltmek gerekmektedir. Ama vazgeçe
lim sermayeyi 2 milyara yakın bir meblâğa ulaş-
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tırmayı halen 750 milyon liranın tamamı öden
miş değildir ve 7424 sayılı Kanun her yıl bütçe
sine sermayenin tamamı ödeninceye kadar 50 
milyon lira para konmasını hükme bağladığı hal
de bu para verilmemektedir. Bu sene bütçesi ka
nununun 10 ncu maddesine de 7424 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin hükmünün uygulanıp 
uygulanmıyacağı hükmü konmuştur. Bu öyle 
bir müessesedir ki, milyarın üzerinde her yıl ge
lir getirir, ama biz getirdiğinin yirmide birini 
ona, daha fazla gelir getirmesini mümkün kıl-
mak üzere, veremeyiz. Bu hal tenkidlerimizde 
bize de yöneltilecek kısımların bulunduğunu gös
termektedir. 

Tütün mubayaası senenin ilân edilen muay
yen bir gününde başlamaktadır. Ekici ise bu tas
rihten çok evvel tütününü satışa hazır hale geti
rebilmektedir. Beklediği süre zararına işlemek,-
tedir. Bu durum muvacehesinde bu usulden sar
fınazar edilerek erkenden ve peyderpey, m aba
ya' merkezlerinde zaten bulunan bakım eksper
leri marifetiyle, tütün alımına başlanmanın 
güçlükleri yenilemez mi acaba^ 

. İdarenin kendi ihtiyacı dışındaki alımına 
destekleme mubayaası denilmektedir. Bu nam 
altında da idare bir kısım memurlarına pirim 
vermektedir. Bu primin miktarı ve kime ne ka
dar verildiği gizli tutulmaktadır. İdarenin hiz
metinde bulunup da prim alamıyan kimseler; 
«idarenin hizmeti bir bütündür, destekleme 
mubayaası ile ilgili olanlar dahi aynı miktarda 
çalışmaktadırlar, zaten bu işe kimin ne kadar 
hizmetinin ilâve olarak geçtiğini tesbit müm
kün değildir, kaldı ki bu da idarenin bir hiz
meti ve vazifesidir» demekte, daha kötüsü 
eğer prim alanlar bin lira 'almakta iseler bu 
miktar Ağızdan ağıza beş bin, on bin lira ola
rak dolaşmakta ve tahammül edilemez bir ada
letsizlik olarak vasıflandırılmaktadır. İdare 
mensupları arasında kapatılamaz uçurumlar 
açılmaktadır. Ahengin bozulması bir tarafa 
ganün birinde haricî bir tahrik, umulmadık 
olayların patlak vermesini intacedebilecektir. 
Tesbit edebildiğimiz kadarı ile bu sistem gizli 
bir nimet dağıtımı hüviyetinde görünmektedir. 
Âdil ve açık esaslara bağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri bakanlık bütçesi cari 
gideri 1964 yılında 44 872 015 lira iken bu sene 
44 828 753 lira ölar&k teklif edilmek suretiyle 
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cari giderlerde değil bir artış hattâ ehemmiyet
siz de olsa eksiliş temin edilmiştir. Komisyon ise 
bu miktarı 45 068 753 liraya çıkarmış bulun
maktadır. Buna rağmen geçen yıla göre cari gi
der artışı yüzde yarımdan daha aşağıdır. Tekel 
Genel Müdürlüğü bütçesi de aynı mahiyettedir. 
Geçen yılın 61 992 900 lirasına mukabil komis
yondaki arttınş da dâhil bu sene 62 931 501 li
radır. Artış nisbeti birbuçuk civarındadır. Her 
ikisi birlikte mütalâa edildiğinde Bakanlık ca
miası bütçelerinin cari gider artışı yüzde bir ci
varındadır. Plân hedefleri ve stratejisi cari gi
derlerde nüfus artışına uygun bir oranda % 3 
artışa cevaz verdiği halde Bakanlığın bu mikta
rın üçte iki altında kalarak cari gider artışını 
% 1 de tutabilmesi takdire şayandır. 

idari hatalar, organizasyon bozuklukları se
bebiyle kendisinden beklenilen iktisadi değeri 
yaratamadığı halde lüks ve israfa boğulan cari 
giderlerine dur diyemiyen teşekkül Ve idarelerin 
Çoğunlukta olduğu bir memlekette bütçeye en 
yüksek geliri sağlıyan bir idarenin bu tevazu 
ve anlayışı her türlü takdirin üzerindedir. Baş
ta Sayın Bakan olmak üzere bütün bakanlık ca
miasına huzurunuzda teşekkür ederiz. 

Uzun senelerdir zam görmiyen bir kısım D 
cetveline dâhil müstahdemin ücretlerine 50 - 100 
lira zam yapılmasını teminen bütçeye konmuş 
bulunan ilâve ödeneği memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. Daireye herkesten evvel gelip her
kesten sonra gitmek suretiyle en uzun çalışma 
saatleriyle hizmet eden buna karşılık aldıkları 
ücret asgari yaşama seviyesinin pek çok altın
da olan bu sınıfla ilginin gelecek yıllarda Tekel 
Genel Müdürlüğünde dâhil daha da artarak de
vam edeceğine inanıyor ve temenni ediyoruz. 

Sayın Milletvekilleri yatırımla bütçesini tet
kik ettiğimiz zaman aynı memnuniyet bahis du
rumla karşılaşmaktayız. 

Genel müdürlük bütçesi geçen sene 
118 287 000 lira iken bu sene 154 771 400 lira 
yatırımı öngörmektedir. Bakanlık camiası büt
çesi olarak yekûn yatırım harcamalarında % 30 
üzerinde bir artış vardır. Genel Müdürlük yatı
rım harcamalarının en verimli yatırım harca
maları olduğu göz önüne alınırsa % 30 nisbe-
tinde ki bir artışın değeri kendiliğinden meyda
na çıkar. Bu gayretlerin her yıl biraz daha ar
tan hızla devamını temenni ederiz. 
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Yatırımlar konusunda bir hususu arz edece

ğiz. Ekseriya tütünler istihsal mıntıkalarından 
alınıp belli noktalara götürüldükten sonra bakı
mı orada yapılmaktadır. Bu hal bir taraftan he
nüz bir işçi sıkıntısı göstermese dahi gelecek için 
böyle güçlüklerin doğumuna sebebolabilir. Di
ğer taraftan zaten iktisaden geri bulunan istih
sal bölgeleri halkının iş bulmasını da önlemek 
suretiyle bölgeler arası farkı biraz daha fazlalaş-
tırmaktadır. Her ne kadar bu realitelerin ilgili
lerce dikkate alındığını bilmekte isek de özellik
le yaprak tütün bakım evleri inşası konusunda 
iş imkânı kısır bölgelere biraz daha fazla önce
lik tanınmasını tekrarlamaktan geri kalmıyaca-
ğız. 

Tütün kadar aktüel ve ehemmiyetli gelişme 
temposu ve vadettiği gelecek parlak çay konu
suna zamanımızın sınırlı oluşu imkân vermer 
mektedir. Mamafih Sayın Bakanın hemen bütün 
mesaisini çay konusuna hasretmekte olduğunu 
yakînen bilmemiz bizim görevimizi yerine geti
remememizden doğan üzüntümüzün tesellisi ol
maktadır. 

Yurt servetlerinin değerlendirilip bunun te
min edeceği fayda ile birlikte bir bölgenin de 
refahım artıracak çay konusundaki bakanlık fa
aliyetini takdirle karşılamaktayız. 

Şarap konusunda özel teşebbüs henüz belki 
pek dikkati çekmiyen ve fakat aslında süratli 
bir gelişme temposu içindedir. Daha şimdiden 
bâzı nevilerde tekeli geçmekte ve yarışmalarda 
birincilik kazanmaktadırlar. Bu kendi kendine 
vukubulan kıpırdanmalara gösterilecek ilgi ye
nilecek bâzı müşküller göze batar bir sıçrama 
yapabilmelerini temin edecektir. 

Sayın milletvekilleri daha dün denilecek ka
dar kısa bir zaman evvel umumi anlayış yurda 
gelen yabancının hüviyet gizliyen bir casus ola
bileceği yurt sathının askerî sırlar saklıyan bir 
saha olduğu istikametinde idi. Gelişen dünya 
insanların birbirini anlaması bu düşüncelerde 
yüzde yüz bir değişme vukuunu temin etmiştir. 
Bugün gelen yabancı iktisadi ve içtimai kalkın
maya hizmet eden bir unsur, yurt sathı istifa
deye açılması gereken bir turizm endüstrisi sa
hası düşünülmektedir. Turizm en süratle geliş
meyi sağlıyacak bir kaynak olarak görünmekte
dir. Bu kaynağın işletilmesinde ilk görev mem
leketimize gelecek yabancılara ilk intibaı vere
cek gümrük kapılarındaki hizmetin ifasına düş-
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mektedir. Halbuki bu kapılarda trafik arttıkça, 
şikâyetler de daha yaygın bir hal almaktadır. 

Diğer taraftan gümrük sadece gelir kaynağı 
değil iktisadi kalkınma siyasetinde ve tahakku
kunda ehemmiyetli role sahip bir mekanizma 
olmuştur. Ne varki bugünkü hali ile bu konuda 
da gereken işleyişi gösterememektedir. 

Tam iki yıl önce Meclise sunulmuş ve bir yı
la yakın bir zaman evvel de Geçici Komisyondan 
çıkmış bulunan ve günün anlayışına uygun hü
kümler ihtiva eden Gümrük kanunu tasarısının 
kanuniyet kesbedememesi gerçek bir ziyanda 
gerek bu tasarının ve gerekse Başbakanlığa su
nulmuş bulunan ve bu kanunun uygulanmasın
da zaruri olan yeni teşkilât kanunun biran evvel 
yürürlüğe girmeleri temennimizdir. Bu müşte
rek tedbirin ikmal olunduğu gün birçok aksak
lıkların giderileceği tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, yazılı olarak hazırla
mış bulunduğum metin dört satır istisna edilir
se, burada bitmektedir. Gördüğünüz veçhile tü
tün konusunun partiler arası spekülâsyonlara 
meydan veren şekline hiç temas etmemiştim. 
ümidim odur ki, bu konuyu çıkaranlar neticede 
kendileri zararlı çıkacaklardır. Bu itibarla 
bugüne .kadar edindikleri tecrübe bundan son
ra aynı yola gitmelerine mâni olacaktır. An
cak biraz evvel şahsına gerçekten hürmet duy
duğum arkadaşım Halk Partisi sözsüsü bu mev
zuda yeniden ve daha geniş olarak temas etti. 
Elbette ki, bu konuda Sayın Bakan daha et
raflı açıklamalar yapacak, bilgiler verecek ve 
gerçeğin gün ışığına bir defa daha çıkmasını 
temin edecektir. Ancak Meclis içi bölümleri ile, 
ilgili olarak bir kaç kısmına da özellikle Ada
let Partisini fazlasiyle telâffuz etmesi muvace
hesinde bizim de cevap vermemiz ve böylece 
olayların gün ışıeına çıkmasına yardım etme
miz vazifemiz haline inkilâbetmiş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım tütün fiyatları hak
kında bir çok rakamlar verdikten sonra bu 
seneki fiyatın geçen senekine göre düşük oldu
ğunu söyledi ve bilâhara înönü Hükümetleri* 
nin ve bahusus înönü Hükümeti demek sure
tiyle, şahsını kasdetmek suretiyle memleket kal
kınmasındaki gayretlerini, himmetlerini uzun-
boylu övdü ve sonucunda Halk Partisinin ve 
dolayısiyle înönü Hükümetini müstahsili hima

ye eden ve iktidarda kalsalardı aynı himayeyi 
daha fazla devam ettirecek olan ve yeni Hükü* 
meti de liberal görüşün bir temsilcisi sıfatiyle 
müstahsili himaye etmiyen nitelikle vas:flan-
dırdılar. Bunu söyliyen kimdi? Evvelâ bu lâf
lardaki hakikat payını tam olarak anlıyabilmek 
için bâzı hâdiseleti istesek de istemesek de 
dile getirmekte zaruret vardır. Gerçekten ev
velâ bu lâfları söyliyenler böyle olabilirler mi? 
Bu noktayı belirtmek lâzımdır ki, bu lâfların 
değeri buna göre kıymetlendirilebilsin. Bu 
lâfları söyliyen arkadaşımızın mesubolduğn 
grup şehna devrinin kahramanıdır. 

Ekini tarlada daha yaş iken yazan, müs
tahsilin alamadığı miktarı Devlete istiyen ve 
nihayet ambarında geri kalmış, bir kaç kilo 
Ibuğdayı kalmışsa yemek için değirmene götü
rürken yolda müsadere eden bir zihniyetin tem
silcisidir. (A. P. sıralarından alkışlar) müstah
sili himaye ettiğini beyan eden arkadaş tütünü 
köylüden görmez diye satınalıp yakan, ama ya
karken de gazyağı parasını müstahsıldan alan 
bir grupun temsilcisidir. 

REŞlf ÖNDER (Tokat) — Yalan söyleme. 
A. P. GRUPU ADINA ALÎ DÎZMAN (De

vamla) — Sayın hemşehrim, tütüncüsünüz, 
bunları benden daha vukufla bilirsiniz (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ALÎ DÎZMAN (De
vamla) — Nihayet arkadaşlar hepimiz bunları 
gördük. Buğdaylar tedbirsizlik, dikkatsizlik 
ve Devlet idaresindeki fahiş hatalar sebebiyle 
denizlere dökülmek suretiyle israf edilirken 
köylü üvez eriği yemek suretiyle karın doyur
mak zaruretinde kalmış bir nesil halen mey
danda iken bu arkadaşlar müstahsili himaye 
ettiklerini beyan etmektedir. Bütün bu geç
mişlere rağmen bugün böyle bir durumda ola
bilirler miydi ve özellikle bugünkü konuşmaları 
samimî olabilir miydi; bu noktaya da kısaca te
mas etmekte zaruret vardır. Bahsettiği 3 ncü 
înönü Hükümetinin düşmesi ile bugünkü koa
lisyonun kurulması zamanında iki olay aynı an
da cereyan etmiştir. Birincisi tütün piyasası
nın geç açılması, bir diğeri de harcamalara yet
ki veren kanun konusudur. Biliyorsunuz siya
si faaliyetler, 3 ncü înönü Hükümetinin bütçe 

— 229 — 



M. Meclisi B : 112 
münasebetiyle düşeceği ve yeni bir Hükümetin 
kurulacağı yolunda inkişaf etmeye başladığı 
zaman, ortalıkta bütçe münasebetiyle Hükü
met düşürülüşünün birçok mahzurları olabile
ceği Kıbrıs'daki erin tayınından, bilmem nerde-
ki kimsenin ihtiyacına kadar her şeyin durabi-
ceği iddiası ileri sürülmüştü. Aslında bu iddia 
doğru değildi. Çok kısa bir zaman içinde, 24 
saat içinde her şeyi halledebilecek bir mevzu 
idi. Ama, buna rağmen bugünün hükümetini 
kuranlar o günün her hangi bir böyle spekülâs
yona meydan vermemek ve Devlet işlerinin nor
mal nizamında yürümesini temin etmek ve çok 
kıymetli bir 15 günlük zaman kazanmak için 
bütçe oylamasına maddelere geçilmesi sırasın
da açık surette yapılmasını temin ettiler. Ve 
Hükümetin düşüşünü bu şekilde 15 gün evve
line almak suretiyle aradaki 15 günlük bir za
manı kazanmak imkânını buldular. Bu tarih
te Halk Partisini vatan kurtaran bir eda içeri
sinde gördük. Maliye Bakanlığının hummalı 
bir faaliyet içerisinde Devlet harcamalarına 
yetki veren bir kanunu hazırlamakta olduğu
nu işittik. Gerçekten böyle' bir kanun hazır
landı, Meclise kadar alelacele getirildi ve Mec
listen çıkarıldı. Böylece eğer Hükümet 15 gün
lük müddet zarfında bu 24 saatte çıkabilecek 
kanunu çıkaranı asaydı, .1 Mart günü doğacak 
müşkülleri Halk Partisi önlemiş olurdu ve âde
ta öyle bir eda takınıldı ki biz bu tedbirleri 
almasaydık bugünün durumu çok daha deği
şik- olurdu. Bunu bir bakıma samimî olarak 
mütalâa etmek kabildir.- Bir Hükümettir. O 
sandalyeden ininceye kadar yarını mütalâa et
meden o günün vazifesini icra etmekle mükel
leftir. Bu itibarla böyle acil bir zaruret bulun
madığı halde yeni Hükümette 24 saat zarfında 
ve 1 Mar t tarihinden evvel böyle bir kanun 
çıkarma imkânına şahibolabileeeği halde dahi 
eski Hükümetin böyle bir teşebbüsünü mem
nuniyetle mütalâa ettik,., vazifesini yaptı, gü
zel. Ama aynı günlerce bir ikinci hâdise oldu. 

Ekici tütün piyasasının açılması tarihi ka
rarlaştırılmış, açılması gerekir. Hükümet ne 
cevap verecektir; tütünün kalitesini nazarı dik
kate alacaktır, dünya umumi fiyatlarını ,da 
nazarı dikkate alacaktır. Daha başka neleri 
dikkate alıyorsa dokümanlara göre bir netice
ye ulaşacaktır ve nihayet bunu fiyat olarak ilân 
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edecektir. Şimdi sayın sözcünün ifadelerinden 
anlıyoruz ki gerçekten 3 ncü İnönü bu çalışma* 
lan yapmış ve hattâ fiyatını tesbıt etmiştir. 
Ama, sandalyesinden indiği güne hattâ sani
yeye kadar hizmetlerde bir aksatma yapmamak 
endişesi içinde kendisini gören bir Hükümeti o 
gün tam bu tutumun aksine bir tutum içinde 
görüyoruz. O güne kadar sabırsızlıkla bekli-
yen müstahsili hayal kırıklığına uğratarak «ben 
piyasayı açmıyorum. Bunu yeni Hükümete bı
rakıyorum» diyor. Öyle bir durum oluyor ki, 
eski bakanlar henüz saldalyelerini tam olarak 
terk edip yeni bakanlar sandalyelerine oturma
mışlar iken yeni Hükümeti tütün konusuna 
eğilmiş olarak görüyoruz. Günlerden Pazar ol
masına rağmen Pazar günü Sayın Bakanın da
ha belki de teslim almadığı Bakanlıkta tütün 
piyasasını biran evvel açma faaliyetlerine girdi
ğini, İstanbul'dan umum müdürünü davet et
tiğini ve çalışmaya başladığını görüyoruz. Şim
di bir taraftan tamiri mümkün 15 günlük bir 
mühlet içerisinde çıkarılması kabil olan bir ka
nunu sandalyeden inmeden evvel çıkaracağım 
ve çıkarmasaydım Türkiye allak bullak olacak
tı gibi bir zihniyetin temsilcisi olarak görünen 
şahıslar, aynı anda başka bir konuda açılması 
lâzımgelen bir piyasayı açmayıp hem vatandaşı 
hayal sükûtuna uğratıyor, hem de ondan sonra 
yatırım yapmaya kalkıyor. Biran için insafla
rınıza sığınırım Sayın Halk. Partili aziz kardeş
lerim. Bir parti ki, mazisinde müstahsili hiçbir 
milletin müstahsilinin görmediği derecede ıstı
rap içinde bırakmıştır. Bir parti ki müstahsili 
kendi vazifesini yapmamak suretiyle hayal sü
kûtuna uğratmış, müstahsilin dört gözle bekle
diği piyasanın açılış tarihini yapmamıştır ve 
ıstırap içinde bırakmıştır. Ve aynı parti tütü
nün kilosunu 13 liradan açacağız demekle, yeni 
Hükümet ise çok cüzi, arada alınmaya değmez 
bir miktar dahi olsa 25 kuruş fazlasiyle 13 lira 
25 kuruştan piyasayı açmıştır. Buna rağmen 
der ki, eğer biz iktidarda kalsaydık bütün ga
yemiz ve endişemiz sadece müstahsili himayey
di. Sanki yeni Hükümet bu yola gitmiyor. 
Neymiş bütün delili de; Sayın Bakan konuşur
ken müşfik ve mâkul destekleme vazifemizi ya
pacağız demiştir. Ne demesi lazımmış ? Biz so
nuna kadar destekliyeceğiz ve hem de hiç kim
seyi piyasayı açmada falan, filân gibi ifadeler, 

230 — 



.M. Meclisi B : 112 
Üemogojinin bu kadar mümtaz bir örneğini ; 

i 

gerçekten her hangi bir kimsenin verebilmesi j 
mümkün ve muhtemel değildir. Ben bu konu
ya ühtısası çok daha müsellem bulunan Sayın 
Bakanın temas etmesine fırsat vermek üzere 
fazla temas etmiyeceğim ve konuşmalarımı bağ
lıyacağım. 

Sayın milletvekilleri; 
Netice olarak intibalarımız yeni Hükümetin 

ve bu arada Bakanlığın kısa süren bir çalışma 
sonucunun gerçekten ümit verici olduğu mer
kezindedir. Bütçe cari giderlerinde tasarruf, 
yatırım giderlerinde tezayüt gibi en muhtaç oh 
duğumuz şartlara uygun olarak hazırlanmıştır. 
Bakanlık faaliyetleri göz doldurucu bir hüviyet 
göstermiştir, genel olarak. 

Bütçenin hayırlı ve başarılı olmasını diler 
saygılarımı sunarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
tsmet Kapısız. 

M. P. GRUPU ADINA ÎSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Muhterem Başkan, kıymetli arka
daşlarım, Sayın Bakan ve erkânı; 

Millet Partisi Meclis Grupu adına 1965 malî 
yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesine ait 
tenkid, temenni ve tekliflerimizi arz etmeden 
önce grupumuz adına muhterem Heyetinizi hür
metle selâmlar bütçenin aziz milletimize ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, Bakanlık 'bütçesinin 
'tenkid ve tahliline geçmeden önce, benden önce 
iktidar partisinin kanatlarında A. P. ye men
sup sözcü Ali Dizman. arkadaşımın Sayın 
C. H, P. Grupu adına konuşan eski Sanayi 
Bakanı Muammer Erten'in konuşmasına verdiği 
cevap dışında aynı iktidar s o r u m l u ğ u n u ta
şıyan .bir partisinin sözcüsü olarak kısasa arzı 
cevabetmekle maruzatıma başlıyacağım. 

Seçim sathı mailine girildiği şu günlerde 
Manisa'da ve dolayısiyle Ege'deki tütün ekici
lere biraz önceki konuşması ile siyasi bir yatı
rım yapma hevesinde görülen Sayın Muammer 
Erten konuşmasında demogojinin değilse bile 
insaffiizlığın en güzel örneklerinden birisini ver
miştir. Bakanlık tutumundaki ağırbaşlılığıyla 
kendini takdir ettiğim ve hakikaten hürmet 
hissi de beslediğim kıymetli arkadaşım şayet 
mesuliyet yükü taşımamış bir kimse olsaydı 
bu tehkidlerinde 'biraz samimiyet aramak icabe-
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derdi. Ali Dlznıan arkadaşımın da çok güzel 
ifade ettiği gibi, geçenlerde Sayın Başbakan da 
söyledi, 75 günlük'bir iktidara bu derece geç
mişte yaptıkları hataları görmeden insafsızca' 
hücum etmek failmem olgun ve dolgun bir şekil
de iktidarın hatalarını İnsaf ölçüleri içerisinde 
mütalâa etmeyi kendisine şiar edinmiş Q. H. 
Partinin Sayın sözcüsüne nasıl yakıştı1? 

Sayın Muammer Erten arkadaşımın konuş-1 

malarına Adalet Partisi sıralarından arkadaş
larımız, «Akhisar'da gerek tütün müstahsili ve 
gerekse tütün alıcıları, fauna gerekli cevabı ver
diler»- dediler. Zannederim ki, Sayın Erten ,bu 
sözleri duymamış olacak ki, kendilerine bunun 
karşılığında bir şey söylemediler. 

Sevgili arkadaşlarım; demin de söylediğim 
gibi fa ir iktidar Partisinin kanadına mensup 
siyasi partilerden birisinin sözcüsü olarak el
bette tenkidetme hakkı olan muhalefet partisi 
sözcüsü arkadaşıma bu şekilde arzı cevabettik-
ten sonra, Hükümet 'değişikliklerinden sonra bir
den bire tütün mubayaası, alımı işiyle kendi
sini hâdisenin, tanı ortasında bulan ve.yerinde 
aldığı tedbirlerle hakikaten müstahsili gayri
ni rrnnun değil bilâkis memnun eden Gümrük ve 
Tekel Bakanı Sayın Ahmet Topaloğlu arkadaşı
mızın da değerli muhalefet sözdüsü arkadaşıma 
tenkidlerinde arzı cevabedeceğini takdir ederek 
görüşlerimizi arz etmeye devam ediyorum. 

Brkanlığın bünyesindeki iki\umum müdür
lük bildiğiniz gibi Devletin en mühim gelirini 
temin eden teşkilâttır. Bunlardan birisi Güm
rükler Umum Müdürlüğü, diğeri ise Tekel 
Umum Müdürlüğüdür. 

Devlete en mühim maddi gelir temin eden 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilâtı her ne
dense fair garip anlayış içerisinde 3,5 senedir 
zamanını israf etmiş, gerek kendisi için, gerek 
teşkilâtının mensupları için, gerekse Sayın Mu
ammer Erten'in belirttiği tütün politikasında 
Devlete en iyi imkânları temin edecek Gümrük 
Kanunu ile Teşkilât Kanununun maalesef bir 
türlü çıkarmak imkânını bulamamıştır. Ben 
Sayın Erten arkadaşımdan, 3,5 sene mesuliyet 
deruhde etmiş iktidar Partisinin bir Bakanı 
olarak tütün politikasını insaf ölçüleri dışında 
terkid ederlerken, bilhassa kendilerinin mesul 
olduğu, kendilerinin bu kanunların çıkmamasın
dan mesul oldukları tutumu da burada açık 
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kalplilikle belirtmesini arzu ederdim. Sevgili 
arkadaşlarım, geçmiş iktidarlar, hassaten Üçün
cü Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti Gümrük 
Kanunu ile buna muvazi olarak Bakanlık Teş-
ıkilât Kanununu çıkartmamakla büyük bir ve
balin altında bulunmaktadır. Bütçenin onay
lanmasından sonra bir aydan fazla bir zaman 
çalışmamız zaruri olduğuna göre bilhassa Güm
rük ve Tekel Bakanlığının hayatiyetini temin 
edecek bu iki kanunun Meclisimizden çıkmasını 
Millet Partisi Meclis Grupu şiddetle arzu et
mektedir. Bugün Gümrük Teşkilâtımızın çe
şitli za'ıflaıia malûl halde bulunduğu cümleni
zin malûmudur. Sınır kapılarımızda kaçakçı
lığın at oynattığı bir devredeyiz. 

Bu durum dün de böyle idi, bugün de de
ğişmiş değildir. Dürüst ve namuskân vazife 
yapan görevliler yanında vazifelerini şu veya 
bu sebepten dolayı kötüye kullanan birtakım ki
şilerin bulunması camiayı üzmektedir. Onun için 
bilhassa gümrük teşkilâtımızda az ücretle ve bü
yük fedakârlıklarla çalışan arkadaşlarımızı bu 
türlü şaibeden kurtarmak için teşkilât kanunu
nun biran önce çıkartılması ve kendilerine gü
nün asgari geçim imkânlarının sağlanmasını za
ruri görmekteyiz. 

iSevgili arkadaşlarım, biz Millet Partisi ola
rak Türkiye'nin kalkınmasının temelini zirai 
sektöre dayayan bir sanayileşmede görmekteyiz. 
Bunun için zirai sektörün ana mevzularından bi
risi olan tekel maddelerine ait sanayi konularına 
daha çok yatırım yapılmasını arzu ediyoruz. 
Şimdiye kadar bu vadide yapılan yatırımları da 
asla kâfi görmüyoruz. Bünyesinde müstahsıi, 
müstehlik ve işçi olmak üzere geniş bir halk 
kütlesi bulunan Tekel Umum Müdürlüğünün ya
tırım programını da kâfi görmemekteyiz. 

Tütün konusunda; benden evvel gerek Muha
lefet Sözcüsü ve gerekse A.P. Grupu adına ko
nuşan Sayın Ali Dizman arkadaşım bu mevzuda 
daha geniş olarak temas ettiler. Benim bu konu
da söyliyeceğim husus şudur : Ege, Marmara, 
Karadeniz tütün ziraatinin hakiki tütün sahala
rının dışına kaydığı ve bu yüzden tütün kalite
sinin düştüğü acı bir gerçek olarak ilgililer tara 
fından söylenilegelmektedir. Bunun için Bakan
lığın gerekli tedbirleri anlamalarından memnu
niyet duyacağız. Kaliteli tütün yetiştiricilerine 
bol imkân, kredi teklinde yardım yapmanın bu 
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dâvanın hallinde en müessir bir tedbir olacağı 
inancındayız. Biliyorsunuz, yegâne döviz kayna
ğımız tütün için dış pazarlarda sağlam bir fiyat 
politikasının takibini yalnız biz Gümrük ve Te
kel Bakanlığından beklememekte, bu işin Hükü
metin bir ana politikası olduğu kanaatini taşı
maktayız. 

Çay mevzuunda gerek geçmiş iktidarların, 
koalisyon iktidarının, ve 3 ncü İnönü Hükümeti
nin ve gerekse Bakanlığı deruhde ettiği günden 
bugüne kadar yapmış olduğu seyahatlerde ve 
bilhassa Doğu - Karadeniz bölgesindeki inceleme
lerinde, önümüzdeki senelerde bu bölgede 3 çay 
fabrikası daha kurulması hususunda gerekli in
celemeleri yapmakta olan Sayın Bakanın bu gay
retlerini takdirle karşılıyoruz., 

Sevgili arkadaşlarım, mâruzâtıma burada son 
vermeden önce geçen gün de Devlet Plânlama 
Teşkilâtının Bütçesi görüşülürken bir nebze bah
settiğim ve hepinizin çok iyi bildiği Yozgat Bira 
Fabrikası konusunun da gerek Sayın Bakanın 
geçen devre Hükümet bakanlarının da gösterdiği 
gibi samimî gayretleri, gerekse Sayın Başbakan 
Yardımcısının 15 Haziranda bu fabrikanın teme
linin katî surette atılacağı hususundaki beyanat
larını bir teminat olarak kabul ediyoruz. Mâru
zâtıma burada son verir, Millet Partisi Meclis 
Grupu adına Muhterem Heyetinizi tekrar hür
metlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Y.T.P. Grupu adına Sayın 
Muslih Görentaş. 

Y.T.P. GRUPU ADINA MUSLÎH GÖREN-
TAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına 
Gümrük ve Tokel Bakanlığının 1965 malî yılı 
Bütçesi hakkında görüş ve temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlar, 
Yıllardan beri zaman zaman parti sözcüleri 

bilhassa muhalefette bulundukları sırada birbir
leriyle olan alâka ve münasebetlerinin uzaklığı 
bakımından Gümrük Teşkilâtı ile Tekel idaresi 
için ayrı bir bakanlığa lüzum olmadığı tezini sa
vunmuşlar ve bu bakanlığın lâğvedilmesi tekli
finde bulunmuşlardır. 

Tetkik edilecek olursa Demokrat Parti mu-
lefet yıllarında bu bakanlığın lüzumsuz olduğu
na işaret etmiş, bunu mütaakıp C.H.P. muhale* 
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fete geçtikten Sonra o da bu fikrin hararetli bir 
savunucusu olmuştur. A.P. seçim beyannamesin
de bu bakanlığı kaldıracağını açıkça vad ve taah
hütte bulunmuştur. 

Sırasiyle iktidar koltuğuna oturan bu taah
hütname sahiplerinin hiçbirisi bu va'dini yerine 
getirmemiştir. 

Kısa bir zamanda bu mevzuun ele alınmasını, 
devamında bir fayda umulmıyan Gümrük ve Te
kel Bakanlığının kaldırılması suretiyle bütçede 
tasarrufa gidilmesini uygun mütalâa etmekte
yiz. 

Devlet inhisarcılığını tedricen azaltmak, iş 
sahasını özel teşebbüse devretmek daha faydalı 
olacağı kanısındayız. Rekabeti olmıyan tok elde 
toplanan hiçbir iş sahasının inkişaf etmediği or
tada olan bir gerçektir. 

Eğer tütünlerimiz için Serbest Pazar olsaydı 
sadece Tekelin inhisarında bulunmasaydı mu
hakkak ki Türk müstahsili daha iyi evsafta tütün 
yetiştirip dünya piyasasına hâkim olacaktı. Ge
çen gün bu kürsüden Şemdinli tütünleri hakkın
da bir Milletvekili arkadaşımızın verdiği malû
mat bunun bariz bir delilidir. 

E*er sigara imalâtı özel teşebbüste bulunmuş 
olsaydı rekabet neticesi gerek ambalaj gerek ima
lât bakımından Amerikan sigarasını aratmıya-
cağı için 10 ayda Amerikalılar Türkiye'ye 
gümrüksüz olarak 220 000 000 sigara sokmıya-
caktı. 

Müdahale mubayaalarında ecnebi şirketlerin 
ve alıcıların bulunduğu piyasada bir dereceye 
kadar müstahsili himaye etmokte ise de karşısı
na böyle bir alıcı rakip çıkmadığı ahvalde idare 
sadece menfaatini düşünen bir tüccar zihniyetiy
le hareket etmektedir. Bilhassa Doğu illerimiz
de bu hal mevcuttur. Te^ alıcı olan Tekel İda
resi müstahsilin şevkini kırmaktadır. îyi tütün 
yetiştirmeye teşvik etmekten ziyade tütün alım 
muamelelerinde müstahsüa karşı takındığı tavır 
ve çıkardığı müşkilâtla bu «kimi yapmaktan men 
edercesine bıktırmaktadır. 

Bu bakımdan da özel teşebüse sahayı terk et
mek faydalı olur. Ancak, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin gayesi gibi müstakar fiyat temini bakımın
dan bir prensibe varmak yerinde olur. 

Hindistan çay mahsulü ayarında bir kalite 
arz eden çay istihsalimiz günden güne artmakta 
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ise de atelye ve çay fabrikaları mevcut istihsale 
cevep verecek kapasitede olmadığından fazla 
beklemekten kızışan çürüyen yapraklar işlendiği 
için kalite düşmektedir. Bu bakımdan mevcut 
atelye ve fabrikaları istihsale cevap verecek ka
pasiteye çıkarmak ve iş başına mütahassıs ele
manların getirilmesini temeniye şayan buluyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tekel Bakanlığının bünyesinde mündemiç 

gümrüklerimizin işleyişi tarzında idaresinden şi
kâyetçi olmıyana tesadüf etmek çok güçtür. Bu
gün dünya milletleri en büyük geliri turizmden 
temin ettiği halde gümrüklerimizin yüzünden 
turist hudutlarımızdan koşar adım geri dönmek
tedir. Veya Türkiye'yi dürbünle seyretmektedir. 
Bu hal yalnız turistler için değil ithalâtçısı, tüc
carı, sanayicisi hattâ paket sahibi aynı dertten 
muztarip ve müştekidir. 

Resmî müesseseler dâhil hiçfoir iş sahibi ko-
müsyoncuyu vasıta kılmadan gümrüklerimizden 
bir muamele yürütmesine imkân yoktur. Demode 
ve muğlâk bir sistemle tatbik edilen gümrük ta
rife ve pozisyonlarının iltibaslara şahsi takdir
lerle değişik tatbikata mahal bırakmıyacak tarz
da vazıh hale getirilmeleri üzerinde hassasiyetle 
ve önemle durulması samimî temennileıimizden-
dir. ' - :-^:ı 

Kaçakçılıkla mücadele sistemi ıslaha muhtaç
tır. Gümrük memurlarımızın maddi bakımdan 
tatmin edilmeleri zaruridir. Bilhassa Doğu hu
dutlarımızda gümrük kapılarını açmak mal mü
badelesini ve satışları temin etmek faydalı ola
cağı kanaatindeyiz. 

Hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Doğu - Ana
dolu köylüsü Hükümetimizin zamanında ihra
cat emri çıkarmaması ve pazar temin edememesi 
yüzünden köylünün elinde kalan hayvan telef 
olmakta bu yüzden perişan olan hayvan yetişti
ricisi her şeyi göze alarak hayvanlarını hudut
tan dışarıya haklı olarak aktarmaktadır. Bu ba
kımdan Doğu hudutlarımızda gümrük kapıları 
açılacak olursa yetiştirici pazar bulunacağı için 
kaçakçılığa lüzum kalmıyacaktır. 

Kaçakçılık anlamını daha biraz tavzihe muh
taç bulmaktayız. Bir taraftan Px veya Biteks 
namı altındaki müesseseler Hükümet merkezin
de, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde mil
yonlarca değerinde gümrüksüz mal satarken 
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kaçakçılık olmuyor da kendi tarlasında emeği 
ile istjlısal ettiği tütünden biv sigara içtiği veya 
mahallinde (bulunmadığı için bir teneke gaz veya 
bir ceket alan fakir bir köylünün kaçakçı sayıl
mam tezat teşkil etmektedir. Bakanlık 'bu husus
ta izahat verirse memnun oluruz. 

Burada konuşmama son verirken Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının 1955 malî yılı bütçesinin 
memlekete hayırlı olmasını' temenni eder, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı mensuplarını Yeni Tür
kiye Partisi adına saygıyla selâmlar Yüce Heye
tinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Kadircan Kaflı. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADÎRCAN 
KAFLI (Konya) — Sayın arkadaşlarım, diğer 
parti grupları adına konuşan arkadaşlarımız 
Gümrük ve Tekel Bakanlığını teknik bakımdan 
tenkid ettiler. Biz daha ziyade sosyal ve idare 
açısından inceliyeceğiz. 

Devlet Bütçesine birbuçuk milyardan fazla 
gelir sağlıyan Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
millete hizmet imkânını sağlama bakımından seç
kin bir yeri olmak lâzımdır. Bu Bakanlığın ça
lışmalarını neticeler bakımından takdirle karşı
lamamak mümkün değildir. 

•Rapordan anladığımıza göre 1958 de 550 mil
yon lira kadar olduğu halde bugün bir milyar 660 
milyon lira gelir sağlamıştır. 

öteden beri gümrüklerimiz ithalâtı da ihraca
tı da güçleştiriei birer Devlet teşekkülü olarak 
tanınıyordu. Koalisyon Hükümetleri zamanında 
bu güçlüklerin büyük ölçüde azalmış olduğunu j 
görmek umut ye ferahlık vericidir. 

Fakat durum henüz tamamiyle düzelmiş de
ğildir. Vakit, vakit vatandaşların gümrüklerden 
şikâyetlerini öğrenmekteyiz. 

Gümrük Kanunu ve diğer mevzuat üzerinde 
duracak değiliz, zira onlarda fazla hata ve sakat
lık bulmak mümkün değildir. Bizim asıl üzerin
de durmak ihtiyacını duyduğumuz hal gümrük 
kanunlarını ve mevzuatını yürütmek ödevinde 
olanların yeter derecede ehliyetli olmadıklarıdır. 

icra vasıtası olan müdürler ve memurlar iyi 
ve müspet çalışmazlarsa en mükemmel kanunlar
dan ve mevzuattan da beklenenleri bulmak müm
kün olmaz. Bu kusurun giderilmesi Bakanlığın 
başlıca vazifesi olmalıdır. Zaten bu hal yalnız 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına mahsus değildir; 
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Devlet hizmetindeki bütün müdürlerin ve memur
ların, işleri gerektiği kadar hızla ve verimli ola
rak 'yönetemedikleri millet ölçüsünde şikâyet ko
nusu olmaktadır. Hükümetin de elbette bilmesi 
tabiîdir. 

Gümrüklerin öteden beri Devletin mültezim
lere verilen gelir kaynakları durumunda olduğu 
meşhurdur, öyle gelir kaynakları ki, mültezim
ler onu bir bedel karşılığında da elde etmiş değil
lerdir. Üstelik maaş alırlar. Vakıa bundan Dev
letin bir zararı olduğunu sanmıyorsak da tacir 
olan veya olmıyan ve Gümrüklere işi düşen va
tandaşlara birtakım külfetler yüklettiği inkâr olu
namaz. Son bir, iki seneden beri hissedilir dere
cede düzeldiği söylenen ;bu durumun büsbütün 
ıhlası Hükümet için imkânsız sayılamaz. 

Komisyon raporunda da belirtildiği üzere tu
ristlere hâlâ gümrük kapılarında yeteri kadar 
kolaylık sağlanmadığını belirten şikâyetler eksik 
değildir, öyle ki, bu durum kalkınmada mühim 
yeri olan turizm için yapılan çabaları mühim öl
çüde kösteklemektedir. Bir Bakanlığın çabaları
nın diğer Bakanlık tarafından hissedilir derecede 
verimsiz bırakılması acıdır, zira bütün Devlet te
şekküllerinin sıkı bir işbirliği halinde çalışmaları 
kalkınmanın başlıca şartıdır. 

Gümrük kapılarında yabancı dil bilen memur
ların bulunmaması yüzünden dilsiz oyunlarını 
andıran sahneler oluyor. Memurlara işlerini göre
bilecek ve yabancıların dediklerini anlıyabilecek 
kadar yabancı dil öğretilmesi için gösterilen ça
baları takdirle karşılarız. 

Avnı Bakanlığa bağlı olan Tekel Genel Mü
dürlüğü alkollü içkiler, tütün, sigara, çay ve kah
ve imal veya ithal etmekte ve satmaktadır. 

Devletin alkollü içki imal etmesi-ve satması 
esas itibariyle hoş karşılanamaz. Çünkü alkollü 
içkilerin millete zararı çoktur. 

Alkollü içkilerin milletleri büyük ölçüde te
reddiye sürüklediğini inkâr edenler bulunabile
ceğini sanmıyorum. Zira bu bir gerçektir; ki 
yalnız din bakımından değil, ilim ve fen bakımın
dan da ıskat edilmiştir. Alkollü içkilerin tahri
batının şu veya bu ferde münhasır kalmadığını, 
nesilden nesle geçtiği de bilinmektedir. Bunun 
için alkollü içkilere ümmilhabais, yani kötülükle
rin anası denilmiştir. Eskiden Türk halkı arasın
da alkollü içki kullananlar pek azdı; .-asırlarca 
Türk Milletinin Hıristiyan milletlere ferdolarak 
da toplum olarak da üstün olmasının bir sebebi 
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de buydu, bu gerçekler birçok Avrupalı âlim, 
fen ve fikir adamları yazmışlardır. Bunun için 
Hıristiyan memleketlerde bile dinlerinin haram 
etmemesinle rağmen alkollü içkilerin yasak edil
diği olmuştur. Otuz seneden beri demokratik 
sosyalizmin mükemmel örneğini veren isveç'te 
hâlâ alkollü içkilerin yasak olduğunu sanırım. 
Amerika Birleşik Devletlerinde de alkollü içki
lerin satışının bir kısmının kısıtlandığını gör
dük. Türk istiklâl Savaşı sırasında merhum 
Mustafa Kemal de içkiyi yasak etmişti. 

Alkollü içki iradeleri za'fa uğratır. Ahlâkı 
bozar; fuhusu artırır, cinayetleri çoğaltır. 
inançları sarsar, çalışma kabiliyetini azaltır. 
vatan ve millet sevgisini zayıflatır. Bu büyük 
zararlara altıyüz milyon lira için değil altıyüz 
milyar lira için bile katlanmak doğru olmaz. 

Fakat birçok insanların alkollü içkiye olan 
zaıflarım gidermeye de imkân yoktur. Asır
lardan beri bu maksatla birçok memleketlerde 
konan ağır cezalar bile mâni olamamıştır. İç
ki yasak edilse pek çok evlerde in'bikler kuru
lup tekel mamullerinden da'ha yakıcı ve yıkıcı 
alkollü içkiler hazırlanacağı, gizli gizli içile
ceği şüphesizdir. Bunun için bâzı memleket
lerde alkollü içkilerin mümkün olduğu kadar 
düşük dereceli olmasına dikkat edilmektedir. 
Bizde de bir zamanlar ele alman bu prensibin 
tekrar üzerinde durulmasını temenni ederiz. 

Tütünde aynı derecede ve bir bakıma daha 
tehlikeli bir nesne olduğu - halde esaretinden 
kurtulmak her babayiğitin harcı değildir. Zara
rını azaltmak için birçok memleketlerde süzgeç-
li olmıyan sigara yapılmamaktadır. Bizde ise 
süzgeçsiz sigara daha çoktur. Bu da bir bü
yük eksikliktir. Kaldı ki Türkiye'de dünya
nın en az zararlı ve iyi cins tütünü yetiştiği 
halde sigaralarımız hiç de iyi değildir. Belki 
dünyanın bütün sigaralarından kötüdür. O ka
dar ki birçokları yabancı sigaraları tercih et
mektedirler; Demin bir arkadaşımız 10 ayda 
22,0 milyon Amerikan sigarasının girdiğini söy
lemiştir. 

Türk sigaralarının yabancı pazarlarda müş
teri bulamamasının bir sebebi de budur. Hal
buki Türk sigaralarının bütün dünyada tercih
li olarak satılması mümkündür. Ancak iftı&îi-
Hin.-mükemmel hale getirilmesi ve tanıtılması 
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lâzımdır. Tekel Genel Müdürlüğünün bunu 
sağlayamaması büyük eksiktir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün hedefi içeride 
mümkün olduğu kadar az zararlı içki ve siga
ra satmak, asıl satışını yabancı memleketler
de yapmak olmalıdır. 

Geçen sene Tekel Genel Müdürlüğü Barba
ros isimli bir şarabı piyasaya sürdü. Bekri isim
li bir şarap veya alkollü içki satsaydı bir diye
ceğim yoktu. Fakat Barbaros Hayrettin Paşa 
gibi, Akdeniz'i uzunca zaman Türk gölü haline 
getiren, Türk Osmanlı Devletine ülkeler arma
ğan eden, ömrünce şarabın damlasmı içmemiş 
olan eşsiz Türk amiralinin adının bir şaraba ve
rilmesi büyük gaftır. Bu tutum Türk Milleti
nin milliyetçi ve Müslüman ruhunu çok derin
den üzmüştür. Bu şarap hâlâ piyasaya sürülü
yorsa hemen durdurulmasını temenni ederiz. 

Karadeniz'de bir bölgemizi kalkmdıran ça
yımızın yüksek kaliteli olduğuna dair mütehas
sıs raporları vardır. Fakat işlenmesi çok ipti
dai olduğu için değerlendirilemiyor, imal, 
ambalaj ve satış usullerinde ıslahat lâzımdır. 
Türk çayı çok mühim bir ihraç malı olabilir, 
fakat yabancıların beğenecekleri, hale koymak 
şarttır. Tekel Genel Müdürlüğünün bilhassa 
çay konusunda yapacağı her türlü yatırımı Mil
let Meclisi yüksek üyelerinin mutlaka onayla
yacaklarına kaaniim. Buna ait esaslı ve geniş 
bir porte getirilmesi icabeder. 
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Re
şit önder. 

Yalnız bir noktayı hatırlatmak isterim. Yü
ce Heyet kabul buyurduğu bir önerge ile ikin
ci defa grupları adına söz alanların 10 dakika
dan fazla konuşamıyacağmı kabul etmiştir. Ha
tırlatmak için konuştum. Rica ederim buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER 
(Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1965 malî 
yılı Bütçesi üzerinde benden evvel Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu adma konuşan Sa
yın Muammer Erten'in temas etmediği konular 
üzerinde bu kısa sürede grupumuzun görüş, 
mütalâa ve temennilerini arz etmek üzere yük
sek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

^.235 — 



M. Meclisi B : 112 
Muhterem arkadaşlar; 
Hüviyetinden de anlaşılacağı üzere bu Ba

kanlık bütçesini umumî hatları i ibarlyV Güm
rükler Genel Müdürlüğü ve Tekel Genel Mü
dürlüğü olarak mütalâa etmek yerinde olur. 

Gümrüklerimiz; kalkınan dünya miVe%ri 
arasında asıl yelimizi alabimek için mil eler 
arası siyasi, kültürel, ticari, sosyal ve turistik 
münasebetlerimiz bir hayli g:lişmiş olmakla 
beraber, kalkınmamızda büyük bir mevki alan 
gümrüklerimizin daha iyi gelişebilmesi iç'n ge
rekli tedbir-erin biran evvel alınmasında zaruret 
görmekleyiz. i 

Bugünün gerçeklerine tam mânasiyle cevap 
veremiyen gümrük meczuatımızın islah ve takvi
ye edilmesini temenni ederiz. 

Meclise sevk edilmiş bulunan yeni Gümrük 
Kanununun memleektimlzin hakiki ihtiyaçlarına 
cevap vereceğini ümidetmekle beraber bu kanu
nun süratle Meclisten çıkarılmasında büyük fayda 
umduğumuzu belirtmek isteriz. Bugüne kadar 
bir muamma halinde tatbik edilmekte olan Güm
rük Tarife Kanununun bilgisi kıt memurun key
fine göre tatbik ettirilmesi durumundan kurta
rılıp, daha müspet ve katî hükümler getirilmesi
nin zaruretine işaret etmek isteriz. 

Son 4 senelik devrede gümrüklerimizde bir 
hayli gelişmeler olmakla beraber yine de hudut 
kapılarında eski a'ışkanlığm icabı abus çehre1 i 
ve asık suratlı memurların, turizme önem ver
diğimiz bir devirde hâlâ ıbu önemli yerlerde 
vazife gördükleri yüksek malûmlarıdır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının günün şart
larını da d.kkate alarak gerekli değişikliğin bir
an evvel yapılmasını tavsiyeye şayan bulmakta
yız. Yeni Teşkilât Kanununda yer alan ve üze
rinde hassasiyetle durulan Gümrük Uzmanları 
Kurulunun teşkiline yer verilmesini memnuni
yetle karşılamaktayız. Zira, bu suretle ibir çok 
aksaklıkların önleneceğine ve turizmin gelişme
sinde sürat ve emniyet sağlanacağına inanmak- I 
tayız. I 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının en önemli gö- I 
revlerinden biri de, kaçakçılığın men, takip ve I 
takibi işlem1 erini yapmak lir. Bu konuda hazır- I 
lanan tasarının biran evvel çıkarılmasını tavsi- I 
ye etmekteyiz. Zira, halen meri bulunan kaçak- I 
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çılık Kanunu 1932 yılından beri tatbik edilmek
te olup zamanımızın şartlarına uymamaktadır. 

Mezkûr tasarı kanunlaştığı takdirde; 
a) Yeni Anayasamızın ge irdiği hukuk dü

zeni prendpleı i bu kanunda yer alacak. 

b) Kişi dokunulmazlığı, 
c) Aramaların kâfi delil ve kuvvetli şüphe 

halinde yeplmaeı. 
d) însan haysiyetiyle bağdaşamıyan ceza

ların verilmemesi. 
e) Sürgün cezasının pek eğir hallere mün

hasır bırakılması, 
f) îhbar hükümlerinin yeniden bir düzene 

bağlanması gibi problemler halledilmiş olacak
tır. 

Zamanımızda milletler arası münasebetler : 
a) Göıüş ve bilgi mübadelesi, 

b) Gümrüklere, yolcu ve turistlere uygu
lanacak formali e1 er kavramı, 

c) Başka memleketlerin, ithalat, ihracat, 
transit "gümrük işlemlerine ve turistler 3 tatbik 
ettikleri kolaylıkları getirmiş olacaktır. 

İspir o ve İspirtolu İçki'er : 
Bütçede alkollü içki^r sanayii için konulmuş 

olan ödeneğin Yozgat'da inşa edilmekte olan 
Bira Fabrikasının ve Şarap fabrikalarının ıslâh 
ve tevsiine sarfedileceğini memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. 

ÇAY 
İstihsaline çok yakın bir zamanda başladığı

mız Çhy, istihlâkimizin üstünde bir seviyeye 
ulaşmıştır. Son 4 yılda çay yaprağının takibet-
tiği seyre dikkat edecek olursak 1961 de 
24.231.000 kilo iken, her s~ne artmak su etiyle 
ıbu rakam 1964 yılında 46.000.000 kiloya baliğ 
olmuştur. Bu artışı sadece fiyatların müsta^sıla 
cazip gelmesinde aramamız icabeder. 1964 te 
çay müstahsilimi ödenen para 138 milyon lira 
dır. 

Karadeniz bölgesinin b-ş^ıca mahsulü hali
ne ge^iş o'ması Karma Hükümetlerin çay müs-
tahsılma almterinin karşılığını vermesinden ile
ri ge^şt i r . 

TUZ 
Bir tekel maddesi olan ve geniş halk kütle

lerini gıda yönünden ilgilendiren tuzun kü-
çümsenmiyecek kadar bir mik arını da ihrecet-
mekteyiz. 1965 yılı bütçesine tuz tesislerine ko-

~<»Ö~ 
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nan meV&ğın bir kısmının Koçhisar Tuz gölü
nün kenarında sofra ve mutfak tuzu tesisine 
verilmesini temenni etmekteyiz. 

Tütün m vzuuna girmeden evvel muhterem 
arkadaşlar, biraz ewe!, kenlisine yıkştırma-
dığım sayın hemşehrim Adalet Partisi Grup söz
cüsü bir yanma hadisesinden bahis buyurdu ar. 
Ben tütünün hem ziraatini ve hem de ticaretini 
yapan bir arkadaşınız olarak şu yaşıma kadar 
böyle bir vaka duymadım. Hattâ gaz parası çift
çiden alınmış, yakılmış. Ancak şöyle bir şey 
hatırlıyorum: Sene 1956 Sayın Ali Dizman o 
devirde Demokrat Partili idi. Bendenizin tü
tün deposuna benzin dökmek suretiyle parti
zanları depomuzu yaktılar. AH Dizman beye
fendi bu şakilerin, bu hainlerin yapt ğı işleri 
kamufle etmek için fahrî olarak avukatlığını 
aldı ve devrin milletvekillerini de utanmadan 
heyeti hâk'miyeyi politik tesirler altındı bırak
mak suretiyle bütün mahkemelere getirdi Anc k 
böyle bir yanma işini hatırlıyorum. (Soldan gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın, önder «utanma
dan» tâbiri kimin hakkındadır. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER 
(Devamla) — Ali Dizman'a demiyorum beyfen-
di. o devrin insanlarına diyorum, öyle bir de
vir bir daha bu memlekete gelmiyecek arkadaş
lar. Sözüne itimadederim, çıkar buradan bu
nun aksini ispat ederse ben bütün sözlerimi ge
ri alıyorum, Ali Dizman buradan çıksın itimad
ederim, güvenirim doğru konuşacağına, bu kür
süden söylesin, yalandır desin, ben sözlerimi 
Yüksek Huzurunuzda geri alıyorum. 

Tütün meselesi muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin millî ürünlerinden başlıca-

sını te|kil eden bu mahsulümüz, bir yandan 
milyonlarca kişinin geçimini sağlaması, bir 
yandan bütçemize büyük gelir temin etmesi 
bir yandan da hariçten gelen dövizimizin 
% 37 sini temin etmesi bakımından topyekûn 
memleketimizin iktisadi kaderi üzerinde ehem
miyetli 'bir rol oynaması itibariyle üzerinde bi
raz fazlaca durmamız yerinde olacaktır. 

Türk tütünleri, kalitesi itibariyle öteden 
beri cihan şümul bir şöhrete sahiptir. Hal böy
le iken, geçmiş hükümetlerin bâzı politik tu
tumlarının tesiri ile bu mahsulümüzün içerde 
ve dışarda kıymet ve itibarının zaman zaman 
sarsılmış olduğu maalesef bir gerçektir. 
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Ezcümle : 4 Ağustos 1958 de alman ikarar-

la dolar kurunda yapılan değişiklikler dolayı-
siyle Türk tütünleri büyük bir darbe yemiştir. 
Zira, bu kararla evvelice 2,5 - 3 dolar arasında 
beher kilosunu ihracetmiş olduğumuz tütünler 
bu karardan sonra 1, 20 ye kadar düşmüş, hem 
Hükümetimiz döviz bakımından müteesir olmuş 
ve hem de çiftçimizin alın teri heder olmak su
retiyle alım gücü azalmıştır. İşte bu kayıbimızı 
telâfi için son yapılan Anayasamızda da yerini 
bulan Türk çiftçisinin emeği ile alın terini de
ğerlendireceğiz hükmünü yerine getirmek mak
sadıyla 1960 yılına kadar genel olarak ortalama 
tütün fiyatı 4 lira iken, İnönü Hükümetleri za
manında Türkiye'de bir kilo tütünün ortalama 
fiyatı 10 lira 50 kuruşa kadar çıkarılmış ve 
Türk tütün çiftçisini tatmin ederek yüzlerini 
güldürmüştür. 1964 yıh rekoltemizin 175 mil
yon kilo gibi bir rekor seviyeye ulaşması, bir 
bakıma istihsâl artmasından dolayı memnuniyet 
verici ise de, bir bakıma da mahrecini temin ede
memek endişesi içerisine düşürmüştür. Bu re
kolte artışı, geçmiş Hükümetlerimizin günün 
şartlarına göre yerinde ve müspet olarak almış 
olduğu bir tedbir kararından ileri gelmiştir. Zi
ra, son yıllarda bu millî ürünümüze ârjz olan 
Maviküf âfeti hesaba katılarak geçen Hükü
metlerimiz bir yandan bu hastalıkla mücadele 
yapmış, bir yandan da bir tedbir olarak kısmen 
ekim sahalarını genişletmiş, hava şartları da 
müsait gittiği için yukarıda arz etmiş olduğu
muz 175 milyon kiloluk bir rakam önümüze gel
miştir. 

Şimdi: Bu durum karşısında Hükümetin ve 
Bakanlığın çok dikkatli ve ö'çülü hareket etmesi 
ve bilhassa ekim sahalarında yapacağı tahdidi 
iyi tü ün yet'ştiren bö gelere inhisar ettirmesi, 
iç istihlâkimize yetecek miktarı ve mahreçleri
mizi göz önünde bulundurarak buna göre bir 
rekolteye çıkmamızı hedef tutacak kararlar 
alınmasının yerinde olacağını ifade etmek is
teriz. 

Bu seneki tütün fiyatl rında yer yer şikâyet 
ve aksaklıkların zuhu? ettiği bir vakıadır. An
cak, bilhassa geçen yıl Karadeniz bölgesinde 
hava şar larının müsait gitmesinden do1 ayı mah
sul çok yüksek kaütede idrâk edilmiş olmısına 
ve tekel eksperlerinin fiyatlarını nev'i üzsıine 
tesbit etmesine rağmen hali hazırdaki fiyatlar 
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çif çiçiyi tatmin etmemekte olduğu iç'n Hükü
metin dikkatini çekmek isteriz. 
, BAŞKAN — Brğlaymız lû'tfen. 

CHP GRUPU ADINA REŞlT ÖNDER (Da
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, vaktin g cik-
miş olması dclayısiyle söz'erime burada son .ve-
r'rken bu bü'çenin memleke'imize ve mi "e imiz 3 
hayırlı ve uğurlu olmalını diler CHP Grupu 
adına hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkış1 ar) . 

BAŞKAN —• Yeterlik önerge'eri vardır. 
ALI DlZMAN (Tokat) — Söz istiyorum 

efendim, satrşma vardır? 
BAŞKAN — Grup adına mı konuşacaksı

nız? 
ALÎ DlZMAN (Tokat) — Şahsım adına t i r 

hulusu tavzih için söz rica ediyo:um. 
BAŞKAN — Şahsınızla alâkalı bir lusuru 

tavzih için buyurun efendim. -Ali Dizman bey
den arkadnşımızın soruları oldu, şahısları hak
kında tavzih edecekler. 
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BAŞKAN — Bak?.n' konuşturacağım, ondan 

sonra son sözü, Muammer Erten arkadşımiz 
grup adına söz istemiştir, ona vereceğiz, sonra 
kifayeti oylıyacrğız. (Gürültüler.) 

Bir kere daha izah edeyim: Altı arkadaşımız 
mevzu üzeride, bütçe üzerinde konuştular, iki 
önerge geldi, kifayet önergesi, grup sözcüsü ola
rak konuştular arkadaşlarımız. Şimdi ben Baka
na söz vereceğim, ondan sonra grup adına son söz 
olarak bir arkadaşımıza söz vereceğim ki, o da 
Ertem arkadaşımız, önergeleri okutacağım. Ka
bul buyurulmazsa o zaman grupu adına sözcüle
ri tekrar davet edeceğim. Bunun başka bir yolu 
yoktur. Son söz milletvekilinin olduğu için, Sa
yın Erten son söz olarak grupu adına bana söz 
veriniz dediler, onun için sırada o olduğu için ona 
söz vereceğim. («Usul hakkında söz istiyoruz» ses
leri.) Usul hakkında diye bir şey yoktur arkadaş
lar, bu işin usulü budur. Bütün şahısları adına 
konuşacak arkadaşlarımızın konuşmasını gönlüm 
ister; ama Tüzük böyle ne yapalım? 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe
sini Gümrükler ve Tekel Genel Müdürlüğü olarak 
ayrı ayrı huzurunuza takdim edeceğim. Bu konuş
malarım sırasında grupları adına ve şahısları adı
na konuşmalar yapan arkadaşlarıma bu mevzu-
lardaki izahatım sırasında kendilerini cevaplıya-. 
cağım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe faaliyetleri 
Gümrük ve Tekel olarak ayrı ayrı tetkikinize arz 
etmeyi faydalı buluyorum. 

Gümrükler : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi 
(A/ l ) işaretli bölümü, 43 263 lira eksiği ile 
44 828 753; (A/2) işaretli bölümü 2 456 600 li
ra fazlasiyle 2 506 000 ve (A/3) işaretli bölümü 
306 000 lira fazlasiyle 791 453 lira olarak tek
lif edilmiş ve Karma Bütçe Komisyonunda vâki 
müzakereler sonunda (A/ l ) işaretli bölüme 
240 000, (A/2) işaretli bölüme 70 000 ve (A/3) 
işaretli bölüme de tahakkuk eden borçlar için* 
260 000 lira ilâve edilmek suretiyle tanzim edil
miş ve Senatodan geçtikten sonra huzurunuza 
gelmiştir. ' 

Bilindiği üzere gümrükler Hükümetlerin-ge-. 
lir temin etmek üzere başvurdukları en mühim 

ALI DlZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, gTc t sc°ip b :r mevzua d ; 'kü'dü ko
nuşmalar. Bahis ettik'eri olayı kendileri açıkla
mış durrm^adırlar. B h tü ün ambarı yanTyor, 
bir kısım vatandrşlar suçlu d'ye mahkemeye ve
riliyorlar, mahkemeye gid'yorlar. Bendeniz bir 
avukatım, müracaat vâkıdır, dosyayı tetkik edi-
yonım, sue .̂a en ufacVv 'bir ilgîlennin mevzuu-
bahro'ması katiyen mümkün değildir. 

Wbe''ieYı dâvasını al" cağ1 m. Ve masumların 
mahkûm olmamaları için hukuki vazifemi ye
rine rrotıVr.c^&'m. Bundan daha gayet tabiî hiç
bir şey olamaz. 

REŞlT ÖNDER (Tokat) Gayet tab'î öyle 
mi? 

ALt DlZMAN (Devamla) — O İ r dar tab'iî-
ki, ben.f "zlrsını arz etmek istemem. Onun için bu 
kadarc'kJ.a kalsın, hürmeti rimle. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergeleri 
vardır. Altı kişi konuşmuş'ur. («Ye'erliğin aley-
h'nde* sesleri) irersen"z yeterlik ö^erges'ni 
okuttuktan sonra kabul etmezseniz. («Kâfi de
ğil» serleri) Efendim grupları adına altı k'şi 
konuşmuştur diyorum. Yeterlik önerg cini ka
bul e mezrin'z, o takdirde grup adına ve şahıs
ları fdma islediğiniz kndar konuşursunuz. («Ba
kan konuşmadı» ses^ri). 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Ba
kan konuşmadı efendim. 
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kaynaklardan biridir. Gümrük gelirlerinde her 
yıl munzam bir artış kaydedilmek suretiyle, 1962 
de 1 824 358 000 lira 1963 te 2 230 659 000 lira 
ve İ964 yılında 2 401 437 000 lira tahsil edil
miştir. 

Milletlerarası sosyal ve iktisadi münasebetle
rin kesif bir hal aldlği son yıllarda gümrükler 
sadece bir gelir toplayıcı kaynak olmaktan çık
mış, milletlerin ekonomik ve sosyal hayatında de
rin tesirler icra eden bir iktisadi ve malî politi
ka ve prensipler manzumesi olarak kendisi gös
termiştir. 

Milletlerarası ticaret ve mübadele hacminin 
her gün biraz daha artması, ticari rekabet, geri 
kalmış memleketlerde millî ekonominin doğması, 
kuvvetlenmesi sermaye transferlerinin millî eko
nomiye faydalı şekilde ayarlanması, bilgili bir 
Gümrük politikası ile mümkündür. 

Bu durum bizi gümrük mevzuatımızı aynı is
tikamette yeni hükümlerle ikmal etmek zarure
ti ile karşı karşıya bırakmış 1949 yılından beri 
yürürlükte olan Gümrük Kanunu yerine ticari 
ve ekonomik kolaylıklar, sağlıyacak, ve turistik 
münasebetleri engellemiyecek hükümleri ihtiva 
eden yeni Gümrük Kanunu tasarısı Yüksek Mec
lise sevk edilmiştir. Tasarı encümenlerden geç
miş Meclisin gündemine kadar gelmiştir. Bu ta
sarının tatilden evvel kanunlaşmasını Yüksek 
Meclisten temenni ve istirham ederim. 

Bu tasarının getirdiği başlıca yenilikler : 
a) Giriş beyannamelerinin mükellefler tara

fından vergi tahakkuku da yapılmış olarak veril
mesi ve sadece beyanın kontrolü, 

Kapıkule Gümrü| 
Yeşilköy » 
İpsala » 
Sirkeci » 
Galata yolcu salo] 

Cöin'an 

Diğer kapılarla birlikte bu yekûnun (500) 
bin civarında olduğu söylenebilir. 

Sayın milletvekilleri. : 

Gümrükler mevzuunda arz edeceğimiz ikinci 
husus da 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Taki-
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b) Vergilerin ödenmesinde banka teminat 

mektubu, teminatlı borç senedinin kabulü, 
c) Bâzı hallerde eşyanın muayene edilme

den kab kontrolü ile sahibine teslimi, 
d) Beyan ile muayene arasında farktan 

mütevellit cezanın 10 kattan üç kata indirilme
si, 

e) Yolcuların zat ve aile ihtiyaçları için 
getirdikleri, veya getirecekleri resme tabi eşya
nın gümrük muamelesinde kolaylıklar sağlan
mış, 

f) Kanuna turizm hareketini kolaylaştırıcı 
hükümler ve muaflıklar konulmuştur. 

g) Muvakkat kabul usulü tevsi edilerek sa
nayicilere kolaylıklar sağlanmıştır. 

h) İhracatta vergi iadelerinde Bakanlar 
Kuruluna daha geniş yetki verilmiştir. 

Bu kanunun hedeflerine varabilmesi için ka
lifiye memur yetiştirilmesi zaruri görülmüş, is
tenilen keyfiyette memur, temini için 34 yıllık 
Gümrük Teşkilât Kanunu yerine kâim ola,cak 
yeni Teşkilât Kanunu tasarısı hazırlanmış Ba
kanlıkların da. mütalâaları alınarak gereği yapıl
mak üzere Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bu yeni tasarı ile Gümrük Muhafaza. Genel 
Müdürlüğü, Kontrol Dairesi Reisliği, Organi
zasyon ve Metot Müdürlüğü, Dış Münasebetler 
Dairesi Reisliği ihdas edilmiş, ve Gümrük Uz
manlar Kurulu teşkil edilmiştir. 

Gümrüklerimizde muamele artışı bu 34 sene
lik devre zarfında ithalât hacmmda (50) ihra
cat lıacmmda (30) misli olmuştur. Bu hizmetler 
34 sene evvel teşkil edilen kadrp ve teşkilât ile 
yapılmıştır. 

bi hakkındaki Kanunda yapılması, düşünülen 
değişikliklerdir. 

Bu kanunun yeni Anayasamız muvacehe-ön
de vatandaş haysiyet ve dokunulmazlığına ria
yetkar, biı1 ruhla tedvini, aramaların kuvvetli 
şüphe, ve ihbar hallerine, inhisar ettirilmesi, 

1964 yılının 11 aylık devresinde 

ünde 59 345 
93 242 
17 721 

113 454 
u 72 311 

f>-iriş ve 49 146 çıkış 
» ve 98 813 çıkış 
» ve 20 145 çıkış 
» ve 126 699 çıkış 
» ve 70 168 çıkış olmuştur 

356 076 giriş ve 364 971 çıkış olmuştur. 

59 345 
93 242 
17 721 
113 454 
72 31-1 
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sürgün cezasının gelişigüzel tatbik edilmemesi 
gibi hükümler yer almış bulunmaktadır. İhbar 
müessesenin yeni kaidelere bağlanması, iftiralar 
silsilesi halini almaması düşünülen tedbirler 
arasındadır. 

Yüksek Heyetinize arzda fayda gördüğümüz 
üçüncü hususta gümrüklere gelmiş bulunan ve 
çeşitli sebeplerle anbar ve sundurmalarda bekli-
yen ticari eşyanın tasfiye edilmesi konusudur. 

Bu hususta Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştır
ma, Gümrük ve Tekel Bakanlıklariyle, Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsa
ları Birliği arasında varılan müzakere sonucuna 
göre 3 Nisan 1965 gününde 6/4476 sayılı Ka
rarname neşredilmiştir. Bu kararnameye göre 
31 . 12 . 1964 tarihine kadar kanuni anbar bek
leme süresini doldurmuş bulunan ticari mahi
yetteki eşyanın : 

1. — a) 1 ile 14 ncü Kotalardan her hangi 
birine dâhil bulunmak, 

b) Memleket sanayiine zararlı olmadığı, Sa
nayi Bakanlığınca tesbit edilen eşyalardan ol
mak şartiyle bedelleri transfer edilmiş veya edil
memiş olmasına göre tesbit edilen sınır dâhilin
de girişlerine müsaade edilecektir. 
- 2. -—Zat ve aile ihtiyaçları ve meslekî faali

yetlerin icrasında kullanılacak ve yolcu berabe
rinde veya yolcudan iki ay evvel altı ay sonra 
gümrüklere gelen gayriticari mahiyetteki eşya, 
Gümrük Kanununun 126 ncı maddesine göre 
tasfiye edilecektir. Bu kararname çıkmış, Sana
yi Bakanlığınca bütçesi hazırlanmış ve tatbika
tına başlanmıştır. 

Sayın Milletvekilleri : 
Günümüzün en önemli konularından birisi 

de Turizm Endüstrisidir. Garp ülkelerinde ol
duğu gibi, Hükümetimiz de bu konuyu lâyık ol
duğu ehemmiyette göz önüne almış bulunmakta
dır. 

Yukarıda izah ettiğim yeni Gümrük Kanu
nu tasarısında Turizmi geliştirecek imkânlara 
yer verilmiş olup bu kanun çıkıncaya kadar da 
yazılı, inzali ve adresli ihbar olmadıkça turist
lerin beyanları ile iktifa olunarak muayene edil
memeleri ve her türlü kolaylık ve yardımda bu
lunulması triptiksiz gelen turistlere ait otomo
billerin hiçbir vesika aranmadan 4 ay müddetle 
yurda girişlerine müsaade edilmesi, gibi kolay
lıklar gösterilmesi sağlanmış ve memurların tu-, 
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ristik bilgilerini artırmak için kurslar açılmış
tır. 

Ayrıca giriş ve çıkışı kolaylaştırmak için, 
İpsala, Kapıkule, Cilvegözü gümrük kapılarında 
açık muayene sahaları yapılması kararlaştırıl
mış ve elektrik bulunmıyan bu yerlere ve Yay-
ladağ gümrük kapısına jeneratör konulması için 
şrerekli tahsisat bütçeye konulmuş; Fethiye, 
Marmaris gümrük binalanna İran sınırında 
Esendere gümrük kapısı memur lojmanları ya
pımı bu yıl için ele alınmıştır. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtımızın deniz kon
trol sahasına giren mahallerde vazife görmesini 
temin için, bir aded açık deniz motoru ile, üç 
aded liman motoru yaptırılması da kararlaştı
rılmıştır. Gerekli ödenek 1965 bütçesine konul
muştur. 

Tekel Genel Müdürlüğü : 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Tekel Genel Müdürlüğü özel kanunların ver

diği yetki ile vergi tahsil eden gerek Tekele ta
bi ve gerekse Tekel dışı sınai ve ticari faaliyet
leriyle istihsal ve istihlâk yönünden geniş va
tandaş kütlesi ile temas halinde bulunan katma 
bütçeli bir idaredir. 

Tetkikinize tasvibinize sunulan 1965 malî yı
lı bütçesi (A/l) işaretli bölümde 62 931 501 li
ra, (A/2) işaretli bölümde 154 771 400 lira ve 
(A/3) işaretli bölümde 3 404 313 lira olmak 
üzere 221 107 214 lira teklif edilmiş ve Senato
ca aynen kabul edilerek huzurunuza gelmiştir. 

Aynı malî yıl içerisinde vergi dâhil Tekelin 
Devlete temin edeceği gelir 1 340 000 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

Tekel İdaresi ilk madde alımlariyle sosyal 
ve ekonomik faaliyetlerde bulunmakta, imalât 
yapmak, suretiyle sınai faaliyette bulunarak iş
çi ile münasebet kurmaktadır. İşveren olarak 
Tekel işyerlerinde çalışan işçi adedi 35 000 in 
üzerindedir. 

Bu sene içerisinde Tekel sınai faaliyetleri 
için ilk madde olarak müstahsıldan 346 776 359 
lira değerinde 39 000 ton tütün 3 850 000 lira 
değerinde 7 bin ton arpa, 3 milyon lira değerin
de 1 000 ton anason. 7 450 000 lira değerinde 
19 500 ton yaş üzüm, 21 250 000 lira değerinde 
17 bin ton kuru üzüm, 165 000 000 lira değerin
de, 55 milyon kilo yaş çay yaprağı, mubayaa 
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edecektir. Tekel imalâtı dışında destekleme mu
bayaaları da bu rakamlara ilâve edildiği takdir
de bu sene içerisinde Tekel İdaresinin çeşitli 
mahsul için müstahsıla ödiyeceği para miktarı 
1072 000 000 lirayı bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri : 
Bu kısa mâruzâttan sonra Tekel Genel Mü

dürlüğünün iştigal mevzuları hakkında Yüksek 
Meclisinize ayrı ayrı malûmat arz edeceğim. 

Tütün: 
Memleketimizde 300 yıllık bir geçmişi olan 

tütün istihsalinin ortaya koyduğu zirai, ekono
mik ve sosyal meseleler o kadar genişlemiştir 
ki, bu konunun üzerinde ciddiyetle eğilmek za
manı gelmiştir. Halen yürürlükte bulunan 3437 
sayılı (Tütün ve tütün inhisarı) Kanunu idari 
ve kısmen teknik hususları kapsamakta ise de 
bunlar 50 yıl evveline ait eskimiş usullerdir. 
3437 sayılı Kanunun meriyete girdiği 1938 yı
lından bu yana gerek Dünya ve gerekse mem
leketimizde meydana gelen ekonomik ve sosyal 
değişiklikler tütün ziraatinin daha müstakar ve 
verimli bir şekilde yürütülmesini sağlıyacak 
bir kanunun hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Bu itibarla memleket tütüncülüğünün istik
bali bakımından gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak üzere günün ihtiyaçlarına cevap ve
recek hükümleri ihtiva eden (Tütün ve tütün 
tekeli Kanunu) üzerindeki çalışmalar ikmal 
edilmiş ve Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 

Tütün istihsali her yıl artarak 1964 yılında 
rekor seviyeye yükselmiştir. 

1960 ta 5 789 köyde 297 922 ekici 187 789 
hektar sahada 139 041 685 kilo tütün istihsal 
ettiği ve 1963 te 7 124 köyde 394 683 ekici 
235 669 hektar arazide 132 182 832 kilo tü
tün istihsal edildiği halde 1964 yılında 7 768 
köyde 454 707 ekici 272 094 hektar arazide 
177 201 515 kilo tütün istihsal etmiştir. Ge
çen yıla nisbetle bu sene ekilen köy adedinde 
% 9, ekici adedinde % 16, ekilen sahada % 15,5 
artış olduğu halde istihsalde % 32,5 artış ol
muştur. 

Millî ekonomimizin başlıca ihraç metaı olan 
tütün istihsalinde artışı memnuniyetle kaydet
mek icabederse de kalite ve randıman düşük
lüğü ihracatta menfi tesirler icra etmektedir. 
1963 yılında randıman vasati 60,43 iken 1964 te 
44,60 a düşmüştür. 1964 yılı tütün mubayaa 
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kampanyası sona eren Ege bölgesinde tütün is
tihsali bir evvelki yıla nisbetle tahrirde % 60 
bir fazlalık gösterirken ambarlamada % 70,1 e 
yükselmiştir. 

Yine Ege bölgesinde 1963 yılında ambarla
maya göre dönüm başına ortalama verim «50» 
kilo iken 1964 yılında tahrire göre «65» kilo ve 
ambarlamaya göre «691» kilo bulunmuştur. Bâzı 
yerlerde ise Ege'de bu sene dönüm başına 
(200 - 250) kilo tütün alınmıştır. Bu rakamlara 
Halk Partisi Grup Sözcüsünün dikkat etmesini 
bilhassa istirham ederim. Biraz sonra kendileri
ni cevaplarken bu verdiğim rakamların ehem
miyeti olacaktır. 

1960 yılından bu yana üretilen tütün satı
şından ekici eline geçen para, 1960 ta 571 mil
yon, 1961 de 780 milyon 1962 de 1 005 000 000, 
1963 te 1 113 000 000 iken bu seneki istihsal 
ve devam eden mubayaa ile tekevvün eden fi
yatlara göre müstahsil eline 1 350 000 000 lira 
civarında para geçeceği hemen hemen tahmin 
olunmuştur. Çünkü, 179 milyon kilo tütünden 
160 milyon kilosu üç ay gibi kısa bir zamanda 
satılmış bulunmaktadır. 

Tütün ihracatına gelince : 
1960 -1961 de 66 milyon dolar, 1961 -1962 de 

108 milyon dolar, 1962 -1963 te 82 milyon dolar, 
1963 -1964 te 55 milyon dolar, 1964 -1965 te ise 
75 milyon dolar değerinde tütün ihracedilmiş-
tir. 1964 <• 1965 ihraç sezonu henüz bitmediği için 
bir miktar daha ihracat olacağını tahmin etmek
teyiz. 

Muhterem milletvekilleri : 
1964 yılı ekici tütün piyasaları sırası ile 

25 Şubatta Eğede 29 Martta Karadeniz dizi, 24 
Nisanda Karadeniz demet, 26 Nisanda Marma
ra bölgesinde açılmıştır. 

3 ncü Koalisyon Hükümeti tarafından 15 Şu
batta açılacağı ilân edilen Ege piyasası, bu Hü
kümetin istifası sebebiyle bu Hükümetçe tehir 
edilmiş ve 22 Şubatta kuruluş tezkeresi Mec
liste okunan 4 ncü Koalisyon Hükümeti tara
fından itimat oyu alınmadan; müstahsilin daha 
fazla sızlanmasına meydan bırakılmamk için 
25 Şubatta açılmıştır. 

13 Şubatta istifasından sonra birçok icrai 
kararlar olan ve hattâ kendisinden sonraki Hü
kümete ağır külfetler yükliyecek kararnameler 
çıkaran 3 ncü Koalisyon Hükümetinin piyasa-
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nın açılmasını tehir etmesindeki maksadı biraz 
evvel Sayın Sözcünün konuşmasından daha açık 
olarak anlamış bulunuyorum. (Gürültüler) 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — 3>:ım pcr.iııen 
yapmak lâzımdır. 

EKREM DÎKMEN (Trabzon) — Vekillik 
yapmış bir insan, satılmış insanlar şeklinde 
bahseden yazılar yazmıştır. Bunlar Akiste şu
rada burada çıktı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Bunları yerinizden birbirine îâf atmakla değil, 
dışarda koridorda görüşebilirsiniz. Ama burada 
konuşma âdabı sebebiyle kürsüye gelmek gere
kir. 

Evet, buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
TOPÂLOĞLU (Devamla) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, Ege tütün piyasasını biraz evvel 
arz ettiğim gibi Cumartesi günü Hükümet te
şekkül ettikten sonra Pazar günü Tekel Genel 
Müdürünün ve Sayın Bakandan ı-iea ederek 
kendileri ile brilikte Bakanlıkta yaptığım bir 
toplantıda, daha evvelki bütün hazırlıkları tet
kik ederek Eğeye gittim. Gümrük ve Tekel 
Umum Müdüründen 15 Şubatta açılacak piyasa 
için hazırlıklarını ve malî finansman imkânını 
sordum. Yapılan tesbite göre ve Sayın Muam
mer Erten Beyefendinin de üyesi bulundukları 
Hükümette müzakere edilerek tesbit edilen fi
yatlara göre, başfiyat 13, 12,5, 9,50 ve 6,50 ola
rak tesbit edilmiş ve bu şekilde fiyatlar Eğe
deki 79 alım merkezinde bulunan eksperlere 
zarflar dağıtılmış ve Gümrük ve Tekel Genel 
Müdürü de izmir'e gönderilerek Sayın Tekel 
Bakanı Mehmet Yüceler Beyi bekliyorlardı. 
Şayet 13 Şubatta Hükümet istifa etmemiş ol
saydı, Hükümette konuşulmuş, malî finansmanı 
takarrür etmiş, fiyatları belirmiş, ekspertizi ya
pılmış, randımanı tesbit edilmiş olarak piyasa 
15 Şubatta açılacaktı. Ve 15 Şubatta açılacak 
olan piyasanın zarfları 79 alım merkezindeki 
eksperlerinin cebindeydi. Pazar günü bu top
lantıyı yaptıktan sonra Sayın Muammer Erten 
Beyefendi piyasayı açtığım, 25 Şubat günü kır
mızı oy veriyorsunuz, biz size 15 lira verecek
tik, diye daha birinci günü piyasanın Akhisar'
daki meydan nutku haline getirdikleri Akhisar 
piyasasında ama kendisi bir bakan olarak yap
tıkları müzakere ve bana devrettikleri dosyada 
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13 liraydı fiyatlar. (Soldan, alkışlar) Ben, ko
nuşmamda, Ege konuşmamda, tütün meselesi
nin beş milyona yakın insanın bir ekmek konu
su olduğunu, bunun siyasi istismar konusu ya
pılmamasını nutkumu tamamen okurlarsa açık
ça belirttim. Ve kendilerini davet ettinı. Fakat 
birinci günü 15 milletvekili arkadaşım, Ege pi
yasasında daha piyasanın açıldığı birinci günü, 
alım merkezlerinin, önünü bir miting meydanı
na çevirmişti. Ve âdeta bütün Eğede iki siyasi 
parti bir seçime girmiş gibi karşıkarşıya geti
rilmişti. Bu memlekette vatandasın emeği
ni düşünüyorsak, çiftçilere iyi fiyat vere
rek sosyal adaleti düşünenler politikayı kö
ye kadar, alım merkezlerine kadar götür
mezler, arkadaşlarım. (Soldan, şiddetli al
kışlar) Piyasanın birinci günü alım mer
kezlerini tetkik için çıktım ve Akhisar'da 
Sayın Muammer Erten'le buluştum ve kendi
siyle yaptığımız konuşmadan sonra saat 12 de 
İzmir'e döndüm. İzmir'de kendilerinin tesbit et
tiği fiyatlarla yani 13 - 12,50, 9 ve 6,50 fiyat
larla Sayın Maliye Bakanı Ferid Meleti'in tek
lif ettiği'750 - 850 fiyatının takarrür etmiveoe-
ğini, tesevvüt etmiyeceğimi teknik arkadaşlarıma 
söyledim. Gördüm ki, eksperleriniz tesbiti yap
mış, Hükümet olarak bir fiyat verilmiş ama bu 
fiyatları tatbik ettiğiniz takdirde Ege müstah
silinin maliyeti olan altı lirayı eline geçiremiye-
ceksiniz, dedim. Birbirlerinin yüzüne baktılar. 
«evet1» dediler. O halde emir veriyorum, dedim, 
650 kuruşluk fiyatı, 8 e; 750 kuruşluk fiyatı 
9 a çıkaracaksınız, dedim. O gece protokolü im
zalamıştık. Müstahsilin içine girdikten sonra 
kendilerinin burada masa başında verdikleri ka
rarnamenin tashihine lüzum gördüm, Bakan 
olarak mesuliyeti üzerime aldım; 650 kuruşluk 
fiyatı 800 kuruşa, 750 kuruşluk fiyatı 900 ku
ruşa çıkararak piyasaya tatbik ettim. (Alkış
lar) Ve bu fiyatlar, ancak Ege piyasası 800 ku
ruş civarında bir vasati tekevvün ettirmiştir. 
Sayın Ferid Melen yazdığı yazıda da 750 ku
ruş - 850 kuruş fiyat tekevvününün zaruretini 
belirtmiş ve Hükümette müzakere edilmiş ve 
Sayın Muammer Erten 14 lira teklif edildiği 
halde mensuboldıığu Hükümet ye Maliye Ba
kanı 14 lira verileraiyeceğini kendisine söyle
miş ve niensubolduğu Hükümet müzakeresinde 
13 liradan fiyatlar tesbit edilmiştir. 
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Çok muhterem arkadaşlarım söylemek iste

mezdim; ama işe polemik girdiği için bir şey 
daha ilâve edeceğim, piyasanın açılması irin gi
deceğim zaman şu koridorda Sayın Kemal Satır 
koluma girdi; «Allah kolaylık versin, Ege piya
sacını açmaya gidiyorsun hemşerim» dedi. Te
şekkür ederim, dedim. Dedim ki, söylemeye 
mecburum ibrahim Boy, işe polemik girdi, de
dim ki ; «bozduğunuz piyasa-İçin mi» dedim. 
«evet» dedi. «Maalesef tütün piyasası bozulmuş
tur ve büyük müşküllerle karşı karşıyasm» de
di. 

Çok muhterem arkadaşlarım, ben bu hüsni-
niyet içerisinde piyasaya girdim ve konuşmam
da. 5 milyona yakın insanın ekmek meselesi olan 
tütün politika konusu, istismar konusu yapıl
mamasını ifade ettim. (İbrahim öktem'in anlaşıl-
mıyan bir müdahalesi üzerine) Sayın İbrahim 
Beyefendi, bunu üzülerek ifade ettim. Kendile
riyle de konuşmalar m var, bunları söylemiyecc-
ğim. Kendilerinin de Hükümetteki müzakere hak
kında konuşmaları var, ıbunları eöylemiyeceğim. 
Ama lütfen yine bir Hükümet âzası olan Sayın 
Muammer Erten çıkıp da buraya Hükümette ko
nuştuklarını olduğu gibi söylesin, yoksa bir po
litik seçim sathı mailine girmenin havası ile 
burada politika yapma havasına girmesinler. 

. Sayın Muammer Erten şunu buyurdular, 
A. P . nin takibettiği özel sektörü destekleme po
litikası A. P. nin balonunu Ekrem Alican'ın iğ
ne batırmasına lüzum kalmadan patlattı dedi
ler. Ve kendilerinin takibettiği sosyal adalet 
politikasının, müstahsili koruma politikasının 
müsbet neticeler vereceğini, verdiğini söyledi
ler. Ve ben bu sözleri söylediğim, rakamları 
verdiğim zaman, Adalet Partisi kanatlarından 
alkış^ndığım zaman bu alkışların Ege mÜ3talı-
sılın.n suratına indirilmiş bir şamar olacağını 
söylediler. Ben kendilerine şunu ifade edeyim; 
1052 den beri takibettikleri, kendilerine göre 
sosyal adaletçi politikadan sonra bu bölgede 
Geçmenin önüne gittik, bu bölgede seçimler yap
tık bu müstahsil hükmünü verdi. Çanakkale'de 
Manisa'da, Balıkesir'de, İzmir'de verdi. Şamar 
kimin suratına indi acaba? (Soldan alkışlar) 
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o halde biz cosyal adalet politikası takibettik, 
çiftçiyi memnun ettik, siz vekilinizi alkışlarsı
nız, sizin alkışlarınız çiftçinin suratına inen 
şamardır, diye bir beyan, bir ,demogojiden iba
rettir. Üzülerek ifade (edeyim, çok sevdiğim 
Muammer Erten'den, Hükümet mesuliyeti al
mış Muammer Erten'den bu gJbi beyanların çık
masını istemezdim. 

Mubayaa kampanyası bitmiş bulunan Eg3'de 
Tekel İdaresi 1963 yılında 17 mi'yon 1961 yı
lında 41 milyon ki'o tütün mubayaa etmiştir. 
İki yıl arasındaki mubayaa nisbeti % 100 ün 
üstündedir. 1963 te tüccar Ege'den 53 milyon 
kilo, 1964 te 81 milyon kilo tütün mubayaı et
miştir. 1963 le tüccar ve Tekol yekûnu 72 mil
yon kilo, 1964 te ise 123 milyon kilodur. 

Ege piyrr.rsır.da geçen seno Tekelin 
tütün müstahsılma ödcd ği para 179 mil
yon lirrdır.. Bu sene ise tesellüm so
nunda (373 870 090) lira müıtahsıla ölünecektir. 
Bu miktarın 250 milyonu şimdiden ödenmiştir. 

Şu rakamı da söyled'm; bu arada biraz 
evvel Sayın Muammer Erton, Manisa Mil'et ve
kili o1 arak Akhisar'ın hakkını ko uyacak çok 
yanlış bir rakam söylediler, onu da düzelteyim. 
Geçen sene, dediler, Akhisara 117 mryon lira 
ödendi, ödenen para 98 mi yon 882 bin lira
dır, Muammer bey. Bu rene Akhisara 161 mil
yon İ r a ödenecektir. 116 mi1 yen lirrsı ha1 en 
Ödenmiş, 44 milyon lirası kalmıştır. (Soldan al-
lrş 'ar) Geçen s'ne ödenen paranın hepsi 98 mil
yondur, Muammer bey. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, koni-gınalarınız 
daha u^nyre k mı? Saa' 13 e gelnrştir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Devamla) — 15 dakika kadar 
ısürcr. 

BAŞKAN — 15 dakikadan sonra parti g^up 
sözcüsüne söz vereceğim. Saat 13 e kadar Mec
lis çalışmanı tesbit edi'miş'ir. Saat 14 30 da 
tekrar top1 anaç ğımıza gö^e arkadaş"arımız ye
mek yiyeceklerdir. Saat 14.30 da toplanmak üze
re birleşime ara vcriyoıum. 

Kapanma saati : 13.00 

. . . .>.. . >e< ....... 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 

KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Oturuma devam ediyoruz. Te
kel Bakanı Sayın Topaloğlu buyurun, lütfen 
konşmanızı ikmal buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri; öğleden evvelki celsede kaldı
ğım yerden konuşmalarıma devam ediyorum. 
Konumuz tütün meselesi idi. Ege tütün piyasası 
hakkındaki konuşmalarımı ikmal etmek istiyo
rum. 

Ege piyasasında geçen sene Tekelin tütün 
müstahsılına ödediği para 179 milyon liradır. 
Bu sene ise tesellüm sonunda 373 milyon 870 ibin 
lira müstahjsıla ödenecektir. Bu miktarın 280 mil
yon lirası şimdiden ödenmiş bulunmaktadır. 
Tüccarın geçen sene Ege'de tütün müstahsılına 
ödediği para 496 milyon lira idi. Bu sene tesel
lüm sonunda tüccarın ödiyeceği para 558 mil
yon liradır. Tekel ve tüccar olanak Ege tütün 
müstahsılına geçen sene ödenen para ımiktarı 
676 milyon lira olduğu halde bu sene 932 mil
yon 775 İbin lira ödenecektir. 

Bu maruzatımdan sonra Sayın Erten'in sor
duğu bâzı sorular (cevaplandırılmamıştı, onlara 
da cevap arz edeceğim. 

Sayın Muammer Erten, Ege tütün piyasası
nı açış konuşmamdaki bir cümleden bahsettiler. 
Tekel İdaresinin tüccarların- amansız rakibi ol-
mıyacağmı onun müşfikçisi, teşvikçisi olacağını 
beyan ettiğimi ve bunun es'kiden söylenmiş ol
duğunu ifade ettiler. 

Çok muhterem arkadaşlarını; Tekel İdaresi 
196 sayılı Kanunun kendisine verdiği destekleme 
göreviyle piyasaya girer, memlekette istihsal 
edilen tütünlerin tamamını, Tekel İdaresinin 
mubayaası mevzuuibahis değildir. Tekel idaresi 
destekleme mubayaasiyle müstahsilin almteri-
nin, el emeğinin muayyen bir fiyattan'aşağı 
düşürülmemelini ve fiyat politikasının muayyen 
bir seviyede tesbitini hedef tutar. Hükümetler 

bu politikalarını fiyat tesbiti suretiyle ilân eder
ler. 

Biraz evvelıki konuşmamda Üçüncü Koalis
yon Hükümetinin tesbit ettiği fiyatları huzuru
nuzda arz etmiştim. Binaenaleyh, Üçüncü Ko
alisyon Hükümetinin müstahsili korumak için 
tesbit ettiği fiyatlar yaptığımız izahlarla malû
munuzdur. Ve yine 'biraz evvelki izahatımda 
bu fiyatlarla tekevvün edecek fiyatların Muam
mer Beyefendinin söylediği gibi 5,5 - 6 lira ci
varında olacağını; halbuki ibıt sene Ege'de tü
tün maliyetinin 6 - 6,10 kuruş civarında oldu
ğunu gördüğüm için; birinci gün tetkiklerim 
sırasında bu sene daha çok neviyatının 3 ve 
4 ncü kısımlara inhisar ettiğini tesbit ettiğim 
için 3 ve 4 ncü İkisini fiyatlarına 150 şer ıkuruş 
ilâve etmek suretiyle Sayın Maliye Vekili Ferit 
Melen'in de Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
Başbakanlığa yazdığı yazıdaki 750 - 850 kuruş 
arasında fiyat tekevvünü için bu sene, yaptığı 
teklife uyabilmek için, bir ayarlama yaptığımızı 
ifade ettim. O halde müstahsili koruma edebi
yatından vaz geçelim. Müstahsili korumak için 
Hükümetlerin tesbit ettiği fiyatları açıkça be-
nimısiyelim, (bir fiyatın tekevvünü Hükümetçe 
tesbiti ile, belirir. Hükümet fiyatı ilân ettikten 
sonra, ekspertizi yapılmış, teklifi yapılmış, ran
dımanı yapılmış tütünlerin fiyatlarına Hükümet 
olarak gidip, eksperlere bu tütüne şu parayı ve
receksiniz, şu tütüne şu parayı vereceksiniz di
ye bir politika takibetmek mümkün değildir. 
Gümrük ve Tekel Bakanı olarak, bir ekspere 
sen şu fiyatı vereceksin diyemem ben Hükümet 
olarak ve bunlar denilmiştir', denilmem esini te
menni ederini. (Sağ ve soldan alkışlar) Hükü
met olarak Bakanlar Kurulunda veya alâkalı 
'bakanlar arasında fiyat tesbitinden ve tesbit 
edilen fiyatlar eksperlere intikal ettikten sonra 
artık eksperler tütünlerin kalitesine, randıma
nına, cinsine, nevine göre fiyatları tekevvün et-
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tirir. O halde Hükümetlerinin politikası veril
miş fiyatlarla artık belirmiştir. Verilmiş fiyat
ları ise mukayeseli olarak huzurunuzda arz et
tim. O halde Sayın Muammer Erten Beyefendi, 
biz olsaydık bu böyle olmazdı demek gibi bir 
haleti ruhiyeye kapılıyorlar, onu anlamıyorum. 
Verdikleri fiyatlar malûm. Eksperler ise, eks
pertizler kendi zamanlarında yapılmıştır. O 
halde aynı fiyatlar ki, 650 kuruştur verdikleri 
fiyat, daha yüksek bir fiyat, 800 ikuruş tesbit 
edilmiştir. Daha yüksek bir fiyat tesbit edilece
ğini neye dayanarak söylediler? Gidip eksper
lerin kulağına sen bunu böyle al mı diyecek
lerdi acaba? Böyle bir politika mı takibedecek-
t'i? Ben şahsan Gümrük ve Tekel Bakanı olarak 
ferdî bir politika takibetmeyi hiçbir surette tas-
vibetmem. Hükümetin ilân ettiği fiyatlar ya
pıldıktan, resmen eksperlere bildirildikten son
ra ibu fiyatlar üzerinde bir değişiklik yapmaya 
Bakan olarak, benim yetkim yoktur. Artık fi
yatı tesbit edecek tütün nevi, kalitesi, randıma
nıdır. Ve bu fiyatlara göre köylülerin kaime 
dedikleri, bizim vasati dediğimiz fiyat tekevvün 
eder. 

Bu sene Ege bölgesinde tekevvün eden fiyat 
Muammer Beyefendi müsterih olsunlar 5,5 lira 
değildir. Kendilerinin verdikleri fiyat hakika
ten öyle kalsaydı, vasati 5,50-6 lira olacaktı. 
Kendileriyle Akhisar'da konuştuğumuz gece saat 
12 de döndüğüm zaman yaptığım toplantıda, 
teknik şeflerle yaptığını toplantıda ben de tes
bit ettim ki ; o fiyatları devam ettirseydik Ege'
de fiyat vasatisi 6 lira olacaktı. Fakat o gece 
aldığını tedbirlerle fiyat vasatisini kendilerinin 
de zamanında biraz evvel tarih ve sayısından 
bahsettikleri bir yazıda bahsedilen orta fiyatı 
bulmak için, 3 ncü, 4 ncü fiyatlarda Hükümet 
olarak bir ayarlama yapmanın zaruretine kaani 
oldum ve müsterih olsunlar, Ege'de tütün fiyat
ları, kendi yazılarında belirtilen vasati fiyatla
rın üstünde tekevvün etmiştir. Biz hiçbir za
man ne servet düşmanlığı ile tüccarın karşısın
da, ne de müstasılm alın terini değerlendirmeme 
politikasını takibeden bir Hükümet değiliz. (Sol
dan ve sağdan alkışlar) Bugüne kadar takibet-

ı 

tiğimiz politika böyle olmuştur. Biraz evvel 
rakamlarla arz ettim kendilerine, son gece yap
tığım ayarlamayla da böyle bir politikanın ta-
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kipcisi bir Hükümet olduğumuzu da kendilerine 
rakamlarla ifade etmiş oldum. Sayın sözcü, 
Halk Partisi kalsaydı ne yapardı, dediler. Halk 
Partisi kalsaydı ne yapacağı malûm idi. Ön 
üçünde istifa etti. Halk Partisi. Onbeşinde ilân 
ettiği fiyatı ve Tekel Umum Müdürü İzmir'de 
Tekel Bakanını bekliyordu. Fiyatlar verilmiş
ti. O fiyatları tatbik edecekti. Cumhuriyet 
Halk Partisinin bundan başka yapacağı bir şey 
yoktu. Belki bilmiyorum acaba Tekel Bakanı 
kendileriyle görüştüğüm, Akhisar'da gece saat 
12 den üçe kadar tekel mensuplarını toplıyarak 
ayarladığım fiyat ayarlamasını yapabilecek 
•miydi k i ; ben 6,50 yi 8 00e, 7,50 yi 9 liraya 
çıkarmak için emir vermişimdir. Tekel İdaresi 
bu fiyatları tatbik etmek suretiyle müstahsili 
koruyucu bir yöne girmiştir. (Alkışlar) 

Sayın sözcü, benim Gümrük ve Tekel Ba
kanı olarak yüksek fiyatlar üzerinde değindiği
mi, Senatodaki konuşmalarımı da ele alarak 
Gümrük ve Tekel Bakanı yüksek fiyatlardan 
ürkmekte midir, yani niçin yüksek fiyattan ka
çmıyorlar, dediler. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu sene 
175 milyon kilo tütün istihsal edilmiştir. Son 
tesbite göre bunun miktarı 179 milyon kiloya 
çıkmış bulunuyor. Türkiye'de iç istihlâk 40 mil
yon kilodur. Bunun üstünde kalan tütünleri 
ihracetmek mecburiyetindeyiz. İhraç malları
mızın fiyatında dış piyasaları yakînen takibet-
mek mecburiyetindeyiz. Dış fiyatları Hükümet 
olarak empoze etmemiz mümkün değildir. 
1962, 1963 yıllarına ait tütünlerden halen eli
mizde, Tekelin elinde 16 milyon küsur, tüccarın 
elinde 13 milyon küsur tütün vardır ve bu tü
tünler hâlâ satılmadığı için Tekel İdaresinin tü
tün mubayaası için kendisine açılan reeskont 
krediler donmuş vaziyettedir ve ben Gümrük ve 
Tekel Bakanı olarak vazifeye başladığım ve Ha
zine Genel Müdürünü de çağırıp finansman im
kânlarını aradığım zaman ancak 40 milyon lira 
paranın vibri halde bulunduğunu, geri kalan 
paraların satılmamış tütünlere bağlanmış bu
lunduğunu ve Sayın Ferid Melen'in de bundan 
acı acı dert yanarak bu şekilde Merkez Banka
sı reeskontlarının donmasının millî ekonomideki 
menfi tesirlerini ve yatırımları güçleştiren yazı
larını birlekte tetkik ettim. O halde fiyat tesbi-
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tinde bu memleket için mühim bir millî ekonomi 
unsuru olan tütünün fiyatı konusunda dış piya
saları yakından takibetmek ve Merkez Bankası 
reeskontlarının devrini sağlamak ve bu bono
ları dondurmamak millî ekonomimiz için zaruri
dir. işte bunun içindir ki, fiyat politikamızda 
hem müstahsili korumak, hem de ihracaat me-
tahi olan tütünü, 1962 - 1963 yıllarında olduğu 
gibi elde kalıp millî ekonomiye menfî tesirler 
icra edecek bir politika takibetmemek için bu 
fiyatlarla müstahsilin önüne çıktık. Müstahsil 
bundan memnundur ve benim evrakım meydan
dadır, muhterem arkadaşlar. 

Sayın Erten konulmalarında bir hususa da
ha değindiler. Dediler ki, kalkınma hızını % 7 de 
tutma istiyen C. H. P. Hükümeti müstahsilin 
mahsûlüne yüksek fiyat vermek suretiyle yüz
de 7 kalkınma hızmı tutmak gibi bir gayeyi de 
hedef tutmuştur, dediler. Bu mesele bütçenin 
tümü üzerindeki müzakereler sırasında Sayın 
Ekrem Alican tarafından gayet açık olarak be
lirtilmiştir. Bir sene mahsûlün iyi olması, ve
ya mahsûle yüksek fiyat vermek suretiyle kal
kınma hızını hesabetmek aldatıcı rakamlara da
yanmaktır. Bir memlekette kalkınma 'hızının 
mesnetleri bu tip rakamlar olmamalıdır ve Sa
yın Sözcü de bize C. H. P. nin yüzde yedi kal
kınma hızını takibetmek için böyle bir politi
kaya gittiğini misal olarak öne sürrnemeliydi. 

ikincisi; sayın sözcü Tütün kooperatifleri 
Kanunundan bahsettiler. Onu da y'.no üzülerek 
ifade edeyim, bu kanunun geç kahlığmı söyle
diler. Üç seneden beri iktidarda bulunan bir 
Hükümet, çıkarmadığı Tütün kooperatifleri Ka
nununun mesuliyetini 70 günlük Hükümetin 
üzerine atması Toprak Kanununda söylenen 
maksatlı konuşmalardan ileri gitmiyeceğini de 
Yüksek Meclisin takdirlerine arz etmek isterim. 
(Soldan ve sağdan: Bravo sesleri, alkışlar) Bu 
kanun Ticaret Encümeninden geçmiş, Gümrük 
ve inhisarlar Eneümcnindedir. Bu kanunun 
bir an evvel çıkmasını Hükümet olarak biz de 
arzu etmekteyiz. Temenni ederim ki, bu tasa
rı tatilden evvel kanunlaşsın. 

İkinci konu; Tütün ve tütün tekeli kanu
nudur. Bu kanunun hazırlıkları bitmiş, Ba
kanlar Kuruluna intikal etmiştir. Bunun çalış
ması şunu söyliyeyim ki, benim iki .aylık Ba
kanlığım • zamanında değildir. Benden evvelki 
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arkadaşımın da Bakanlıkta bu mevzuda büyük 
mesaileri sebketmiştir. Kendilerine teşekkür 
ederim, memleketin bir ihtiyacıdır. Bu kanu
nun süratle çıkarılmasına ben de taraftarım. 
Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. Takibet-
mekteyiz, yakın bir gelecekte bu kanunun çı
karılmasını tütüncülüğümüzün istikbali için ha
yırlı görürüm. 

Sayın sözcünün değindiği diğer bir husus 
da müstahsilin elinde kalan.tütüîılerdir. Müs
tahsilin elinde kalan tütünler; bugün Ege böl
gesinde iki türlü tütün vardır. Birisi Tekelin 
gidip fiyat verdiği, fiyatı beğenmediği için sat
mayan bâzı müstahsil vardır ki çok az bir ra
kamdır. 

ikincisi, sayın sözcünün de belirttikleri gi
bi aracı tüccarların küçük tüccarların müstah
sil dan aldıkları tütünleri bilâhara büyük tüc
carlara satamamaları sebebiyle anlaşmaları 
bozmalarıdır. 4337 sayılı Kanuna göre bu gi
bi mubayaalar tahkim yolu ile bozulduktan son
ra Tekel idaresi derhal bu tütünleri almakta
dır. Ege'de son günlerde bu tip tüccarların 
mükave^yi bozmaları suretiyle toplanan tü
tünler için bir ekip teşkil edilmiştir. Vasıta
lar tem'n edilmiştir, işitilir işitilmez, müstah
sil tarafmdan Tekele haber verilir verilmez bu 
sevk edilen tütünler de Tekel İdareci tarafın
dan mubayaa edilmektedir. Gerek Tekel ida
resinin verdiği fiyatları beğenmemek suretiyle, 
gerekse tüeearm evvelce alıp bilâhara terk et
tiği tütünlerin miktarı 5 milyon kilo civarın
dadır. Bütün bunların mubayaası için Tekel 
idaresi tedbirlerini almıştır. 

Saym sözcü bir de bâzı arkadaşların Bakan
lığımdan, Ege tütün piyasası hakkında, yazılı 
sorular sorduklarını ve cevaplarını akmadıkla
rını söylediler. Yazılı sorularn kendilerine da
ha sarih bilgi verilebilmesi için hazırlıkları ya
pılmıştır. 

Bu arada Saym Şükrü Koç arkadaşım da, 
benim Ege'de yaptığım bir konuşma ürerine bu 
sene Ege'de tüccara açılan 600 milyonluk bir 
reeskont kredisinden bahisleTürkiyc'de kapita
list bir ekonomiye doğru mu gidilmeye başlan
mıştır, Adalet Partisi ile veya bu Dördüncü 
Koalisyon Hükümetiyle, demektedirler. Çok 
muhterem arkadaşım şunu bilmelidirler ki, biz-
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den evvelki Hükümet de, biz de karma ekono
miye taraftarız. Bu G00 milyon kredi ise ken
dilerinin mensubolduğu Hükümet zamanında 
açılmıştır. Hiçbir zaman Halk Partisi Hükü
metini kapitalist ekonomi taraftarı olarak ben
deniz bir Bakan olarak burada vasıflandıra-
mam. Çünkü Halk Partisi sözcüleri ve bakan
ları her zaman bir karma ekonomi taraftarı 
olduklarını belirtmişlerdir. Şuna emin olsun
lar ki, bu memlekette ne bizden evvelki hü
kümetler, ne de bizden sonraki hükümetler, ne 
bir kapitalist ekonomiye ve ne de arzu edilen 
bir sosyalist ekonomiye dönmiycceklerdir. (Bra
vo sesleri alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri : 
Ege bölgesindeki bu seneki tütün istihsali, 

dönüm basma istihsal vasatisi, Tekel idaresinin 
geçen yıllara nisbetle tütün mubayaası nisbe-
tindeki artış rakamları ve geçen sene müstah-
sda ödenen para ile bu sene ödenecek para mik
tarları arasındaki büyük farklar sizleri kâfi 
miktarda tenvir etmiştir, sanırım. 

Bu izahatımla Ege piyasasında yaratılmak 
istenen menfi tutumun bir bardak suda ar t ına 
koparmadan ileri geçmiyen bir çapadan ibaret 
olduğuna Yüksek Meclisin kanaat getirmiş 
olacağını umarım. 

29 Martta açılan Karadeniz dizi piyasasın
dan aynı süre içferisinde 1963 yılında mubayaa 
edilen 10 055 000 kilo tütüne mukabil bu sene 
14 832 000 kilo tütün mubayaa edilmiştir. 

26 Nisan'da açılan Marmara bölgesi piya
sasında aynı süre içerisinde 1963 te 2 970 927 
kilo tütün mubayaa edildiği halde bu sene 
1.964 yılında 4 783 402 kilo tütün mubayaa edil
miştir. 

Geçen sene 8 Şubat'ta açılan tütün mubayaa 
kampanyası Ağustos son1 arma kadar devam 
ettirildiği halde bu sene 18 gün geç açılmış ol-
masma rağmen- bütün tütün bölgelerinde en 
geç 15 Temmuz'da piyasalar kapanmış olacak
tır. • 

Muhterem milletvekilleri : 
Müstahsıldan satmalman tütünlerin ihraca

ta hazır mamul bir hale getirilmesi için istih
sal bölgelerine dağılmış muhtelif işleme ve ba
kım evlerinde 12 508 daimî, 8 805 muvakkat 
olmak üzere ceman 21 313 işçi çalıştırılmakta
dır. Buna sigara fabrikalarında- çalıştırılan 
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7 391 daimî işçi ilave edersek tütün sanayiinde 
28 704 işçi çalıştırılmaktadır. 

Tekel İdaresi sigara fabrikalarının senelik 
kapasitesi forse olarak 37 milyon 176 bin kilo
dur. İstihlâk artışına göre sigara imali plân
lanmıştır. Maltepe'de 20 milyon kilo normal 
kapasitede bir sigara fabrikası kurulmakta olup 
makinalarının büyük bir kısmı sipariş edilmiş
tir. İnşaatın % 90 m ikmal edilmiştir. Fab
rika 1966 sonunda ikmal edilecektir. 1965 yı
lında sigara satışından temin edilecek gelir 
399 milyon 685 bin lira tahmin edilmiştir. 

Bu konuda bâzı sözcü arkadaşlarım, siga
raların kalitesinin ve imalâtının 'bozukluğun
dan bahsettiler. Fabrikalarımız eskimiştir. 
Ambalaj işlerini iyi yapamamaktadırlar. Bil
hassa «Bafra» sigaralarının içindeki kalaylı kı
sım dışardan ithal edilemediği için sadece kâ
ğıt paket ile imal edilmektedir. Bu bakımdan 
bir vasıf düşüklüğü olmuştur. Bundan dola
yı özür dilerim. Fakat bu da yine 6 - 7 ay ev
vel ithali düşünülen kalay malzemesi gctirile-
ınediği için bu sigaralar iyi bir şekilde imal edi
lememektedir. Maltepe'deki fabrikamız ikmal 
edildiği takdirde, daha kaliteli, daha iyi amba
lajlı sigaraların imaline başlanacaktır. 

Sigara mevzuunda ikinci konu da; mamul si
gara ihracı meselesidir. Bu meselede diğer 
memleketlerin kendi sigara sanayilerini koru
mak için koydukları ağır gümrükler sebebiyle 
mamul sigara ihracı mümkün olamamaktadır. 
Ancak bâzı memleket! eri e anlaşma yapmak su
retiyle oralarda fabrika kurarak mamul sigara 
yapmak ve piyasalara sürmek mümkün olacağı 
kanaatine varılmıştır. 

Kıbrıs ve İsviçre'de yaptığımız iki anlaşma 
müspet sonuç vermiştir. Pakistan ve Alman
ya ile bu mevzuda konuşmalar yapılacaktır, 
yanılmaktadır. Anlaşmaya varıldığı takdirde 
Pakistan'da ve Almanya'da Tekel İdaresiyle bu 
memleketlerin rejileri arasında bir fabrika ku
rulmasına çalışılacaktır. 

İspirto ve istirntolu içkiler : 
Sayın milletvekilleri : 

4250 sayılı Kanuna göre ispirto ve ispirtolu 
işçilerin yapılması hariçten getirilmesi, yurt 
içinde satılması, Tekel altındadır. Ancak ay
nı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nei maddesi gereğince bira, her türlü şarap ve 
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meyva şaraplarının yapılması, satılması, viski 
ve tabiî köpüren şarapların ithali ve satılması, 
serbest bırakılmıştır. 

ispirto : 
İspirto istihlâki için Tekel İdaresi kendi fab

rikalarında yılda 5 milyon litre imalât yapmak
ta ve geri kalan ihtiyacı da Şe'ker Şirketinden 
temin etmektedir. 

1965 yılında ispirto istihlâki 22 milyon kilo 
tahmin edilmiştir. Takdim edilen bütçe ile 22 
milyon kilo ispirto imal ve satışından 17 479 000 
lira kâr temin edileceği hesabedilmiştir. 

Bakı : 
Tekel İdaresi muhtelif yerlerde mevcut dört 

aded fabrikada ortalama 13 260 000 litre rakı 
imal etmektedir. İhtiyaç fazlası forse çalışıl
mak suretiyle karşılanmaktadır. 1965 yılında 
17 milyon litre rakı satışından 216 422 000 lira 
safi gelir temin edileceği tahmin edilmiştir. 

1959 yılıdan beri rakı ihracatına başlanmış 
1964 yılında bu miktar 13 526 litreye baliğ ol
muş ve 74 773 lira döviz temin edilmiştir. 

Diğer içkiler : 
Diğer içkiler imal eden fabrakilarm kapa

sitesi yılda 2 900 000 litredir. 1965 yılında 
2 879 000 litre istihlâkten 32 747 350 lira gelir 
elde edileceği tahmin edilmiştir. 

Bira : 
Memleketimizin bira istihlâki İstanbul ve 

Ankara'da mevcut iki fabrikanın imalâtı ile te
min olunmaktadır. Bu fabrikaların normal 
imal kapasiteleri 16 100 000 litre olup fazla 
mesai ile 23 345 000 litre ve forse çalışmak 
suretiyle 33 666 000 litreye baliğ olmaktadır. 

1965 bütçesi için 33 milyon litre bira satı
şından 16 482 900 lira gelir sağlanacağı tah
min edilmiştir. 

Şarap : 
Tekel İdaresi her yıl mahsul durumu itiba

riyle 10 - 12 milyon litre şarap imal etmektedir. 
Satış seyirleri nazara alınarak 1965 yılı 6 mil
yon litre istihlâk ve satış tahmin edilmiştir. İs
tihsal Vergisi hariç 362 845 lira gelir sağlana
cağı hesaplanmıştır. 

Dış memleketlere şarap ihracı üzerinde de 
durulmaktadır. Bilhassa Avrupa memleketleri 
şaraplarımıza itibar etmektedir. Senede 1,5 
milyon litre civarında dhracat yapılmakta ve 
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1,5 milyon lira civarında döviz temin edilmekte
dir. 

Çay : Türkiye'de ilk defa 1888 yılında baş-
lıyan ve 4 yıl devam eden çay yetiştirme dev
resinden sonra 1924 yılında yeniden girişilen 
tecrübeler müspet sonuç vermiş Rize ve hava
lisinde iyi vasıfta çay üretmek kabil olduğu 
anlaşılmıştı»'. 

1940 yılında çıkarılan 3788 sayılı Kanun ve 
onu takibeden 5748, 6133 ve 6754 sayılı ka
nunlarla çay istihsalinin ve ekil iş sahalarının 
artırılması öngörülmüştür. Teşvik edilmiştir. 

Diğer taraftan 1942 yılında çıkarılan 4223 
sayılı Kanunla çay imalâtı, ithalâtı, satışı Tekel 
altına alınmıştır. Bu suretle hem Hazineye ge
lir sağlanması hem de yerli çaylarımızın istih
sal ve istihlâkinin millî bir politika olarak ele 
alınması istihdaf olunmuştur. Yukarda izahı ya
pılan tedbirler semeresini vermiş ve çay istih
sali istihlâke cevap verebilecek ve hattâ bir 
miktar ihracedilebilecek seviyeye erişmiştir. 

1939 yılında 1 555 dekar çay ziraati yapıl
mış bu miktar 1950 de 26 408, 1963 de 165 
bin dekara ve nihayet 1964 de 190 bin dekara 
baliğ olmuştur. Bugün 657 köyde 80 bin civa
rında müstahsil çay ziraati yapmaktadır. 1964 
senesinde 46 milyon kilo yaş çay yaprağı mu
bayaa edilmiş ve müsta'hsıla-138 milyon lira 
ödenmiştir. 

1965 senesinde ise 55 milyon kilo yaş çay 
yaprağı istihsal edileceği ve bu -miktar için de 
müstahsıla 165 milyon lira ödeneceği tahmin 
edilmiştir.. Geçen sene 10 milyon kilo kuru çay 
imal edilmiştir. 

Halen 8 fabrika 16 atelye mevcudolup bun
ların • günlük yaş yapra'k işleme kapasiteleri 
819 tondur. Beş Yıllık Plânda derpiş edilen 7 
fabrikadan dördünün inşaatı ikmal edilmiş üçü
nün de 1965 yılında ikmali mümkün olacaktır. 

Bu fabrikalar ikmal edildikten sonra gün
lük yaş çay yaprak işleme kapasitesi 1 025 ton 
olacaktır. Oysa ki Mayıs ayında günde ortala
ma alım merkezlerine getirilen yaprak miktadı 
1 200 - 1 500 ton civarındadır. Müstahsilin ye
tiştirdiği yaş çay yapraklarının, millî servetin 
heder olmaması için Beş Yıllık Plânda değişik
lik yapılarak günde 1 500 ton yaş çay yaprağı 
işliyecek miktarda yeni fabrikalar yapılması 
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zaruretini, çay bölgesinde 'bir hafta evvel yap
tığım tetkikatta tesbit etmiş bulunuyorum. 

Bu da yine plânın değişmezliği hakkındaki 
tenkidlerimize hak - vermemektedir. 5 Yıllık 
Plâna göre 1967 senesi sonuna kadar bu mev
cut yedi fabrikadan fazla fabrika yapılmaması 
gerekmekteydi. Eğer bu böyle olsaydı, Mayıs 
aylarında günde 300 - 400 ton çay yaprağının 
işlenemeyip heder olması ve çürümesi gibi bir 
neticeye varılacaktı. Halbuki bu, bu bölgede
ki biraz evvel arz ettiğim 80 bin alienin ekmek 
meselesidir. Biraz evvel sosyal adaleti müstah
silin el emeğinin değerlendirilmesinde gören sa-

, ym sözcünün çay ziraati için plânlamayı hazır
larken 1967 sonuna kadar burada fabrika ya
pılmamasını istihdaf eden bir plânın taraftarı 
olmamasını temenni ederdim. Bunun için bu se
ne üç fabrikanın daha yapılması Bütçe Ko
misyonunda teklif edilmiş ve üç milyon lira 
para konulmuştur. Ve Hükümet olarak 1066 
icra programında, 1 500 ton yas çay yaprağı 
işliyecek fabrika imali için bir çalışma yapa
cağımızı Yüksek Meclise arz etmek isterini. 

Satış seyirleri göz önünde tutularak 1965 yı
lı için 12 500 000 kilo istihlâk tahminine göre 
çay satışından 215 424 000 lira gelir temin edi
leceği hesabedil mistir. 

1964 yılından itibaren istihlâk fazlası çay
ların ihracı mevzuubahsolmuş ve muhtelif mem
leketlere 4 542 000 lira değerinde 1 498 000 ki
lo çay satılmıştır. Çay tesislerinde 1964 yılın
da 2 747 daimî, 8 044 muvakkat olmak üzere 
ceman 10 791 işçi çalıştırılmıştır. 

1965'' yılında çay imalât tesislerine 80 mil
yon lira sarf edilecektir. 

Tuz •. 
Tuz istihsali 37 bin ton kaya, 52 900 ton 

menba, 155 500 ton göl, 350 000 ton deniz tu
zu olmak üzere 594 bin tondur. 

1965 yılında 400 bin ton tuz istihlâk edile
ceği tahmin edilmiştir. 

1965 yılında satış masrafları 14 410 1)00 lira 
olup bu konuda Hazineye gelir temin edileme
mektedir. Tekel İdaresi zarar etmektedir. 

Kibrit: 
1965 te 50 bin sandık kibrit istihlâk edile

ceği tahmin edilmiştir. 
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Büyükdere'de olan Kibrit fabrikasının istih

lâk kapasitesi 61 500 sandıktır. 1965 satış mas
rafı 23 982 000 lira, Hazine geliri 1 018 000 li
radır. 528 işçi çalıştırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri: 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1965 malî 

yılı bütçesi münasebetiyle iştigal konuları ile 
yapılacak işlere dair mâruzâtım burada sona eri
yor. 

Bütçenin tasvibinize mazhar olduğu takdir
de memleketimiz ekonomisine yararlı, milleti
mize hayırlı olmasını diler, tenkidleri ile bizi 
irşadeden muhterem milletvekillerine teşekkür
lerimi arz eder hepinizi hürmietlerimle selâm
larım. (Soldan ve sağdan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet • önergeleri olması do-
layısiyle Vekilden sonra son söz grupu adına 
söz istiyen Sayın Muammer Ertenin. Buyu
run Sayın Erten. Yalnız konuşmalarınızı on 
dakikaya sığdırmanızı rüca ediyorum, Yüksek 
Meclisin aldığı karar icabı. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Pek muhterem arkadaşlar,. 
dâvasında haklı olan ve inanan insanların ra
hat ve huzuru içindeyim. Arkamda üç milyon 
müstahsilin ıstırabından kuvvet alarak karşınız
da konuşuyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım, on dakikalık 
zaman içinde bâzı noktaları 'aydınlatmaya ça
lışacağım. 

Sayın Ali Dizman Adalet Partisi grupu 
adına konuşurken, bizim müstahsil politikamı
zı dile getirerek bir zamanlar 2 nci Cihan Har
binde, efendim buğdayları yolda müsadere et
mişiz, efendim bâzı kanunlarla müstahsilin ma
lını almışız gibi sözlerle bizim müstahsilin ya
nındaki politikamızı bu yolla karalamaya çalış
tılar. (A. P. sıralarından «doğru, doğru» sesle
r i) . 

Şimdi arkalşlar, bunlar çok konuşuldu, bun
ların hesabı verildi, bu işler bitti ve bu slogan
larla gelen iktidarlarını bu sloganların üzeri
ne oturan tahtların akıbetini biz biliyoruz. Bu
gün 1.965 bütçesi artık bunlarla uğraşmıyor. 
Türkiye'nin kalkınması, Beş Yıllık Plânın % 7 
hızının sağlanmasınını yolları, toprak reformu, 
petrol, sanayileşme, Ortak Pazar mevzuları, da
ha buna benzer sosyal adaletli sağlıyalbilmek 
için birçok meselelerle uğraşıyor. Bu 10 yıl ev-
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vel, 15 yıl evvel kullanılmış olan ıboş sözler I 
artık milletin nazarında bir kıymet ifade et
mekten çok uzak kalmıştır. Burada Sayın Dc-
mirel'in bir konuşmasını dinlemiştik ve hepi
miz memnun olmuştuk. Bir zamanlar plânın 
karşısında olan bir grupun bu defa genel baş
kanlarını ellerini patlatmcaya kadar alk.şladık-
larmı seyretmekle sadece memnuniyet duyduk. 
(Gürültüler, Adalet Partisi sıralarından ania-
şılmıyan sözler). Bunu ifade etmek isterim. 
1965 Türkiye'si nerede, sizin fikirleriniz nere
de Sayın Dizman? 

Pek muhterem arkadaşlarım, Say:n Topal-
oğlu'nun konuşmasındaki bâzı hucuoları cevap
landırmak istiyorum. Ege tütün piyasasının bir 
miting meydanı haline geldiğini -ve benim de 
Akhisar'da 15 lira fiyat vereceğimizi söylediği
mi ifade ettiler. 

Arkadaşlar, tütün , piyasalar yıllardan beri 
Parlâmento üyelerinin mahalline giderek Ba
kanlarla biriktj takibi, kontrolü altında, bir nevi 
mânevi desteği altında cereyan etmektedir. 
Adalet Partisi muhalefette iken, bu böyle ol
muştur, Halk Partisi iktidarda iken bu böyle 
olmuştur. Bugünde böyle cereyan etmektedir. 
Elbetteki vazifemizdir. Binlerce, aile, yüzbin-
leıco aile, milyonlarca insanın geçimi mevzuu 
türlü spekülâsyonlara yol açarken buna susa
cak ve politika ve politika yapıyorlar diye mey
danı bo;j mu bırakacaktır arkadaşlar? Elbetteki 
müstahsilin hakkım müdafaa ettik ve bundan 
sonrr. dr. edeceğiz. Benim 15 lira gibi lâf ağızım-
dan çıkmamıştır. Bülün beyanlarım basının 
önünde cereyan etmiştir. Hepsi yazılıdır, bir 
tekinde bile 15 lira lâfını bulamazsınız. Akhi
sar'dr. da böyle bir konuşma olmamıştır. Ama 
Sayın Bakanın o günden beri gerek basın önün
de, gerek Senatoda, gerek Bütçe Komisyonun
da. gerek burada, gerek konuşmalarını, gerek 
rakamlarını elimize aldığımız zaman tezatlar 
içinde olduğunu hepiniz müşahede edersiniz. 
Meraklı olan arkadaşlarıma tavsiye ederim. 10 
dakika içinde bunları mukayeseye imkân yok. 
«Açınız zabıtları, lütfeder tetkik edersen;;.;, be
yanları lütfeder tetkik ederseniz, rakamlar ara
sındaki farkları, yanıltıcı durumları ve sözler 
arasındaki tezadı görürsünüz. Burada Meeli:: 
huzuruna.", türlü tezatlar olmuştur. Bir tarafta 
yüksek fiyat politikası tenkid edilmiştir, bir ta-
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raftan bizim, verdiğimi:; fiyatın dr. üzerinde bir 
fiyatla bir piyasanın açıldığı iftiharla söylen
miştir. Bu tezat değ-1 de nedir arkadaşlar? Bir 
taraftan eski Maliye Vekili Sayın Melen'in 
sözlerini ele alarak yüksek fiyat poitikası taki-
bettinir, 1962 - 1963 ta yüksek fiyat verdiniz de
me!;, sonra da ben sizin verdiğiniz piyasaya, 
İC liraya 25 kurur: zam yaptım demek... Bu 
huzurunuzda cereyan eden bir tezat olmadı mı? 
Senatodaki rakamlarım vereyim, şimdi rakam
lar, ben konuşmamda ifada etmiştim. Bunlar ke
sinleştiği zaman bura:1a tekrar müzakere ede
ceğiz, belki biz belki başkaları müzakere ede
cek, Saym Bakanı çok dikkatli olmalarını söy
lemiştim. Senatoda, Ege'de ödenen para mikta
rının umumi olarak 185 47G 003, Karadenizdc 
61 170 030, Marmarada 11 294 000, Şark'ta 
13 431 033 ve yekûn olarak da 272 milyon ol
duğunu iıadj ettiler. 

Akhisar'dan da misal verdiler, arkadaşla
rım. Akhisar'a .161 milyon lira para girmir: olsa, 
ortalama fiyatın doku:; liranın üstünde teşekkül 
etmesi lâzımdır. Büyül: miktarda tüccar mu
bayaa yapmıştır, tüccar D liranın üzerinde baş 
fiyattan yukarı çıkmamıştır. Bu fiyatın teşek
külüne hiçbir zaman imkân yoktur. Rakamlar 
kesinleştiği zaman Saym Bakanın ne şekilde hu
zurunuza geleceğini hakikaten merak etmekte
yim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, biz Bakanlar 
Kurulunda hiçbir zaman kalite fiyatlarını, ran
dıman fiyatlarım tesbit etmeyiz ve edilmemiş
tir şimdiye kadar. Bakanlar Kurulunda politi
kası tesbit edilir, ortalama fiyat tesbit edilir. 
Ancak buna göre bu ortalama fiyatları bula
bilmek için Tekel Bakanlığı teknisyenleriylo 
birlikte fiyatları randımanlara göre, fiyatları 
değerlendirirler. B z İktisadi Kurulda ortalama 
fiyatı 8,5 lira olarak tesbit ettik, ondan son
rasının. münakaşasını yapmadık. Vo Sayın Ba
kan şimdi ifade ettiler ki, teknisiyenlerin hesa
bına, göre bu 5,5 - G lira o ması lazımmış. Hayır, 
randıman hesaplarını burada açıklıyamıyoıurn, 
çünkü mahremdir, bana yakışmaz bunu yapmak. 
Zaten Saym Bakan da bunu açıklamadılar. Ama 
randıman hesaplarının kendi umum müdürleri, 
muavinleri ve diğer teknik elemanları o zamanki 
Bakanla oturmuşüar ve 8,5 lirayı buldurabil-
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mek için bu hesabı yapmışlardır. Şimdi Sayın 
Bakan, nasıl olur da kendi kıymedi eleman arı 
için, «hayır bu defa hesapta aldandıklarını 
bana söylediler» diye bahseder? Böyle bir şey 
olduğunu zannetmiyorum, adında bu fiya.lar 
5,5 lira ortalamayı bulacak şekilde Tekel Ba
kanı tarafından hazırlanmıştır. Bunu Bakanlar 
Kurulunda müzakere etmek mümkün değildir. 
Fiyat Jarm ne olduğunu Tekel Bakanı ile Umum 
Müdüründen başka kimse bilemez. Biz yalnız 
ortalama fiyat tesbit -ettik o kadar. Destekleme 
politikasında bir yanlış anlayışa gittiler. Falan 
eksper şu empozeyi yapmak, şunu yapmak bunlar 
mümkün olmaz, doğru değildir Hükümet politika
sını tesbit eder, o politikaya göre eksper randıma
na ve sairesine göre f yatları mahallinde tâyin 
eder. Birinci randıman tütünün fiyatı şudur, Tekel 
Umum Müdürü tâyin etmtişir, eksper, bu tü
tün birinci randımandır der ve ona göre tatbik 
ede.'. 

Sayın Milletvekilleri, bâzı eöz'icr oldu, efen
dim biz iyi politika tatbik e t i k de memurlar 
bunu yaptılar. Efendim Tekel Umum Müdürün
den memuruna kadar hepsi Adalet Partiyi sa
bote etmek için böy.c bir yola gittiler diye söz
ler oldu. Ama Komisyonda Sayın Bakana sor
dum, var mı böyle bir tahkikatınız, böyle par
tizanlık yapmış bir k mse var mı dedim. Hayır 
böyle bir şey yok diye cevap verdiler ve mesele 
kapanmış oldu. HükümetJer hangi politikayı tat
bik ederlerse, tesbit ederlerse teknisyenler, me
murlar o politikayı tatbik ederler ve etmekte 
muvaffak olmuşlardır. Bizim hükümetlerimiz za
manında muvaffak olmuşlardır, ben bu arkadaş
ları huzurunuzda tebrik etmek isterim. Ama asıl 
mesele Hükümetin tatbik ettiği politikadan doğ
maktadır. 

Bir sözümü de çok yanlış anlamışlar ve hay
retler içinde kaldım. % 7 kalkınma hızından 
ben mü:tahsılın mallarının değerlendirilmesiyle 
bir a.'âka kurmadım. Yazım, metnim orada. De
dim ki, bir taraftan % 7 kalkınma hızını esas 
aldık, bu kalkınmanın süratidir. Bir taraf an da 
kalkınmayı yaparken fakir insanları da bu kal
kınmadan istifade ettirebilmek için bir sosyal 
adalet nizamı getirdik, ded m. Ve bu sosyal ada-
fot nizamının gerçekleş irilmesi için kalkınma
mızın süratlenmesi değil, o ayrı şey, o ayrı şey, 
'bunun münakaşası Plânlamada yapıldı, bundan 
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sonra da yapılır. Ben şunu ifade etmek isterim : 
Müstahsil mallarının değerlendirilmesi ve az 
gelirli olan c/o C3 müstahsili zümrecinin ve işçi 
zümresinin kalkmdırabilmcsi için bu tedbirler 
alındı diye onu ifade ettim. Siz % 7 kalkınma 
hızı ile müstahsil ma T arının değerlendirilme
sini birbirine karıştırmışımız. Sözlerimiz yarıhı 
metni de vardır, tetkik Duyurabilirsiniz. Koo
peratif kanun tasarısını biz 22 Şubatta getirdik, 
Hükümete bir mesuliyet izafe etmedim, ama 
süratlendirelim dedim. Bunda beraberiz. 

Pek muhterem arkadalarım, sözler'mi biti
rirken, şunu ifade etmek isterim. Sayın Bakan 
burada birçok izah'arda bulundular. Rakamlar 
vcrdilei'. Ve 8 lira civarında, dekuz lira civa
rında ortalama fiyatın olduğunu ifade ettiler. 
Benim Başkanlık Divanından bir istirhamım 
var. Sayın Demirci'm konuşmasında, bunu te
menni etmiş1 erdi, ben do temenni ediyorum, 
Sayın Topabğlu'nun sesinden aynen lütfen Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumuna da verilsin. 
Ve şu Ege müstahsili ceb ne beş lira girdi diye 
barbar bağırıyor, nasılı 9 lira girmlşlir, bunu 
öğrensin, istirham ediyorum. Başkanlıktan. Hür
metlerimle. (Orta sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yctcrlk önergelerini okutuyo
rum. 

Say:n Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Kifayetin kabulünü 
t ek l i ederim. 

Samsun 
Mehmet Başaran 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Başkanlığa ait bütçe hakkında kâfi görüş

me olmuştur. Yeterliğe karar verilmesini arz ve 
tckLI ederim. 

Kastamonu. 
İsmail Hakkı Yi :anlıcğlu 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Hilmi Aydın-
çer buyurunuz. Zaten bir numarada idiniz. 

I-IÎLMI AYDINGER (Aydın) — MuhLcrem 
arkadaşla:*, grup sözcüleri bir inhisarcılık ha
vası içersinde, bir yarışma havası iersindeler. 
M lletvekil"ierin, şahsi fikirlerini, görüşlerini vo 
bölgenin dertlerini ifade etmek fırsatından 
mahrum bırakmaktadırlar. 
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Muhterem arkadaşlar, Yüce Meclisin grup 

sözcüleri haricinde -kalan Meclisin üyeleri bu
ranın, tâbirimi af buyursun, fügüıranı mahiyeti
ne giriyor. Müsaade edin, tütün piyasası derdi 
deşilsin, her milletvekili kendi görüşünü ifade 
etsin. Grup sözcüleri bir grupun fikrî muhas-
salasmı ifade etmekle yetinmektedirler. Şahsi 
görüşünüzü aktarsanız dahi bunu grup 
sözcüleri ifade edemezler .Binaenaleyh kifaye
tin kabul edilmemesini ve bu şekilde yeni bir 
usule gidilmemesini rica ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler..,. Etmiyenler... 
Yeterlik önergeleri kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul/ edenler... Etmiyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmitşir. Okutuyorum bölümleri. 

(A/1) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kaibul 

. Etmiyenler... Kabul 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kaibul 
Etmiyenler... Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN' — Kaibul 
Etmiyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kaibul 
Etmiyenler... Kabul 

16.000 Çeşitlli giderler 
BAŞKAN — Kaibul 
Etmiyenler... Kabul 

12 000 
edenil.tr... 
edilmiştir. 

40 891 951 
edenler... 
edilmiştir. 

3 123 050 
edenler... 
edilmiştir. 

746 752 
edenler... 
edilmiştir. 

295 000 
edenler... 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 006 000 
BAŞKAN — Kaibul edenâer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kmulaştırma ve satınalmalar 306 000 

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

35.000 Sosyal! transferler 44 435 

22 . 5 . 1965 O : 2 
BAŞKAN — Kaibul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul) edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 701 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekeli 
rüşülmesi bitmiştir. 

Bakanlığı bütçesinin gÖ-

2. — ffekel Gen\el Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe ImnAinu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ye 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/835, Cumhuriyet Sena
tosu 1/536) (Milkt Meclisi S. Sayısı : 964, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 597) (1) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 
yılı bütçesinin maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Teke] Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Tekeli Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için, bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 62 931 501 lira, yatırım 
harcamaları için bağlı (Aj/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 154 771 400 lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de, bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 404 313 lira ki, toplam olarak 221 107 214 
Ilira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yıok. Maddeye bağlı cetvelleri okutup reyinize 
arz edeceğim. 

B., Lira 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 58 385 301 

BAŞKAN •— Kaibul edenâer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 379 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 599 200 

(1) 964 S. 
nuna eklidir. 

Sayılı basmayazı tutanağın $0-
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BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 225 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitlii giderleri 1 343 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 497 900 

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

22.000 -Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 48 246 500 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 105 027 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 465 000 
' BAŞKAN — Kaibul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 249 788. 

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

35.000 Sosyal transferler 2 418 524 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000- Borç Ödemeleri 271 001 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oyunuza su
nacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddş 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 646 151 554 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

22 . 5 . 1965 Û : 2 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyent. 

Yok. Maddeye bağlı cetvelleri okutup oyunuza 
sunacağım. 

B - Cetveli 
B Lira 

52.000 Tekel gelirleri 1 632 009 020 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 14 142 534 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka-

-bül edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 

1965 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden 
elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 
1965 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler*... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
30 . 6 . 1939 'tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler. 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili -oklukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

— 258 — 



M. Meclisi B : 112 
b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 

Muhascbci Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kargı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinde:! 
veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçlar) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi cctveliylc birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyeıı-
lcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı- (A/2) işa
retli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil (A/3) işaretli cetvelin 
(kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ter
tiplerden aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
lcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
lcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 8 . 2 . 1960 tarih ve 7424 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil sermaye
sinin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesindeki miktara ait hük
mü 1965 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı iş yerlerinde çalıştırılan isçilere ve hizmet
lilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil), 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere 
çalıştıkları günlerde günde bir kap yemek ve 

22 . 5 .1985 0 : 2 
ekmek veya (işçi adedi pişirme masraflarını kar-
şüıyamjyacak kadar az olan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporu ile perhiz yapmaları ica-
beden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bu
lunan işçilere yemek ve ekmek bedellerinin te
kabül ettiği miktarda yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe ta-
tarısı açık oyunuza sunulmuştur. Yuvarlaklar 
sıralar arasında gczdirilcccktir. 

t - Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN —- Millî Eğitim Bakanlığı ve üni
versiteler bütçelerinin görüşülmesine başlıyo
ruz. Sayın Bakan ve komisyon yerlerini alsın
lar... 

Bakanlık bütçesi üzerinde gerek grupları 
gerekse şahısları adına konuşacak arkadaşların, 
Üniversiteler bütçeleri üzerindeki mütalâalarını 
da beyan etmeleri gerekmektedir, aldığımız ka
rar gereğince. Bu hususu hatırlatıyorum arka
daşlarım. 

C. H. P. Grupu alma buyurun Sayın Fethi 
Ülkü. 

C. H. P. GPtüPU ADINA F E T H İ ÜLKÜ 
(Tunceli) — Muhterem arkadaşlarım, 

3065 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
görüşülmesi münasebetiyle C. H. P. Grupu adı
na görüşlerimizi arz için saygıyla huzurunuzda
yım. 

Her vesile ile bu kürsüden tekrarladığımız 
gibi Devlet hayatımızda partiler üstü bir dâva 
olarak mütalâa edilmesi goroken Millî Eğitime 
ait bütçeyi görüşürken ne kadar nazik bir konu 
ile meşgul olduğumuzu müdrikiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sosyal ve ekonomik seviyemiz, şüphe yok ki 
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milletçe millî eğitime verdiğimiz önem ve onda I 
sağladığımız başarı ile orantılıdır. Zira, bu mem
lekette en sade vatandaştan en yüksek ilim ada
mına kadar her kişi bu yurtta uygulanan eğiti
min eseridir. Vatanımızda üzüntü veya iftihar 
veren her türlü olayda eğitimimizin etkisi var
dı:*. 

Milletçe, başhedefimiz olan Batı uygarlığına 
erişme çabamızda ve bunu sağlamak için Devlet 
düzeninin iyi yürütülmesinde rehberimiz millî J 
eğitim olacaktır. 

Millî eğitim, okuma - yazma öğretiminden 
başlıyarak, yurttaşlık bilgisi, insanlık sevgisi, ah
lâk kurallarına, inkılâplara, Atatürk ilkelerine 
bağlılığın kafaya ve vicdana yerleştirilmesi, iyi-
yi kötüden, güzeli çirkinden ayırdetme yeteneği
nin kazanılması, ilimde, fende gerekenin öğrenil- j 
m esi diye tarif etmek mümkündür. Bir cümle I 
ile millî eğitim, Türk mânevi varlığını temsil 
eder. 

22 . 5 .1935 O : 2 
I m'ş vatandaş eğitim varlığını ve lüzumunu his-
I etmeye başlamıştır. Bütün yurtta hummalı bir 

üaaliyet gözler önüne serilmiştir. 
Frıkat bu devre, demokratik düzenin henüz 

başladığı zamana raslamıştır. 1950 de gelen ye
ni iktidar umumi efkâra mübalâğalı gösterdiği 
bâzı tedbir ve kuıurlar sebebiyle, devam cdege-
len faaliyetin hızım durdurmuş; ıslahı beklenir
ken köy enstitüleri halkevleri gibi hem okul eği
timi ve halk eğitim'ne mahsus değerli müessese-

] lor kapatılmıştır. Gene bu devrede, halkın ken
di eğitimine katılma çabası reddedilmiş, madde
siyle, mânasiylc bu ağır yükü Hükümet omuzla
maya koyulmuştur. O devre hâkim bâzı davra
nışlarla ve murakabesizlik yüzünden yaptırılan 
okul ve yetiştirilen öğretmen sayısı düşmüş, ar
tan nüfusun ihtiyacını dahi karşılıyamıyacak 
hale gelmiştir. Sanayide, tarımda takibedilen 
plânsız hareketler yurttaşın mahdut bölgelerde 
yıkılmasına netice itibariyle oralarda zuhur 
öden âmme hizmetleri güçlüklerinin yanında 
eğitimde de üçlü, dörtlü öğretim usulünün mey
dan"1, gelmeline sebebolmuştur. 

Halkevlcrinden, halkodalarından o zamana 
kadar faydalanan yetişkinler ise kahvehanelerin 
müfterileri olmak zorunda kalmışlardır. 

Icto, anormal şartlar içinde devam eden si
yahi çekişmelerin ortaya koyduğu kötü örnekler, 
vatandaşlar arasında başgösteren ayrılık fikirle
ri aynı "amanda bağlı bulunduğumuz ilkelerin 
yer yer zayıflamasına, taassubun başgösterme^l-
ne vesile teşkil etmiştir. Eğitim işlerini yürümen 
öğretmen kadrosu, mahallî tesir ve tazyiklerle 
çok tedirgin olmuş, bu sebeplerle kadrolar önem
li miktarda boşalmıştır. 

Hal böyle iken, tamamen özel maksatlarla 
orta öğretimde, pek çok okul açılmış, neticede 
«Bir müdür, bir mühür» gerçeği böylece eğitim 
tarihimizde yer almıştır. Bu eğretim bölümünde 
ders görmeden diploma verilecek kadar sakat bir 
sisteme muhtaç olunmuştur* Borçlu sınıf geçme 
usulü de bu sistemin icadı olarak ortaya çıkmış
tır. 

27 Mayıs 1060 dan sonra gelen' ihtilâl Hükü
metleri ve 1961 seçimleriyle işi devralan İnönü 
Hükümetleri bu yanlış gidişe son vermek için 
aşağıdaki tedbirleri almıştır : 

1. — 222 sayılı Kanun çıkarılarak ilköğreti
me yeni bir veçhe verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Millî Eğitim alanında bugünkü yerimizi anlı-

yabilmek için kısaca yakın tarihimize bakmakta 
fayda vardır. 

Cumhuriyet. Hükümeti 1920 de Osmanlı İm
paratorluğundan, tarihî mefahir bir yana, inti
kal eden kemmiyet ve keyfiyette önemli sayıla
cak eğitim müessesesi pek azdır. Okur -" yazar 
çok az, tarımda, üretimde pek zayıf, güzel sanat
lardan âdeta habersiz, Batı uygarlığından uzak; 
harblerle, bilgisizlikle fakir düşmüş, hasta 9 mil
yon nüfus ve boş sayılan bir vatan teslim aldı. 
O zamandan itibaren Hükümetler, Osmanlılık 
ruhu içinde erimiş olan Türklük hasletini uyan
dırmak, aynı zamanda Batı uygarlığına yönelişi 
sağlamak için inkılâplar yapmış, izlenecek ilke
leri tesbit etmiştir. Bu devrede pek dar olan büt
çelere rağmen memlekette her derecedenn okul
lar açılmış, muhtelit öğretim gerçekleştirilmiş 
kabul edilen yeni harflerle alfabe basitleştiril
miştir. öğretmen, teknik eleman yetiştirilmiştir. 
Okul eğitiminden yoksun olan yetişkinlere eği
tim ortamı hazırlamış olmak için halkevleri, hal
kodaları açlımış buralarda temel bilgilerden 
başlıyarak gircol sanatlar, lisan, yayım, folklor 
ve sair çabalarla yetişkinlerin boş zamanları de
ğerlendirilmiştir. Bâzı geçici tedbirlerle, halkın 
öğrotim tesisleri yapımına iştiraki temin cdil-
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2. — tik ve orta öğretim müesseselerine öğ

retmen yetiştirecek okullar çoğaltılmış, prog
ramlar gözden geçirilmiştir. 

3. — ilkokul öğretmenlerine eğitim tazmina
tı, orta öğretim ve teknik öğretim öğretmenleri
ne ek ders ücreti kanunları çıkarılmıştır. Eğit
menlere emeklilik lıalkkı sağlanmıştır. Birçok öğ
retmen yeniden mesleke dönmüştür. 

4. — öğretmenin hak ve yetkileriyle ilgili 
Anayasaya aykırı bir çok kanunlar yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

5. —- Okul ders malzemesinin süratle gideril
mesi çareleri aranmış, bu iş için Ankara'da bir 
'fabrika kurulmuştur. 

6. — Halk eğitimi ve toplum kalkınmasını 
daha rasyonel şekilde gerçekleştirmek için Köy 
işleri Bakanlığı kurulmuş, yeniden ve yeni bir 
statü ile halkevleri, halkodaları, halkeğitimi der
neklerinin açılmasına imkân sağlanmıştır. 

7. — öğretim ve eğitim işine özel sektörün 
de katılmasını temin gayesiyle özel okullar ka
nunu tasarısı sevk edilmiş, tasarı meclisi erimiz
den geçmiştir. 

8. — Kimsesiz, fakir, öğrencilerin himayesi 
dalı a ciddî ele alınmış yetiştirme yurtlarının 
sayısı 73 e çıkarılmıştır. 

9. — Maddi durumları yüksek tahsil yapma
ya imkân vermiyen gençlerin daha huzur içinde 
tahsillerini devam ettirebilmeleri için «Yurtlar 
ve Krediler Genel Müdürlüğü» gibi bir yardım 
müessesesi kurulmuştur. 

10. — Yabancı memleketlerde ihtisas ele
manları yetiştirmek üzere daha çok öğrenci gön
dermek imkânları aranmış burslar temin edil
miştir. 

11. — tınam - hatip okullarında memleketin 
muhtacolduğu aydın din adamlarının yetiştiril
mesine önem verilmiş, öğrencilerin parasız yatı
lı okumaları sağlanmıştır. Ankara ve Bursa'da 
imam -hatip bölge okullarının temelleri atılmış
tır. 

12. — Bakanlık yeni ihtiyaçlar karşısında 
kendi bünyesinde yeni genel müdürlükler kur
muş, ilk defa eğitim tarihinin yazılmasına ba
kanlık-olarak başlanmıştır. 

13. — Yeni okulların açılması keyfîlikten 
kurtularak bir düzene ve programa bağlanmış
tır. 
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14. — öğrenciler, plânın öngördüğü tedbire 

dayanılarak teknik öğretime kaydırılmıştır. 
15. — Borçlu sınıf geçme usulü kaldırılmış

tır. 
16. — Radikal tedbirler sayesinde «3» lü 

«4» lü öğretim sistemleri hiç olmazsa ikiliye in
dirilmiştir. ilk orta ve meslek okullarında öğ
retmen ihtiyacı önemli nisbette azalmıştır. 

1965 yılı bütçesinin görüşüldüğü şu sırada 
Türkiye'de öğretim ve eğitimin maddi yönü ra
kamlarla şöyledir : 

7. — 12 yaş arasında 4 milyon 532 bin çocu
ğumuzdan 3 875 345 i okuma, imkânına sahip 
bulunmakta 656 656 çocuk ise bundan mahrum 
durumdadır. Bu çocukların da öğretim ihtiyaç
larını karşılıyabilmek için köyde 11 265 şehirde 
ise 20 681 dersliğe ihtiyaç vardır. 

Orta öğretimde ise halen 630 u müstakil, 25 
i liseye bağlı ortaokul vardır. 140 lisemiz mev
cuttur. Halen 77 ilçemiz ortaokuldan mahrum
dur. Bu sene 36 ortaokul ve 4 lise açılmıştır. 

Halen liselerimizde 90 900 ortaokullarımız
da ise 357 147 öğrenci okumaktadır. Bu müesse
selerde 10 300 öğretmen hizmet etmektedir. Or
taokul ve liselere bu sene 300 parasız yatılı öğ
renci alınmıştır. 

Halen 73 öğretmen okulumuz vardır. Bura
da, plânın öngördüğü süre içinde ilköğretim ih
tiyacımızı karşılıyacak şekilde öğrenci kabulü 
ayarlanmıştır. 

26 imam - hatip, 2 yüksek islâm enstitüsü 
aydın din adamı yetiştirme çabası içindedirler. 
Bu okullara Güzide öğretmenler tâyin edilmiş
tir. Programlar yeniden gözden geçirilmiştir. 
imam - hatip okullarına bu sene 1 800 yatılı öğ
renci alınmıştır, önümüzdeki sene bu miktarın 
2 800 e çıkarılması için hazırlıklar yapılmıştır. 

l«]rkek teknik öğretimde 1928 de «9» okul 
mevcut iken 1965 yılında bu rakam 136 ya yük
selmiştir. O zaman 1396 dan ibaret olan öğren
ci sayısı şimdi 44 219 öğrenciye baliğ olmuş, öğ
retmen miktarı ise 172 iken şimdi 2 203 ü bul
muştur. Ayrıca halk eğitimi hizmetini gören 
kurslar da 421 raikamiyle ifade edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım,. 
Şüphesiz buraya kadarki izahatımız kemmi-

yetle ilgilidir. Yurt ihtiyaçlarının bu okullar
dan beklediği kaliteyi henüz bulduğumuzu el
bette iddia etmek mümkün değildir. Para ile be-
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raber tecrübe ve yakın alâkadan doğacak olan 
bu neticeyi bugünün ve yarının idarecilerinden 
beklemek hakkımızdır. Çağdaş uygarlığa • erişe
bilmek için ne derece gayret göstermemiz millet
çe nedenli fedakârlıklara katlanmamız lâzımgel-
diği gözler önündedir. 

Kalkınma gayretinde olan memleketimizde 
insan gücünü verimli kılmayı görev olarak ka
bul etmiş bulunan Bakanlığın, kendi alanmda 
daha başarılı olmasını, durum ve şartlar muva
cehesinde aşağıda belirteceğimiz hususların cid
diyetle ele almmasiyle mümkün görmekteyiz. 

1. —- Bakanlık, kendi teşkilâtını, konusunun 
önemine ve gücüne göre yeniden gözden geçir
melidir. 1926 tarihini taşıyan teşkilât kanunu
nun artık bugünkü eğitim hizmetini görmeye 
yeter bir örgütü kapsamadığı anlaşılmıştır. Bu
günün hattâ geleceğin ihtiyacına rahatlıkla ce
vap verebilecek bir teşkilâtı öngören kanun ha
zırlanmalıdır. 

Bugün bakanlık bünyesinde birçok önemli 
makamda, hattâ talim ve terbiyede ve teftiş ku
rulunda çalışanların pek çoğu 5439 sayılı Ka
nundan faydalanmak suretiyle atananlar tara
fından doldurulmaktadır. «16» genel müdürlük 
halinde çalışan Millî Eğitim Bakanlığının bü
yük bir kısmı teşkilât kanununa dayanmakta, 
bu hal, bilhassa ilköğretim kadrolarının israfına 
sebebiyet vermektedir. 

2. — 135 697 personele ve milyonlarca öğ
renciye, daha doğrusu 30 milyon Türk halkına 
muhatap bulunan bir bakanlığın süratle iş gö
rür bir sisteme kavuşması son derece lüzumlu
dur. Millî Eğitim Bakanlığı bu işte de bütün 
dairelere örnek olmalıdır. Bunu sağlamayı, per
sonele kendi sahalarında, metot tecrübe ve bilgi' 
vermekle olduğu kadar, onlara mesuliyetle bir
likte yetki tanımakla mümkün görmekteyiz. Bun
dan başka, merkeziyetçilik sisteminden kurtu
lup, bölgelerin özelliklerini de göz önünde bu
lundurarak yerli eğitim sistemleri uygulamaya 
yetkili Millî Eğitim Bölge müdürlükleri kurul
malıdır. 

îtlerde, millî eğitim müdürlükleri yetki ve 
vasıf itibariyle eiıhazlandırı imalıdır. 

Bakanlık, Ankara'daki teşkilâtını biran önce 
bir çatı altında toplıyabilmek için başlaumış 
olumlu teşebbüsü süratle ikmâl etmelidir. 
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3. — Millî Eğitim örgütü içinde Türk Mille

tinin eğitim ve öğretiminin dolayısiyle ahlâk ku
rallarının düzenleyicisi olan Talim ve Terbiye 
Heyetinin kendi fonksiyonunda ve yetki ile ça
lışması temin edilmelidir. 

J-. — Bakana bağlı, bilimsel sahada yetkili 
ve tecrübeli eğitimcilerden teşekkül eden daimi 
bir müşavere heyetini şayanı tavsiye buluruz. 

5. — öğretim üniteleri arasında, işleyişi ba
kımından olduğu kadar bu ünitelere bağlı öğre
tim müesseseleri arasında, programları yönün
den bir işbirliği kurulmalıdır. Böylece bir öğre
tim ünitesinden diğerine geçişte öğrenci yadır-
gamamalıdır, ders programları ve öğretim me
totları bugünün gerçekçilik prensibine, plânla
ma ile varmak istediğimiz ekonomik ve sosyal 
hedefe götürür nitelikte hazırlanmalıdır. 

6. — Her çağdaki öğrencinin ve bütün genç
liğin boş zamanlarının kıymetlendirilmesi önem
li bir konudur. 

Gençlerin enerjilerini olumlu alanlara yönelt
mek için çareler aranmalıdır. 

Gençler, kendi aralarında olduğu kadar, 
büyükleriyle de birlikte iş yapmanın zevkine ve 
faydasına alışmalıdırlar. Ancak böylece kuşak
lar arasındaki sevgi ve saygıyı ciddî ve sürekli 
şekilde yerleştirmek mümkün olur. 

Gençlerin sosyal sahalarda hizmet unsuru 
olarak gayret göstermeleri gelecek için teminat
tır. Spor deniz ve köy kampları, her türlü güzel 
sanat çalışmaları gençlerin ruh ve beden yapıla
rına etken vasıtalardır. Batı uygarlığına yönelt
tiğimiz gençlerimize, Batı'dan millî ahlâk ve an
layışımıza uygun olanım almayı, olmıyanmı 
reddetmeyi öğret mel iy iz. 

Çocuğu olduğu kadar, yetişkini de zararlı 
neşriyattan korumak için kanuni tedbirleri ha
rekete geçinnekten çekinilmemelidir. 

7. — Lâik Türkiye Cumhuriyetinde c/c 99 u 
Müslüman olan Türk Milletinin din eğitimini 
üzerine alacak olan din adamlarımızın düzen ve 
programlanın gerçeğe ve amaca uygun hale ge
tirmek alanında başlamış olan çabanın devamı
nı dilemekteyiz. 

Cemiyeti ilerlemekten alıkoyan kuru taas
suptan ve aslında dinimizle ilgili olmaya bâtıl 
inançlardan kurtarmak tabiatiyle din adamının 
da vazifesidir. Toplum kalkınmamızda, yetişti-
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rilen aydın din adamlarımızın olumlu yeri ala
caklarına inanıyoruz. 

8. — Teknik öğretimin, plânlı kalkınma
daki rolü günden güne daha belirli hale gel
mektedir. öğretilen konularla kalkınma ihtiya
cının dengeli olması artık daha çok kaliteye 
önem verilmesi lüzumu belirgin hale gelmiştir. 
Teknik okulları bitirenlerin piyasada aranılır 
eleman olmaları, onların yetiştikleri sahadan 
başka tarafa kaymak lüzumunu duymamaları 
temennimizdir. B;ı ise ancejk okula gir'şte tatbik 
edilen usulün ıslahından başlıyarak zengin atöl
ye ve yeni programla gerçekleştirilebilir. 

Kadın, erkek köy moılck kurslarının daha 
verimli bir hale gelmelerini sağlamak amacı ye
ni bir incelemeye ihtiyaç gösterecektir. Bu kurs
ların çeşitlerini bölgenin ihtiyaç ve kabiliyetine 
göre ayarlamak; mezunlara ise kooperatifçilik 
cnasları dâhilinde iş yapma imkânı sağlamak 
faydalı bir teşebbüs olur. 

El maharetini küçük yaşta kazandırmak için 
bölge ilkokullarında çevrede itibarlı sanat kol
larının belli bir seviyede öğretimi yapılmalıdır. 

9. — Güzel sanatlar, bugün ileri milletlerin 
uygarlık ölçüsü olmuştur. Bu alanda atılmış 
adımlarla Türk Milletinin Güzel Sanatlarda ne 
derece istidatlı olduğu anlaşılmıştır. Sanat elçi
lerimizin dış âlemde sağladıkları sempati, hiç
bir kuvvetin başaramayacağı etkidedir. O halele 
güzel sanatlar alanında yeni bir hamleye lüznm 
vardır. Bâzı sahalarda döner sermaye usulü ile ! 
fazla malî külfete girmeden teşebbüsler gerçek
leştirilmelidir. 

Sanat kolları sadece büyük şehirlerin malı 
olmaktan kurtarılmalı, yurdun dört bucağında 
tesirli hale getirilmelidir. 

Konservatuvarlarımızla Bakanlığım ve sa
nat çevrelerinin ilgilenmesi maddi, mânevi ih
tiyaçlarının zamanında ele alınması önemli fay
dalar sağlıyacaktır. 

10. — 6372 sayılı Kanun gereğince himaye 
edilen çocuklar için kurulmuş müesseselerimiz
de 8 464 vatan çocuğu barınmaktadır. Ancak 
5 003 çocuğumuzun da korunma kararı aldık
ları halele, halen bu yurtlara girmek için sıra 
beklemekte oldukları da bir gerçektir. 

Mevcut kanun hükümlerine rağmen korun
maya muhtaç çacuklar gerektiği şekilde tara- | 
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I namamaktadır. Ele geçenlerde modern eğiti

min icaplarına göre henüz teknik personelden, 
gerekli teşkilâttan mahrum olunduğu için tas
nife tabi tutularak eğitilememektedirler. Yük
sek malûmlarıdır ki çocuk koruma yurtlarımız 
6972 sayılı Kanunun öngördüğü maddi imkân
larla yaşamaktadırlar. Bu kanunun «9» madde
si «Bu tahsisat, bütçesini tasdikinden itibaren 
en çok iki ay içerisinde birlikler emrine gön
derilir.» diye hüküm taşıdığı halde bu hüküm 
normal olarak işlememektedir. Gerekli para 
sağlanamayınca tabiatiyle koruma işi de aksa
maktadır. Hükümetin 6972 sayılı Kanunu bü
tün ş"imulü ile yürütmesini, gerekirse, ıslahını 
teinin etmekle dâvaya büyük fayda sağlamış 
olur. Muhtaç çocukların, sağır dilsiz, kör ve 
ruhen, bedenen arızalı çocukların eğitimi ala
nında mütehassıs eleman yetiştirilmesine ve 
bilhassa çocuk koruma hizmetinin teminatı olan 
çocuk mahkemesinin kurulmasına gayret sarf 
edilmelidir. 

1.1. — Her çağda öğrenci ve yetişkinin kül
tür seviyesi ancak yetkili uzmanlar tarafından 
hazırlanan yayımlarla beslenir. 

Bakanlığın, dış yardımlarla yakın zamana 
kadar devam edegelen yayımları çok faydalı 
olmuştur. Bu yıldan itibaren bu işin bütçeden 
karşılanması zaruridir. Fakat bütçeye konan 
tahsisatın yetersizliği dikkati çekmektedir. 

Çocukları zararlı yayımlardan korumak; 
okur - yazar hale gelmiş olan yetişkine bir kül
tür penceresi açmak, daha ileri seviyede olanla
rı takviye etmek amaciyle yayım işini önemle 
ele almak zaruridir. 

Kıymetli eserlerin dilimize kazandırılması, 
yerli değerli müelliflerin desteklenmesi bu bö

lümde önemle göz önünde bulundurulacak hu
suslardır. 

12. — Kütüphanecilikte atılan ileri adımlar 
şükran ifadesine vesiledir. Kütüphanelerin bü
tün illere yayılması, yeni binaların inşasına gi
rişilmesi memnuniyet vericidir. 

Bu işle meşgul genel müdürlüğün, halkeği-
timi teşkilâtiyle ve gönüllü derneklerle işbirli
ği yaparak gezici kitaplıklar meydana getirme
si tavsiye edilebilir. 

13. — Halkeğitimi Genel Müdürlüğü Köy 
Bakanlığına geçtikten sonra Millî Eğitim Ba
kanlığı, okul çağındaki çocuklarla meşgul bir 
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teşkilât gibi mütalâa edilmeye başlanmıştır. 
Halbuki bünyesinde güzel sanatlar genel mü
dürlüğü, müzeler kitaplık ve yayın genel mü
dürlüklerini, filmcilik örgütü gibi doğrudan 
•doğruya halkeğitimi ile ilgili bölümler bulun
maktadır. Bunların da elbet köye, köylüye hi
tabeden yönleri vardır. O halde halkeğitimi 
teşkilâtının örgütü ve işleyişi bakımından yeni
den gözden geçirilmelidir. 

Müzeler, modern anlayışa göre memnuni
yet verici bir yönde görmekteyiz. Mevzuat ek
sikliği gayeye ulaşmayı güçleştirmektedir. Ana
dolu'nun, "bilhassa Doğu'nun günden güne tahri
bata uğrayan eski eserleri teşhis edilmeli ve ko
runmalıdır. 

14. — Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edi
len para daima millî savunmadan en yüksek 
rakamı gösterdiği halde uhdesine düşen hiz
metlere yetişemediği yukarıdan beri izah edil
mekte ve bu durum Yüksek Meclisimizce bilin
mektedir. O halde, eğitim işine özel ser
mayenin katılmasını sağlamak bir zaru
rettir. Bu amaçla Yüce Meclise sek edil
miş bulunan kanun tasarısının nihai görüşmele
rinin Yüksek Meclisinizde yapılarak tasarının 
kanunlaşmasını temenni ediyoruz. Ancak, bü
yük çapta tecrübelerden önce, tasavvurların 
mahsulü olarak meydana gelen her kanun gibi 
özel Okullar Kanununun da uygulamada birçok 
eksiklikleri ortaya çıkabilir. Tüzük ve yönetme
liklerle ve gerekirse Yüksek Meclise sevk edile
cek tadil teklif ve tasarıları ile aksaklıkların gi
derileceğini ümidedetmekteyiz. 

Bakanlığın özel okullar üzerindeki sıkı ve 
öğretici murakabesi hem müteşebbise bir destek 
olacak hem de muhtemel suiistimalleri önliyecck-
tiı\ 

ö^el okulların yalnız büyük şehirlere mahsus 
olmaması, yurdun diğer çevrelerinde de açılabil
mesi için gerekirse müteşebbislerine maddi yar
dımda bulunulmasının çareleri-aranmalıdır. 

15. Okulların inşası ve bakımı dikkat ve ihti
sas işidir. Bakanlıkta bu işle ilgili büro teknik 
elemanlarla teçhiz edilmelidir. İşleri yalnız Ba
yındırlık Bakanlığının ilgisine tevdi etmek işleri 
geciktirebilir. 

Okul inşaatına halkın rıza ile iştiraki her ba
kımdan kıymetlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 
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Derneklerin kurulması, teberruların kabulü, okul 
vakfiyelerinin meydana gelmesi alanlarında ko
laylaştırıcı imkânlar aranmalıdır. 

öğrenicilerin ve çevrenin okula saygısı, bu ve
sile ile korunması lüzumu madde ve mâna itiba
riyle ele alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
16. Eğitim hizmetlerinin baş unsuru şüphe

siz öğretmendir. Nesiller öğretmenlerin omuzla
rında yükselirler. Türkiye, 50 yılda uygarlık yo
lunda katettiği mesafeyi asil Türk öğretmenleri
ne borçludur. Bunu minnetle ifade etmekteyiz. 
öğretmen bu kuclsî görevi köyde ve şehirde bin-
bir mücadele ile ifa etmektedir. Bu sebeple öğ
retmen, partilerüstü olan amacında politikacılar 
ve idarecilerden kendilerine yardımcı olmalarım 
beklemektedirler. 

öğretmenler, yer yer tecavüze uğruyor, dövü
lüyor, hattâ öldürülüyorsa bunun sebebini hâlâ 
kültüre hür düşüncelere karşı fikirlerin mevcu
diyetinde aramak lâzımdır. İdarecilerin bu gibi 
olayları âdi birer zabıta vakaları şeklinde basit 
görmeleri yersiz olur. 

Milletçe takipçisi olduğumuz ilkeler, Anayasa
mızla kanunlarımızla belirlidir. Bütün siyasi ve 
«^ayrisiyasi teşekküller ve kişiler olarak bu ilke
lerin koruyucusu olmıya mecburuz. Millî Eğitim 
ve ahlâk konusunda başka başka, düşünmemize 
imkân yoktur. 

Unutmıyalım ki, öğretmen, köyde ve şehirler
de millet adına nesil yetiştiren insandır. Bina
enaleyh onun milletçe korunması, saygı görmesi 
lâzımdır. 

İnönü Hükümetleri zamanında Büyük Mecli
sin desteği ile öğretmen hakları konusunda sağ
lanmış müspet sonuçları şükranla ifade etmek ye
rinde olur: Eğitim ödeneği, eğitmenlere emekli
lik hakkının tanınması, özel okullarda çalışan 
öğretmenlerin durumlarının sağlamlaştırılması gi
bi yüksek tasvibinize mazhar olmuş teklif ve ta
sarılar meslekte ferahlık yaratmıştır. 

öğretmenlerde mense birliğine gidilmesi fikri
nin öteden beri teşvikçisi bulunmaktayız, öğret
men yetiştirme hızını azaltmadan ve müktesep hak
lara dokunmadan bu fikrin gerçekleşmesi temen
nimizdir. 

Bugün, öğretmenler arasında menşe ayrılıkla
rı ne olursa olsun öğretmenlik gibi asil bir mes
lekin çatısı altında toplanmış olan bu fedakâr 
meslek mensuplarının ideal birliği, hizmet aşkı 
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ile dolu olduklarına, hizmetleriyle daima Yüksek 
Meclisin takdirlerine lâyık bulunduklarına inan
maktayız. 

Zaman, zaman kurslarla yeni gelişmelere göre 
seviye beraberliğini sağlamaya çalışıldığını gör
mekle memnunuz. 

öğretmenin nakil ve tâyininde bugün cari 
güçlükler göz önünde bulundurularak ferahlatıcı 
usullere bağlanmalı ve bilhassa, aile kanunları
mızda ve ahlâkımızda bölünmez bir ünite olarak 
mütalâa edilmiş olduğuna göre karı - koca duru
munda nakil taleplerinin ayrı bir önemle ince
lenmesi lüzumuna kaaniiz. 

Kendilerine milletçe büyük güven ve ümitle 
bağlı olduğumuz öğretmenlerin de sosyal düzeni
miz içinde kendi mevkiini daima koruyacağına 
meslekî gayrette kusur etmiyeceğine bilhassa boş 
zamanlarının kıymetlendirilmesine mesleke yara
şır davranışlarla topluma iyi örnek olmakta de
vam edeceğine güveniyoruz, öğretmen Dernekle
rinin asil mensuplarına uygun birer ortam ola
rak, diğer derneklere meşalesiyle ışık vermesi di
leğimizdir. Millet, öğretmenleri özel ve resmî ha
yatlarında daima saygıya lâyık davranışlar içinde 
görmeye alışıktır. Onu bu alışkanlığında yadırgat
mamak öğretmenin millî vazifesidir. 

Köyde ve şehirde öğretmeni, idareci ve aydın 
din adamı ile elele aynı amaçta görmek milletin 
huzuru ve istikbali yönünden mesut bir sonuç sa
yılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçede müstakil bir 

örgüt olarak görülüyorsa da, gördüğü iş itibariy
le Devlet bünyesinde bir manzumenin mihrakı
dır. O halde, Devletçe, milletçe onun meşalesinin 
daha ışıklı daha parlak olmasını sağlamaya karar
lı olmalıyız. 

Aziz arkadaşlarım, 
Millî Eğitim bütçesi münasebetiyle müşahede, 

kanaat ve dileklerimizi ifade ederken yüksek kül
tür müesseselerimiz, üniversitelerimizden de kısa
ca bahsetmek isteriz. 

Üniversiteler, memleketin fikir gücünü, ince
leme, araştırma yeteneğini temsil eder. 

Üniversite sadece, gençlerimize yüksek tahsil 
imkânı sağlıyan yer değil, Devletin bütün organ
larına, hattâ özel sektöre bilimsel alanlarda yar
dımcı kültür müesseselerimizdir. Bu vasıflariy-
le üniversitelerimizin memleketin halinde ve istik-
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balinde önemleri büyüktür. Bu sebepledir ki, 
üniversitelerimize her türlü tesirden uzak, hürri
yet içinde çalışma imkânı bulmaları için muhta
riyet verilmiştir. Bu niteliğe lâyık kültür yuva
sından feyz alanların durumları, orada ışık tu
tanların nitelik ve yetkileri kendiliğinden aşikâr 
olur. 

Bu vatanda önem ifade eden her şey, her olay 
üniversitede inceleme konusu olabilir. Çok kere
ler bunlardan memlekete, milete şeref veren so
nuçlar çıkabilir. 

Bizde üniversite hayatı şüphesiz oluş halinde
dir. Bu sebepledir ki, henüz kendilerinden bekle
nen fonksiyonu kemaliyle ifa ettiklerini iddia et
mek mümkün olamaz. Ama bünyelerinde devamlı 
surette bulmayı arzuladığımız saygı ve sevgiden 
kuvvet alan ciddî bilimsel çalışmalar isHkbal için 
büyük ümitlerimiz olacaktır. 

Mailim olduğu üzere bugüne kadar, istanbul, 
Ankara ve izmir'de nihayet Erzurum ve Trab
zon'da üniversitelerimiz kurulmuştur. Halen Mec
lisimizde Konya, Edirne, Adana, Elâzığ ve Eski
şehir^ üniversitesi kurulması hakkında komisyon
larda olumlu karara bağlanmış kanun teklifleri 
vardır. Türkiye'de üniversite kurulması icabeden 
yerleri tesbit amaciyle Millî Eğitim Bakanlığında 
önceden bir hazırlık yapıldığını bilmekteyiz. Fa
kat mevcut üniversitelerimizin dahi öğretim üye
lerini doldurmak mümkün olamadığı için hazır
lanmış olan bu plânı gerçekleştirmek kısa zaman
da mümkün olamıyacaktır. Elde para ve imkân 
olsa bile öğretim üyesi yetiştirmenin bir zaman 
meselesi olduğu aşikârdır. 

Ama er niyet, er başarıya götürür. Mecliste 
yeni üniversiteler kurulmasını öngören tekliflerin 
bir an önce kanunlaşması, bu niyetleri ortaya çı
karacak ve ön hazırlıkları harekete getirecektir. 

Yenilerinin açılması, bilhassa istanbul, Anka
ra, izmir gibi öğrenicinin tekasüf ettiği yerlerde
ki üniversitelerimizi ferahlığa kavuşturacaktır. 
Gerçek şudur ki, bu üniversitelerimizde, talebe iz
dihamı karşısında lâboratuvar, kütüphane gibi öğ-
renicinin daimî istifadesine amade bulunması lâ-
zımgelen yerler yetmemekte, öğretim üyelerinden 
yeter derecede faydalanılamamaktadır. öğrenici-
lerin özel durumları da aynı sıkıntıdan kurula
mamaktadır. Üniversitelerimizde zaman zaman 
başgösteren huzursuzluklarda bu izdihamın hisse
sini inkâr etmek mümkün değildir. 
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Muhtariyet anlayışındaki görüş değişikliği, 

üniversitenin Millî Eğitim Bakaniyle olan müna
sebetlerini düzenliyen kanun, anlaşmazlıkların 
süratle giderilmesine imkân vermemektedir. Ha
len üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan heyet
lerin hazırladıkları yeni statünün olumlu sonuç
lar vermesini dilemekteyiz. 

Daima, ileri sürüldüğü gibi üniversite öğre
tim üyesi kadrosunu besliyen asistanlık müessese
sidir. Akademik kariyeri tercih edecek değerli 
gençleri uzun ve çetin bir çalışma devresinde üni
versite çatısı altında tutabilmek için asistanlık 
müessesesinin imkânlarını çoğaltmak lâzımdır. 
Yeni açılması düşünülen üniversitelerin ihtiyacı 
nisbetinde asistan intihabı zaruridir. 

Bu üniversiteler kurulup özerklik kazanmca-
ya kadar Millî Eğitim Bakanlığının murakabesin
de fakat eski bir üniversitenin himayesine emanet 
edilmelidir. Eski üniversitelerde doçent veya pro
fesör olanlar kuruluş halindeki üniversitelerde 
muayyen bir süre vazife kabul etmeyi prensip 
olarak kabul edebilirlerse işbirliği, ve önemli fay
da sağlanmış olur. Hacettepe Tıp Fakültesi bu
nun ilk misalini vermiş bulunmaktadır. Müessir 
oto - kontrolü temin edecek bir üniversiteler ara
sı kurulun mevcudiyetine ihtiyaç vardır. 

öğrenci durumu : 

Üniversiteye öğrenci kabulü işi katî prensip
lere bağlanmalıdır. Kayıt ve kabul işi en kısa za
manda sonuçlandırılmalıdır. Geçen yıllarda genç
lerin aylarca, durumları meçhul bekledikleri ve 
bâzıların son aylarda girebildikleri vâkıdır. Fa
külteler öğrenci alma güçlerini erkence tesbit et
melidirler. Gerekirse bir süre ikili öğretim yap
ma usulüne gidilmesi hak oyunun izhar edilmiş 
temennisidir. 

Büyük şehirlerde toplanan öğrenicilerin yurt 
ihtiyacı günden güne önem kazanmaktadır. Uy
gun olmıyan şartlar içinde, öğrencilerin sıhhatin
den moralinden kaybedeceği aşikârdır. Devletçe 
desteklenecek özel yurtlar kurulmasını teşvik et
mek çarelerinden biri olarak hatıra gelmektedir. 
Üniversitelerimiz, oradan feyz almaya koşan şah
siyetleri geliştirecek yerlerdir. Gençlerimiz bura
larda yalnız bağlandıkları ilim dalında derinleş
mekle kalmıyacak aynı zamanda ileride içinde bu
lunacağı ortamın gerçeklerini tanıyacaktır. Kur
dukları genellik teşekkülleri içinde turizm, spor, 
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I yayım, ve yardımlaşma faaliyetleri içinde hem boş 

zamanlarını kıymetlendirecek hem de şahsiyetle
rini göstereceklerdir. Hükümetin üniversite genç
liğini toplumsal çalışmalarında desteklemesi bü
yük fayda sağlıyacaktır. 

Üniversitelerin başarısı biraz da tabana bağlı
dır. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
arz ettiğimiz temenni ve dilekler gerçekleştiği tak
dirde üniversite daha olgun malzeme bulacak 
böylece problemlerin birçoğu kendiliğinden halle
dilmiş olacaktır. 

Üniversiteleri bitirenlerin hayata atıldıktan 
sonra da karşılaştıkları, güçlüklerin hallinde yi
ne oraya başvuracak şekilde rabıtaları korunma
lıdır. Üniversitenin de bu bağlantıdan büyük 
faydası olacaktır. 

Memleketimizde en büyük mânevi kuvvet sev
gi ve saygıdır. Bu temel duyguların, her şeyden 
önce, üniversitelerimizde gençlerle, onları yetişti
renler arasında örnek seviyede görülmesi şarttır. 
Şayet bu noktaya gölge düşüyorsa, onu doğuran 
sebeplerin süratle giderilmesine çalışılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hangi kademede olursa olsun eğitim bir to

humdur. Eser daima istikbalde görünür. Bugün
kü bir hatanın ıstırabı gelecekte duyulur. Bu se
beple geleceğin güçlüklerinden korunmanın ted
birini bugünden almak lâzımdır. 

Şuur ve bilimin ışığında ortak olduğumuz 
inanç ile elele olmanın zamanıdır. «Sen, ben yok-
kuz, biz varız.» gerçeğine uyarak bizi ebediyen 
var edecek olan çarelere gönül verelim. 

1965 yılı bütçesini uygulıyacak olan Millî 
Eğitim Bakanlığına başarılar dilerim. ( Ortadan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Partiler Millî Eğitim Bakanlığı 
ve üniversiteler 1965 malî yılı bütçeleri münase
betiyle birden fazla grup sözcüsü arkadaşın ko
nuşmasını istemişlerdir. Her arkadaşın iki bütçe. 

I üzerinde de konuşmasını evvelce de arz etmiş ve 
I tasvibinizi almış idik. îkinci gösterilen arkadaş-
I lardan rica edeceğim; ama onlar on dakika müd

detle mahduttur. Yeni aldığımız karar veçhile 
I ona göre beyan ediyorum, ona göre hazırlıkları-
I nı yapsınlar. 

I Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tahsin De-
I miray, buyurun. 
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A.P. GRUPU ADINA TAHSİN DEMIRAY 

(istanbul) — Millî Eğitim Bakanlığının değer
li temsilcileri, aziz arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Millî Eği
tim Bütçesi üzerind'e tcnkid ve temennilerimizi 
ve bu münasebetle de millî eğitim politikamız ve 
sistemimiz üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim. 

Bu tenkld ve 'temennilerimiz ve bu 'görüşle
rimiz - pek 'tabiî olarak - 19155 yılı Bütçesine yö
nelecekçe de asılda :bu lf)55 yılı ombeş yıllık bir 
pempektif içinde ilk Beş Yıllık Plânın bir cüzü 
olması dolayısiyle görüş açımız biraz daıha geniş 
olacaktır. E 'Tnn no zaman bütçe, yatırım, kal
kınma ile ilintili konular ele, dile alınsa - tabiî 
bir şnkilde B03 Yılhk plânların bütünlüğü ölçü
sünü bulmak gerekli oluyor. Bundan başka, bu 
yıl, ikinci Cumhuriyetin Birinci Dönem Meclisi 
olarak, bu son toplantı yılımızda 4 yıllık hem-
bımızı bizzat görmekliğimiz de ayrıca faydalıdır. 
Bu bir otokritik olacaktır. 

Fakat bor şeyden evvel, bütçe ve rakamları 
Beş Yıllık Kalkınma Plânmm 'konumuzla ilgili 
problemlerinden evvel millî eğitimin, diğer bütün 
br.kanhklar arasında bir hususiyetine dikkatleri 
çekmek isterim. 

Kalkınma plânı, ne dereceye kadar içtimai 
meseleleri kapsamaya çalışsa ve ıkapsıyabilsc de 
neticede bu plân iktisat temeline dayanan mad
di bir plândır. Millî eğitime /gri1 ince : bir mem
leketin şümullü bir iktba't plânı, kalkınma plânı 
olsun veya olmasın, fakat bir maarif plânı mut
laka vardır. Bir millî eğitim plânı, bir millî eği
tim felsefesi, bir millî eğitim listemi o'mıyan bir 
memleket, medenî bir memleket, böyle bir sis
temden mahrum b ' r balık fos (bir ileri millet sa
yılamaz. Bu itibarla, bizim Millî Eğitim Bakan
lığımızın 'Türkiye'nin. 'Türk top1 um yapısının ve 
eğitimle vazifeli olduğu, .yetişmekte olan neslin 
meselelerini hangi görüşlerle ele aldığını ve bu 
meseleleri bir kül halinde nasıl plânlaştırdığmı, 
Millî Eğitimin bütün parklarını nasıl bir sis
teme bağladığını ve bu sistemi uzun bir gelece
ğe doğru, merhale, merhale nasıl yürüteceğini 
açık ve kesin olarak bilmek rnccburiyetindoyiz. 
Yalnız bizler, yalnız mesul mevkide olan icra
atçılar değil, bütün mîllet bilmek mecburiyetin
dedir. 

Şimdi soruyorum; Cumhuriyet Millî Eği
tim plânı, Tank Millî Eğitim sistemi var mıdır 
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ve varsa yazılı hale getirilmiş ve Türk Milletine 
sunulmuş mudur? 

Üzüntü ile ifade edeyim ki, .bu soruya müs
pet ve vuzuh ile cevap vermek'mümkün değil
dir. Şu hakle bugünkü (Kalkınma Plânı) ndaıı 
ayrı olan böyle bir plânı ve Türk Millî Eği
tim sistemini bizim burada, bâzı vesikaların de
laletiyle, kısaca araştırıp görmeye çalışmamız 
zaruri oluyor. Bunu araştır :p görmeye çalışmak 
da, bizler için, 'Meclisimiz için önemli bir vazife-
oluyor. 

Bir bütçe görüşmesinin verebildiği imkân 
çerçevesi içinde bu vazifeyi yerine getirmeye çalı
şacağım. 

Birinci vesika, Cumhuriyetin ilânını takibe-
den yılda, 1924 yılında, Türkiye'ye davet edi
lerek gelmiş olan yüzyıkmızm büyük filozof ve 
terbiyecisi John Dewey'e aittir. Bu zat o za
man verdiği raporunda başında aynen şöyle 
yazıyordu : 

«tik ve pek mühim bir nokta, Türkiye Mil
lî Eğitiminin gaye ve hedeflerini tesbit etmek
tedir. Ancak bu suretledir ki, ittihaz olunacak 
tedbirler belirli olur ve mütekâmil ve tedrici 
!)ir surette gelişerok belirli bir plân çizmek müm
kün olur. Millî Eğitimin hedefi belirli ve va
sılı olursa bu müesseseler bir takım lüzumsuz 
tebeddülattan ve sözde ıslahat namına ittihaz 
edilecek tesirsiz tedbirlerden korunmuş olur. 
Gayenin müspet bir surette belirli bir1 hale ge
tirilmeni, yapılacak teşebbüsleri ilham eder, teklif 
olunacak tedbirler için kontrol ve ölçü vazifesini 
görür, alınacak tedbirlerin sırasını tâyine yarar. 

Şayanı memnuniyetdir ki, Türkiye Millî 
Eğitiminde takibedeceği gayeyi tâyinde müşki-
lât yoktur. Bu gaye Türkiye'nin medeni millet
lerarasında mükemmel bir uzuv olarak canlı, 
hür, müstakil ve lâik bir Cumhuriyet halinde 
inkişaf etmesidir'. Bu gayeyi elde etmek üzere 
okulların millet efradına evvelâ doğru siyasi 
itiyatlar ve fikirler vermesi, saniyen onlarda 
•muhtelif şekilde iktisadi, ve ticari liyakat ve 
kabiliyetleri teşvik etmesi, salisen erkek ve 
kadını millî hâkimiyete, iktisaden kendi ken
dini. idareye ve hizmetçe terakkiye sevk edecek, 
yani onları teşebbüs ve yaratma, müstakil mu
hakemeye, ilmî bir surette düşünmeye ve umum 
menfaati için çalışmaya alıştıracak fikrî ve ah
lâki seciyenin hatlarını ve temayüllerini kendi
lerinde inkişaf ettirmesi lâzımdır. 
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Bu gayeyi tahakkuk ettirmek için yalnız ve 

sadece liderler yetiştirmek kâfi değildir. Va
tandaşların tümünün memleketin siyasi, iktisa
di ve harsî inkişafına iştirak edecek bir suret-
de eğitimi şarttır.» 

Muhterem arkadaşlar; John Dewey'in raporu 
böylece devam etmektedir. Okunması iki saati 
doldurabilecek olan bu kıymetli rapordan ele 
aldığımz sistem bahsi ile sıkı bağlantılı olması 
bakım- ndan raporun 5 eni kısmını teşkil eden 
(okul sistemi) nden birkaç cümleyi almakla ye
tineceğim. 

John Dewey diyor ki: (sistem bahsinde esas
lı prensip şudur ki, okul sisteminin her cüzü, 
yani her nevi okul, esasında bir vahdet ve bir 
kül teşkil etmelidir, öyle ki o okulu bitiren 
daha yüksek bir okula ister girsin, ister gir
mesin »belirli ve seçik bir gayeye erebilmelidir. 
Şimdiki halde Türk okulların n hattâ ilk kı
sımlarında bile bu prensibe gerekli mevki ve
rilmemiş ve bu okulların teşkilâtı, büyük ço
ğunluğu ile üniversiteye veya diğer yüksek okul
lara sadece hazırlıyacak bir tarzda tertibedil-
miştir. Bu suretle orta dereceden ayrılan öğren
ci hayatta istifade bir halde yetişmemiş oluyor.) 

John Dewey bu hükmü 1924 Ağustosunda 
basma ervdiği demecinde daha sarih bir şekil
de ifade -etmiş ve bir memleketi yeni bir ha
yata kovuşturmak için ferdî teşebbüsleri ve fer
dî kabiliyteleri geliştirecek kendine has bir 
terbiye sistemine ihtiyaç vardır. 

(Ecnebi bir terbiye sistemi, sistemlerin en 
mükemmeli dahi olsa, onu taklidetmenin, kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkûm bir iş yapmaktan 
başka bir şey olamaz.) 

Büyük âlim John Dewey, Türkiye'de radi
kal bir şey yapmak, kendi metot ve prensiple
rini Türkiye'de aşılamak niyet ve tasavvurunda 
bulunmak şöyle dursun, üstelik bizdeki Fransa 
konseyi millî eğitim sistemini şiddetle tenkid-
etmiştir. 

Tarihî acı hakikat şudur ki, bizim tanzi-
matçılar esasen dünyada en fena terbiye siste
mi olan Fransız sistemini almışlar, Fransız 
maarif telâkkisine kapılmışlar ve fakat bu sis
tem bizim ihtiyacımızdan doğmad ğı ve top
lumumuzun mânevi ve maddi bünyesine uy
madığı için bunca yıllardan beri uğradığımız 
zararlar hudutsuz olmuştur. 
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Cumhuriyet Türkiyesi bu peşin hakikat 

karşısında ne yaptı? 1924 ün Millî Eğitim Ba
kan', fazla yaşlı bir adam olarak tavsif 'ettiği 
Dmvcy'in raporuna fazla önem vermemiş ola
cak ki onu tab ve neşrettirmedi. 

İkinci vesika, yerlidir. Cumhuriyetimizin 
2 nci yılında Ekim 1925 te muallimler Birliği 
kongresinde zamanın Başbakanı tarfmdan öğ
retmenlere; karşı söylenen nutukdan bir kı
sım alıyorum. 

(Millî teıüiye istiyoruz. Bu ne demektir? 
Bunu, zıddiyle daha vazıh anlarız. Millî terbi
yenin zıddı nedir derlerse söyliyebiliriz, bu bel
ki dinî terbiye, yahut beynelmilel terbiyedir. 
Sizin vereceğiniz terbiye dinî değil millî, bey
nelmilel değil millîdir. Sistem bu! Dinî terbi
yenin millî terbiyeye tearuz teşkil etmediğini, 
zaman, her iki terbiyenin kendi yollarında, 
en temiz bir tecelli göstereceğini ispat edecek- -
tir.) . 

(Millî terbiyede iki kıs:m düşünebiliriz: 
Millî terbiyenin siyasi ve vatani mahiyeti iti
bariyle, bugün bu topraklarda siyasi Türk Mil
leti kahir bir ekseriyettedir. Bütün bu toprak
lara Türk mahiyetini veren bir Türk var. Fa
kat ıbu millet henüz istediğimiz yekpare millet 
manzarasını gösteremiyoruz. Eğer bu nesil şu
urla, ilmin ve hayatın rehberliği ile cirdî ola
rak, bütün ömrünü vakfederek çalışırsa, siya
si Türk Milleti harsî, fikrî ve içtimai tam ve kâ
mil bir Türk Milleti olabilir. Bu siyaset vata
nın bütün hayatıdır. Yaşıyacaksak yekpare bir 
millet kütlesi olarak yaş:yaeağız.) 

Millet Meclisinin sayın üyeleri: 
1925 yılında söylenilmiş olan bu sözler üze

rinden 40 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olma
sına rağmen, bugün önemini aynen muhafaza 
etmektedir. Takdir edersiniz ki buradaki önem 
40 yıl evvel üzerine ciddiyetle parmak basılan. 
milletimiz ve Devletimiz bakımından, bekamız 
bakım:.ndr.n hayati olan iki içtimai ve siyasi 
dâvamızın 40 yıl yerinde saymış olmasıdır. 

Bunlardan millî ve dinî terbiye dâvasını da
ha sonraya bırakarak evvelâ (yekpare millet) 
daha geniş ifadesiyle (vahdeti milliye) miz üze
rinde duracağım. 

1919 - 1923 Anadolu'sunda yapılan çok çe
şitli mücadeleler ve müşahedeler bir rejim ihti
lâli değil, parçalanan Osmanlı İmparatorluğu-
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nun elden çıkan geniş ülkelerinden her şey
den evvel bir vatanlık coğrafya kurtarmak sa
vaşı idi. Anadolu bunda muvaffak oldu ve 
9 Eylül 1922 de bu zaferin ebedi fecrini izmir 
sularında kutladı. 

Coğrafya kurtulmuş ve şimdi sıra impara
torluğun kavimler yığınından ve Osmanlı üm
metçiliğinden millete geçmeye gelmişti Coğraf
yadan vatan kurtaranların başındaki Büyük 
Kurtarıcı millete geçerken (Hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir) demiş Ziya Gökalp ise 
bu sözü takiben: 

(Bu topraktaki hâkimiyet Türk hâkimiye
tidir. Siyasette, harsda, iktisatta da hep Türk 
halkı hâkimdir. Bu kadar katî ve büyük inkılâbı 
yapan zat Türkçülüğün en Büyük adamıdır. 
Çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat 
yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelen
dirmek çok güçtür.) cümleleriyle (Türkçülüğün 
mahiyeti) eserinde bir yekpare Türk Milleti te
zinin izahına girişmiştir. 

Zamanın Başvekili, işte böyle bir devrede 
toplanan Muallimler Birliği kongresinde biraz 
evvel bir kısmını okuduğum sözlerle millet ola
rak dâvasını bütün çıplaklığı ile ortaya koy
muş, ve son söz olarak, (bu siyasıet vatanın bü
tün hayatıdır, yaşıyacaksak yekpare bir mil
let kitlesi olarak yaşıyacağız) demiştir. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri : 
Bu nutuk ve bu nutuk içinde belirtilen ha

yatî dâva niçin başka bir yerde, bilfarz Büyük 
Millet Meclisinde değil de maarif camiası önün
de dile getirilmiş ve kesinlikle ortaya atılmıştır? 
Bunun sebebi açıktır. 

Kavimlerden muasır millet yaratmanın birinr 
ci şartı bir müşterek vatan coğrafî birlik ise, 
ikinci ve en mühim unsuru maariftir, terbiye
dir, ve bu terbiye hiç şüphesiz (millî terbiye) 
dir. 

O zamanın düşünen, yazan, insanları, Kur
tuluş Savaşı kadar önemli olan böyle bir Sa
vaşın zaruretini duyuyor ve her biri edinden 
geleni yapmaya çalışıyordu. Nitekim ertesi yıl 
- 1926 - da Ankara'da toplanan Türkiye Mual
limler Birliği kongresi bir (millî, terbiye kong
resi) mahiyetinde toplandı. Bu hareket de 
gösterir ki, Cumhuriyetin maarif siyasetinde bi
rinci gaye (yekpare millet yaratmak) (vahdeti-
milliye) yi sağlamak şeklinde tecelli etmiştir. 
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İkinci gaye yeni Devletin siyasi rejiminden 

doğuyordu. Bu da (demokrasi) idi. Bunun 
sistemin ise John Duwey şu suretle belirtmişti. 
- Bütün milletlerde demokratik bir cemiyetin 
prensipleri aynı şeylerdir. Böyle bir cemiyetin 
ihtiyaçları ise nasıl bir terbiye sistemine doğru 
neticeyi rapt ve tesbit etmek lâzımgeldiğini gös
terir) 

Muhterem arkadaşlar : 
Açıkça görülüyor ki, Cumhuriyetimizin ma

arif siyasetinin iki temel gayesinden ikincisinin 
az çok örnekleri vardır, buradaki müşkilât ce
miyet bünyesini ve ihtiyaçlarını tesbit edebilme
ye kalmıştır. Cemiyetin terbiyesi ise maalesef 
karışıktır. O henüz bir yekpare millet bünyesi 
değildir. Birinci gaye olan yekpare millet ya
ratmanın şartlarına gelince bu vadide evvelâ 
örnek bir metot yoktur. 

Fransız vahdetimilliyesinin meydana gelişi
nin hikâyesi asırları doldurmaktadır. Ve bu 
oluş çok değişik merhalelerden geçmiştir. Bi
zim için, bir dereceye kadar istifade edilebilecek 
olan en yenisi olması ve kısa bir zaman çerçe
vesine sığdırılabilmesi bakımından (Alman vah
deti milliyesi) idi. Fakat bu da bizim için pek 
fazla bir uygunluk göstermiyordu. Biz henüz 
araştırma safhasında iken ve ciddiyetle bir adım 
dahi atamadan memleketin içinde kanlı hâdi
seler patlak verdi ve birbirini takibetti. Eği
timcinin yerine silâhlar konuştu, mahkemeler 
konuştu, sehpalar konuştu. Vahdet meselesi bir 
kenara itilmiş oldu. 

Cumhuriyet Türkiye'sinin maarifinde gaye 
olarak sadece bir (millî terbiye) adı kaldı. Adı 
kaldı diyorum çünkü bunun zaman zaman kifa
yetsiz münakaşaları yapıldı, maarif sisteminde 
ve teşkilâtında özlenen yerini alamadı. 

Aradan yine yıllar geçti, 1939 Temmuz'unda 
Ankara'da Maarif Şûrası toplandı. Millî Eğitim 
Bakanı Hasan Âli Yücel. Onun bu Şûrayı açış 
nutkundan konumuzla ilgili iki küçük pasajı 
aynen okuyorum : 

(Ben maarifimizde ahenk meselesini yani 
sistem meselesini anadâvalarımızdan biri biliyo
rum. Fakat maalesef vaziyet bunun aksini ih
sas edecek mahiyettedir.) 

(Vekillikçe hazırlanmış olan bu broşür var 
ki, dört tahsil derecesinin ilk orta, yüksek ve 
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tekniğin memlekette bugünkü durumunu ve 
yarını alınması düşünülen şekillerini ihtiva edi
yor. Bu öğretim meselesinde adı söylenip bir 
türlü yazıya geçirilemiyen (Cumhuriyet maarif 
plânının - iptidai olmakla beraber - toplu bir 
taslağı sayılabilir. Plân haline gelebilmesi için 
çok emek ve düşünce sarfı lâzımgelir.) Sene 
1939. 

Muhterem arkadaşlar! Görülüyor ki, Cum
huriyet ilân edilmiş, onuncu yılı parlak bir 
şekilde gelip geçmiş, bir müddet sonra Atatürk 
ebediyete intikal etmiş, eski Başbakan Devlet 
Reisi olmuş, fakat zamanın Maarif Vekili bir 
(Cumhuriyet maarif plânı) olmayışından yanıp 
yakarıyor ve henüz (iptidai bir taslak sayılabi
lecek) yapraklardan bahsediyor. 

O yapraklar sonra ne oldu1? O yapraklar da, 
maalesef, gelip geçen bütün bakanların (evra
kı metrûkesi) gibi dosyalarında sarardı. 

Aradan yine uzun, upuzun bir devre daha. 
bocalamalar içinde tamam 20 yıl daha geçti!.. 
1959 da (eğitim millî komisyonu) adı ortalıkta 
dolaşmaya başladı. Bu defa millî kelimesi ye
rini değiştirmişti. Bu komisyonun hazırladığı 
raporun mahiyeti uzun zaman meçhul kaldıktan 
sonra nihayet 1961 yılında anlaşıldı. Amerikalı 
mütehassısların da katılmalariyle yapılan bu 
komisyon çalışmaları (Türkiye'de öğretmen ye
tiştirme) ye matuftu. Fakat çalışmalar ilerle
yince meselenin müşkilâtı Amerikalılarca da 
anlaşımış ve neticede (bu işin Türkiye için ko
lay başarılacak bir iş olmadığı ve Türk toplumu
nun ve onu idare eden mekanizmanın aydınla
tılması gereken bir bünyesi olduğu ve bilhassa 
bir Amerikalının kolay kolay kavrayacağı bir 
mekanizma olmadığı görülerek evvelâ bunun bir 
incelemeye tabi tutulmasını ve netice olarak 
(Türkiye'nin maarif meselelerinin bir bütün ha
linde ele alınması gerektiği) belirtilmişti. 

Türk maarif felsefesi, Cumhuriyet maarif 
siyaseti, Türkiye maarif plânı şöyle dursun okul
lardaki tedris metotları dahi Cumhuriyetten 
bu yana da Türkiye yollarına dökülen dünyanın 
her çeşit araçlarının getirdiği yedek parça kar
gaşalığı kadar bir kargaşalık arz eder oldu. 

Eski medrese usullerinden Fransız metodu
na, sonra Alman metoduna geçtik. Arkasın
dan İngiliz, İsveç, ve nihayet çeşitli Amerikan 
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metotlarını ve çok defa bunların hepsini birden 
aynı zamanda kullandık. Tanınmış bir lise öğ
retmeni 1960 da şöyle yazıyordu (ders takriri 
başka, not takdiri başka, sınıf geçme, program 
ayarlama, ders konularını seçme, okulda disip
lini kurma hepsi, hepsi birbirine yan bakan me
totlarla yapıldı. Mekteplerimizde çeşitli ideolo
jiler yer aldı. Kâh taşkın ve ilimsiz bir milliyet
çilik, kâh aşırı bir insancılık, bizi şaşkına çevir
di) (Türkiye'yi Türk tipi, Türkiye tipi bir ma
arif rejimi bir millî temeller sistemi kurtaracak
tır). 

Nihayet ikinci Cumhuriyet geldi 1962 yılının 
Şubat'mda VII. (millî Eğitim Şûrası) da toplan
dı. O da bakanlığın işliyen işlemiyen çarkları, 
müesseseleri arasında ve bilhassa üniversite ile 
kullaburasyon olmayışından yanıp yakıldı. O da 
millî eğitimin temel ilkeleri amaçları deyip da
ğıldı. 

Muhterem arkadaşlar : 
Müsamahanıza güvenerek 40 yılık Cumhuriyet 

maarifimizin başlangıcından zamanımıza kadar 
bâzı vesikalar ve örnekler vererek, gerçek duru
munu belirtmeye çalıştım. Cumhuriyet maari
fi 1924 te Başbakan tarafından açık bir şekilde 
ortaya konan (yekpare bir millet olma - vahde-
timilliyeyi sağlama) gayesi 40 yılın boyunca 
tatbikatta yer alamamış ve maalesef onun yeri
ni birçok ahvalde jandarma işgal etmiştir. İkin
ci gaye olan (Demokrasi ve millî terbiye) de 
doğru ve müstekâr bir maarif sistemine istinar 
dettirilememiştir. 

Böylece bir gerçek ortaya çıkıyor ve bu ger
çeği kabul etmemiz zaruri oluyor. 40 yıldan be
ri Devlet, Hükümet, Bakanlık başları bu yolda 
bir şeyler görmüşler söylemişler fakat bizzat 
kendileri ellerinde bulunan geniş salâhiyetlere 
rağmen düşündüklerini, söylediklerini tahakkuk 
ettirememişlerdir. Sürüp giden perişanlığa bir 
çare bulamamışlardır. Kendilerini hâdiselerin 
akışına terk etmişlerdir. Bu da gösterir ki, Dev
letin, Hükümetlerin sistem kurması mümkün de
ğildir. Çünkü dünyada sistemler otorite ile de
ğil tefekkürle kurulmuştur. Sistemi Hükümet 
değil serbest ilim adamları kurarlar. Devlet 
maarifin mimarı olamaz. 

Siyaset ve idare adamları kendi görüşlerine, 
anlayışlarına, heves veya amaçlarına göre maa
rif yapmak isterler. Bu sebeple de onların ya-
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paçaldan maarif kendilerine benzer. Çünkü, 
şu bir kaidedir, maarif onu yapana göre şekil 
ve renk alır. Memurlar yaparsa memur yetiş
tiren bir makina halini alır. Nitekim bizde de 
öyle olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maruzatımızın buraya kadar olan kısmı Cum

huriyetimizin 40 yıllık maarif hikâyesi gibi gö
rünürse do, aslında, millî eğitimimizin bugünkü 
umumi durumunu izahtan ibarettir. 130 bini bu
lan öğretmen, uzman, asistan ve idareci kadrisu 
ve 4,5 milyona yaklaşan öğrenci kütlesiyle bütün 
dünyada olduğu gibi Türkiyemizde de millî eği
tim topluluğu bütün azametiyle başta gelmekte -
ıdii'. 

Bütçemizin yuvarlak rakam olarak yüzde, 
20 sini alarak başta gelen Millî Müdafaadan son
ra Millî Eğitim ancak yüzde 16,2 ile ikinciliği 
alabilmektedir. 

Yakın bir gelecekte bu nisbetin artarak büt
çede en başta yer alması en samimi temennimiz
dir. Memleketin iktisadi kalkınmasında, içtimai 
seviyesinin yükselmesinde olduğu kadar, vatan 
müdafaasında da Millî Eğitimin, kültür kalkın
masının rolü son derece büyüktür. Daha sonra or
du ve eğitim konusuna da temas ederek bâzı hu
suslar üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî Eğitimde temeli ilkokul teşkil ettiğine 

göre bütçede evvelâ buna ait rakamlara kısa bir 
göz atacağız. Bu rakamlardan da bilhassa bir ta
nesinin üzerinde duracağız, ki o da bütçenin 
22 nci bölümünün 811 nci maddesinde 222 sayılı 
Kanunun âmir hükümlerine göre yer almış bu
lunmaktadır. Demin benim kıymetli C. H. P. 
Sözcüsü arkadaşım bu kanunun galiba küçük ra
kamına bakarak Halk Partisi hükümetleri zama 
nındaki icraatı sayarken o kategoride saydılar. 
Bu kanun o kategoride değil, Millî Birlik Hükü
meti zamanında çıkmıştır. 

222 sayılı (İlköğretim ve Eğitim Kanu
nu) nun 76 neı maddesi ve onu takibeden 
b i r - ik i madde 1961 den 1971 e kadar ve ondan 
sonrası için iki merhalede Türkiye'nin ilköğretim 
ve eğitim dâvasını maddi yönü ile bir hal şekli
ne bağlamış bulunmaktadır. 76 nci maddeye gö
re, «Her yıl Devlet gelirlerinin yüzde 3 ünden az 
olmamak üzere, özel idare bütçelerinin yüzde 
20 si belediye bütçelerinin yüzde 5 i, köy bütçele-
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rinin yüzde 10 u oranında ödenekler» konulması 
mecburidir. Eski sübyan, mahalle okulları ilo 
medrese ve diğer ilim müesseselerine tahsis edil
miş bulunan mazbut vakıflar hasılatı da ilkokul
lara tahsis edilecektir. Bunun gibi daha birçok 
gelir monbaları burada gösterilmiştir. 

Maliyecilerin her bakımdan canını sıkacak 
böyle bir madde bir nevi (tahsisivaridat) olmak
la beraber bugüne kadar halledemediğimiz bir 
dâvayı halledebilme bahanesine memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bütün Türkiye ilkokul binalarının, 
ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin 
yapım ve idamesi, okulların bütün ders araçları, 
bütün maddi ihtiyaçları bu ayrılacak ödenekler
le karşılanacaktır. Umumi bütçeden verilecek 
yüzde 3 1er de sadece 1971 yılına kadar devam 
edecek 1971 den sonra bu mecburiyet yüzde 2 ye 
inmir. olacaktır. 

Şimdi geliniz Cumhuriyetin • kuruluşundan 
bugüne kadar bir türlü hal yoluna sökamadığı-
mız Türkiye'nin ilköğretim dâvasına gerçekten 
yararlı hükümler getiren bu 222 sayılı ilköğre
tim Kanununa ne derece riayet ediliyor onu gö
relim. 

Müzakeresini yaptığımız 1965 bütçesinin ge
lirler kısmı yuvarlak bir hesapla 15 milyar oldu
ğuna göre bunun yüzde 3 ü 450 milyon tutar. 
Bütee tasarısını açıp bakıyoruz, iki kalemde 
cem'an 223 milyon konulmuş olduğunu görüyo 
ruz. Konulması mecburi olan miktarın yarısı!.. 
Böylece bütçe ile olan oranı yüzde 3 ten otomatik 
olarak yüzde 1,5 a düşürülmüş oluyor. Halbuki 
kanun yüzde 3 de demiyor, (Yüzde 3 ten az ol
mamak şartiyle) diyor. 

Bu şarta geçen yıllarda da uyulmamıştır. 
1963 te 223 milyon, 1964 te 229 761 000, 1965 te 
260 milyon... Üzüntü ile üzerinde durulacak bir 
nokta da 1961 den 1963 e kadar umumi bütçe her 
yıl milyar milyar arttığı halde bu ödenekler de 
o nisıbette artacak yerde devamlı olarak bir ke
sintiye uğramış, kanun koyanlar, her yıl bu büt
çeleri onaylamak suretiyle kendi eserlerini evvelâ 
kendileri çiğneme durumuna girmişlerdir. Bunda 
hepimizin vebali vardır, bilhassa Millî Birlik Ko
mitesi üyelerinden olup şimdi Senatoda bulu
nanların, bütçeler önce onlara gittiğine göre, ev
velâ onların buna itiraz etmeleri gerekirdi. Ya 
bu kanunu koymamaları, konulmuş olduğuna gö
re bekçiliğini yapmaları icabeder. 
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Muhterem arkadaşlar; 

Bize gelince : Bu gibi tatbikleri, bir umursa
mazlığın rahatlığı içinde karşılıyamayız, kanun
lara saygı, titizlikle riayet önce bizlere düşer. 
Malî bakımdan gerçekten bir imkânsızlıkla karşı
laşılmış ise bu ödenek asgari haddi dahi tam ola
rak konulamıyorsa, kanunu tadil etmemiz icabe-
der. Umumi bütçe kanunu çıkamayınca nasıl ace
le bir muvakkat bütçe kanunu yapıyorsak, yap-
mıya mecbur isek, prensip bakımından bu da ay
nıdır, hattâ daha mühimdir. 5 Yıllık Plân yapı
lırken bütçeden yüzde 3 oranında ayrılacak öde
nekler hesabolunarak okul binalarının yapımı 
ona göre hesaplanmıştır. Eğitim, öğretim araçları 
için birtakım kurumlar meydana getirilmektedir, 
birtakım fabrikasyon teşebbüslerine girişilmiştir. 
Fakat bütçelerde ödenekler yarı yarıya indirilin
ce 1971 e kadar plânlanmış olan işler ne olacak
tır? 5 Yıllık Plânda olduğu gibi 222 sayılı Ka
nunda da 1961 den başlıyarak 10 yılda yeniden 
yapılacak ve açılacak şehir, kasaba ve köy okul
larının bir cetveli mevcuttur, bu cetvele göre her 
yıl 240 şehir okulu, 1770 köy okulu yapılacaktır. 
Bunların inşası için gerekli en az kaydiyle gös
terilen ödenek de 180 milyon liradır. 

Türkiye'de fiyatlar küçük de olsa devamlı bir 
artış gösterdiğine göre her yıl umumi bütçeden 
ayrılan ortalama 230 milyon lira ancak bu inşaa
t ı karşılıyabilir. Halbuki 222 numaralı Kanun 
tahsis edilen paranın yüzde 70 inin yalnız okul 
binalarına değil, öğretmen evlerinin de yapımı 
ile her türlü ilk tesis ve okul inşası, ders aletleri, 
arsa ve arazi istimlâkleri ve masraflarına hasre-
dilmesine âmirdir. Tahsis edilecek paranın yüz
de 30 u ise küçük onarımlar, okulların genel 
masrafları, yoksul çocuklara parasız olarak veri
lecek okul kitapları ve ders levazım bedeli, sağ
lık işleri ve nihayet okul hademelerinin ücretle
riyle pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı 
kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü 
giderleri karşılıyacaktır. 

1965 yılı programı icra plânında ise 222 sa
yılı Kanunun yüzde 70 ve yüzde 30 olarak ayı-
rımh direktif bir dereceye kadar ihlâl edilmek
te ve ilköğretime ait 234 ncü maddesinde şöyle 
denilmektedir : «Genel bütçelerden illere okul 
yapmu için gösterilen yatırım ödeneklerinin tü
mü inşaata ayrılacak, il özel idareleri ile beledi
yelerden ve köy bütçelerinden gelen ödenekler 

diğer maddelere sosyal hizmetler için kullanıla
caktı:',» 

222 sayılı Kanunun diğer bir ihlâl yönü do 
79 ucu maddeye ait 10 yıllık icra plânına göre 
tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şe
hir ilkokulları yapımı için kanunun 79 ncu mad
desine göre Millî Eğitim Bakanlığı her yıl bütçe 
kanununa üçer yıllık tafsilâtlı bir plân ekler. Bu 
plân da her yıl illerde yapılması gereken köy, ka
saba, şehir ilkokullarının sayıları, yerleri, tiple 
ri, dershane sayıları ile tahminî masrafları göste
rili:1.» de:*. 

Şimdi soruyorum, kanunun emrettiği bu plân
lar nerededir? Bütçeye eklenmiş böyle bir plân 
görmüyoruz. Bu plâna ciddon ihtiyaç vardır. Zi
ra tatbikatı genel bütçenin de dışına, özel idare
ler, belediyeler ve köy bütçelerine kadar taşmak
ta ise de asılda ilköğretim dâvasını bir kül halin
de kapsaması bakımından Meclisimizin muraka
besini gerektirir. Gelecek bütçede kanunların da 
emrettiği plânların bütçeye eklenmesini temenni 
ederiz. 

Biz bu vesile ile 1963 -1964 yıllarına ait özel 
idarelerin ilkokul yapım ve donatımına iştirak 
paylarını kaydetmeyi faydalı görüyoruz, özel 
idarelerin 1963 yılında iştiraki 63 214 443 lira, 
1964 te 66 290 484 lira, belediyelerin 1963 yılın
da iştiraki 23 109 140 lira, 1964 te 24 586 301 li
ra. 

1965 yılında bu miktarlar biraz farklı, hemen 
hemen aynı olacaktır. Bu hesaba göre de 1965 
yılında ilkokullar için bu üç membadan harcana
bilecek olan paranın yekûnu ancak 315 milyonu 
bulacaktı:*. 

Bu bahsi kaparken gelecek yıldan başlıyarak 
'bütçeye hem 222 sayılı Kanunun ve hem de mem
leket ihtiyaçlarının şiddetle lüzum gösterdiği 
bütçenin genel gelirlerinin yüzde 3 ünün tam 
olarak konulmasını temenni ederiz. İlköğretim 
dâvasını yine yıllar yılı sürüncemede bırakmak 
istemiyorsak bunu yapmalıyız. Aksi takdirde ilk
öğretim dâvası yine aiksıyacak ve bu aksama ev
velâ eğitimin diğer sahalarına ve nihayet plâ
nın bütününe menfi tesirler yapacaktır. 

Bu noktada Meclis olarak da, Hükümet ola
rak da dikkatli, hassas ve ısrarlı, sebatlı olmalı
yız. Zira biz bu noktaya kolay gelmedik, gayet iyi 
hatırlarım! Bundan 25 yıl evvel, Millî Eğitimin 
başında en uzun kalan rahmetli Hasan Âli Yü-
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eel, bir şûrada şöyle diyordu : «Bugün ilkokulla- ' 
rını yalnız hususi idareler bütçesinden idare ! 
eden memleket, hemen kalmamış gibidir. Komşu-
muz Yunanistan gibi ilköğretim masraflarını ta- I 
mamen umumi devlet bütçesine almış memleket- '• 
ler de vardır.» dedikten sonra, «Birkaç seneden 
beri Büyük Millet Meclisi parti grupunda ve 
Millî Eğitim. Bakanlığında üzerinde durulan bu 
masraflar meselesinin halli için yeniden yapılan 
çalışmaları» uzun uzun anlatıyor, anlatıyor, an
latıyor ve böyle anlatmalarla yıllar gelip geçi
yor!.. 

Fakat bugün, ilköğretim dâvamız lâf ve ede
biyat devresini kapatıp (ilköğretimin gelir, gi
derleri ve plânlaması) bir çerçeve halinde ello 
tutulur hale gelmiştir. Bu çerçeveyi dikkatli ve 
sıkı tutmalıyız, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; konuşmamızın ilk kıs
mında Millî Eğitim siyasetimiz ve sistemimiz 
üzerinde durmuş, fakat zaman zaman delbreişen 
maajrif sef eserliklerimize ve bunlar arasında 
(bilhassa (ilkokul seferberlikleri) ne değinme-
miştik. O seftrlberlikler* ki, Meclisimizin bu döne
minde dahi bu kürsüden dile getirildi, öne sü
rüldü. 5 Temmuz 1962 günü C. H. P. Sözcüsü 
aynen şöyle konuştu : 

«Diğer bir reform alanı da eğitim hizmetleri-
mizdir. Bu konuda Grapumuzun üzerinde dur
duğu en önemli üç konu (ilköğretim seferberli
ği), (teknik öğretim) ve (halk eğitimi) dir.» De
vam ediyor : 

«ilköğretim seferberliğinde temel esas ('ay
nen parçasından okuyorum) köy öğretmenlerinin 
köyde sadece ilkokul derişlerini okultacak vasıfta 
olmamalarıdır. Köy öğretmeni, aynı zamanda, 
Türk köyünü ortaçağ kalıntılarından kurtaracak 
büyülk medeni hizmetlerin öncüsü olabilecek şe
kilde teçhiz edilmelidir.» Buna karşı evvelâ, te
menni ederim Millî Eğitim seferberlik sözü 1962 
de son defa söylenilmiş olsun. Aynı yılın Kasım 
ayında 5 Yıllık Plân kabul edildiğine göre her
halde seferberliklerin yolu kapanmış olsun ve j 
plânla, sistemle, metotla sürekli olarak çalışmala- j 
rın yolunu açık tutalım. ! 

Gelelim diğer temenniye : «Türk köyünü or- \ 
taçağ kalıntılarından kurtaracak, büyük medeni . 
hizmetlerin öncüsü olabilecek şekilde teçhiz edil
miş öğretmen» konusuna : Bu (kurttarıcı) ve (ön
cü) olacak köy öğretmenlerinin teçhizi için neler 
yapılmak istenilmiştir ve ne yapılmıştır? 
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Yapılmak istenilenleri Millî Eğitim şûraları

nın kararlarında, yapılacağı vadedilenleri ise 
partilerin seçim beyannamelerinde buluruz. Ge
çen yıl, benim yerimde, A. P. Grupu adına ko
nuşan arkadaşım, C. H. P. nin 1961 seçim beyan
namesinde sıralanan bu vaitleri okuyarak üze
rinde durmuş ve bu vai'tlerin niçin yerine geti
rilmediğini sormuştu. 

Biz burada, o vaitler üzerinde değil, öğret
menlerin ve bilhassa köyde (kurtarıcı) ve (ön
cü) olacak öğretmenlerin teçhizi hususuna dik
kati çekeceğiz. Türkiye millî eğitimi her şey
den evvel bu teçhize muhtaçtır. Esasen şu şaş
maz içtimai kanunu gözden biran uzak tutma
mak lâzımdır : 

— Her memlekette milletin temel dayanağı 
millî eğitim, millî eğitimin de kalbi öğretmen
dir. Her millet öğretmenlerinin değer ve şerefi 
kadar değerli ve şerefli olabilir. 

Bu bakımdan, öğretmenlerimizin teçhizi bü-
tüu meselelerimizin ve işlerimizin başında gel
melidir. 

(Kurtarıcı) ve (öncü) olacak köy Öğretmen
lerinin teçhizi iki bkaımdan olacaktır. Birincisi 
mânevi teçhiz, ikincisi maddi teçhz. 

Mânevi teçhiz, öğretmenin daha okul çağ
larından başlıyarak itina ile ve hususi bir eği
time tabi olmasiyle başlar ve ömrü boyunca de
vam eder. Bu hususta Türkiye'nin durumuna 
sözlerimizin ilk kısmında değindim. Türkiye'de 
öğretmen yetiştirmeye matuf (Eğitim Millî Ko
misyonu) çalışmalarının dahi nasıl akametle ne
ticelendiğini ve mesele çözülmeden öylece askı
da kaldığını belirtim. Bu konu esasen o derece 
hassas ve teknik bir konudur ki, böyle bir büt
çe konuşmasında yer alması mümkün değildir. 

Biz burada, bütçe ile ilgisi ve bağlantısı ol
ması dolayısiyle ikinci yani maddi teçhiz üze
rinde duracağız. Bize elli yıllık tecrübemiz gös
termiştir ki, evvelâ elde mevcut öğretmenleri
mizden âzami derecede faydalanmanın yoloları-
ııı bulmakla muvaffak olabiliriz. Meşrutiyette, 
Maarif Nâzın Şükrü Beyin elde ettiği eleman
larla ne büyük başarılar sağlandığını yakinen 
biliyoruz. Bugün Millî Eğitimin elinde, kendi 
fıtri meziyetleri ve yüksek kabiliyetleri ile de
ğerli şahsiyetlerini, mevcudiyetlerini ispat et
miş pek çok eleman vardır. Bunlarla başarılmı-
yacak bir dâva yoktur. Meşrutiyetin Maarif Nâ-
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zırı Şükrü Beyle, Cumhuriyetin Maarif Bakam 1 
Mustafa Necati'nin niçin unutulmaz oldukları- I 
nra ve zamanlarının niçin şevkli, ümitli oldu
ğunun sırrını araştırmak lâzımdır. İnsan deni- I 
len kâinatın o tılısımh mahlûku, tılısımh İm- I 
luııduğıı zaman çözülmiyeeek düğüm, bertaraf I 
edilmiyeeek müşkül yoktur. 

öğretmenlerin, bilhassa mahrumiyet bölge
lerindeki öğretmenlerin ve tüm olarak köy öğ- I 
retmenlerinin konut dâvaları hallolunmalıdır. I 
Geçmiş yüz yıllarda, Osmanlı ülkesinde sübyan 
okullarının hemen yanında zamanın öğretmen- I 
lerine (meşrute) denilen konutlar yapılmıştı. I 
Köy okulları öğretmen konutiyle beraber ya- I 
pılmalıdır, şimdi yapılıyor. Köyün okul dâva- I 
sini doğru bir şekilde hal için ve maddi teçhiz I 
bakımından birinci adım budur. Köylüye ya- I 
şantı bakımından ne tavsiye ediyor, ne öğret- I 
mek istiyorsak bu konutlar ve okullar birer 
canlı örnek olarak teçhiz edimelidir. Ta ki kur
tarıcı, öncü öğretmen de gerçek şekilde örnek I 
ve öncü olabilsin, öğretmenin halinden az çok I 
memnun ; istikbaline ve terfilerme de tam bir 
güveni olması icabeder. I 

Muhterem arkadaşlar; I 
Memleketimizde, ordu ve millî müdafaa ba- I 

kınımdan, ilkokul ve ilk eğitim bir mesele mey- I 
dana getirmektedir. Bizim ordumuz, camiasına I 
dâhil bulunduğumuz Avrupa'nın hiçbir memle- I 
ketinde olmıyan bir hizmetle yükümlüdür. Di- I 
ğer Avrupa memleketlerinde orduya gelen ele- I 
manlar' ilköğretim ve eğitim görmüş olarak ge- I 
lirler. Bizde ise okuma yazma bilmiyen bu genç I 
askerlere evvelâ 4 aylık kurslar halinde temel I 
öğretim yapılmakta ve ancak ondan sonra sa- I 
vaşa, savaş tekniğine geçilebilmektedir. Her yıl I 
bu suretle okuma yazma öğretilmesine çalışılan I 
efradın miktarı, daha doğrusu açılan kurslar- I 
dan yetişenlerin yıllık miktarı 55 000 dir. Bu- I 
nun için 655 dershane ve 1 100 öğretmen çalı- I 
şır. I 

Takdir edersiniz ki, ordu için bu bir külfet- I 
tir. En kısa bir zamanda tedbirlerini alarak, I 
millî müdafaamızı bu külfetten kurtarmak lâ
zımdır. Çünkü, Millî Müdafaa Vekili bu kürsü
den bir gün evvel bu hususa işaret etti. Ayrıca I 
aynı doğumlular olarak, orduya katılanlar ara- I 
smda okuma yazma bilmiyenlerle bilenler ara- I 
smda meydana gelen ikiliğin çeşitli mahzurla- | 
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mu da hesabetmek ve askerlik süresine tesir 
eden bu hali ordudan evvelki zaman içinde 
millî eğitimce çarelendirmek daha doğru olur, 
kanaatindeyiz. 

Ordunun 1962 yılı sonuna kadar bu iş için 
harcadığı paranın yekûnu 100 milyondur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Eğitimin temelini teşkil eden ilkokul bah

sini kapamadan önce bu kısımla sıkı sıkıya bağ
lı olan dinî eğitime de kısaca temas etmek mec
buriyetini duyuyorum. Esasen sözlerimin ilk 
kısımlarında din eğitimi meselesine kısa bir te
mas olmuş ve sonraya bırakılmıştır. 

1925 te zamanın Başbakanının Türkiye, Mu
allimler Birliği kongresinde ortaya koyduğu 
düşünceleri ve görüşleri arasında dinî terbiyeye 
aidolan cümleyi tekrar ediyorum : 

«Dinî terbiyenin millî terbiyeye tearuz teş
kil etmediğini, zaman, her iki terbiyenin kendi 
yollarında, en temiz bir tecelli göstereceğini ip-
pat edecektir.» Cümle bu!.. 

Millî terbiyeye muvazi olarak dinî terbiye 
kendi yolunda kutsal vazifesini rahatlıkla yapa
bilecektir. Onun bu vazifesi, diğeriyle çelişmi-
yeeek ve aksine olarak birbirini tamamlamak 
suretiyle en temiz bir tecelli gösterecektir. 

40 yıl evvel samimî kanaatler bu olduğu gi
bi bugünkü Anayasamızda, 19 ncu maddesiyle 
vicdan ve dinî hürriyetini temel haklar arasına 
almış bulunuyor. Bununla beraber, Devletin 
lâikliği mefhumunu bir türlü doğru bir şekilde 
ve Anayasanın sarih maddelerine rağmen ala
mamakta İsrar eden, veya gerçekten bu nazik 
ayrımı yapabilecek kapasitede ve formasyonda 
olmıyanlar boş yere huzursuzluklar yaratmak
tadırlar. Dinî öğretim ve eğitim kişilerin hak
kıdır ; vicdan hürriyetinin ayrılık kabul etmez 
tatbikatıdır. 

Bütün mesele, bütün incelik bu tatbikatın 
millî terbiyeye paralel olarak gayesine, usul ve 
erkânına uygun olarak nasıl yapılacağmdadır. 
Böyle bir bütçe konuşmasında bunun nasıllarını 
izaha kalkışacak değiliz, burada biz, sadece dinî 
öğrenim ve eğitim temel hakkının gereği gibi 
Müslüman vatandaşa da tanınmasını ve her tür
lü tedbirlerin alınması zaruretini belirtmekle. 
yetiniyoruz. 

Vicdan hürriyetine gelince : Onu, materya
list azınlığın zebunu haline gelip bir tarafa itil-
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mekten kurtarmak lâzımdır. Materyalistlerin 
metotlariyle hareket etmelerine imkân olmıyan, 
fakat büyük millet kütlemizin kahir ekseriyetini 
teşkil eden iman ve vicdan sahiplerinin hakkı 
olan normal hukikî. ve nizami yollardan korun
masını sağlıyacak tedbirlerin alınmasını temen
ni ederiz. 

Orta öğretim : 
ilk öğretimden sonra gelen 3 yıllık ortaokul

lara gelince : 1960 - .1961 yılında öğrencisi 
278 796 olan bu okulların dört yıl sonra yani bu 
ders yılında öğrenci miktarı 336 187 ye yüksel
miştir. öğretmen mevcudu 8 072, halen karşı-
lanamıyan ihtiyaç miktarı 4 448 dir. Ve bu hal 
ortaokulların yıllardır en, büyük krizidir. Bu
nun yanında ortaokulların randıman düşüklüğü 
de dikkate değer ölçüdedir. 1964 yılında orta
okullar 351 975 mevcutlarına mukabil 56 215 me
zun vermiştir. Bunların öğretmensizlikleri yani 
mühim bir kısım derslerinin aksamış olduğu da 
gözönüne alınarak kifayet noksanlıklarını da 
verime eklemek icabeder. 

Ortaokulların bütün noksanları giderilmiş 
olsa dahi bu 3 yıllık okul problem olmakta de
vam edecektir. Çünkü ileri memleketlerin 8 yıl
lık ilkokullarına nisbetle bizim ortaokulları ilk
okulun ikinci devresi saymak icabedecektir. 
Diğer tarafından bunların bugünkü haliyle sa
dece liseye öğrenci yetiştirmek gibi sakat kuru
luşları, günümüzün şartları ve ihtiyaçları kar
şısında büyük bir problem halini almıştır, ister 
ilköğretimin bir parçası olsun, ister ilk öğre
timden sonra müstakil bir eğitim kademesi teş
kil etsin, bu devreden beklenen çeşitli gayeleri 
olması ve mezunlarının bu gayelerden birine 
hakkiyle uygun şekilde yetiştirilmeleri lâzımdır. 
Bu okulların dallarına göre yetişecek olan 
gençler ziraate, ticarete, zenaata, küçük işlet
melerin çeşitli elemanlıklarına kolaylıkla gecc-
bilmcli derhal iş hayatına intibak edebilmelidir
ler. 

Uzun yıllardan beri söylene gelen ve Millî 
Eğitim Şûralannea da kararlara bağlanan bu 
ortaokul revizyonunun daha fazla geciktirilme
den yapılmasını temenni ederiz. 

Bu okullardaki imtihan usullerindeki karar
sızlıklara gelince bunun temel sebebini konuş
mamızın başında sistemsizlik konusunda arz et
miştim. Bu sistemsizlik devam ettikçe bu gibi 
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karışık tatbikatın devam edip gitmesi pek tabiî
dir. 

Liselerimize gelince : İçinde bulunduğumuz 
1965 yılında 155 lisede yuvarlak rakamla 92 bin 
öğrenci, 2 228 öğretmen mevcuttur. Bu lise
lerde daha 855 öğretmene ihtiyaç vardır. Bu 
liselerin geçen yıl verdiği mezun miktarı da 
14 863 tür. ilacım bakımından liselerimiz mem
leket ihtiyaçlarını tamamen karşılıyacak duru
ma gelmiştir. Bu okulların bundan sonra öğ
retmenlerinin tamamlanmasına ve kalitelerinin 
yükseltilmesine çalışılmalı, yeni liselerin açıl
ması hiçbir suretle tavsiye ve tasvibedilmcmeli-
dir. Buna mukabil lise derecesinde her sahada 
teknik ve meslek okullarına büyük ölçüde ih
tiyaç vardır. O derecedeki meslek ve teknik öğ
retim memleketimizde âdeta bir başlangç nok
tasındadır. Millî Eğitim bütçesi içinde mesle
kî ve teknik öğretim 13 te biri teşkil etmektedir. 
Yalnız orta öğretime 515 milyon küsur harcan
dığı halde bütün meslekî ve teknik öğretime 
183 küsur milyon lira ayrılmış bulunmaktadır. 
Bizde klâsik orta öğretim yerine gücümüzü büt
çede aynı seviyeye gelinceye kadar meslek ve 
teknik öğretime yöneltmek şaşılmaz bir hedef 
olmalıdır. Halk eğitimi konusuna da - pek kısa 
da olsa - değinmeden geçemiyeceğim. Bu eği
tim, Türkiye'nin bünyesi icabı, iki saf halı olu
yor. Birincisi : ilkokul dışı ve okuma - yazma 
bilmeden kalmış olan vatandaşların bu noksan
larını gidermeye matuf. Diğeri ise okullarda 
eğitim almış vatandaşların hayat boyunca ve 
bilhassa çeşitli ihtiyaçlar karşısında eğitim ve 
öğretim imkânlarının sağlanmasıdır. 

Bunu sağlıyacak, bu işleri başaracak olan 
da Millî Eğitim Bakanlığıdır. Nitekim Bakan
lık bünyelinde bejde bir Genel Müdürlük ku
rulmuş, yıllarca bunun mekanizmasını Teşkilât 
Kanununu hasırlamak için çalışılmıştı. Fakat 
sonradan bu Genel Müdürlük Millî Eğitim bün
yesinden koparılıp alındı. Bununla da yetinil-
meyip halk eğitimini (şehir) ve (köy) olarak 
ikiye bölme y duna gidildi. Halk eğitimi topar
lanmak istenildikçe dağılma manzarası gösteri
yor. 

1962 yılında şikâyet edilen ve resmî vesika
larda çizilen manzara şu idi : «Türkiye'de halk 
eğitimi çalışmaları, konuları yönünden olduğu 
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kadar, yapılışları, bağlı oldukları resmî ve özel 
kurumlar bakımından çok yaygındır. Bu ça
lışmaların memleket öleüsündeki durumuna ve 
seyrine göz atmak istiyenler, çok çeşitli kurum
lara, istatistiklere başvurmak zorundadırlar. 
Ayrıca, bu çeşit çalışmaları kimlerin, nerede ve 
ne suretle yapmakta olduklarını bilmek ve iste
nilen konuda gerekli bilgileri elde etmek de ko
lay değildir.» 

Resmen çizilen manzara bugün daha da karı
şıktır ve neticede en berrak pınarlardan süzü
lüp gelen suların çöllerde heba oluşu gibi bu 
halisane arzular ve dağınık gayretler milyonla
rın sarfından sonra hüsranla neticelenmekte
dir. 

Halk eğitiminin bir diğer sahası da Devlet 
tiyatrolarının oynadığı sahadır. Bunun bütçe
deki yeri 19 milyondur. Tiyatronun malûm ve 
müsellem olan önemi bakımından bu milyon
ları asla çok görmüyoruz. Hattâ, hizmet saha
ları günden güne genişlediğine göre bu Öde
neklerin yetersizliğini dahi söyliyebiliriz. Bu
nunla beraber açıkça ifadeye mecburum ki mil
lî eğitimin bir parçası olması bakımından resmî 
Devlet Tiyatrosu millî eğitimin felsefesine, ga
yesine, sistemine uygun bir çalışma programı 
yapıp yürütmek mecburiyetindedir. Bu husu
siyetleri dolayısiyle her istikamette. aşırı sanat 
görüş ve temayüllerinin şahsiliğini, sanatçının 
çok defa topluma rağmen ve ölçü, çevçevc bil
mez davranışlarını ve eserlerini resmî Devlet 
tiyatrolarımız aynı sanatçıların kayıtsızlığı ile 
sahnelerine koyamazlar. Son yıllarda ve git
tikçe artan bir tempo ile millî eğitim dışı bası 
alıp bu gidiş, millî eğitimin gerektirdiği ölçü
ler içine tekrar alınmalıdır. 

Radyo ile olan eğitime gelince: Tiyatrolan-
nuzdaki esef verici hal aynen oraya da intikal 
ettirilmiştir. Bir eğitim vasıtası olarak radyo, 
bilhassa bu hizmeti yönünden muhtar değildir. 
Radyoda bütün şümuliyle eğitimden Millî Eği
tim vazifeli ve sorumludur. Radyonun kendi 
başına eğitim öğretim yaymı yapmama hakkı 
yoktur. Türkiye'de öğretim ve eğitim ise Ba-
kanlığ'n omuzlarmda büyük milletin denetimi
ne tabidir. Millî Eğitim Bakanlığının tiyatro 
ve radyo vasıtası ile yapacağı çelişmeleri gereği 
gibi düzenlemesini temenni ederiz. 
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Tiyatroların ve radyonun diline gelince: 

Resmî tiyatrolar kadar radyo da dil bakımın
dan kayıtsız değildir ve hiçbir zaman kayıtsız 
olmamaları icabpder. Türk Milleti ve Devleti, 
tiyatrolarına ve radyolarına bütçelerinden ayır
dığı büyük ödenekleri kendi çizdiği yolda ve is
tikamette ve tarzda çalışmaları için vermekte
dir. Sorumlusu da bunların konularında oldu
ğu kadar dillerinden de keza Millî Eğitim Ba
kanlığının sorumlu olması icabeder. Eğitim 
vasıtaları bu derece genişlediğine göre dil me
selesini 'hiç zaman kaybetmeden hal yoluna sok
mak zaruri oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım-, 
Son sözlerimi öğretmen arkadaşlarıma has-

rcdceeğim. Halen adedleri yüz bini çoktan aş
mış olmakla beraber bütün memlekette en kuy
tu köşelere kadar yayılmış ve serpilmiş olmaları 
dolayısiyle öğretmenlerimiz içtimai ve meslekî 
bakımdan büyük ölçüde kayba uğramış durum
dadırlar. Öğretmenlerin devamlı olarak ve im
kân olmadığı ahvalde sık sık buluşabilmeleri 
zamanlarının bir kısmını olsun bir arada geçi
rebilmelerinde eğitim mesleki ve toplumumuz 
için çeşitli ve büyük faydası vardır. Yıllarca 
süren tecrübe1 erimiz göstermiştir ki onlar mah
dut imkânlariylc bunu başaramazlar. Onlara, 
toplumumuz ve eğitim meslekî bakımından son 
derece faydalı olan bu toplulukların sağlanma
sını Bakanlık ciddiyetle düşünmeli ve teşebbüs
lerini yapmabdır. Öğretmenlere (ordu evleri) 
misalinde olduğu gibi rahatla ve huzur ile top
lanacakları (irfan evleri) yapılmalıdır. (İrfan 
ordusu) klişesini kullanmıyorum, burada. 

Sayın arkadaşlarım, 
Topluluğu, kadroları, teşkilâtı, teknik ele

manları gerçekten, ordularındaki kadar geniş 
ve bugün, Türkiye'mizde, efradı milyonlarla 
ifade edilebilen Millî Eğitim camiamızı bu ge
nişliği ve azameti bakımından ordu terimiyle 
ifade edenlerimiz çoktur, Bununla beraber 
onun gavesi, mahiyeti ve bünyesi bakımından 
çok değişik bir camia olduğu hakikatini biran 
gözden kaçırmamak lâzımdır. Bu toplulukta 
bir ordu hiyerarşisini aramanın yersizliğinden 
başka köydeki öğretmenden üniversitedeki or
dinaryüse kadar olan görevlilerde bir ast, üst 
ayırımı hemen hemen imkânsız gibidir. Bize 
göre öğretmen ve eğitmen ve bu sıfatla eline 
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yavru ve genç insanlar tevdi edilen o büyük sa
bırlılar, insanlık bahçesinin bahçivanlarıdırlar. 
O sabırlı ve muhterem bahçivanlar insanlık de
diğiniz büyük mânevi cevherin »yarattığı kutsal 
takatin ta kendisidirler. 

Burada, huzurunuzda tamam 43 yıl evvel 
aralarına katılmak bahtiyarlığına ermiş oldu
ğum bu camiayı ve mensuplarını, bu kürsüden 
derin bir muhabbet ve lâyık oldukları büyük 
saygı ile selâmlar, sözlerime de son vererek hu
zurunuzdan hürmetle ayrılırım, arkadaşlar. 
(Şiddetli alkışlar) 

İBIAŞÖSA'N — Sayın İknet Kapımız, Millet 
Partisi Grupu adına 'buyurun. 

M. P. GRUPU ADINIA İSMET iKAPUSIZ 
(Yioagt) — Sayın Başkan, Muhterem arka
daşlarım, Sayını Bakan ve kıymetli erkim, 
L9ı6'5 malî yılı; Millî Eğitim. Bakanlığının Bütçe
si (mütnaıselbetiyle Millet Paritistinıin göriüışlerini 
arza çalışacağım. Benden önce Adalet Partisi 
Grupıı adıma konuşan Sayın Talhsin Dernıiray 
h/ocamız, Üuimlburiyetten ıbulgüne kadar millî 
eğitim politik atımızın tarihçesini ve /bugüınMi 
duru'mumıı geniş ve etraflı 'bir şekilde izaJh et
tiler. Kendilerini niemmumiyetle dinledik. Ko-
nuişımalammda sayın sözcülerin .gerek C, H. P. 
öruıpuı adıma konuşan Sayın Fetlhi Ülkü, ıgerek-
se Adalet Partisi Grupu a duna konuşanı S'aym 
Talhlsin Demiray'ın temas ettiği Ihusuıslara do-
kmnımadan teslbit ettiğim ıbâziı noktaları izah 
edeceğini. 

ıMuihtereın, arkadajş'lar, ilki milyar ikiyüz 
milyondan fada ıbir tbüıtçe imkânını Tlüırlk Mil
letti Millî Eğitim Bakanlığı »hizmetine s-eıve seve 
talhlsis .etlmelktedıir. Bu miktar, mıemdeketimiz
de mevcut cehaletle savaşıma, yeni öğretim, ku
rumları açma mevcutlarımı idame imkânım an-
-calk ve anıcak karşılnyaioak <bir paradır. Bir 
Ibakuma bu miktar çjok az; bir (bakıma fakfir 
milletimiz 'bu kadar 'bir imkânı dilşjiniden, tırna
ğından anıcak yenmektedir. Millî Savunma Ba
kanlığı tahlsılsatınıdan sonra gelen bir para halemi 
Millî Eğitim Bakanlığı emrine verikni§târ. 
Ama aıiıcalk yine de bülyülk bir ihtiyaca küçük' 
\bir yanı'a. 

Biz Millet Partisi -olarak hürriyet nidamı 
iıçinde -hızlı k alkımım ayı prensip kalbul ettiğim i-
>ze .göre, 'bunun amelî <} a resini .millî eğittim hiz
metlerine en .geniş yatırımı yapmayı kalkımı-
. malımızın temeli saıymaktayıiz. ' 
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15ı Ekim 1961] seçimlerinin sonunda teşek

kül elden Parlıâlmenıtlo 4 .neü yılının slon aylarını 
idrak etmektedir. Dörlt senede lıu kürsüden ge
rek bütçe nıüızakereleri, gerekse sioırular, gen
sorular ve Meclis araştırmaları sdbefbiıyle millî 
eğitim ve öğretim möseleleriımiize ait çok şey
ler söylenldi. Karşılıklı .münakaşalar yapıldı, 
öğretmenlerin feragat ve fedakârlığına dair 
ib|ol 'bol nutuklar atıldı. Bütün çjajbalana rağ-
'men : 

Âlem. yine ol âlem, devran yine o devran. 
4 senede 8 milyara yalkıın para iharicandi' ve 

Ibir kilsimi da harcanacak. Maddi ilerleme var 
ta'biî. Okul sayımız ve talelbe adedimiz çoğal-
mi'şttır. Bütün 'bunların yanında manen ve ru
ban Ibir ileriemıe maalesef kaydedilme'mişltlr. 
Bu dömemde orta öğretim öğretmenlerinin ek 
ders ücretleri 5 Tl. danı 10 Tl. sma çıkarüdiı. 
İlköğretim menisuıpları öğretmenlerimiz içinde 
eğitini tazminatı kalbul edilmiştir. Ajanımızın 
icabı hızlı kalkınmaya, medeni inkişafa. ayak 
uyduracak nesli hanlgi ımetiotlarla yetiştirelim 
k i 'bu millete faydalı olsunlar konusu üzerinde 
dikkatle dm rulmamııştır. Mesuliyet taışıiyaıiı sa
yın Hükrüımetin Bafcanımıaı ve yetkililerinin zi-
kinlei'ini iışigal edecek klomu bunlar olmak lâ-
»ıimıgel i r ka n a atindelyiz. 

Halkımızın istediği ker kazada bir ortaokul, 
(büyük kazalarda lise... Sonu nereye varacak 
sevgili a ilk adaşlarımı? Okur - yaızar adedini ço
ğaltan mekanizmıa devamlı bir şekilde çalış-
mı aktadır. 

iSevtgili artkadaşlanım.; 4 senede Sayam Inee-
sıılu'dan Sayın Bil'gelhan'a kadar 4 Balkan geldi 
.geçti; kendileri de, mulhterenı Bakanlık erkâ
na. da elbette çalıştılar, gayretlerime müteşek
kiriz. Ama uyguladıkları klâsik metot, aynı 
usuller, alışılagelmiş davranışlar 'bizlere özle
diğimiz şeyleri kapandırmadı. 

Şimdi sevlgili arkadaşlarum, dütfUim bu ol
duğuna g*öre; söyliyeceklerinıiz Meclis zalbıt-
larına geçecek, bizden sonra geleceklerin; Iblütçe 
tenkldleri için dokutman olmaktan (başka bir 
işe .ya ram uyacaktır. 

Biz bıı geri kainsin sebe'Mni ıgeçıımiş ikltidar-
ların velballeri olarak kalbul etmekle Iberalber 
ondan daha çok milletçe, dâvaya gerektiği 
üİTemmıiyeti vermem-ekte, uzun vadeli yatırım 
plânları tatlbilk etaekten kaçınıp, palyatif ted-
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Ibirlerle Şarkvâri usullere idarei maslalhait etme 
ısdyaısetimizlde Ibuılma'kfcayız. 

Zararın neresinden diönlülKirise Ikârldır, demek 
işaretliyle millî eğıütimiımizide tam 'bir 'haım'le yap
mamız gerektiğine Millet Partisi olaralk inaıu>-
yoraz. Başjarmm temel şartı memlekeit sıorun: 
lanın çöaelbileceik ka'drd tenkili meselesidir. 
Sayım Balkan ve değerli eröcânı bm kadnon'un 
kurmay heyetini tenkil etmekteler. Millî Eği-
timiilmiiızin başlıca MilylüJk prolblemleri de 'kendi-
1 erinin malûmlari'dır. 

Kıymetli arkadaşlarımı; Anayasalımızın 211 nci 
maddesi eğitim ve öğretimin, Devletin gözetim 
ve denetimi' altında yaıpıidıığını söyler. Gerek 
gedmiş ilkıtidarların ve ıgerekse 4 nidü Kaalüs-
yon 'ilktildarının Hükümet programında millî 
eğitim faaliyetlerinim uızun vadeli ve esaslı bir 
plâna 'bağlanıdığmldan balhseder. Bu iki ana 
görülse iştirak eıden. Millet Partisi Meclis Grıı-
pu, halkınam % 60 tan fazlalsı dkur - yaızar ol-
mııyan Tütfk toplumumu asıgari 131? talhısıil sevi
yeline çılkarmak, tahlsil yapanları' Yirtminıci 
Asrın iistediği müicadele 'hayatında hazırlıklı kı
san haline getirmek içün Millî Eğitim Bakan
lığından çjolk enerjik bir çalışıma Ibelklemelktedir. 

Dört senelik Parlâmento devresinde mem
nuniyetle müşahede edilmiştir ki, millî eğitim 
meseleleri partiler üstü ele alınmıştır, meslektaş
larımıza kısmen maddi imkân- temin eden ta
sarıların müzakeresinde muhalefeti ve iktidarı 
ile Yüce Parlâmentonuz elele ve gönül birliğiyle 
çalışmıştır. Bu bakımdan öğretim camiasına 
bâzı imkânlar temin etmenin inhisarına, hiçbir 
siyasi parti grupunun tenezzül etmiyeceği aşi
kârdır. 

Millet Partisinin en büyük arzusu şudur 
sevgili arkadaşlarım; Türk eğitimini, ruhi bü
tünlüğü olmıyan insanı daha açıkçası yarı ca
hil cemiyete salıveren, müstehlik insan yetiş
tiren, Devlet kapılarını tâbir caizse ardına ka
dar aşındırıp Hazineye cidden günden güne 
yük teşkil eden nesilleri yetiştiren birer ku
rum olmaktan behemahal kurtulmağıdır. Bu
nun sonu nereye varacak arkadaşlar, bıyığı ter
lememiş ortaokul mezunundan tutunuz da as
kerliğini yapmış lise mezunlarının yüzlercesi 
bizlere iş bulunuz diye akşama kadar Mecliste 
sizleri ziyarete gelmiyorlar mı? İçlerinde ne ka
dar hazindirki odaıcılığa razı olanlarda var, 
ohuda temin edemediğimizde ne kadar meyus 
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ve boyunları (bükük yanımızdan çekip gidiyor
lar. Bunlar bugünün ve geleceğin Türkiye'si için -
ne kadar acı gerçekler. 

Sevgili arkadaşlarım; bütün eğitim faaliyet
lerimizin temeli saydığımız ilköğretim dâvamı
zın halli dçin asgari onbim köyümüzün ilkokula 
ve iki milyon yavrumuzun da öğretmene kavuş
ması şarttır. Mülî hudutlarımız içinde dil bir
liğini temin için ne kadar çaba gösterirsek, 
Şarkın realitesini yakinen tetkik etmiş bir 
arkadaşınız olarak kâfi bulmam. Bölge yatılı 
okullarımızdan birisinin faaliyetini 1964 EH-
minde yakından görmek imkânını elde ettim. 
hiçte iç açıcı ve memnun edici değil. Milyon
larca masrafa karşılık, eğitim ve öğretim faali
yetlerinin öğrenciler üzerinde müpet tesirle
rini göremedim maalesef. 

Sevgili arkadaşlarım; bunları ifade ederken 
bir bakıma üzülüyorumda. Zira bir kısmı arka
daşlarım, elime geçirdiğim fırsatı meslektaşla
rımı kötülemek için kullandığım zehabına ka
pılabilirler. 

Millet Partisi grupu olarak biz ilkokul öğ
retmeni arkadaşların en ücra köylerimizde yol
suz, ışıksız, sudan mahrum yurt köşelerinde 
binbir mahrumiyetle çalıştıklarının da idraki 
içindeyiz. Bakanlığın bir yandan mevcut eği

ktim müesseselerindeki öğretim ve eğitim faali
yetlerini aktif hale getirirken diğer yandanda 
fedakâr ilkokul öğretmeni arkadaşlarında bil
hassa manen huzura kavuşmalarını temin için 
her türlü imkânları temin etmesi gerekmek
tedir. 

Burada iki hususa değinmek isterim: Muh
telif yurt köşelerinde ve seçim ıbölgelerimiz-
de yaptığımız temaslar, bâzı meslektaşlarımı
zı faaliyetleri ile birlikte maalesef politika 
girdabına girmiş olarak gösteriyor ve onun he
le şu veya bu parti nam ve hesabına çalışacak 
kadar işi ileri götürdüğünden üzülüyoruz, öğ
retmeni politikaya iten sebeplerin neler ol
duğunu gerek sizler, gerek Sayın Bakan ve 
Bakanlık erkânı çok İyi bilirler. Büyük ço
ğunluğunu bu kabil davranıştan tenzih ettiği
miz bilhassa ilköğretim camiamız mensupları
nın seçime gireceğimiz 1965 Türkiye'sinde poli
tik maksatlara alet olmaları siyasi partiler 
ve şahıslarla müşterek kader birliği yapmala
rı kanaatimizce en azından meslek vakar ve 
haysiyeti ile bağdaşmıyan harekettir. Zira biz-
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ler de öğretmenlik yaptık hiç kimce hangi si
yasi kanaati taşıd ğımızı bilmezdi. Sayın Ba
kandan ve erkânından bu hususun bilhassa 
izalesini teminini meslekin haysiyeti adına 
arz ve istirham ederiz. 

Ortaöğretim kurumlarımız, öğretmen yok
luğunu kısmen gidermelerine rağmen neden
se kaliteli öğrenci yetiştirmemekte, bilhassa bü
yük şehirlerde talebe topluluklarını cemiyet, 
çok sorumsuz ve âvâre gruplar haline getirmek
tedir. Disiplin sistemlerimiz mi gevşedi, öğret
menin otiritesi mi . zayıfladı,, öğretmenin mi ka
litesi düştü nedir anlamıyoruz. öğrencierlmizin 
ibaşarı dereceleri düşük, çal.şma azimleri çok 
gevşek umumiyetle havai şeylerle meşguller, 
hiç de okumuyorlar. Bunları Bakanlığımız de
ğerli müfettişlerimizle de elbette tesblt ettir-
mekteler. Temennimiz yeni yetişen nesili ata
letten, bası bozukluktan kurtarmalarıdır. 

Sayın Milletvekilleri: Meslekî Teknik öğre
tim. konusunda da kısaca görüşlerimizi arz et
meme müsaadelerinizi istirham edeceğiz. Şu 
anda memleketimizde mevcut ekonomik sıkın
tının başlıca sebeplerinden biri de yeter sayıda • 
toknik elemana sahibolmayışımızdır. Gerek zi
raat ve gerekse sanayi alanında geniş ölçüde 
istihsal yapabilmek için bu sahalara yapaca
ğımız yatırımları değerlendirecek teknik per-*-
sonel imkânından maalesef mahrum bulunuyo
ruz. Bakanlık ona bağlı Meslekî Teknik Müs
teşarlığı ve ilgili daireleri - ki mesailerini ve 
gayretlerini yakinen biliyor ve takdir ediyo
ruz -. ellerindeki bütün imkânlarını kullanarak 
teknik eleman yetiştirme çarelerine bakmalı
dırlar. 

Din eğitimi konusunda üzerinde en çok fi
kir serd edilen, münakaşası yapılan bir prob
lemimizdir. 

Biz ne istiyoruz: Nüfusunun % S'9 u Türk 
müslüman olan memleketimizde Türk müslü- -
man çocuklarına, gerek ilkokul ve gerekse orta
öğretimde ve gerekse imam - hatip okullarında 
müspet ilmin ışığı alt;nda mânevi bir varlık 
kaJbul 'edilen, ahlâkiliğln kudret kaynağı olan 
dinî kültürü ehliyetli öğretmenlerce her tür
lü ihtiyaçları giderilmiş okullarımızda tedris 
ettirmek lâzım. Bu hususta yapılan gayretle
ri, gösterilen çabaları takdirle karşılamakla 
beraber kâfi bulmamaktayız. Bakanlığın İmam 
- Hatip Okulu öğretmenlerinin hemen hepsini 
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meslekten tâyin etmeleri prensibi memnuniye
timizi mucibolmaktadır. Son yıllarda yurdun 
çeşitli bölgelerinde Dernekler taraf ndan inşa 
edilen gerek okul ve gerekse ona bağlı pansi
yonların inşasına ait dernekler faslına ikonan 
para da asla tatmin edici değildir. 

Bu imkânsızlıklar içerisinde bulunan din 
öğretimi dairesinin ve Bakanlığın elde mev
cut paraları ile memleket ihtiyacının bir kıs
ın: nı en verimli bir tarzda ifa edeceklerine 
emin bulunmak tayız. 

.1965 Türkiye'sinde bizim için Devlet ve mil
let olarak en esaslı dâvamız üniversite mesele
lerine .eğilmektir. Muhtar meseleler hakkında 
Parlâmento olarak ya elimiz kolumuz bağlı 
duracağız, ya da bâzı tasarruflarımız olacak
tı.'. 

Yüce Meclisinizde, istanbul Üniversitesi pro
fesörlerini, öğrenciler ağır bir şekilde itham et
tiklerinde, Meclisimizde bir inceleme komisyonu
nun teşekL'ülü bahis mevzuu edilmiş, sonradan 
muhtariyet fikri ile bağdaşmıyacağı öne sürüle
rek bundan vazgeçilmişti. 

Geçen konuşmalarımda da bir nebze bahset
tim. Maalesef bâzı müesseselerimiz muhtariyet 
fikrini Devletin ve Parlâmentonun üzerinde bu
lunmak şeklinde anlıyorlar. Biz Yüce Meclisin 
üzerinde hiçbir kuvvet tanımadığımız gibi muh
tar müesseselerinin problemlerini yerinde tesbit 
için oralarda inceleme yapmak hakkına kendi
mizi salahiyetli görüyoruz. 

Geçenlerde Adalet Gazetesinde üniversiteleri
mizin içyüzü diye bir yazı serisi çıktı. Sayın Ya
vuz Abadan Milliyet Gazetesinde yine üniversite 
meseleleri ile ilgili üst üste altı makale yazdı. 
Bu ve buna benzer üniversitelerimizle ilgiligili 
çeşitli mevzuat ile bilhassa son iki, üç yıldır bil
hassa Ankara Üniversitesinin bir kısım fakülte
lerindeki fikir akımlarını yakînen takibediyor 
ve Türkiye'nin geleceği hususundaki endişeleri
mizi -izhar etmekten kendimizi alamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, milletçi bir ruh, va
tanperver bir inançla gençliğin yetişmesi lâzım-
geldiğine Parlâmentonun güzide partileri ve onun 
mensupları elbette en az benim kadar inanmak
tadırlar. Maalesef bâzı fakültelerimizin bünyesin
de teşekkül eden sözüm ona fikir klübü, ilerici 
dernekler, aydınlar topluluğu gibi kuruluşlarda 
görev alanlar sol cereyanların öncülüğünü yap-
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makta, tertibettiklerı maksatlı acık oturumlarda 
solcu profesörleri ve bâzı menfur düşünceli kim
seleri alkışlamaktadırlar. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de üniversitele
rimiz bir muhtariyet âdeta bir dokunulmazlık kı
lığına büründüğü ve kendisini hiçbir kimseye he
sap vermek sorumluluğu içinde görmediği için 
ben de bu konuya sadece dokunmıyacağım. An
cak sorumlu Bakan ve rektörler elbette üniversi
te çevrelerindeki zehirli fikir akımlarından ha
berdar ve bizleri, Yüce Meclisin üyelerini bu hu
susta etraflı bir şekilde tenvir ederler. 

Mâruzâtıma burada eon verir, 1965 Millî Eği
tim Bütçesinin aziz Türk Milletine, Bakanlığa ve 
onun değerli mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinizi partim adına hürmetlerim
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Yeni Türkiye Meclis Grupu adı
na Sayın Kışoğlu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA VAHAP KIŞOĞ
LU (Tunceli) — Sayın Başkan, muhterem üye
ler, Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 1965 yılı 
Millî Eğitim "bütçesi üzerindeki görüş, kanaat, 
tenkid ve temennilerimizi Yüce Heyetinize arz 
edeceğim. 

Konuya girmezden önce hemen birkaç kelime 
ile belirteyim ki, Yeni Türkiye Partisi olarak bu
güne kadar Meclis içi ve dışı çalışmalarımızda ta-
kibettiğimiz prensiplerden zerre kadar inhiraf 
etmiyeceğiz. Eealist olacağız. Tenkid yapmak için 
tenkid yerine, bir eseri daha mükemmel hale ge
tirmek arzusu ile yardımcı olacağız. Hakikatleri 
değiştirme yerine, tamamen siyasi düşünce ve mü-
lâhazalar, üstünde millî amaca uygun ve objek
tif bir görüşle kıymetlendireceğiz. 

Muhterem üyeler, 
Millî Eğitimin dertleri büyük zamanımız çok 

kısadır. Bu dertlerin her yönü ile açıklanmasını 
bu dar zamana sığdırmak mümkün olmıyacaktır. 
Bundan dolayı da akademik konular, ve derslerin 
ayrı ayrı eğitim değerleri ve sistemleri üzerinde 
durmıyaGağız. Maarif hakkındaki görüş ve kana
atlerimizi kısa olarak tebarüz ettirmeye çalışırken 
rakam olarak Bütçenin detaylarına kadar inmeyi 
de lüzumsuz görmekteyiz. 

Çünkü burada kabul edilen rakamlarla sene 
sonunda Bakanlıklar tarafından verilen rakam
lar arasında daima büyük farkların bulunduğu j 
inkârı kabil olmıyan bir hakikattir. j 
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I Şurasını tebarüz ettirmek istiyoruz ki: Eski 

bir metot ile, Plânlamaya, Parlâmentoya ve Ba
kanlıkların giderleri ile gelirleri arasında belirli 
bir muvazenenin mevcudiyetine rağmen istenilen 
fasıllar üzerinde istendiği gibi oynanıyor ye ta
sarruf yapılıyor. Bu şekilde de hem kendimizi 
aldatıyoruz, hem de arzu ettiğimiz neticeyi elde 
edemiyoruz. 

Sayın Üyeler, 
Bu memleketi teorik ve klâsik düşüncelerden 

kurtarmak lâzıdır. Bugün bu topraklar üzerinde 
yaşıyan bütün vatandaşlar bu teorik sistemden 
kurtulmak istiyor. Vatandaş, her şeyi neticesi 
ile muteberdir kaziyesine tam olarak inanmış v£ 
bu espriyi de kuvveden fiile çıkarmak istiyor. 

Bunu yapamıyacaksa burada rakamlar üzerin
de durmamız vakit zayiinden başka bir şeye ya-' 
ramıyacaktır. Yalnız şunu ifade edeyim ki, Millî 
Eğitim Bakanlığının 1965 yılı teklif bütçesi ince
lendiğinde birçok dairelere ayrılan ödenek mikta
rının hizmetin ifası için lüzumlu olanının çok dû
nunda bulunduğu görülmektedir. 

I Arkadaşlar, beşer tarihi incelendiği zaman gö-
[ rülür ki, toplumların kaderi üzerinde etkisi olan 
i müesseselerin başında Millî Eğitim gelir. Dün 
I böyle olduğu gibi bugün de, yarın da böyle ola-
I caktıı1. 
[ Dünya tarihinin en uzak geçmişinden başlıya-
I rak zamanımıza kadar kurulan ve yıkılan Devlet 

ve İmparatorluklara bakacak olursak görürüz ki, 
hangi millet ve imparatorluk maarifine lâyık ol
duğu kıymeti vermiş ise, o millet çarçabuk her 
yönden yükselmiş bunun aksini yapanlar maddi 
ve mânevi fakrü zaruret içinde tarih sahnesin
den silinmek kaderi ile karşı karşıya gelmiştir. 

Aziz üyeler, insan denen varlığın fert veya ce
miyet olarak yaptıkları hamleler sayesinde, dün 
beşerî kuvvetlerin fevkinde görülen ve mucize sa
yılan olaylar, bugün bu irade karşısında nasıl yı
kıldığı malûmdur. 

işte hammaddesi insan olan Millî Eğitim. 
Sosyal faaliyetler içinde toplumları en fazla 

meşgul eden istikbale matuf bir faaliyettir. 
Muhterem arkadaşlar, 
Yaşama gücümüzün, millî bekamızın ve.de

mokrasimizin temelini teşkil eden Millî Eğitim 
Bakanlığım-z da, 1839 Tanzimattan bugüne ka-

j dar daima şekil değiştiren ve istihale halinde bu-
j lunan, Batı anlayışından uzak ve onun bir kopye-
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cisi olmaktan ileri gidemiyen sosyal bünyemizi de 
ham olarak kapsamıyan, mahrekine oturtulama
mış bir millî eğitim politikası takibedilmektedir. 

Acı olan taraf, bu halin bugün de devam et
mesidir. Maarif meselelerimizi radikal olarak hal
ledemiyoruz. Palyatif tedbirlerle onları geçiştir
meye çalışıyoruz. Şurada bir hakikati söyleme
den geçemiyeceğiz: 

Arkadaşlar, 
Biz Devlet olarak, Hükümet olarak, partiler 

olarak, hattâ millet olarak dertlerimize ağırlığı 
derecesinde önem vermiyoruz. Meselelerimizin cid
diyetiyle kabili telif olmıyacak derecede hafiften 
alıyoruz. 

îştc muhterem arkadaşlar bugün milletimizin 
en derin çektiği ıstırap, bu zihniyet ve Batı mil
letleri ile aramızdaki büyük mesafeden doğmak
tadır. O halde gayemiz, bu mesafeyi kapatmak, 
Batı milletleri seviyesine ulaşabilmektir. Yukarı
da işaret ettiğimiz hedefe varılması için milletin 
topyekûn kalkınması lâzımdır. 

Yeni Türkiye Partisi olarak kanaatimiz, Mil
lî Eğitimin amacı vatandaşa, ihtiyaç, alâka ve ka
pasitesi nisbetinde gelişmesi •. için eşit imkânlar 
vermek içinde bulunduğu tabiî sosyal ve ekono
mik muhitin özellikleriyle ihtiyaçlarını karşıla
mak ve vatandaşın demokratik bir cemiyet men
supları arasında bulnmâsı gereken millî ananele
re hürmet, tolerans, anlayış, kavrayış, iş birliği, 
karşılıklı yardım ve tesanüt sevgi ve hürmet gibi 
melekelerini geliştirmek olmalıdır. 

Bu gayenin tahakkuku için de, ağırlık nokta
sı sosyal bünyemizi tam kapsıyan, Avrupa zihni
yeti ihtiva eden, Atatürk ilkelerine sadık bir millî 
eğitim felsefesi meydana getirilmelidir. Bu fel
sefeyi ve buna uygun hazırlanan programları tam 
yürütebilmek için de bu günkü Millî Eğitim Ba
kanlığını mutlak bir reorganizasyona tabi tutma
lıdır. 

Maarif hakkındaki temel görüşlerimizi kısa 
olarak açıkladıktan sonra onun bölümleri üzerin
deki düşüncelerimizi arza çalışacağım: 

tik öğretim : 
Muhterem arkadaşlar, Tanzimat devrinde, bir 

kanunla Türkiye'mizde ilk öğretim mecburi hale 
getirilmiştir. 

Çocuklarımız, 7 yaşından itibaren eğitim ordu
suna gönüllü olarak atılırlar. Bu yaştaki çocuk
lar bir çekirdektir. Gelişmek filiz vermek için mü
sait bir ortam arar. Devlet bu şartları onlara te-
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min etmekle görevlidir. Çocuk, ananın ve babanın 
olmaktan ziyade bu milletin malıdır. Onu geliş
tirmek, mensubolduğu toplumlara yararlı bir un
sur haline getirmek için, tertemiz ruh aşısı ister. 
Çalışmasına ve arzu edilen şekilde yetişmesine 
elverişli bir vasat ister. Böyle bir ortamda yav
rularımızı yetiştirecek öğretim ve eğitim üyeleri
ne büyük çapta ihtiyaç vardır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanına soruyoruz: Yu
karıda arz ettiğim ortamı ve öğretim üyelerini 
çocuklarımıza verebildik mi? Kanaatimizce ha
yır. Bu gün birçok vilâyetlerde halen üçlü öğre
tim yapıldığı gibi köylerimizin birçoğunda okul 
yoktur. Mevcut okulların % 50 si salma usulü ile 
köylü tarafından yaptırılmış ve üzerleri toprak 
damdır. Bu okulların da büyük bir kısmı her an 
yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

S aynı üyeler, 
Yukarıda arz ettiğim gibi ilk öğretim memle

ketimizde mecburi olduğu halde yanlış bir politi
ka takibetmenin neticesi olarak, bir milyondan 
fazla ilkokul çağma gelmiş çocuklarımız açıkta 
kalmış ve heder edilmiştir. Bu durum orta ve 
yüksek öğretimde de görülür. 

Millî Eğitim Bakanlığı, yuvarlak hesap yarım 
asırdan beri nüfusun artısını asla nazarı dikkate 
almamış, nüfusumuz ondört milyondan otuz mil
yona yükselmiş olduğu halde Bakanlık bu artışa 
% 10 nisbetinde ölsün ayak uyduramamıştır. 
Böylece terazinin bir kefesi sabit tutulmuş, diğer 
kefeye alabildiği kadar yüklenilmiştir. Bu suret
le de denge bozulmuştur. 

Sayın arkadaşlar, bir fabrika müdürü bile, is
teğin artışı karşısında ona muvazi olarak fabri
kasını tevsi eder ve mevcudun ihtiyacını karşıla
maya çalışır. Bu Bakanlık maalesef bu kadar da 
ilerisini görememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün ilk ve ortaokullardaki öğretim sistemi 

öğrenci ve öğretmeni aktif hale getirmek, dersle
ri imkân dâhilinde deneylerle canlı kılmaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bu prensibi kabul ettiği 
halde diğer taraftan da okulları köy ve şehir diye 
iki grupa ayırmaktadır. 

Köy okullarında ders aracı diye bir şey yok
tur. Çünkü, okulun bu nevi masrafları tamamen 
köy halkına yükletilmiştir. öğretmen ders araç
larını temin için muhtar veya köylü ile daima mü
cadele etmek mecburiyetinde kalıyor ve birçok de-
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falar dövülüp sövülüyor. Halbuki, vilâvet ve 
kazaların bu nevi ihtiyaçlarını özel idareler te
min ediyor. Böylece ufak bir hesap yüzünden 
köy okulları, şehir okulları diye bir ikilik doğmak
tadır. 

Köy çocukları imkânszlıklar içinde okulu bi
tiriyorlar. % 5 nisbetinde de olsa üst okullara 
gittikleri zaman her bakımdan şehir çocukları 
ile aralarnda bir farkın mevcudolduğunu görü
yorlar. Bu da çocuklarımızın kişiliğini zedeliyor. 
Bu çocukları aşağılık duygusundan kurtarmak 
lâzımdır. 

Muhterem üveler: Bakanlığın bölge okulları
na önem vermesini takdirle karalıyoruz. Bil
hassa geri kalmış bölgelerimizde kurulması av-
rı bir mâna ifade etmektedir. Bu okullar kvrnl-
du£u verlere ufak çapta da olsa iktisadi, kültü
rel sahalarda ve bilhassa Doğu illerimizde Türk-
çemizin inkişafına büyük yardımcı olacaktır. Bu 
bölrreler çoraklarını hem kolaylıkla hem de ivi 
bir kadro ile okutma imkânına kavuşmuş olacak
lardır. 

Yeni Türkive Partisi olarak, bu »okullar iyi 
organize edilirse her bakımdan faydalı olacakı
na inanıyoruz. Yalnız Muhterem Bakanlık erkâ
nından ricamız bu okulları milletimizin hakika
ten maddi varlığı ile kabili telif olmıyan lüks 
inşaat halinden kurtarmalıdırlar. Âzami 200 -
500 öğrenci okutacak olan bu okullara 12 ilâ 14 
milyon lira sarf etmeyi biz hiçbir zaman tasvi-
belemiyeceğiz. Kanaatimizce 14 milyonluk bir 
bölge okulu yine, üç milyonluk, aynı vazifeyi 
ifa eden bölge okulları yapılmalı ve bu okulla
rın sayısını imkân nisbetinde artırmalıdır. Ay
rıca bu okulların Öğretim süresini 8 seneye çı
karmak suretivle köy çocuklarını orta okul me
zunu haline getirmelidir. 

Ortaöğretim: 
Nasıl ki, ilk öğretim orta öğretimin bir ha

zırlık devresidir, Orta öğretimde yüksek okul
ların ve üniversitenin bir hazrılık devresidir. 

ilk öğretimde ileri sürdüğüm aksaklıkları 
burada da aynen, hattâ biraz daha fazla olarak 
görülmektedir. Bundan dolayı bit aksaklıkları 
burada tekrar arz etmeyi zait görüyoruz. 

Yalnız birkaç noktaya temas etmeden geçe-
miyeceğiz; 

Muhterem arkadaşlar, bugün orta ve liseleri
mizde kalifiye öğretmenlerin sayısı çok azalmış
tır. Bunun nedenleri üzerinde durmıyacağız. An-
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cak verilen maaşın kendilerine kâfi gelmediğini 
açıkça ifade etmek isteriz. Bugün Teknik okul
lardan mezun olan bir genç 50 lira yevmiye aldı
ğı halde fakülte mezunu bir matamatik öğretme
ni 30 lira asli maaş ile çalıştırılmaktadır, öğret
men bu para ile çocuklarını mı geçindirsin, ev 
kirası mı versin, yoksa meslekinde randımanlı 
olması için kitap mı alsın? 

Muhterem arkadaşlar; orta öğretimde çalı
şan öğretmenleri biraz olsun bu kötü durumdan 
kurtarmak için gecen sene Meclisten bir ücret 
kanunu çıkardık. Bu kanunla öğretmene maaşı 
karşılımı okutmaya mecbur olduğu miktardan 
fazla okuttuğu her ders sati için 10 lira ücret 
verdik. O zaman da arz ettiğimiz gibi fazla oku
tulan ders saatinin 10 liraya çıkarılması belki 
bir mâna ifade edecektir. Fakat, okutulacak 
ders sayısının 30 saate çıkarılması öğretmenle
re geniş mânada favda temin edemiyeceği gibi 
onları manen biraz daha yıkacaktır. 

Bugün tatbikat bizleri tamamen haklı çıkar
dı. Haftada 30 saat ders okutan ö*Wmende'n 
randıman almak mümkün değildir. Di^er yan
dan içtimai ders öğretmenleri bu ücretlerden 
faydalanamıyor çünkü ihtiyaçtan fazla öğret
men vardır. Hattâ bu sene ilkokul öğretmenle
rinde lise mezunlarından ortaokullara öğretmen 
yardımcısı almak için Bakanlık imtihan açmış 
ve muvaffak olan gençleri tâyin edememiştir. Af 
buvursunlar, şurasını ifade etmeden geçemiye-
ceğiz. Arkadaşlar Bakanlık Türkiye canmda 
ilân veriyor, büyük paralar sarf ederek imtihan 
açıyor imtihan sonunda muvaffak olanlardan 
mesleke girmek için müracaat edenlere ihtiyacı
mız yok, tâvin ede~ıîvpee*iz deniyor, genç hak
lı olarak soruyor ihtiva ciniz yoksa niçin imti
han açtınız ve bizleri niçin birtakım masraf ve 
külfetlere soktunuz, verilen cevap: Ne yapalım 
oldu bir kere denmekle iktifa ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar. Kongo havzasında ya-
şıyan Pişmelerde Jrilc bu kadar mesuliyet duy
gusundan uzak bu kadar programsız hareket gö
remezsiniz. Millî Eğitim Bakanlığı espri bakı
mından diğer Bakanlara örnek olması lâzımdır. 

Tekrar konuma dönüyorum: Ders saatleri
nin 10 liraya çıkarılmasında çok az öğretmen
ler faydalanmaktadır. Yeni Türkiye Partisi ola
rak şu kanaatteyiz: öğretmenin sermayesi, dili, 
kalemi ve kitabıdır. Dilinin dönmesi, kaleminin 
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oynaması okumasına bağlıdır. Çocuğuna ancak 
ekmek parası kazanan öğretmen elbet kitap âla-
mıyacak onları bu durumdan kurtarmak için or
ta öğretimde çalışan öğretmenlere ayda kitap 
tazminatı olarak 100 lira gibi ufak bir paranın 
verilmesini teklif ediyoruz. Senede 4 - 5 milyontı 
geçmiyecek bu paranın öğretmenlere verilmesi , 
onları meslekine daha fazla bağlıyacaktır, öğ
retmenlerin dertleriyle hemdert olan Sayın genç 
ve dinamik Bakanımız arzu ettikleri takdirde 
bu çok ufak bir meblâğı tasarrurflariyle de ödi-
yebilirler. Kendilerinden bu lûtfu beklemekte
yiz. 

Sayın üyeler, Y. T. P. si olarak: Meslekî ve 
teknik öğretimi çocuğun maddi zaruretler neti
cesinde intisabedeceği bir saha değil, çocuğun 
istidadı ve toplumun ihtiyacı esas tutularak ge
liştirilmesi gereken bir saha olduğunu ve buraya 
intisabeden çocukların istikbale muzaf hamle 
yapma imkânlarına sahibolmaları için de çok 
gayeli olgunluk imtihanlarının ihdas edilmesine 
ve bu suretle de birçok kabiliyetlerin yüksek 
okul ve üniversitelere akacağına inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlığın bira-z da 
teftiş makanizmasma, burada talim, terbiyesine 
dokunmak istiyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığının bünyesindeki tef
tişler genel olarak iki grupta toplanıyor. 

1. idari 'teftiş, 
2. Ders teftişi, yani öğretmenleri teftiştir. 
Kanaatimizce; teftişlerin esprisi yapılan bir 

işi daha olgun, daha mükemmel hale getirmek 
olduğu gibi eseri vücuda 'getireni de yetiştirmek
te toplanır. Bakanlık hu ç'ok ciddî meseleyi tken-
di 'bünyesi içinde yetişmiş ve uzun seneler ida-

' recilik yapmış hislerinden kendisini kurtarmış 
tek kelime ile mürşit olalbilecek arkadaşlara mü
fettiş unvanını vermek suretiyle yaptırması lâ-
zımgelirdi. Normali de budur. 

Fakat arkadaşlar tatbikat tamamen bunun 
aksine 'tecelli etmektedir. Müfettişlerin birçoğu 
hissidir. Yapıcı ve müşfik olmaktan 'ziyade yı
kıcı hali de olsa asık yüzlü olmayı tercih etmek
tedirler. 'Sınıfta öğretmeni talebelerinin yanında 
küçük düşürmek için daima imkân aramaktadır
lar. Bu da öğretmenlerle idareailer, müfettişlerle 
idareciler arasında -birçok hâdiselerin doğmasına 
vesile oluyor. 'Bu ihale sebep yukarda arz ettiğim 
evsafı haiz kalifiye şahıslardan ziyade kayırma 
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yoliyle daha tam olgunlaşmamış şahısların bu
ralara getirilmesidir. Teftiş sistemimiz de çdk sa
kattır. Üç senede hir terfi sırası gelen öğret
menin derslerine müfetiş girmektedir. Okula mü-
fetiş geldiği zaman hangi öğretmenlerin dersleri
ne gireceği malûmdur. Derslerine müfettişin gi
receğini bilen öğretmen ister istemez müfettişlik 
dersi hazırlıyor. Bunu yapmıyan öğretmenleri
miz de az değildir. Müfettişlerimizden sicil ala
mayan arkadaşların ekserisi okulun en kuvvetli 
ve kalifiye öğretmenleri oluyor. Yani müfettiş
lik dersi hazırlamıyan öğretmenler. Sebebi teftiş 
sisteminin /bozuk o las ıd ı r . Âzami 4'5 dakikalık 
'bir ders Güresinde öğretmen hakkında kâtı kana
at hâsıl etmek elbet de çok güçtür. Hattâ müm
kün değildir. Bu teftiş sistemini radikal olarak 
düzeltmek lâzımdır. Hakiki ve esprisine uygun 
teftişlerin yapılması için bu müesseseyi daha ca
zip 'hale getirmek lâzımdır. Bugün 67 vilâyetin, 
vilâyet ve »kazalarında bulunan orta ve lise dengi 
okulları teftiş etmek için asıgari 200 müfettişe 
ihtiyaç vardır. Bugün Bakanlığın müfettiş sayısı 
takriben 60 dır. Elbette hu kadar noksan bir kad
ro ile normal bir teftiş yapılamaz. Bakanlığın bu 
konu üzerinde önemle durmasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'mizde iki or
du vardır. Biri Millî 'Savunma, diğeri Millî Eği
timdir. Nasıl ki Milî Savunmanın bir Genelkur
mayı vardır, Millî Eğitim Bakanlığının da Ge
nelkurmayı Talim Terhiyesidir. Bu iki teşekkül 
hu bakanlıkların beyni gibidir. Buralara her yön
den yetişmiş kalifiye insanlar .getirilmştir ve ge
tirilmesi de lâzımdır. Bu müesseseler kanun ve 
yönetmelikler çerçevesi içinde daima müstakil ve 
müstakar çalışmaları lâzımgeldiği kanaatlndeyijS. 

Halhuki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ta
lim ve Terbiyemiz maalesef yukarda arz ettiğim 
istikrar içinde çalışamadığı gibi -buraya muhte
rem üyeler tâyin yoliyle (getirilmişlerdir. Bu da 
tamamen bakanın şahsi tasarrufu veya kayırma 
veyahut da umum müdür ve Müfettişlerin son 
karargâhı haline gelmiştir. Bu espriyledir ki 
maarifin iki mezarlığı vardır deniliyor. 

1. Talm Terbiye, 
2. Diğeri Gazi Terbiye. 
Muihterem arkadaşlar, bu hal bizim anladığı

mız mânadaki Talim Terbiyenin esprisiyle asla 
bağdaşmamaktadır. 
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Şu kısa ifademizle şunu arz etmek istiyoruz : 

Millî Eğitim Bakanlığının beyni olan bu müesse
se Yüksek Hâkimler Kurulunda olduğu gibi se
çim yoliyle en elyak arkadaşların getirilmesi ve 
burada çalışan muhterem üyelerin bir teminatı 
olmalıdır. Her Bakan değiştikçe ona muvazi ola
rak bu teşekkülde de bir değişme olmamalı, bu
rada çalışan arkadaşlar bu fobiden kurtarılmalı
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu hal Millî Eğitimin 
bütün idarecileri için de Ibalhis mevzuudur. Mes
lekte asıl olan öğretmenliktir kaziyesinden fay
dalanmak suretiyle senelerce çalışmış muvaffak 
olmuş uzun seneler .idarecilik yapmış bir arka
daşı şu veya bu sebepten bir emirle o mevkiden 
alarak falan lisenin matematik öğretmenliğine 
gönderilmesi, yani tekrar ilk başladığı yere dön
dürülmesi dünyanın hiçbir tarafında görülme
miştir. 

Meselâ Dahiliye Bakanlığında Nahiye Müdür
lüğünden tutunuz Müsteşarlığa kada,r hepsi idari 
mevkilerdir. Burada aslolan idareciliktir. 

Şu halde vali olmuş bir arkadaşı da meslekte 
aslolan idareciliktir kaziyesinden faydalanarak 
bir nahiyenin müdürlüğüne göndermek lâzımge-
lirdi. 

Bugüne kadar böyle bir hâdise vâki olmamış
tır, düşünülmesi bile gayri mantıikîdir. Görülüyor 
ki, bu hüküm, hemen hemen her meslek için de 
söylenebiliyor. Buna rağmen [hiçbir Bakanlıkta 
bu hale tesadüf edilmemiştir. Yalnız Millî Eği- : 
tim Bakanlığında cidden çok acı ve gülünç olan ; 
bu hal daima görülmektedir. Bakanlığın bu •• 
mevkilere 'gelmiş kişilerine hiç olmazsa bir kari
yer tanıması, hem çok mantıkî hem de idareciliği 
biraz olsun cazip hale getirmiş olur. Bu konu 
üzerinde durulmasını bilhassa rica ediyoruz. 

Aziz üyeler, 
Maarif hakkındaki görüşlerimizi genel olarak 

izah ettikten sonra birkaç madde halinde temen
nilerimizi arz ederek-sözlerime eıon vereceğim. 

1. Eğitim ve öğretim müesseselerimize siya
set sokarak hakiki .amaçtan uzaklaşmamasının te
mini, 

2. öğretmenler arasında maaş farkı gözete
rek ayrılık yaratmak istiyenlere fırsat verilme
mesini, 

3. Eğitim müesseselerimizde ilerici ve gerici 
diye ayrılmalar yapanların şiddetle takibedil
mesini, 
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4. Demokratik rejimin bu memlekette yer

leşmesini arzulamıyanların eğitim ve öğretim 
müesseselerine girmemeleri için gereken ted
birlerin alınmasını, 

15. Zararlı filim ve neşriyattan gençlerimizi 
koruyucu tedbirlere gecikmeden kaçınılmasını, 

6. Bütün bakanlıkların bünyesine giren kır
tasiyeciliği ve zaman israfı hastalığının ilk önce 
Millî Eğitim Bakanlığı içinden biran önce söküp 
atarak diğer bakanlıklara bu yönden örnek ol
masını, 

7. Nakil yönetmeliğinin günün şartlarına 
uy/yan olarak değiştirilmesi ve nakledilen öğret
menlerden yolluk istemiyoruz şeklinde bir dilek
çenin alınmamasının temini, 

8. 6273 sayılı întübak Kanunu çıkarılarak 
öğretmenler arasında eşitlik temini, 

9. İlköğretim müfettişlerinin intibak kanu
nu çıkarılması ile burada vasdfe gören arkadaş
ların iki buçuk «ene gibi kıdemlerinin heba edil
memesinin temini, 

10. Okullarda öğrenci ve öğretmenlerin mu
ayyen kıyafeti lolmalı ve bilhassa öğretmen ar
kadaşlarımızın buna son derecede dikkat etme
leri lâzımdır. Zira çocuklar daima büyüklerini 
taklidederler. 

11. 1915 te Vekâleti Hususiye 'Talimatname
sine göre çıkarılan kanun üzerinde bugün okul
larımız iş görmektedirler. Bugünkü özel okulları 
tamamen bu kanunun kapsamadığı bir hakikat
tir. özel okullar Kanununun biran önce çıkarıl
masını arzu etmekteyiz. 

Üniversiteler hakkında arkadaşımız Nihat 
Diler Bey konuşacak, bendeniz onun için sözle
rime sıon veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vahap Bey, kifayet öner
gesi var, belki kendilerine sıra gelmiyebilir, her 
ihtimale karşı siz konuşun söz almışken. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — O kısma bh 
hazırlandık Reis Bey. 

BAŞKAN — Daha evvelce de arz ettim, 
gruplar gerek Bakanlık ve gerekse üniversiteler 
bütçesi üzerinde hazırlıklarını yaparak konuş
sunlar dedim. Ondan sonra eğer ikinci grup 
sözcüleri olursa onlara da 10 dakikalık söz vere
bileceğimizi söyledik, onayladık sizden, ben onun 
tatbikatını yapıyorum. 

NİHAT'DİLER (Erzurum) — Bir saat ko
nuşanlar'oldu Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Efendim, siz de eğer kifayet 

önergesi kabul edilmezse konuşacaksınız. 
Y. T. P. GRUPU ADINA VAHAP KIŞOĞ-

LU (Devamla) — 1965 bütçesinin Millî Eğitim 
Bakanlığına hayırlı olması dileği ile mensupla
rını hürmetle selâmlar ve 25 senelik hocalığım 
içinde acısını çektiğim dertleri dile getirdiğim
den dolayı beni mazur görmelerini rica ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
sine oy vermiyen arkadaşımız var mı? Lütfen 
çabuk olunuz, efendim. 

C. K. M. P. Grupu adına Sayın Kadircan 
Kaflı buyurunuz. 

Efendim açık oylamaya oyunu kullanmamış 
arkadaşımız var mı? (Var. var sesleri) O halde 
biraz istical buyurunuz efendim. Oylama işlemi 
bitmiştir. Buyurunuz Sayın Kaflı. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADÎRCAN 
KAFLI (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 
benden evvel konuşan arkadaşlarım Millî Eğitim 
Bakanlığının hemen hemen bütün meseleleri 
üzerinde durdular. Bu sebeple ben fazla tefer
ruata inmiyeceğim ve yazımı da inşallah ona gö
re ayarladım, 10 - 12 dakika içerisinde bitirece
ğim. 

Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin yüzde onye-
di- kadarının eğitim ve öğretim işlerine tahsis 
edilmesi takdir ve şükranla karşılanması gere
ken bir olaydır. Cumhuriyet Hükümetleri 42 ' 
senedenberi bu uğurda pek çok milyarlar har
camıştır, 

Fakat acaba bu harcamalar ümjdedilen neti
ceyi sağlamış mıdır? 

Medeni bir toplumda okuyup - yazma bilmi-
yen vatandaşların bulunması normal değildir, 
utandırıcıdır. Çünkü okuyup - yazma bilmiyen 
bir insan medeni bir topluma mensup vatan
daşların vazifelerini normal şekilde yapamaz. 
Kaldı ki, birçok hallerde yalnız okuyup - yazma 
bilmek bile yetmez. Halkın % 100 ne okuyup -
yazma öğretseniz bile maksat hâsıl olmaz. İlköğ
retim ancak o toplumda birinci -sınıf ilim ve tek
nik adamları bulunması sayesinde değerlenir. 

Cumhuriyet devri okuyup - yazma bilenle
rin nisbetini yüzde, on olarak buldu. Kırk sene
de bu nisbeti ancak yüzde kırka çıkarabildik, bu 
çok yavaştır. 
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Kaybedilen zamanı telâfi için 27 Mayıs 19C0 

inkılâbından sonra, oniki senede tamamlanmak 
ve okuyup - yazma nisbeti yüzde yüze çıkarmak 
için bir plân yapıldı. Bu, asla gerçekleşmesi 
mümkün olmıyan bir hızdır. Meselâ zengin bir 
memleket olan ingiltere bu işe 1870 te başlamış
tır. ilköğretimin mecburi tutulması ise ancak 
1944 tedir. Halbuki bizde kesin olarak 1908 de 
ilköğrenim mecburi olmuş fakat sözde kalmıştır. 
Açılan okullara yetecek kadar öğretmen yetişti-
rilememiştir. Askerlikten terhis edilen ve ilköğ
retim görmüş olan onbaşı ve çavuşlar kısa dev
reli kurslara tabi tutularak eğitmen diye öğ
retmen tâyin edilmiş onbine yaklaşan bu öğret
menler başarı gösterememiş, pek çoğu tasfiye 
edilmiştir. Yetersiz öğretmen yapan köy enstitü
leri açılmış, bunlar millî tehlike denebilecek sos
yal bir yara olmuş, kapatılmıştır. Askerlik sıra
ları gelen lise mezunu gençlerin yedek subay öğ
retmen diye eğitim alanında geçici olarak kul
lanılmaları da yeni ve yetersiz bir tedbir olmak
tan ileri gitmiş sayılamaz. Tarihî gelenekleri 
olan öğretmen okullarından yetişenler ihtiyacı 
karşılıyacak sayıyı bulmamaktadır. 

Oniki senelik plânın da Türkiye'yi hedefe 
ulaştıramıyacağı endişesi yersiz değildir. Çünkü 
plân hiç aksamadan uygulanırsa ki biraz önce 
bir arkadaşımızın izah ettiği gibi aksamaya baş
lamıştır. Oniki sene sonra yalnız ilkokulların iş
letme masrafları bir milyar - lirayı geçecektir. 
Kaldı ki, on veya onbeş senede ortaokulları en 
az üç misline çıkarmak, sanat enstitülerini ve di
ğer okulları aynı nisbette artırmak icabecektir. 
Ayrıca okuma..:- yazma nisbeti yüzde yüz olan 
memleketlerde olduğu gibi, her iki milyon nü
fusa bir tane olmak üzere üniversite sayısını da 
en az yirmiye yükseltmek gerekecektir. Millî ge
lirin artış nisbeti ise Devletin gelirini bu mas
rafları karşılıyabilecek dereceye getirecek kadar 
değildir. 

Ortaöğretimin durumu, ilköğretimden daha 
acıdır. Bu okullarda öğretmen eksikliği bir faci
adır. Bâzı dersler bütün sene boş geçmektedir. 
Birçok ortaokullarda meslekten yetişmiş yalnız 
bir Müdür ve elinde bir, çok çok bir iki öğret
men vardır. Diğer öğretmenlerin yerleri Kay
makamlarla, Hükümet tabiplcriyle, veznedarlar 
veya avukatlarla, ilkokul öğretmenleriyle güya 
doldurulmaktadır. 
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Liselerdeki durum ortaokullara benzemekten 

pek uzak sayılmaz, Türk Milletinin ihtiyacına 
ve millî bünyesine uygun din adamları yetiştir
mek üzere kurulan îmanı - hatip okullarında ye
terli öğretmenler azdır. Bu okullar, o okulların 
hüviyetleriyle bağdaşamıyan inançsız müdürler 
ve öğretmenler tâyini suretiyle âdeta ve kasden 
olduğunu sanmıyorum, baltalanmaktadır. 

Sanat enstitülerinin gayesi bilgili ve iyi işçi 
yetiştirmek olacağı halde bunlardan yetişenler 
ya sanatlarına uygun iş bulamıyarak avare kal
makta yahut sanatlriyle hiç ilgisi olmıyn işlere 
girmektedirler. 

Yüksek öğretim müesseselerinin hemen he
men iki veya üç şehirde toplanmış olması bu mü
esseselerdeki verimin düşük olmasının başlıca se
beplerindendir. Fakülteler vardır ki, birinci sı
nıfında altıyüz öğrenci varken ikinci sınıfında 
bu miktar altmışa inmekte, diploma alanlar altı
yı geçmemektedir. Gençlik senelerinin israfı de
mek olan bu durumun üniversite içi ve üniversi
te dışı birçok sebepleri vardır. 

Ağır şartlar altında yüksek öğrenimlerini 
yapmış olanlar umduklarını bulamamakta, bil
hassa teknik ve tıp alanına mensııbolanlar yurt 
dışına gitmektedirler. 

Türk eğitim sistemi, memleketin gerçek ihti
yaçlarından uzaktır. İhtiyaçları karşılıyacak şe
kilde düzenlenmiş bir yürüyüşten ve hedeften 
mahrumdur. Boş dönen ve yalnız gürültü yapan 
bir dolabı andırmaktadır. Yetiştirdiği insanlar, 
umumiyetle müstahsil olmaktan ziyade Devletin 
sırtından geçinen bir kalabalık olmaktan ileri 
gidomemektedir. 

Kaldı ki, bunlar yeterli de değildirler. Nite
kim ilkokulu bitirenleri ortaokul, ortaokulu biti
renleri lise, liseyi bitirenleri üniversite, üniversi
teyi bitirenleri hayat beğenmez. Bütün bu kade
melerde yer yer imtihan usullerinin icadı da bu
nun delilidir. 

Birer ilim ve fen müessesesi olan üniversi
telerimizin bile ilim ve fen adamı yetiştirdiği na
dirdir, umumiyetle memur yetiştirir, biraz da 
serbest avukat Avrupa'ya gönderilen gençler 
hakkında plân ve gaye gözetilmemiştir. Kayır
malar yapılmış bunun için yeteri kadar faydalı 
olamamışlardır. îyi yetişenlere de lâyık oldukla
rı yerlerin verildiği nadirdir. 
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Kültür ve imanda başlıyan seviye düşüklü

ğü öğretmen ve öğrenci münasebetlerini bozmuş
tur. Liselerde sınıf geçemiyenler nisbeti bazan 
yüzde doksanı aşmış, öğretmenlerin haksızlıkla
rı, «öğretmenlerle mücadele derneği» kurulma
sını zorlıyacak dereceye varmıştır, öğretmenle
rin kendi öğrencilerine özel ders vermeleri yasak 
edilince karşılıklar anlaşarak öğrencilerini sınıf
ta bırakıp özel ders almaları için her biri diğer 
öğretmeni tavsiye eden öğretmenler görülmüş
tür. Şahsi ve siyasi durumlar ve tesirler Millî 
Eğitim Bakanlığını borçlu sınıf geçme usulünü 
koymaya bile zorlamış, bu usul kaldırılınca kü
çük kıyamet kopmuştur. 

Solcular edepsizliği edebiyat yapmışlardır. 
Güzel Sanatlar Akademisi birtakım sapık sanat 
akımlarını gerçek sanat gibi öğretmiş, yaymış. 
Türk sanatının tereddi edilmesine yol açmıştır. 
Devlet Resim sergisinde onbinlerce lira mükâfat 
verilen 1 eser bozuntuları karşısında insan resim 
santınm icadına esef edecek hale gelmektedir. 
Tiyatro ise kıpkızıl olmuştur, izaha ihtiyaç gör
müyorum. 

Lâtin harflerinin kabulünden sonra eski 
eserlerin plânlı bir şekilde yeni Türk harflerine 
çevrilmemesi yeni nesillerin köklü bir millî kül
tür kazanmalarına mâni olmuştur. Bu hatayı 
düzeltmek için hâlâ bir hareket yoktur, «öztürk-
Çe» denilen uydurma dilin bu alandaki tahrip
leri daha derin ve geniştir. Uydurma dil bilhas
sa aşırı solcular tarafından benimsenmiş, içtimai 
bünyeyi tereddi ettirmek için ustaca kullanıl
mıştır. Halbuki uydurma dil dışında Türkçe en 
mükemmel ve en ileri Doğu dilidir. 

Büyük ve şuurlu kütle uydurma dili benim
semediği için tehlike fazla büyümemişse de ne
siller arasındaki anlaşma zorluğu içtimai bün
yede yaralar açmıştır. Uydurma dildeki ifade 
kısırlığı kültür hayatımızın duraklama ve geri
lemesinde başlıca sebeplerden biridir, ingilizce, 
Fransızca, Almanca gibi Batı dillerini öğren
mek elbet faydalı ve lâzımdır. Lâkin Türk diline 
büyük ölçüde sermaye veren Arapça ve Farsça-
nın tamamiyle terk edilmesi kültürümüze az za
rar vermiş değildir. Hiç millî olmıyan Millî Eği
tim Bakanlığındaki millî sıfatı, özür dilerim, sa
natı âdeta istihza için konulmuştur. 

En büyük tehlike yeni nesillerin yeter dere
cede milliyetçi ruhla yetiştirilememeleridir. Mil-
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liyet duygusu her yeni nesilde biraz daha zayıf
lamaktadır. Çünkü gerek Bakanlık ve gerek öğ
retmenlerin pek çoğu bu duygunun geliştirilme
sini ihmal etmektedirler. Her gün yapılması ge
reken vatan ve millet sevgisini, bayrağa saygı ile 
canlandıran bayrak törenlerinin haftada bir bile 
yapılmadığı okullar bulunduğunu öğrenmekle 
esef duymaktayız. Okul kitaplarımızda vatan 
sevgisini ve iyi ahlâkı telkin eden yazılar yeterli 
değildir. Koyu milliyetçi ve emperyalist Devlet
ler arasında milliyet duygusundan ve millî he
deflerden mahrum bir toplumun hayat hakkı 
olamaz. Zira hayat hakkını vatanseverlik, vatan 
ve millet uğruna fedakârlık duyguları sağlıyabi-
lir. Bu duyguları geliştirecek olanlarda Millî 
Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerdir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdide kırk senedenberi milyar harcadığı

mız üniversitelerin ne verdiklerini kısaca hatır
latmak faydasız olmıyaeaktır, sanırım. Cumhu-

' riyetimizin baş koruyucusu «hayatta en hakiki 
mürşidin ilim» olduğunu söyledi. Çok güzel ve 
doğru fakat acaba davranışlarımızı bu söze uy
durduk mu? ilmin irşadını aradık mı? ilmin ir
şadına önem verdik mi? Kırk senelik tutum ve 
sorulara evet demek imkânını vermiyor. Japon
ya bu pek isabetli yolu, belki sözünü ötmeden tut
tu. Çağdaş medeniyet seviyesine yükselme çabası
na 1860 da başladı, kırk senede bu işi başardı. Biz 
ise onlardan çok önce 17 nci Asrın sonlarında 
bu yola güya girdik, lâkin kırk yılı üç beş defa 
yaşamamıza rağmen o seviyeye varamadık, hâlâ 
bocalayıp duruyoruz. Türkiye ilimle değil, ku
lak dolgunluğu ile idare edilmektedir, idareci
ler ve onların emrinde mütehassıs geçinenler 
her şeyi bildiklerini iddia etmekte, lâkin, hiçbir 
şeyin aslını ve doğrusunu tamamiyle bilmemek
tedirler. 

Batilaşma diye bir hedef tutturduk, hedef 
için coğrafi bir kelime kullanmaya ne lüzum 
var? Bunun gerçeğe uygun deyimi ilmîleşmedir. 

Çünkü ilim Batı'da doğmuş ve orayı yuva 
yapmış değildir; zaten ilmin vatanı ve her mem
lekete göre şekli ve sıfatı yoktur, ilim her yerde 

* ilimdir. Kaldı ki, Batılılaşma gayretlerimiz bile 
yüzeyde kalmıştır. Halbuki bize ilim zihniyeti 
lâzımdı. Bu zihniyet bakımından ikibuçuk asır 
evvelki durumumuzla bugünkü durumumuz ara
sında pek fark yoktur. Üçüncü Selim zamanında 
Avrupa'dan mütehassıslar getiriyorduk, şimdi 
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de getiriyoruz. Demek ki üniversitelerimiz başa
rılı olmamıştır. 

içtimai bünyenin çağdaş medeniyet seviyesi
ne uymak için değişmesi kanunlarla değil ilimle 
olur. Bunun için de ilmî zihniyete sahip insan 
unsuru lâzımdır. Bu türlü ve çağdaş insan un
suru dışında vasıtalarla ve hele zorlama ile çağ
daş medeniyet seviyesine ulaşmak asla mümkün 
değildir. Başarılı olmak için vatandaşlarımızın 
meslekî ve teknik bilgisini artırmak, ona yeni 
maharetler kazandırmak, istidatlarını geliştir
mek, dünya görüşüne sahip kılmak, ilim zihni
yetini aşılamak lâzım. Batı'da ilmin ve fennin 
meydana getirdiği eserleri Türkiye'de de yap
mak lâzımdı. Türk vatandaşını Batı'lı yapmak 
için kılığından ziyade istidat, kabiliyet ve zekâ
sını geliştirilmeliydi. 

ikinci Dünya Savaşında baştan başa hara-
bolan Almanya on senede kalkındı ve millî geli
ri eskisinden yüksek seviyeye ulaştı. Harbe gir
memiş Türkiye'ye yardım elini uzatıyor. Çünkü 
medeni kafalı^ ve ilim zihniyetli, mütehassıs tek
nik unsurları vardı. 

Bizde ilmin tam ve mükemmel olmasına da 
pek önem verilmez. Halbuki ilim yüzde yüz doğ
ru olmak lâzımdır. Yüzde bir yanılma ile yüzde 
doksan yanılma fark etmez, zira her iki halde 
de hedefe isabet yoktur. 

Nice fakir ülkeler vardır ki, oralarda yaşı-
yan milletler bizden zengindirler, zengin Tür
kiye'de ise Türk Milleti fakirdir. Çünkü ser
vet kaynaklarımızı işletmeyi bilmiyoruz. Bu 
da ilim, plân program ve usul oksikliğindendir. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yavaş 
yavaş da olsa sağladığı verimler bu gerçeği be
lirtmeye yeter. 

Mahdut sayıdaki ilim adamlarımızda ise so
rumluluk duygusu eksiktir. Bunlara imkân da 
verilmemiştir, insanlara makamın ve unvanın 
ilim sağladığı zannı vardır. Ve bu yüzden işle
nen hatalar pahalıya malolmuştur. 

ilim adamlarımızda fedakârlık duygusu da 
eksiktir. Anadolu'da açılan üniversitelere öğre
tim üyesi bulmakta çekilen zorluk, ilim adamla
rımızın bir iki büyük şehirden uzaklaşmayı âde
ta sürgünlük saymaları ne ilim adamlığı ile ne 
de vatanseverlikle bağdaşabilir. 

ilimde geri kalmamıza ve ilmî zihniyetin yer
leşmesine mâni olan sebeplerden biri de ilim 
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adamlarımıza değer verilmemiş olmasıdır. Rn 
yüzden binlerce doktorumuzu ve teknisyenimizi 
yabancı memleketlere kaçırdık. Bunlar o mem
leketlerde en az oradaki meslektaşları derecesin
de başarı göstermişlerdir. 

27 Mayıs inkılâbından sonra aynı hataya 
düştük; Üniversitelerimizdeki ilim adamlarımız
dan y'ixz kırk yedisini ordudaki tasfiyeye muva
zi olarak çıkardık. Halbuki her sene biı'kaç. bin 
subay yetiştirmek sadece bir bütçe ve okul me
selesidir. Fakat bir tek ilim adamının yet iştir il e-
bilmesi için, zekâ, istidat, gayret ve başka şey
lerden gayri özel şartlar, uzun bir öğrenim ve 
uzun bir staj, ihtisas, doneme devreleri geçirmek 
lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
1960 Şubatında Amerika Birleşik Devletle

rinde yaptığımız inceleme gezisinde pek yetkili 
bir Amerikan ilim adamı, Rusya'da oniki mil
yon, Amerika'da ise dokuz milyon teknisyen bu
lunduğunu söyliyerek kendi milleti hesabına 
üzüntüsünü belirtmişti. Onların biri derecesine 
ulaşmamız için bizim birbuçuk milyon teknisye
nimizin bulunması gerokiyor. Bunun dışında iki 
yüz binden fazla birinci sınıf ilim adamına da 
ihtiyacımız vardır. Biz bunu yapacağımın yer
de Ş3kille, taklitle bol bol tedbirler ve vasıtalar
la uğraştık. 

Sayın arkadaşlarım, 
İşlediğimiz hatalardan hiç olmazsa ıhımdan 

sonra kurtulsak da doğru yola gelsek. 
Türk Milleti, milyarlar verdiği Millî Eği

tim Bakanlığından ve muhtariyeti bile reşit bir 
teşekkül gibi kullanamıyan üniversitelerimiz
den bu söylediklerimizi istemektedir. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu 
adına saygılarımı sunar, başarılar dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Şevki Aysan; 2 nci defa görüşeceğiniz 
için on dakikada beyanatınızı bitiriniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKÎ AYSAN 
(Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, üniversitelerimizin çeşitli sorunlariyle il
gili C. II. P. Millet Meclisi Grüpunun temel gö
rüş ve dileklerini sunacağım. 

Bir yanlış anlamaya yol açmamak için önem
li bir görüşümüzü söze başlarken açıklatmak is
terim : 

22 . 5 . 1935 O : 2 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana mo

dern Türk üniversitesi özellikle, bilim özgürlüğü 
ve idari özerklik yönlerinden çeşitli safhalardan 
geçmiştir. 

Üniversitelerimiz, bu dar geçitten geçerken 
C. II. P. nin tutum ve davranışı daima şu ol
muştur: Türk toplumu Batı uygarlığını benim
semiştir. Batı uygarlığının temel ilkesi ise ka
yıtsız şartsız bilim özgürlüğü ve üniversite özerk
liğidir. 

C. II. P. iktidarda ve muhalefette daima bu 
temel görinün sahibi ve amansız savunucusu ol
muştur. Grupumuz, bugün de, yarın da aynı gö
rüşün sahibi ve savunucusu olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Her memleketin çeşitli üniversite sorunları 

vardır. Zira, Batı ülkeleri de dâhil olmak üzere, 
her millet üniversitelerinden beklediğini daha 
iyi bir şekilde elde etmenin yollarını daima ara
maktadır. Hiç, şüphe yoktur ki, ölüş halindeki 
Türkiye'mizde, üniversitelerimizin ödevleri da
ha çok, sorunları daha çeşitli, çc^üm yolları ise 
daha güçtür. Bununla beraber, kalkınma çabası 
içinde bulunan sosyal, kültürel ve ekonomik so
runların çözüm yollan üzerinde politik ortamda 
ve bu ortamın dışında tartışmaların cereyan et
tiği Türkiye'de, üniversitelerden haklı olarak 
pek çok şey beklenmektedir. 

Son samanlarda öğretim üyeleri ve gençlik, 
ilişkilerinden husule gelen ve zaman zaman bü
yüme istidadını gösteren olaylar, bugünkü sis
temde karşılaşılan güçlükler ve yurdumuzdaki 
ortamı, göz önünde tutarak, üniversitelirimizin 
günün ve yarının şartlarına ve ihtiyaçlarına ce
vap verecek bir bünyeye sahibolmaları .yolunda
ki dilek ve düşüncelerimizi kısaca özetlemek is
terim. 

Sayın arkadaşlar, 
Türkiye, tarihinde olmadığı kadar dinamik 

bir devreye girmiş bulunuyor. Toplumumuz de
vamlı bir hareket halinde olup, çeşitli fikir akım
ları içinde çalkalanmaktadır. Bütün bu çalka
lanmaların doğurduğu hareket ve aşırı olsa bile 
istekler, iyi bir şekilde kanalize edilirse, memle
kete zarar değil fayda getireceğine inanıyoruz. 

Türk toplumuna yararlı olan ve ışık tutan 
müesseseler, isterse çok eskiden beri devam etsin, 
isterse yeni kurulmuş olsun, bu ortam içinde gü
nün ihtiyaçlarına ve özellikle yarının ihtiyaçla-
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rma cevap verebilecek bir niteliğe kavuşmak ih-
tiyacmdadır. Bu noktada bir gerçeği ifade et
mek isterim. Üniversitelerimizin başlıca ödevi 
olan eğitim ve bilimsel araştırmaları, yurt ihti
yacını bugünkü hüviyetiyle karşılıyacak nitelik
te değildir. Bu hale göre üniversitelerimizde de 
bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebi
lecek bir bünyeye kavuşmak ihtiyacının duyul
duğuna inanıyoruz. Bunun adına, istenirse re
form, istenirse ıslahat densin, önemli olan, bu 
ihtiyacın duyulması zorunluğudur. Zira, mutlu 
yarınlara kavuşmamızın bu yolda gerçekleşebile
ceğine inanıyoruz. Üniversitelerimizin, İslaha 
ihtiyaçları varsa, Anayasamızın getirdiği düzen 
içinde bunu, yetkili organları düşünecek ve isti-
yeceklerdir. 

Sayın arkadaşlar, 
40 yıllık Cumhuriyet devri içinde üniversite

lerimizi, reforma tabi tutmak üzere girişilen üç 
önemli teşebbüsün gerekli araştırma ve inceleme
ye tabi tutulmayışı yüzünden, umulan olumlu 
sonucu doğurmadığı bilinen gerçeklerdendir. 
Böyle talihsiz tecrübelerden geçmiş bulunan bu 
millî müesseselerimizin yeni tecrübelerin eşiğine 
sürüklenmelerine asla razı olamayız. Bu acı tec
rübelerden, siyaset adamlarımız, üniversiteleri
miz ve hattâ öğrencilerimiz ders almak zorun
dadırlar.-Zira, şu gerçek belirli bir şekilde orta
ya çıkmıştır : 

Gerekli şartlar meydana getirilmedikçe ve 
bizzat üniversitelirimizin bünyesi içinde, bu 
şartlar ve imkânlar sağlanmadıkça, üniversite 
dışından yapılacak müdahaleli bir değişikliğin, 
reform mahiyet ve hüviyetini alması mümkün 
olamaz ve mümkün olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarda da belirttiğimiz üzere, üniversite

ler rejimimizi, yeni baştan gelişen ve değişen 
şartlarımıza ve gelecekteki ihtiyaçlarımıza uy
gun bir şekilde düzenlemek zorundayız. Bunun 
için ciddî ve bilgili bir araştırmaya ihtiyaç var
dır. 

Herşeyden evvel bunu, üniversitelerimiz yap
malıdır. Bize düşen ödev, ona, bu yolda her tür
lü imkânları sağlamak ve bu gelişmenin sürat
le gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır. 

Üniversitelerimiz, Türkiye'nin bugünkü or
tamı içinde, bugünün ve j^armın ihtiyaçlarına 
cevap verecek ve kurumlara rehber olacak bir 

22.6.1965 Û : 2 
çabanın içinde olduklarına samimiyetle inanı
yoruz. Üniversitelerimizde, uyanan ve gün geç
tikçe gelişen bu şuur, hareket halindedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Demokratik rejim, bir mânada da millî mü

esseselere saygı ve itibar rejimidir. 
Bu müesseselerin en önemlisi olan üniversite

lerimizi, itibara lâyık kılmak ve onun mânevi 
şahsiyetini ayakta tutmakta, herkesi ödevli gör
mekteyiz, 

Bu mânevi şahsiyete gölge düşürecek davra-
ranışlar, üniversitenin içinden veya dışından, öğ
retim üyesinden veya öğrencisinden, nereden ge
lirse gelsin, C. H. P. Meclis Grupu daima bu 
hareketlerin karşısında olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Eğitim hizmetleri içinde başlıca konuları

mızdan birisini de, üniversite ve yüksek öğrenim 
gençliği teşkil eder. 

Bilindiği üzere, 1923 - 1924 yıllarında 3 - 4 
bin civarında bulunan yüksek öğrenim gençliği, 
bugün 80 bin sayısını aşmış bulunmaktadır. 

Türk gençliği, özellikle üniversite ve yüksek 
öğrenim gençliği, tarihimizin her safhasında da
ima şuurlu, millî heyecanlarını muhafaza etmiş 
ve bizi çağdaş uygarlığın düzeyine ulaştıran 
devrimlerimizin bekçisi ve teminatı olmuştur. 

Üniversite ve Yüksek öğrenim Gençliği, ta
rihimizin hiçbir safhasında, millî menfaatleri
mizin dışında, herhangi bir hareketin, ne sahibi 
olmuştur ve ne de arkasından gitmiştir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bir gerçeğe işaret ettikten sonra, üniversite 

ve yüksek öğrenim gençliğinin çeşitli sorunların
dan başlıcalarma değinmek isterim. 

Türk gençliği, lâyık olduğu maddi ve mâ
nevi ilgiyi, günümüze kadar tam bir şekilde gö
rememiştir. Devletten görememiştir. Üniversite
den görememiştir... Yüksek okuldan görememiş
tir. Devletten görememiştir; çünkü onun, mad
di ve mânevi sıkıntılarını giderecek ciddî ve ke
sin tedbirleri günümüze kadar gerçekleştirmek 
imkânları yaratılmamıştır. 

1962 de iki bin civarında olan yatak sayısı, 
1964 yılında 8 bine çıkarıldığı halde, en az 40 bin 
öğrenci yatağa ve ihtimama muhtaç bir halde te
sadüflere terk edilmiştir. 

Bugün üniversite ve yüksek öğrenim gençli
ğinin barındığı ve Yurtlar Genel Müdürlüğü-
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nün idaresi dışında kalan yerlerdeki sefaletin 
faciasını, yüreğiniz sızlıyarak görebilirsiniz. 
Memleketin ümidi olan bu gençler, maddi ve 
mânevi yardıma muhtaçtırlar. Desteğe, gözetil
meye, hattâ sevilmeye ve şefkate muhtaçtırlar... 

Bu gençlerin, kitap derdine, kütüphane der
dine, lokal derdine, boş zamanlarının, yurt so
runlarının çözümü yolunda değerlendirilmesine, 
ve msdiko - sosyal ihtiyaçlarına, bugüne kadar 
kesin çözüm yolları bulunamamıştır. 

Üniversite ve Yüksek öğrenim gençliği ile il
gili son derece önemli mesele, bu sorunlara sü
ratle çözüm yolu bulmaktır. 

Yoksa... Üniversite gençliği, aşırı cereyanla
rın tahrikine kapılıyor, üniversitelerde yıllan
mış, profesyonel olmuş öğrenciler vardır, milli
yetçi ve şahsiyet sahibi bir gençlik yetiştirmek 
hedefimizdir gibi ciddî olmıyan söz ve beyanlar, 
son derece ciddî ve çözümü güç yeni problemle
ri ortaya çıkarmaktan başka hiçbir fayda getir
mez. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKİ AYSAN 

(Devamla) — iki cümle kaldı, bağlıyorum. 
Bugün, Türkiye'de olsun, çağdaş ülkelerde 

olsun, dünyanın âdeta çağ değişen ortamında. 
öğretim üyeleriyle öğrenci kuruluşları arasında
ki ilişkiler, bir başka seyir almaktadır. Bizim 
gençliğimiz de böyle ihtiyaçlar içindedir. 

Türkiye'de hiç şüphe yok ki, gençliğin aşırı 
istekleri olacaktır. Hattâ bunların bir kısmı, bel
ki de haksız, yerine getirilmesi mümkün olmıya-
caktır. Ancak, bunların haklı istek ve görüşleri
ni hesaba katıp ve bir anlayış ve şefkat havası 
içinde karşılarsak, haksız isteklerini haklı gör
meleri, ne kendileri için mümkündür, ne kamu
oyu için mümkündür. Bütün mesele, bu anlayı
şı göstermektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Söze başlarken, bilim özgürlüğüne ve idari 

özerkliğe olan kayıtsız şartsız bağlılığımızı be
lirtmiştim. 

Bu temel görüşümüzün ışığında, tenkid ve 
dileklerimizi kısaca sunmuş bulunuyorum. 

Üniversitelerimizce, bu tenkid ve temennile
rimizin göz önünde tutulacağı inancını taşıya
rak, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, bu
yurun Sayın Bakan... 

22.5.1065 0 : 2 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Haksızlık ya-

pıyorsunuz, bizde konuşmak istiyoruz... 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 

Bakana söz vermek mecburiyetindeyim, haksız
lık yapmıyorum, Başkana karşı yaptığının ih
tar mucibi cezadır, son defa size ihtar ediyo
rum. Devremizi bitireceğimiz şu sırada size 
ihtar vermiyeyim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Haksızlık ya-, 
pıyorsunuz; vereceğiniz ihtar benim için bir şe
ref olacaktır. 

BAŞKAN — Size bir ihtar verdim, Sayın 
Diler. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Benim için 
büyük bir şereftir... 

BAŞKAN — Rica ederim yapmayın, ikinci 
ihtarı da verdirmek mecburiyetinde bırakma
yın. 

Buyurun Sayın Bakan. (Adalet Partisi sıra
larından «Efendim görüşlerimizi açıklamadık, 
bu bütçeler müstakildir» sesleri) Efendim, ye
terlik önergesi vardır. Bakanı konuşturaca
ğım, ondan sonra yeterliği oylıyacağım. Ka
bul edilmezse o zaman istediğiniz kadar konuş
turacağım. Bu bütçelerin beraber konuşacağı
mızı da görüştük ve onayını aldık. 6 kişi ko
nuştu, Vekili konuşturacağım. Bakandan son
ra yeterlik önergesi reddedilirse ondan sonra 
söz vereceğim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Daha yeter 
sayıda arkadaş da konuşmadı. 

BAŞKAN — Altı kişi konuştu, Vekile söz 
veriyorum. < Konuşturacağım, ondan sonra. 

Efendim devam buyurun Sayın Nihat Bey. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Yeterlik 

aleyhinde söz istiyorum. Tabiî bunu da unutur
sunuz.. 

BAŞKAN — Sizden evvel söz istiyen var 
efendim. Sadi Binay istedi. Buyurun Saym 
Bilgehan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE
HAN (Balıkesir) — Memleketimizin temel dâ
valarından biri olan Millî Eğitimimiz konusun
da çeşitli partilere mensup değerli arkadaşla
rımızın grupları adına görüş, tenkid ve temen-
nileı ihtiva eden konuşmalarını büyük bir dik
kat ve istifade ile izledim. Bakanlık olarak, 

. gelecekteki çalışmalarımızı aydınlatıcı nitelik-
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teki bu konuşmalarından dolayı kendilerine yü- I 
rckten teşekkür ederim. 

Millî Eğitimimizle ilgili çalışmalarımızı ve 
düşüncelerimizi, Yüce Senatoda izaha gayret 
ettiğim ana çizgiler içinde kısaca belirtmek is
terim. 

Aziz arkadaşlarım, Millî Eğitim hizmetleri 
millî ve partiler üstü bir politika çerçevesi için
de ele alınmak zaruretinin tabiî kolu olarak va
zifeli veya gönüllü bütün hizmet çevrelerinin 
ahenkle işbirliği yapacağı bir ortamda, ciddî, 
sabırlı ve sürekli bir hazırlık gerektirir. Bunun
la beraber önümüzdeki seçimlere kadar elimiz
de bulunan şu kısa devrede arz ettiğim anlayış 
içinde birtakım temel çalışmalara yönelmek ka
rarındayız. 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak bize düşen 
hizmetler iki katâgoride toplanabilir. Bunlar
dan birincisi, memleketin çok çeşitli ihtiyaçları
nı karşılamak üzere eğitimde muhtaç olduğu
muz tenevvüre gitmek, ikincisi bu tenevvür 
içinde vahdeti korumaktır. Bunlardan birin
cisi yurdun çok çeşitli ihtiyaçlarını sağlamak 
ü^ere müesseselerimizin çeşitlerini artırmayı 
ikincisi; tenevvür içinde insicamı, birlik ve be
raberliği korumaya âmirdir. Bu iki unsurdan 
birini değerinden daha önemli addetmeye im- I 
kân olmadığına inanmakta, tenevvür ve vah
det arasındaki dengeyi bulmak, bunu daima I 
korumak ve buna dayalı ve istikrarlı bir dü
zen içinde eğitim hizmetlerini başarıya götür- I 
mek gayemizdir. Bu gayeye ulaşmak yolunda 
karşımızdaki en büyük güçlük imkân ve ihti
yaçlarımız arasındaki büyük nisbetsizliktir. 
Kısa gelecekte bu nisbetsizliği giderecek pek 
süfâtli bir inkişafı tahakkuk ettirmeye imkân I 
ölmadığma nazaran bu güçlüğü Türk öğretme-
riin'n feragati ve eğitim çevrelerinin metot ve 
sistem yönünden yaratıcılık gücü ile çözmek I 
mevkiindeyiz. İşte bunun içindir ki, millî eği- I 
tim sistemimizi yurdun sosyal, iktisadi ve kül- I 
türel ihtiyaç ve imkânlarına uygun ve millî bir I 
sistem olarak reorganize etmek ve müstakbel 
ihtiyaçlarımıza muvazi bir inkişafın, istidat ve 
imkan^ariyle teçhiz etmek bu çalışmaların 
önemli sahalarından birini teşkil edecektir. 

Hükümet programında da belirtildiği gibi 
y e t e r sayıda ve seviyeli bir öğretmen kütlesi 
yetiştirmenin icaplarını üniversitelerimiz de dâ
hil öğretmen yetiştiren ;bütün kurumlarımızın im- f \ 

22.5.19S5 0 : 2 
kân ve gayretlerini inkişaf ettirerek yerine ge-
tirmeye çalışacağız. İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının hazırlanmakta olduğu §u devrede 
eğitim bünyemizi yılların getirdiği bugünkü 
dengesizliğinden kurtararak yurt kalkınması
nın icabettirdiği istikamette ıslah ve inkişafa 
yöneltmek amacındayız. 

Bilim ve tekniğin birbiri içinde ve birbiriy
le bu derece müessir ve destek olduğu bir çağ
da gerek öğrenci kapasitelerinin, gerekse eği
tim yatırımlarının muhtaç olduğumuz insan gü
cünün icaplarına uygun bir istikamet ve muva
zenede olmasının değerini bütün söz alan hatip 
arkadaşlarımız gibi biz de ehemmiyetle takdir 
ediyoruz. Öğrencilerimizin severek ve istiye-
rek fakat mutlaka âzami bir randımanla eğitim 
görevlerini bir vasatın teşekkülünde fedakâr 
Türk öğretmeninin yaratacağı millî ahlâk değer
lerinin önemli bir yeri olacağı şüphesizdir. 

Aşırı sa't ve sol ideolojik tahriklerin beyhu-
hude gayretlerine karşı millî ülküler etrafında 
mütesanit bir kütle olarak Türk eğitim camiası
nın vazifesini şerefle yapacağına itimat buyur
manızı rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Senato huzurun
da arz ve izah ettiğim gibi her şeyden önce mil
lî eğitim politikamızın tamamen partiler üstü 
bir politika olarak telâkki edilmesinin çeşitli 
partilere mensup arkadaşlarımız tarafından hu
zurunuzda bir kere daha dile getirilmiş olmasın
dan Millî Eğitim Bakanı olarak büyük bir mem
nuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bi
lindiği gibi uzun vadeli bir yatırım sahası olan 
eğitim hizmetleri partiler arasında ahenkli bir 
işbirliği ile devamlı bir gayret ve çalışmayı ge
rektirir. Bugün bu ortak anlayışı burada tes-
bit ve ifade etmekle bu önemli hizmet sektörü 
bakımından gelecek nesillerimiz ile ilgili büyük 
bir teminatın mevcudiyetini hissediyoruz. 

Millî eğitimimizin dayandığı başlıca temeller 
biribirlerinin bir mânada devamı mahiyetinde 
olan Cumhuriyet Anayasalarında -öteden beri 
esasen belirtilmiş bulunmaktadır. Bununla be
raber Batı medeniyetine intikal edilirken bu 
medeniyetin temsilcileri arasında bulunan bâzı 
memleketlerin eğitim sistemlerinden faydalan
dığımızda bir gerçektir. Ancak bunun batî bir 
taklitçilik olarak değil medeni münasebetlerin 

'— 286 — 



M Meclisi B : 112 
tabiî ve zaruri bir icabı olarak görünmesi uygun 
olur. Btöüara rağmen eğitimimiz dünde, bu
gün de millilik vasfını daima muhafaza edegel-
miştir. Nitekim eğitim hayatımızda, temel teş
kil eden p*rogramlarımızında genel amaç olarak 
ideal bir Türk vatandaşı tipinin yetiştirilmesi 
esas olarak ele alınmış ve bu tipin bütün vasıf
ları teferruatı ile tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen 
eğitim sistemlerinin dünyanın birçok memleket
lerinde olduğu gibi günden güne artan ihtiyaç
ları karşılıyamamak durumunda bulunduğu da 
bir hakikattir. Eğitim sistemleri devamlı bir 
oluşumla gelişebilir. Bundan dolayıdır ki, eği
tim sistemleri sabahtan akşama, değiştirilemez. 
Bu ancak değerli arkadaşlarımızdan bâzılarının 
da temas ettikleri gibi ilmî tefekkürün sürekli 
mesaisi neticesinde teşekkül eder. Savaşlarla 
harabolan bir vatan teslim alan Cumhuriyet İda
resi boyunca bütün imkânsızlıklara rağmen eği
tim alanında katedilen mesafe birçok memle
ketlere nazaran asla küçümsenmiyecek bir de
ğer ifade ediyor. Bugün yurt idaresinde çeşit
li alanlarda hizmet eden özellikle Yüce Heye
timizi teşkil eden kıymetlerin Cumhuriyet Dev
rinin millî eğitiminin eseri olduğu da bu fikri
mizin acık bir delilidir. 

Sayın milletvekilleri, birkaç önemli istika
metinin anahatlariyle işaret ettiğim müstakbel 
Çalışma esaslarından sonra müsaade buyurursa
nız sayın arkadaşlarımın soru ve tenkidi erine 
kısaca arzı cevabedeceğim. 

Sayııi Tahsin Derairay, 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 79 ncu maddesi gereğince 
bütçe kanunlarına üç yıllık okul yapım ve do
natım programı eklenmesine dair temennilerde 
bulundular. Bütçelerle ayrılacak ödenek yıllar 
üzerinde belli olduğu takdirde üçer yıllık prog
ramların Bütçe kanunlarına eklenmesini müm
kün ve faydalı bulmaktayız. 

Sayın İsmet Kapısız'ın yatılı bölge okullariy-
le ilgili temennisine gelince : Mevcut yatılı böl
ge okullarımızın maliyetleri 4 milyon ile yedi 
milyon lira arasında değişmektedir. Bu okul
ların bina sayısı ilk yapılan projelere göre 
34 iken sonradan onbire indirilmiş ve son çalış
malarla da dörde indirilmek suretiyle maliyet
leri düşürülmüştür. Yatılı bölge okullarımız
dan mezun olacakların köye ve şehire uymaları 
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ve faydalı olmalarını sağlamak amaciyle bura' 
larda tarım ve teknik alanlarda bilgi ve maharet * 
kazandıracak tamamlayıcı sınıflar ve kurslar da 
açılmaktadır. 

Sayın Vahap Kışoğluîıun sorusuna gelince: 
Bugün Türkiye'de üçlü öğretim yapan ilkokul 
kalmamıştır. Her yıl elde edilen ödenek mik
tarları dâhilinde ikili öğretim yapan okulların 
da 'sayısının azaltılmasına çalışılmaktadır. Ge
rek şehir, gerek köy okullarmuzdan tamire muh
taç Manlar mahallî bütçe yardımı ve gerekse Ba
kanlık bütçesinden illere yardım olarak gönde
rilen ödeneklerle tamir ettirilmektedir. Harap 
ve kullanılmıyacak durumda olanlar da yenilen
mekte ve yıllık programlarımızda bir taksim 
üç nisbetinde yer almaktadır. Okulların öğre
tim aracı ve bakımı yönünden köy ve şehir oku
lu diye bir ayırım yapılmamaktadır. Şehir ve 
köy okullarının öğretim araçları Bakanlığımız
dan yapılan yardımlarla ve mahallî bütçelerle 
sağlanmaktadır. 

Sayın İsmet Kapısız'ın bu konudaki sorula
rına arzı cevap edildiği şekilde bölge okullarımı
zın maliyeti dört ilâ yedi milyon arasında de- . 
ğişmektedir. Bu okulların projelerinde gerek
li değişiklik yapılmak suretiyle sayıları azaltıl
ıra'; ve maliyetlerinin ucuzlatılması yoluna gi
dilmiştir. Bölge okullarımızda yetiştirici ve 
tamamlayıcı smıf ve kurs çalışmalarına yer veril- ' 
d iği gibi istidatlı köy çocuklarının ileri öğrenim
lerini sağlamak için ortaokul sınıfları da açıla
cak ve böylece sekiz yıllık bir ilköğretim dene
mesi de yapılmış olacaktır. 

G273 sayılı İntibak Kanununun aksaklıkları
nı giderici mahiyetteki kanunun biran önce çı
karılması ile ilgili temenniye gelince: Bu hu
susta, bu temennide bulunan arkadaşlarla bera
ber olmamaya imkân yoktur. Gerçekten bu ka
nunun aksaklıklarını giderici mahiyetteki ka
nun tasarısı son şeklini almış olup malî porte
si; ıin tesbitinc çalışılmaktadır. Yakında • Yük
sek Meclise getirileceğini umuyorum. 

Mevcut eğitim koşullarımız karşısında Rad
yonun hem örgün, hem de yaygın eğitimde oy
naması mümkün olan rolü müdrik bulunan Ba
kanlığımız basarı ile sonuçlandırdığı Radyo ile 
eğitini denemelerinden sonra Ankara Radyosun
dan yayınlanmakta olan eğitim kuşağı deneme 
yayınlarına da öğrencilerin evde dinliyeeekleri 
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derslerine, yardımcı programların senaryolarım 
hazırlamak suretiyle iştirak etmiştir. Bu dene
melerin ışığında Bakanlığımız Kadyo, Televiz
yon ile arzu edilen işbirliğini yaygın bir eğitime 
hizmet edecek şekilde geliştirmek üzere gereken 
hazırlıkla çalışmalarına başlamıştır. Bu mak
satlarla dış memleketlerde özellikle yetiştirilmiş 
öğretmenlerin rehberliği ile teşkil edilen konte-
kan bir ekiple radyo eğitim merkezinin kurul
ması beklenen hizmet yönünde ilk adım olmuş-

. tur. 
Sayın Fethi Ülkü, yapılmakta olan Bakanlık 

binası hakkında temennilerde bulundular. Yeni 
yapılmakta olan Bakanlık binası inşaatının 
1962 yılında Bayındırlık Bakanlığınca ihalesi 
yapılmış bugüne kadar müsteşarlık bloklarını 
ihtiva eden A, B ve C bloklarının kaba inşaatı 
tamamlanmıştır. 1965 malî yılında inşaatın 
üçüncü kısmının devam etmesi bakımından Ba
yındırlık Bakanlığınca 28 . 9 . 1964 tarihinde 
ihalesi yapılmış olup bu kısımda elektrik, tele
fon, kalorifer, asansör gibi tesislerle dış sıvalar, 
yağlı boyalar, badanalar, pencere camları, kapı
lar tamamlanacaktır. İnşaatın zamanında biti
rilmesi için Bakanlığımız ve Bayındırlık Bakan
lığı ilgilileri devamlı olarak takibetmektedirlcr. 
İnşaata büyük ehemmiyet verilerek biran evvel 
bitmesi için gayret sarf edilmektedir. 

Ortaöğretim hakkındaki tenkid ve temenni
lere gelince : Orta dereceli okul öğretmenlerinin 
nakil ve becayiş yönetmeliği bugünün ihtiyaç
ları dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve 
halen Bakanlığımız yetkili kurullarında ince
lenmektedir. Yeni yönetmelik öğretmenlerimizi 
nakil konusunda büyük bir ferahlığa kavuştura
cak niteliktedir. Ayrıca büyük merkezlere kar
şı öteden beri gösterilen tehacümü de büyük öl
çüde önliyebilecektir. Orta dereceli okul öğret
menlerine kitap parası verilmesini büyük bir 
memnuniyetle karşılarız. Filhakika öğretmen
lerimizin sayısı artıkça ders ücreti almaları da 
o nisbette güçleşmekte hattâ imkânsız hale gel
mektedir. Ancak böyle bir ödenek tahsisinin 
kanun ve bütçe meselesi olduğu malûmunuzdur. 
Bakanlığımız bu konuyu da ele alacaktır. Yük
sek Meclisin tasvibine arz edilecektir. 

Ortaokul ve liselerimizde 1962 - 1963 öğre
tim yılında asil öğretmenle kapatılan ders sa
ati 169 995 iken 1963 - 1964 te 198 838 e ve 
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1964 -1965 öğretim yılında 235 389 saate yüksel
miştir. Diğer taraftan ücretle kapatılan ders 
saati aynı yıllar itibariyle 77 190,61 132 ve 
35 416 saate inmiştir. Görülüyor ki öğretmen 
açığı yıldan yıla tamamlanmaktadır. Bu yıl 
yapılan yatırımlarla hizmete giren yeni dersha
neler sebebiyle şubelerdeki öğrenci sayıları da 
iyiye doğru gitmektedir. Yeniden okul açma 
usulünde mevcut okullarımızın eğitim seviye
lerinde fedakârlık yapılmadan bir denge sağ
landığı takdirde durumun her yıl biraz ' daha 
iyiye doğru gitmemesi için bir sebep olmıyacak-
tır. 

Yabancı ülkelere Devlet hesabına 1416 sayı
lı Kanun hükümlerine göre komisyonlarca im
tihanla öğrenci gönderilmekledir. Binaenaleyh, 
her hangi bir kayırma yapılması konusu bahis 
mevzuu olamaz. Kendi hesabına öğrenime gi
denler daha döviz imtihanına tabi tutulmakta
dır. 

Din eğitim ve öğretimi hakkındaki sayın ar
kadaşlarımın temennilerine gelince : Din eğitim 
ve öğretimi Yüce Senatoda da ifade ettiğim gi
bi Bakanlığımızca gereken hassasiyet ve önemle 
ele alınmış bulunmaktadır. Müslüman Türk 
toplumunun muhtaç bulunduğu aydın din adam
larını yetiştirmek üzere açılmış olan imam - hatip 
okullarının maddi ve mânavi şartlarının gelişti
rilmesi yolunda bütün tedbirler alınmış bulun
maktadır. Bu öğretim kurumlarını en kısa za
manda İslâm Dininin ulviyetine yaraşan imkân
larla teçhiz etmek kararındayız. Bu maksatla 
bir yatırım programı hazırlanmış, müfredat 
programları geliştirilmiş ve öğretmen kadrosu 
tamamlanmıştır. Diğer taraftan Müslüman 
Türk çocuklarına Dinimizin itikat, ibadet ve ah
lâk esaslarını öğretmek maksadiyle ilk ve orta 
dereceli okullarımıza konulmuş bulunan din 
derslerinin de gerektiği gibi okutulmasını sağ-
lıyacak tedbirleri almaktayız. Bu maksatla or
ta dereceli okullarımızda din derslerini okutmak 
üzere Yüksek İslâm Enstitüsü ve llâhiyet Fa
kültesi mezunu öğretmenler tâyin etmekteyiz. 
Bakanlığımızın din eğitimi ve öğretimi ile ilgili 
çalışmaları hakkında grup sözcüsü arkadaşları
mın takdirkâr sözlerini bu konudaki çalışmala
rımızı teşvik edici bir unsur olarak telâkki et
mekteyiz. 
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Benim sayın arkadaşlarıma ifade edeceğim 

hususlar bunlardan ibaret olacaktır. Yalnız son 
konuşan arkadaşım üniversiteler hakkında bi
zim şahsiyetli ve milliyetçi bir gençlik yetiştirme 
hususundaki talebimizin gayricidlî telâkki etti
ler. öyle zannediyorum ki bunun aksini ifade 
etmek ciddiyetle kabili telif olmıyacaktır. Çün
kü gerek 222 sayılı Kanun, gerekse Üniversite
ler Kanununun, üçüncü maddesi milliyetçi bir 
gençliğin yetiştirilmesi hususunda zaten âmir 
hükümlere sahiptir. Bizim bunu burada vaz'et-
miş olmamız Anayasa hükmünü ve Üniversite
ler Kanununun bir hükmünü ifade etmekten 
ibaret kalmıştır. Bunu böylece tavzih etmek is
terim. 

Arkadaşlarımın Bakanlığım hakkındaki çok 
lütuf kâr ve takdirkâr hisleri bizi irşadetmiştir. 
Bundan sonraki çalışmalarımızda bu desteğiniz
den cesaretv alarak çalışmalarımızı vatandaşın 
hayrına olarak devam ettireceğimizi ifade eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Bakandan sonra 
C. H. P. Grupu adına bir yazı ile Sayın Öktem 
söz istemiştir. Ancak Adalet Partisi adına Sa
yın Remzi Şenel daha evvel yazılı olarak söz 
istemiştir. Bizdeki sıraya göre Sayın Şenel'e 
söz vereceğim, Sayın öktem'den özür dilerim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Peki efen
dim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Bakandan 
sual soracaktım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bakan burada iken soracaktı
nız, Bakan indi. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — İsrar ediyo
rum, usule aykırı hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Daha evvel soracaktınız, efen
dim. Buyurun Sayın Şenel. On dakikanızla mu
kayyetsiniz efendim. 

A.P. GRUPU ADINA REMZİ ŞENEL (De
nizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sa
yın profesörler ve Millî Eğitim Bakanlığının sa
yın temsilcileri, Adalet Partisi Meclis Grupu-
nun üniversitelerimiz ve bütçeleri üzerinde gö
rüşlerini arz ediyorum. 

Üniversiteyi hür düşüncenin ve fikir hürri
yetinin, mihrakı olarak görüyor; ilmin hür dü
şünce içinde gelişeceğine inanıyoruz. 

Anayasamızın muhtelif maddelerinde ifade 
edilen, ilim hürriyetine, Adalet Partisi olarak 
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bütün incelikleri ile saygı duyuyoruz. İlim 
muhtariyetinin korunmasında ne derecede titiz 
ve saygılı isek, böyle bir hakkın gaye dışı isti
maline de, o derece karşı olduğumuzu belirtmek 
isteriz. Üniversitelerimizin sayın temsilcilerinin 
de bu görüşümüze katılacaklarına samimî ola
rak inanıyoruz. Muhtariyet prensibi üzerinde
ki bu kısa mâruzâtımızdan sonra, birazda, son 
günlerin aktüel meselesi haline gelen, üniversite 
reformu üzerinde durmak istiyoruz. 

Reform düşüncesi ile siyasi iktidarların ve 
diğer dış tesirlerin nereden gelirse gelsin üni
versiteye müdahale etmelerini asla, doğru bul
muyoruz. 

öğrenci teşekküllerinin bildiri ve yayınları 
ile kamu oyuna akseden olaylar bu sahada ya
pılan yayın ve tartışmalar, dikkatleri üniversi
telerimiz üzerine çekmiş bulunmaktadır. Konu, 
kısa zamanda çok aktüel bir mahiyet kazanmış
tır. Üniverasiteyi öven ve yeren yayınlar yapıl
mıştır. Bâzı kaynaklar derhal işe girişmek lüzu
munu savunmuşlardır. Yıllar yılı muhtar üniver
site prensibini savunanların illâ reform diyerek, 
üniversite muhtariyetine tesir etmeye çalıştık
ları, görülmüştür. Hülâsa üniversite dile düşü
rülmüştür. 

Bu konu üzerinde Adalet Partisinin görüşü 
şudur : Üniversitelerimizde reforma ihtiyaç 
olup olmadığına bizzat üniversitenin kendisi ka
rar vermelidir. 

Üniversitelerimizin bir otokontrol ve otokı-
ritik sonucu vereceği kararı herkes saygı ile 
karşılamalıdır. . 

Biz üniversitelerimizin bilim ve teknik saha
daki araştırma ve buluşlarını en verimli şekil
de Devletin ve toplumun hizmetine sunmasını is
tiyoruz. 

Reformdan anladığımız mânalardan birisi de 
budur. 

Reform istediğimizde süratle kalkınmak isti-
yen milletimize üniversitelerimizin önderlik et
mesi arzusu vardır. 

Üniversite reformu hakkındaki bu görüşleri
mizin yanı sıra öğrenci derneklerinin istekle
rini de toptan reddetmek haksızlık olacaktır. 

Hülâseten arz etmek isteriz ki bugün üniver
sitelerimizde içten içe kaynıyan bir sıkıntı ve 
rahatsızlıklar vardır. . 
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Fakat bu rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi- I 

ni yine üniversiteye bırakmak en doğru ve en 
emin yol olacaktır. 

Öğrenci kayıt - kabul işlerinde öne sürülen 
iddialar, öğretim üyelerinin yazdıkları kitaplar 
üzerinde çıkarılan dedikodular, profesörlerin 
ek dersleri dolayısiyle kendi öğrencilerini ihmal 
ettikleri yolundaki haberler; üzerine yine biz
zat, üniversitemizin durması lâzımdır. ! 

Gerçekten yüksek tahsil gençliğinin ciddî ' 
olarak ele alınması gereken sıkıntıları vardır. 

Devletin kendi imkânları ölçüsünde tahsis 
ettiği burslar yeteri kadar değildir. 

Yurtların adedi yeteri kadar değildir. Kitap
lar ve teksir işlerinden şikâyetler devam edegel- . 
mektedir. 

Gençliğin boş zamanlarını faydalı bir şekil
de geçireceği tesisler hemen hemen yok denecek 
derecede azdır. 

Ünivrsiteye giriş imtihanlarından şikâyetler 
eksilm emiştir. 

Haklı öğrenci şikâyetlerinin yanı sıra üniver
sitenin de çok haklı olduğu problemleri mevcut
tur. 

Üniversitelerimiz her yıl artan bir öğrenci 
tazyiki altındadır. İmkânları artan öğrenci 
mevcudu ile orantılı olarak gelinmemektedir. 
Asistan sıkıntısı ydlardan beri çözüm bekliyen 
bir problemdir. Yeniden kurulacak üniversite
lerimizin patronajlığı da mevcut üniversiteleri
mize verildiğinden öğretim üyesi yetaitirme ve 
asistan sıkıntısı hâd safhaya girmiştir. Talebe 
artışına parelel olarak mevcut üniversitelerimi
zin takviyesini düşünmek bizi bunların daha çok 
devleşmesi neticesine götüi'cccktir. 

Halbuki dünya milletleri dev üniversite fik
rinden çoktan vazgeçmişlerdir. 
rinde çoktan sıkıntılar bizi yeni üniversiteler aç-
mıya zorlamaktadır. Kanunları Yüce Meclis
ten geçen bu üniversitelerimizin yurdun muhte
lif yerlerine serpilmesinde büyük isabet görü
yoruz. 

Esasen coğrafi, iktisadi ve sosyal şartlarımız 
bizi bıma zorlamaktadır. 

•Bıı düşünceye dayanarak açılan Ege,- Kara
deniz Teknik ve Atatürk üniversiteleri sıkıntı 
içinde gelişmeye çalışmaktadırlar. 

Bu üniversitelerimizin çeşitli problemleri 
vardır. Bunların çözümünde Hükümetlerin ve 
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gelişmiş üniversitelerimizin yardımcı olmalarını 
diliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şenel, bağlayınız lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA REMZÎ ŞENEL (De
vamla) — Sayın Balkan .bağlıyorum. 

A. P. GRUPU ADINA REMZÎ ŞENEL (De
vamla) — Sayın üniversitelerimizden millî hu-
yurun tesisinde öncülük etmesini istiyoruz. 

Ba§ta üniversitelerimiz olmak üzere bütün 
millî müesseselerimizden tarihimize yakışan 
dinamik, hamleci, çalışkan bir ruha kavuşması
nı diliyoruz. 

Bir taraftan yeni ünivesitelerimizin kuruluş 
hazırlıkları yapılırken, diğer taraftan Garp 
memleketlerinde faydalı örneklerini gördüğü
müz yüksek teknik okulların çalışmasına da 
hız verilmelidir. 

Kalkınma Plânımızın ihtiyaç duyduğu kali
fiye insan gücünün hazırlanmasında 'bu okulla
rın önemi büyük olacaktır. 

Son yıllarda açılmaya başlıyan özel yüksek 
okullarımızın iyi bir kontrol sistemi altında 
gel irmeleri teşvik edilmelidir. Resmî ve özel 
olarak gelişen bu okullarımızın Millî Eğitim 
Bakanlığının ve üniversitelerimizin yükünü 
azaltacaklarına inanıyoruz. 

Adalet Partisi olarak, iyi bir program yap
mak ve bâzı imkânlar tanımak şar tiyle mevcut 
öğretim üyelerinden bir misli daha faydalanma
nın mümkün olabileceği kanaatini taşımaktayız. 

Tatmin edici ek ödenıklcr koymak ve seya
hat kolaylıkları tanımak suretiyle mevcut üni
versitelerimizde çift tedrisat yapmak ve gece 
üniversiteleri açmak fikirlerini tetkike değer 
buluyoruz. 

BAŞKAN — Ün dakika ile tahdidedildiği 
için rica ediyorum, lütfen bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA REMZl ŞENEL (De
vamla) — Her hangi bir üniversitede hocalığa 
başlıyan bir öğretim üyesinin emekliye ayrıla
na kadar .o üniversitede çakılı kalmasını da doğ
ru «bulmuyoruz. 

Garp üniversitelerinde bir nevi «Kan yeni
leme» olarak tarif edebileceğimiz sistemin Türk 
üniversiteleri arasında da uygulamasının fay
dalarına inanıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
vaktiniz tamamdır. 
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Üniversitelerimizden çocuklarımızı, ilmî zih

niyeti benimsemiş hür fikirli, millî ve mânevi 
değerlerimize inanmış çalışkan ve müteşebbis 
ruhlu gençler olarak yetiştirilmelerini diliyoruz. 
içinde bulunduğumuz imkânsızlıklara rağmen 
milletimizin üniversitelerimiz için bütçesinden 
ayırdığı paranın en müsmir yatırım olduğuna 
ve en iyi şekilde sarf edileceğine inanarak 1965 . 
bütçesinin üniversitelerimize hayırlı olmasını 
diler, saygılarımı arz ederim. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Sayın. Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetinin oya arzımı saygı 

ile arz ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Millet Meclisi Başikanlığma 
Millî Eğitim Bütçesi üzerinde kâfi miktar

da görüşülmüştür, kilf ayetin oya arz edilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

tamir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Kifayetin aleyfhinde buyurun 
Sayın Sadi Bimay. 

SADÎ BlNAY (Bilecik) — Arkadaşlarım; 
cümlemizin malûmudur 'ki, 'bu 'bütçe hacım ba-
'kımından 2, i milyar ile Millî Savunma Büt
çesini taikübeden ikindi 'bütçedir. Anıcak, mâna 
bakımımdan, önem ba'ki'mmdam şahsi kanaatime 
göre Türkiye'nin bir numaralı (bütçesidir. Yüz-
bin öğretmenin ve milyonlarca öğrencinin bir 
sene içerisinde yapacakları ve diğer senelere 
sirayet edecek faaliyetleriyle ilgilidir. Onun 
dııpnda (bütün karxrımaları elimden geldiği ka
dar dikkatle dinlemeye gayret ettim. Ancak 
Türkiye'deki aızımlJk okulları ile Alg'AA bâzı 
davranırlarım burada balhis konusu olmadığı
nı görüyorum. Eğer kifayet önergesi fca'Dul 
edilecek olursa, bunu sayın Bakana bir mulhtıra 
(halinde vereceğim. BiJhacoa Rum azınlık okul
larımda KJbrııs propagandası, Maikarios için 
dualar yapıldığı, 'birtakım neşriyatın yapıl^ 
dığı varittir. Burada bu bakımdan bu büyük 
IbüüÇenlhı üzerimde verilmiş olan kifayetin red
dini sizlerden istirham ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

22 . 5 .1965 0 : 2 
BAŞKAN — Yeterliik önergelerimi oylarını

za sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Yeterli'k önergeleri -kabul edilmiştir. 

Muihıtere.m arkadaşlar, bölümlere geçip bi-
tirmelk işitiyorum. Gece sizi toplattırmamak 
için. Ali Dizman arkadaşımızın bir önergesi 
var onu da okutuyorum. 

(Sayım Başkanlığa 
Bugüne mahsus olmak üzere sıönuna gel

miş olan bütçenin bitirihneısi için müzakerelere 
programın tamamlanmasına kadar devam edil
mesini arz ve talebederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — önergeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etımiyenler... Kaıbul edil
miştir. . 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmayenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum, 

(A/l) Cari harcamalar 
B. 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 533 920 651 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 822 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 34 285 018 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 204 772 278 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 12 615 961 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 223 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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22.000 Tapı tesis ve büyük onanın 

»giderleri 299 995 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat, taşıt alımla
rı ve büyük onarımları 46 862 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma paylan ve 
sermaye teşkilleri 525 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 19 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 738 597 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 17 675 129 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.5.1965 0 : 2 
36.000 Boriç ödemeleri 403 000 

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

3. — inkara Üniversitesi 1965 yılı Bütç* 
Kanunu tasarısı <ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senmtosu ve Karma 

Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/828, Cumhuriyet {Senatosu 1/533) 
(Millet Meclisi 8. Sayısı: 590) 

BAŞKAN — 1965 malî yılı Ankara Üniver
sitesi Bütçesi kanun tasarısı maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmiyenler.... Kalbul edilmiştir. 

1 nöi maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesine aşağı
da gösterildiği üzere (A/l) cari harcamalar için 
93 780 518 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 
17 360 009 lira, (A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 5 971 472 lira ki toplam 
olarak 117 111 999 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 

Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğ
rafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler 
Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fa. 

(A/l) 
Cari 

harcamalar 
Lira 

2 250 562 

6 128 766 
5 563 543 
!3 077 793 

29 046 568 
4 945 073 
8 103 643 
1 587 221 

4 858 332 
1 966 283 

26 252 734 

(A/2) Sermaye teşkili 
Yatınm 

harcamalan 
Lira 

'5 425 000 

'240 000 
240 000 
330 000 
600 000 
100 000 
590 002 
600 000 

—, 
1 750 0O2 

7 585 005 

vo transfer 
harcamalan 

Lira 

1 173 470 

79 000 
76 001 
76 000 

160 000 
76 000 

115 000 
48 001 

121 000 
18 000 

4 029 000 

Toplam 
Lira 

8 849 032 

6 447 766 
5 879 544 
3 483 793 

29 806 568 
5 121 073 
8 808 645 
2 135 222 

4 979 332 
3 734 285 

37 866 739 

Toplam 93 780 518 17 360 009 5 971 472 117 111 999 

BAŞKAN — Cetvelleri okutup oyunuza su- nacağım. 

(1) 957 \8. Sayılı hasmayazı tutanağın so- nundadır. 
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Rektörlük 

(A/l) Cari Harcamalar 

B : 112 22 . 5 .1965 
Bölüm 

0 : 2 

12.000 Persinel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

1 603 760 
edenler... 
edilmiştir. 

203 303 
edenler... 
edilmiştir. 

111 502 
edenler... 
edilmiştir. 

307 000 
edenler... 
edilmiştir. 

25 000 
edenler... 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 5 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım-
lan ve onar:mlan 50 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transferler harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkil'eri — 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 32 470 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 31 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 338 266 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

593 000 
edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

40 500 

56 000 

101 000 

240 003 

(A/2) Yatırım Harcamaalrı 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri *~ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları -^ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transferler harcamaları 

I I • Transferler 
35.000 Sosyal Transferler 72 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 

(Â/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 170 043 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 657 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet gilerleri 716 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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16.000 Çeşitli, giderler 20 #99 j 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatının Harcamaları 

22.000 Yapı, te.is ve büyük onarım 
giderleri 240 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transferler harcamaları 

I I - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 73 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 

(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 395 793 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İ3.000 Yönetim giderleri 559 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

(A/2) Yatırım Harcamaları 

22.000, Yapı tesis ve büyük onarını, 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhi?at ve .taşıt atom
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul eçtiimiftiiiV 

30 503 

21 500 

71 000 

180 000 

150 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transferler harcamaları 

B. Lira 

60 000 

16 000 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 

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

36.000 Borç ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/l) Cari Harcamalar 
12.000 Peroonel giderleri 15 879 896 

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

13.000 Yönet'm giderleri 3 620 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 981 172 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderim 6 877 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler • 683 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcama1 arı 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

600 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transf3r!er harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal, transferler 60 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Veteriner Fakültesi : 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 196 373 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 

558 700 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 473 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 107 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

100 000 
22.000 Yapı, tcEiüs ve ibüylüJk «narımı 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I I - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 69* 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

36.000 Borç ödemeleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 6 109 574 

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

13.000 Yönetim giderleri 824 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 901 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 15 967 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli güderler 253 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
denleri 240 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul.edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım-
. l an ve onarımları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir." 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I I - Transferler 
35.000 Sosyali transferler 105 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

İlahiyat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 351 221 

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

13.00 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN '— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

192 500 

14 500 

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

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri. 500 000 
ŞAŞKAN — Kabul edenler... 
IŞtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3.) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma saıtmalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 

II- Transferler 
35.000 Sosyal transferler 42 000 

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

36.000 Borç Ödemeleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 407 632 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 283 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...- Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 120 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

23 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 89 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 32 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 241 783 

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

13.000 Yönetim giderleri 372 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

250 500 

B. 
16.000 Çeşitli giderler 

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

102 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 500 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

250 000 

(A/3) Sermaye tenkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
32.000 Kamulaçıtnrma ve sıa'tıoıalmalar 1 000 

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

35. Sosyal transferler 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri , 12 801 234 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 272 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

523 000 

15.000 Kurum giderleri 9 560 000 
BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 96 000 

(A/2) Yatırım harcamalan 

21.000 Etüt proje giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- s * -
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Bölüm l i ra 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 6 875 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 710 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankaıa Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli, cetvelde gösterildiği 
üzere 117 111 999 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tup oyunuza arz ede! eğim. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

B - CETVELİ 

53.000 Gider vergileri gelirleri 6 075 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli giderler 950 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 110 086 997 
BAŞKAN— Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

22 . 5 .1966 0 : 2 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1965 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rlinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile -
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulun Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 6 . 7 . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7252, 107, 
156, 14,43, 44 ve 337 sayılı kanunlara bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1965 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarına yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

MADDE 7. —- Üniversite bütçesinin Rektör
lük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kay-
diyle, aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

- 2 0 7 -
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... K âbul edilmiştir. 
MADDE 8. — (Geçen yıllar borçları) mad

desindeki ödeneğin yetmemesi halinde;, 
a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde (karşı

lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden Ibu maddeye, 

<b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 nci mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı-
lıklaıı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1965 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçlan) maddesine, Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneıkten ödenir. 

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

MADDE 9. — G-ider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formıül, bağlı (R) işa-
retld celtiveMe gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kalbul edenler... Etlmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kalbul edenler... Etmi
yenler..'. Kalbul edilmiştir. 

22 . 5 . 1965 0 : 2 
MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Milli 

Eğiı'd'm Bakanları yürütür. 

• BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Btlmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

1965 yılı Ankara Üniversitesi Bütçesini 
açJk oylarınıza sunuyorum. 

4. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Metisi 1/829, Cumhuriyet Senatosu 1/532) 
(Millet Meclisi S Sayısı : 958, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 591) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi Bütçesinin 
maddelerine geçilmesini oylarında sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiıştir. 

Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda 
gösterildiği üzere (A/l) cari harcamaları için 
33 367 216 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 
4 835 008 lira, (A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 1 186 355 lira ki 
toplam olarak 39 388 579 lira ödenek veriLmiş-
tÖİT. 

(A/3) 
(A/l) .(A/2). Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamalar harcamaları harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Toplajm 

2 549 057 
16 657 948 
8 214 635 
5 945 579 

33 367 216 

594 004 
1 137 003 
lı 802 001 
1 302 000 

4 835 008 

831 305 
173 273 
129 150 
52 627 

•1-186 355 

3 974 366 
17 968 224 
10 145 786 
7 300 203 

39 388 579 

(1) 958 £j. Sayıh basmayaçi tutanağın sonundadır. 

— 298 — 
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BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku-, 

fcup oyun/uza arz edeceğûm. 

REKTÖRLÜK 

(A/l) Cari harcamalar 
(B. 

12.000 Personel gederleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetıim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hiamet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

(A/2) Yatınım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

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

23.000 MaKin-a, teçhizat, taşıt alım
ları ve 'Onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
567 704 

205 450 

224 802 

249 101 

3C2 000 

50Q 003 

94 001 

((A/3) Sermaye teşkûTi ve transfer haroamalan; 

32.000 
I - Sermaye teşkili 

Kamulaştırma ve satınalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

595 000 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

96.080 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... 'Kajbul .edilmiştir. 

5 000 

210 305 

21 000 

22 . 5 .196Ö O : 2 
Tıp Fakültesi 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 10 003 698 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

813 500 

14.000 Hizmet giderleri 2 101 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul e&Unigtir. 

15.000 Kurum giderleri 3 436 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli gid:rler 298 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları: 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 533 003 
BAŞKAN'— Kabul- edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarından ' 604 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

• Etmiyenler... Kabul edilmiştin 

(Al/3) Sermaye teşkili ve Transfer harc-analan 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 172 273 

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

36.000 Borç ödemeleri 1 030 
BAŞKAN — Ka«bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiçtir. 

Fen Fakültesi 

(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 993 343 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000' Yönetim giderleri .591003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;» Kabul edilmiştir. ' 
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B. 

14.000 Hizmet giderleri _789 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 240 760 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 600 530 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

22.000 Yapı, tesis ve onarım gi
derleri 1 195 001 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım-
lan ve onanmları 602 000 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve Transfer harcamaları 

II -. Transferler 
35.000 Sosyal, transferler 119 150 

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

36.000 Borç ödemeleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 

(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Pernonel giderleri 3 914 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 311 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

534 501 

5 750 

22.5.1965 0 : 2 
16.000 Çeşitli g'derler 1178 950 

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

(A/2) Yatırım Harcamaalrı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onanmları 302 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A!/3) Sermaye teşkili ve Transfer harcamalan 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 52 626 

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

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
sunuyorum. Kabul, edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniveri esinin gelirleri, 
ıbağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
39 388 579 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — B cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 

835 000 53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınmaz mallardan alınan ge
lirler 

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

63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyerler... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler 37 773 578 
BAŞKAN — Kabul edemler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci m&dde tekrar okundu.) 

150 000 

630 031 

~ « Q -
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BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy-

iarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen^ 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1965 yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karan ile kadro a'ınab'lecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasariyle 
Türkiye Büyük M İlet Mec'i ine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyların-za sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi açık oylamasına katıl-
nyan arkadaş var mı? Oylama muamelesi bit
miştir. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesi gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile bir'ikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihi ve 6953 sayılı 
Kaanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaret'i cetvelde gösterilen
ler 1965 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişt'r. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bö'ümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

22 ,6 .1966 O : 2 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Üniversite bütçes!nin Rek

törlük ve fakülteler kısmına Sahil, tertipler ara
sında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ' aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçes'ndeki ter.ibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umum'ye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bü çelerinde bulunan borçlar, 
1965 yılı bütçesinin ilgi i hizmet tertipleri ve
ya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (geçen yıllar borçlan) maddesine. 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul eden'er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

^ MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul eden1 er... Etmiyenler... Kabul edi1 mistir. 

MADDE 11. .— Bu kanun 1 Mart 1965 ta
rihinde yürürlüğe girer.. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlan yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi bütçesi açık oylannıza su
nulmuştur. 

5. — İstanbul Üniversitesi 1965 yûı Bütçt 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil* 
let Mecisi 1/830, Cumhuriyet Senatosu J/529) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 959, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 592) (i) 

(1) 959 S. Sayılı basmayan tutanağın «o-
nuna eklidir» 
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BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi Bütçesi-

Hin ımaddelerine geçilm-esini oylarımıza sunuyo
rum Kalbul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil-
ımiştir. 

'Birinci maddeci ofkutuyorutn. 

İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — îsîtanfbul Üniversitesinft aşağı* 

da gösterildiği üzere (A/l) cari harcamalar için 
71 279 365 lira, (A/2) yatınım harcamaları 
içdn İS 466 000 lira, (A/3) sermaye tegJdli ve 
transfer harcamaları için de 6 705 546 lira ki, 
toplam olarak 96 450 901 lira ödenek verdl-
aıuştir. 

(A/3) 
(A/ü)- (A/2) Sermaye tenkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamalar harcamaları harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Ti'p Fakültesi 
Hu/kulk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Falkültesd 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültemi 
Eczacılık Fakültesi 
Digihekimliğd Fa, 

S 3S9 &26 18 466 000 
28 697 762 
4 698 820 
6 821 203 

1148&355 
4 542 850 
3 328 560 
1 760 051 
1 555 2128 

6 129 C-56 
193 100 
64 081 
53 340 

145 538 
38 709 
59 642 
10 279 
11 801 

32 984 582 
28 890 862 
4 762 901 
6 874 543 

11 030 893 
4 581 559 
3 388 202 
1 770 330 
1 567 020 

Toplam 71 21% 35& 18 406 000 % 706 546 96 450 901 

BAŞKAN — Maddeye bağlı eetveKcKİ fflcu-
tup oyunuza arz edeceğim. 

Bektörlük : 

(A/1) Câri harcamalar 
B, Lira 

18.000 Personel giderleri 3 C58 023 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îaOÛO Yönetim giderleri 4 569 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka&ui edilmiştir. 

14.000 BSznret giderleri C27 00â 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler:.. Kabul edilmiştir. 

15,.O0Q Kurum' giderleri, 141 500 
BAŞKAN — Kabul edeıte... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îaOOO Çeşitli güderler 73 501 

(BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Eliüi ve proje giderleri 125 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve onarım gider-
leı'i 17 302 000 

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

23.000 Malkiraa, teçhizat ve taşit alım
ları ve onarımlar]! ,1 039 000 

BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

3ffll — 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 'harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
B. Lira 

50 000 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkili 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 5 000 OOO 
BAŞKAN — Ka-bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Mali transferler 5 000 

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

35.000 Sosyal transferler 1 013 054 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 61 002( 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi : 

(A/l) Cari har*amalar 
B. IÂra 

12.000 Personel giderleri 19 ?62 235 
BAŞKAN — Kabuf edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

454 000 

14.000 Hizmet giderleri 215 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 397 777 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 268 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler : 

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

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

500 

192600 

Hukuk Fakültesi: 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 4 056 018 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 333 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 238 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 44 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmi}tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî tranaferller 3 000 

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

35.000 Sosyal transferler 61 081 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Edebiyat Fakültesi: 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 6 005 153 
BAŞKAN — Kabul edenTer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 380 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... • 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 71 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 230 250 
İ3AŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 134 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

— 803 — 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
B. Lira 

35.000 Sosyal transferler 53 340 
BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi: 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 7 919 820 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 702 625 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 327 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 670 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 865 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler "bölümü toplamı 10 000 

BAŞ -CAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 135 538 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İktisat Fakültesi: 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 455 399 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 391 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

95 250 

B. ' - ••• • Lira 
15.000 Kurum giderleri 515 200 

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

16.000 Çeşitli giderler 86 00C 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 1 0(K> 
BAŞKAN — Ka<bul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 37 709 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Fakültesi: 

(A/lj Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 678 369 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 303 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 

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

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilnuştir. 

101 250 
57 700 

187 751 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 2 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediEmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 57 642 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi: 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel ıgiderleri 1147 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

804 
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<B. Lira 

13.000 Yönetim giderleri 112 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 126 250 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 67 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 306 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 10 279 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştk 

< " * ' • • • • ' - ~ ~* - » 

Diş .Hekimliği Fakültesi: 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 211 378 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 121 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 38 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 31 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16,000 Çeşitli giderler 153 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermsjye teşkili ve transfer harcamaları 
I 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 11 801 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci «maddeyi A/l , A A A/3 
cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka-

22 . 5 .1965 0 : 2 
Ibul edenler... Etlmdyenler,.. Birineı cervellerıyle 
(birlikte kalbul edilmiştir. 

Efendimi, Ege 'Üniversitesi Bütçesine -oy 'kul-
lanuMyan arikâdaşl'aremıız var anı?... («Var» ses
lem.) 

MADDE 2. — îstanlbul Üniversitesin'inı 'gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re. 96 450 901 lira clarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — B cetvelini okutuyorum. 

B. 
B — CETVELİ 

B/ l - Vergi gelirleri 
Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 5 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 2 040 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 88 910 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi (B) ıcetveliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1965 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
9 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait* kadro
lar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesii gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

— 305 — 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — istanbul Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — istanbul Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve buna ek 5517, 7161, 7259, 43 ve 
44 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretlli cetvelde 
gösterilenler 1965 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkÜlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Üniversite bütçesinin Rek
törlük ve fakülteler kısımlarına dâhil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkillidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan "borçlar, ilgili oldukları hlizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) .1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık 
ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (ge
çen yıllar borçları) maddesine, 

22.5.1965 0 : 2 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 

ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden ya
pılacak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) ' 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 mart 1D65 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Mıillî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi 1965 yılı bütçesi açık 
oylarınıza sunulmuştur. Yuvarlaklar sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Kanıma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/831, Cumhuriyet Sena
tosu 1/531) (Millet Meclisi S. Sayısı : 960, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 593) (1) 

BAŞKAN — istanbul Teknik Üniversitesi 
1965 yılı Bütçesinin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul öt-

miyenler... Kalbul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversite
sine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari har
camaları için 36 823 938 lira (A/2), yatırım 
harcamaları için 18 820 000 lira, (A/3) serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de 
2 656 221 lira ki toplam olarak 58 300 159 li
ra ödenek verilmiştir. 

(1) 960 S. Sayılı basmayazı (tutanağın so
nuna eklidir. 
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Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Kiraya Fakültesi 
Teknik Okulu 

<A/1)-
Cari 

iharcamalar 
Lira 

7 376 370 
5 131 338 
3 280 670 
6 640 900 
3 986 713 
3 329 919 
2 427 547 
4 650 479 

(A/2> S e r a b a teşkili 
Yatırım 

harcamaları 
Lira 

15 260 000 
650 OOO 
100 000 
910 000 
690 000 
280 000 
450 000 
'480 000 

•ve transfer 
•harcamaları 

Lira 

2 213 257 
57 139 
35 435 
61 940 
38 8Q3 
28 464 
20 043 

201 140 

Toplam 
Lira 

24 849 627 
5 838 m 
3 416 m 
7 612 846 
4 715 516 
3 638 3S3 
2 897 590 
5 331 615 

Toplam 36 823 938 18 820 OOO 2 656 321 58 300 159 
=5=* 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tup oyunuza arz edeceğim. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri . 3 886 888 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 768 300 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 598 639 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

894 543 

248 000 

555 000 21,000 Etüt ve p-roje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 14 155 000 
BAŞKAN — Kabul edenle-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmi|tir. 

550 000 

15 000 

696 254 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenle*,., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 

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

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

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Katoul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

inşaat fakültesiz 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 363 637 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler.;. Kabul edilmiştir. 
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B. 

13.000 Yönetim giderleri 527 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 20 201 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamabırı 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 57 139 

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

Mimarlık Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 2 945 169 

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

13.000 Yönetim giderleri 200 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmi) enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 39 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilnıistT. 

16.000 Çeşitli giderler 56 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilm'stir. 

• ••• v (A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 

II - Transferler 
B. 

35.000 Sosyal transferler 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Makina Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 626 906 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 482 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 196 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 277 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 910 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 61 940 

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

Elektrik (Fakültesi : 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 327 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

380 501 
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1^000 Hizmet giderleri 
^^crrr^vr TTnVnıl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

57 500 

17 500 

203 000 

690 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 38 803 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maden Fakültesi 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 ' Personel giderleri 2 637 169 

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

13.000 Yönetim giderleri 316 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
15.000 Kurum giderleri 108 2ö0 

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

16.000 Çeşitli giderler 178 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makin a, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 280 000 
• BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer havcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 

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

28 464 

2 2 . 5 . 1 9 6 5 0 : 2 
Kimya Pakültesî 

(Â/l) Cari harcamalar 
R 

12.000 Personel giderleri 1 894 797 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 284 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 28 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 216 500 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 450' 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 20 043 

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

Teknik Okul : 

(A/l) Cari (harcamalar 
B. 

12.000 Personel giderleri 3 895 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 365 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 294 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/12) Yatırım harcamaları 

23.000 Makinaı, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 201 140 

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

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum 
(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Birinci maddedeki (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetveli ile beraber oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 58 300 159 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — B cetvelini okutuyorum» 

B — CETVELİ 

B/ l - Vergi gelirleri 
Bölüm Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/2 - Vergi dışı gelirler 
63.000 Çeşitli gelirler 1 700 001 

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

64,000 özel gelirler 55 100 158 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci maddo tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuz?. sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Toknik Üniversîtesin-
eö 1965 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
'her' birinin dayandğı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
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gelirin tarh ve tahsiline 1965 yılında da deva^ ^ 
olunu:*. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliiyle birlikte oyu- ' 
nuza sunuytorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolar?, ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara goçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi ce'tveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kabul edilnrştir. 

MADDE 6. — Isfcanfbul Teknik Ünliversitesi-
nin kumlusu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1965 bütçe yılımda kullanılamaz. 

BAŞKAN —- Maddeyi ce'tveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar) bö
lümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kaibul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Üniversite bütçesinin Rektör
lük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil tertip
ler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiylo 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetfeilidir. 

, BAŞKAN — Kabul edenler.. Kaibul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — (Geçen yıllar borçları) mad

desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 
a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı 

ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen 
yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenil*. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
e'tmiyonler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1965 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil-
mişti:\ 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN -r- Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanununun oylamasına katılmıyan arkadaşımız 
var mı? («Var» sesleri.) Varsa kullansınlar. 

22 . 5 .1965 0 : 2 
Oylamaya katılmıyan arkadaşımız var mı?.. 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif sonuçlarını arz ediyorum. 

Telkel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Ka
nununun oylamasına (242) arkadaşımız katıl
mış; (151) kabul, (90) red, (1) çekinser oy çık
mıştır. Böylece tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı 
olsun. 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanunu
nun oylamasına (41) arkadaşımız katılmış; (28) 
kabul, (13) red oy çıkmıştır. Aranılan nisap te
min edilemediğinden oylama gelecek birleşimde 
tekrarlanacaktır. 

Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu ta
sarısına (40) arkadaşımız oy vermiş, (26) kabul, 
(14) ret oy çıkmıştır. Aranan ııışap temin edile
mediğinden gelecek birleşimde oylama tekrarla
nacaktıı'. 

istanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısının oylanmasına (38) arkadaşımız katıl
mış. (24) kabul, (14) ret oy çıkmıştır. Aranan 
nisap temin edilemediğinden gelecek birleşimde 
oylama tekrarlanacaktır. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanununa (40) arkadaşımız oy vermiş, (27) ka
bul, (13) ret oy çıkmıştır .Aranan nisap hâsıl 
olmadığından, gelecek birleşimde oylama tekrar
lanacaktır. 

Bu suretle Program bitmiş olduğundan, 23 
Mayıs 1965 Pazar günü saat 10 da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,35 

>m< ....... 
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Tekel Oenel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgös 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerim oftlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Mdâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 242 
Kabul edenler : 151 

Reddedenler : 90 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 195 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

Nihat Diler 
ESKİŞEHİR 

Ertuğrul Uazi Sakarya 
Celâlcttin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Niz^mettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlı 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA İ M A <&J>VJkflb 

Alı ihsan Rai im 
(XXX -Lİ-İOCLİI UO/lAilJJi 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 

İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Vbdülhaiim Ara& 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Mckki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
FTıırrem Kubat 
Hilmi Okçu 
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Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıib rahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
tbrahim lmirzalıoğlu 
Abdülhak Kemal Yörüli 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü *Koç 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
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NİĞDE 

Haydar Özalp 
ORDU 

Refefc Aksoy 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat AJişan 
Mehmet Başaran 
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Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 

Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Sahabattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cennalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nainı Tirali 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Fahrettin Kerim Göka< 
Hilmi Oben 

[Reddedenler] 
Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
AH özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek . 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizaımoglu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoglu 
Sadık Tekin Müftüoğlü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Hümi Baydur 
Cevdet Osıkay 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğ-lt, 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Haşim Tan 

SIVAŞ 
A d i l A l t a y •' ": •••"••''• 

tbrahim Göker 

TEKİRDAĞ 
nayri Mumcuoğlu 
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TRABZON 

Ahmet Şener 
URFA 

Osman Ağan 
Kemal Badıllı 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gühk 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit ÖtfÛ 

ADIYAMAN 
Mahmut Dsniz-(t) 
Mehmet öîfbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Öfiki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güfor 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpactoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Atamah(B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bolükbaçı 
Fuat Börekçi (1.) 
Bülent Eccvk 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Pakstit 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

Bekir Sami Karana nlı 

UŞAK 

Ali Rıza AkbıyıkoğJu 
İbrahim Bulanalp 

[Çekinser] 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

[Oya kattlmty anlar] 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolafr 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 

BUR&A 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskendereğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (î. Ü.) 
Nazıui özogrui 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündağdu 
Naci Yıldırım (t.) 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Alı Cücreofflu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

Nureddin özdemir 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Şckip İnal (B.) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (1.) 

İSPARTA 
Sadettin Uiljriç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğkt 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
llhami Sancsr 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
*>abri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yoteö 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim KayffHı» 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Bahtiyar Vural 
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KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altug 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bügisu 
Nihat Brim 
Süreyya Sûffaoğlu 

KONYA 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart i 
Abdüssamet Kuzucu \ 
Fakih özlakih i 
Faruk Sükan (B.) j 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yfi>p*oy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen ' 
Sadrettin Toabi I 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

ismet İnönü 
Uaüt Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğl* 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
İhsan Tekin alp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
fTalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

[Açık ü% 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 

Ata Topaloğlu 
RİZE 

Fuad Sirmen (Başkan) 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yasa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çekekti 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı' 
Orhan öztrnk 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

lelikler] 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel (I.) 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
(1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Tsmail Hakkı Akdoğan 
(Bt) 
Mnstnfa Kepir 
Celâl Sungur (î) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

— 

Yekûn 13 

>*»<»-« 
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(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

AYDIN 
Reşat Ozarda 
İsmet Sezgin 

BOLÜ 
lurgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ANTALYA 
Etem Ağva 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(1.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Suvrun 

Üye sayısı : 450 
Oy verenier : 41 

Kabul edenler : 28 
Reddedenler : 13 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 396 
Açık üyelikler : 1 3 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

İbrahim Kocatürk 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 
EDİRNE 

t]hami Ertem 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

İÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kadircan Kaflı 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

ORDU 
Ferda Güley 

[Oya katılmıyanlar] 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbey 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 

Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

URFA 
Osman Ağan (1.) 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
llurhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
ftaif Aybar 
Nibat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (1.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
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ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (I. Ü.) 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Nazmı Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgchan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 
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BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir A 

Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhat Arat 
Süreyya Endik (I.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tömbuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
fîüdai O rai 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
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Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
(1. Ü.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftü gil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Ceraalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakaryt 
Scyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
IJüseyin Inceoğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiı 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 
Halil özmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bay kam 
Nurettin P>ulak 
Hatip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ti hami Sancar 
Selim Sarper 
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îsmasi Hakin Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Re«it Ülker 
Sabrı Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Oürsan (B.) 
Ziya ITanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güren 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sim öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan »(t.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
AJi özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanhoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Fcyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümügpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Aiemduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih özfakih 
Pakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sa&rettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
raanoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrera Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Ay bar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Teki naip 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedaı 
Arif nikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topalotrlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveeî 
Hâmit Kiper 
flyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaplan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çel tekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmpt Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Pethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
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Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uauner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Atalay Akfn 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

M. Meclisi B : 112 
Bekir Sami Karahaıılı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel (t.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
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Müslih Görentaş (I. C.) 
Şükrü Köseıeisoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

•Tur mı t Nizam oğlu 
Celâl Sungur (I.) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
M tnisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
2 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Yekûn 13 
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Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu ta3arısma verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

AYDIN 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ANTALYA 
Etem Ağva 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) 

Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 40 

Kabul edenler : 26 
Reddedenler : 1 4 
Çekins#rler : 0 

Oya katılmıyanlar : 397 
Açık üyelikler : 13 
[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DENÎZLI 
Remzi Şenel 

EDÎRNE 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ÎÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Dem i ray 

tZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KONYA 
İhsan, Kabadayı 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

[Oya katılmıyanlar] 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Tnranlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Reviri Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Yevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Hıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

SAMSUN 
tlyas Kılıç 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 

Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (1.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Paksüt 
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Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yoriik 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ilasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaöğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kan pul at 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Tursmt 

BÎLECIK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BlNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 
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BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik (t.) 
Refet Sezjrin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Tlilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Xccmi ökten 
thsan Tommış 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Ora! 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
TTilmi Güldoğan 
Recai İskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

22 .5 1965 O : 2 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım (t.) 

ERZURUM 
Ertıığrııl Akça 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertıığrııl Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeylin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan P>ilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğln 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Tlocaoğlu 
Sekip tnal (B.) 

Saki Zorlu 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğln 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
TTilmi Obon 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Nani öktem 
Vahyi özarar 
11 hami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail üakkı Tekinel 
TTüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
"Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan G ursan (B.) 
Ziya Hanhan 
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Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktera 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenlî 
İsmail TTakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdiilhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet döker 
Hüsamettin Cümügpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisn 
Nihat Erim 
Hâldan Kısaypl 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
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Ahmet Oürkan 
Kadircnn Kaflı 
Ömer Kart 
Mckki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamct Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Ö/.fakih 
Fnkih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar (1.) 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşît natipoğln 
Vaknp Kadri Karaos-
manoğlu 
Nıısret Köklü 
TTurrem Kubat 
nilmi Okçu 
Yakup Yakut 
NTahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
üasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (1.) 
Seyfi Güneştan 
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Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
nilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinnlp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
rTal it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
naydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Rcfct Aksoy 
Ata Dodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
FuadSirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Mn si ih ittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ha mit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

Adil Yaşa (I.) 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay v 
Rahmi Çeltekli 
îhrahim Göker 
Rahmi Günay 
Soba ti Hastaoğlıı 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakraaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Tftrkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramh 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bfkir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badılh 
Kadri, Eroğan 
Bekir Sami Karahanb 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel (1.) 

— 322 



M. Meclisi B : 112 22 . 5 . 1965 O : 2 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösercisoğltı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.)_ 
İsmet Kapısız 

Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 33 

Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

-

!>•"-
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istanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 
450 

38 
24 
14 

0 
399 

13 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
AYDIN 

Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ANTALYA 
Etem Ağva 

BUBSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

İÇEL 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 

. KARS 
Lâtif Aküzüm 

KONYA 
Kadircan Kaflı 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 

KAYSERİ 

Mehmet Sağlam 

[Reddedenler] 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
ORDU 

Ferda Güley 
SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 
SAMSUN 

Ilyas Kılıç 

[Oya katılmıy anlar] 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.)v 

Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar ' 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 

Osman Ağan 

Muhlis Ete 
tsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip
ti ğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (i.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
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Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim. Müren (î.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu (l.) 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir " 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Celikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Pakraoy 
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Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

' ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi öktcn 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizo-ğlu (1.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
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Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâl ettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali (I.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Dermancı 

Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öıktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gür san (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
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Lebit Yurdoğlu 
KARS 

Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı ökte/m 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş. 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
trfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
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Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 

Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 

H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 
Ahmet Şener 
Kâm uran Ur al 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı • 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (t.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 
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VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
(1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

M. Meclisi B : 112 
YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

22 . 5 . 1965 0 : 2 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Bamiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestüci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açtk üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
tstanbül 1 
İzmir 2 

Kocaeli 1 
Manisa I 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

ıTggft > «9 < I 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter gayı yoktur.) 

, -

ADANA 
Yusuf Aktimur 

AYDIN 
Reşat uzarda 
ismet Sezgin 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ANTALYA 
Etem Ağva 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Savrun 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 40 

Kabul edenler : 27 
Reddedenler : ı 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 397 

Açık üyelikler : ] 3 

[Kabul edenler) 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE • U J L S X J L u l l HM 

TlTıflvn\ TÜT^PITI 
J - l l l C l l l l l X J İ t v i i i 

Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

İÇEL 
ihsan önal 

İSPARTA • 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 

KARS 
Lâtif Aküzürn 

KONYA 
Kadircan Kaflı 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

ORDU 
Ferda Güley 

fOya katılmıyanlar / 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Denk 

'Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

\ 
SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

UEFA 
Osman Ağan 

Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
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İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (İ. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Şahit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUK 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik (I.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
(B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. t).) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Inceoğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem. Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

Ali Muhsin Beröketoğlu 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (î.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay ' 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B,) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Ojhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zereh 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
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Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı ö'ktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdtilhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONTA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekdnalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fi: a d Sirnıen (Başkan' 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekranı Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmît Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

Osnsan Şahinoğlu 
SÜRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Ya§a 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay, 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamenii 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulıısoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Salâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğln 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
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Bekir Sami Karahank 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (t.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlin Görentaş, (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

[Açık üyelikler] 
ı 
1 
1 
1 
1 
2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 

Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Bamiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
112. BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1965 Cumartesi 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X l. —• 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/828, Cumhuriyet Senatosu 1/533) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 867, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 590) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

10,00 

X 3. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/829, Cumhuriyet Senatosu 1/532) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 958, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 591) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma, 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/830, Cumhuriyet Senatosu J/529) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 959, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 592) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . J965J 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/831, Cumhuriyet Sena
tosu 1/531) (Millet Meclisi S. Sayısı : 960, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/832, Cumhuriyet 
Senatosu 1/530) (Millet Meclisi S. Sayısı : 961 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 19-65] 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclis 1/833, Cumhuriyet Sena
tosu 1/528) (Millet Meclisi S. Sayısı : 962, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 595) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1965] 

(Devamı arkada) 



X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/834, 
Cumhuriyet Senatosu 1/534) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 963, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
596) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965j 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/835, Cumhuriyet Sena
tosu 1/536) (Millet Meclisi S. Sayısı : 964,. 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 597) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 10. —Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/836, 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 965, Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 598) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

% — 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Senato
su 1/537) (Millet Meclisi S. Sayısı : 966ı Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 599) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1965] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet 
Senatosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Senato
su 1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 601) [Dağıtma ta 
rihi :15 . 5 . 1965] 

. . , .». . . ..*.... 



Dönem : 1 A A / 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ÖÜH 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/835; 

Cumhuriyet Senatosu 1/536) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 597) 

Cumhuriyet Senatosu , ; ' • , - . . „ , - . • , . . - - - -
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 11 . 5 . 1965 
Sayı : 5016 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 24 . 4 . 1965 gün ve 1/835-46 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 5 . 1965 tarihli 81. nei Birleşiminde aynen kabul 

olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yıh Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
..., ,,.. . Cumhuriyet Senatosu 

» • Başkanı 
Not: Enver Aka 

Açık oy neticesi : (116) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

: 110 
1 
5 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 

Esas No.: 1/835, C. S.: 1/536 « >J 

No.: 100 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 5 . 1965 tarihli 81 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Tekel Genel MüdiMüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 



Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 960 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar» 
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/831; 

Cumhuriyet Senatosu 1/531) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 593) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . S . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5000 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 21 , 4 . 1965 gün ve 1/831-41 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan istanbul Teknik üniversitesi 1965 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not: 

Açık oy neticesi : (104) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

: 101 
: — 
: 3 

'^~JF~"~ Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 
Esas No. : J/831 C. S. : 1/531 

Karar No. : 97 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «istanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Seagin 



Donem : 1 O C A 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı :i3Dv 

İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/830; 

Cumhuriyet Senatosu 1/529) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 592) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Suyı: 4997 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 21 . 4 . 1965 gün ve 1/830-40 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan İstanbul Üniversitesi 1965 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not: 

Açık oy neticesi : (106) 

Kabul 
Ret 
(hkinser 

102 

f Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 14 . 5 . 1965 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/830 C. S. : 1/529 

Krar No. : 96 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Ge
nel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere Yüksele Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 



ûönem : 1 A C O 
Toplantı: 4 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: %30o 

Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/829; 

Cumhuriyet Senatosu 1/532) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 591) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği " ~ "" 11 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5002 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 22 . 4 . 1965 gün ve 1/829-42 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 nei Birleşiminde aynen kabul 

olunan Ege Üniversitesi 1965 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not: ^ _ "" 

Açık oy neticesi : (100) 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 

: 98 
: — 
: 2 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu „.., 14 . 5 . 1965 

Esas No : 1/829 C. S. : 1/532 
Karar No : 106 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 >nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Ege Üniversiiteisi 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Kanma Bütçe Komisyonu raporu, 
Genel Kurulun tasvibime arz ediılımdk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bıütçe Komıiisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 



Dön*» : 1 O E 7 
Toplantı: 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı O D I 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 1/828; 

Cumhuriyet Senatosu 1/533) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 590) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
S ay t : 5013 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 22 . 4 . 1905 gün ve 1/828-43 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1905 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Ankara Üniversitesi 1905 yılı büteesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not: 

Acile oy neticesi : (100) 

Kaimi : 97 
Ret : — 
(lekinser : 3 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Kurma Bütçe Kumisyonu 14 . 5 . 1965 

Esas No : 1/828 C. S. : 1/533 
Karar No : 105 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1905 'tarihli 80 nei Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Ankara Üniversitem 1965 yılı Bütçe kanunu tasari'sı» ve Karma Bültee Komisyonu raporu, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilımek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bü'tee Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 




