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Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
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nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
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Sayfa 
4. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öv'ün, gece öğretimi yapan, yüksek - dere
celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek öğretmenler ile asistanlara 

(BİRİMCİ OTURUM 
Ankara Milletvekili Hasan Türkay, Kara

yolları, D.S.İ. ve Y.S.E. İşçilerinin maaşlarını 
zamanında alamadıkları, bu konuda gerekli 
tedbirlerin alınması,. 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan da, Ak
deniz balık avcılarının zor durumda oldukları, 
yeni balıkçılık kanunu çıkıncaya kadar icabe-
den tedbirlerin alınması gerektiği hususlarm-
de gündem dışı demeçte bulundular. 

Tokat Milletvekili Osman Hacıbaloğlu'na 
34 gün süre ile izin verilmesi kabul olundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için seçim yapıldı ise 
de, adayların hiçbirisinin gerekli oy çoğunlu
ğunu yine sağlıyamadığı ve seçimin gelecek 
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüc'e 
ve iki arkadaşının, Kılbrıs ikili anlaşmaları 
ve Türkiye'deki Amerikan üsleri meseleleri ile 
ilgili dış politika konusunda, Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince, Hükümet hakkında 
'bir gensoru açılmasına dair önergesinin - görü
şülmesine devam olundu. 

Bu görüşmeler sırasında yerlerinden müda
hale ve verilen ihtarlara rağmen aynı şekilde
ki hareketlerine devamlarından dolayı, İçtü
zük hükümlerine göre, Diyarbakır Milletve
kili Tarık Ziya Ekinci'ye takbih, Kars Millet
vekili Âdil Kurtel'e üç birleşim Meclisten çı
karma ve Adana Miletvekili Ali Karcı'ya iki 
takbih, Diyarbakır Miletvekili Tarık Ziya 

TASARILAR 
1. — Emniyet Sandığı kanunu tasarısı 

(1/307) (Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân ko
misyonlarına) 

Sayfa 
ve diğer personele verilecek ek ücret ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/166) (S. Sayısı : 
111) 152:166 

Ekinci'ye ikinci takbih ve Ankara Miletvekili 
Osman Bölükbaşı'ya da iki ihtar cezası ve
rildi. 

Çıkan gürültüler sebebiyle görüşmelere de
vam edilemediğinden Birleşime 15 dakika ara 
verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Gensoru önergesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanarak önergenin gündeme alınması 
reddolundu. 

Görüşmelerin bu son kısmında yerlerinden 
ısrarlı şekilde müdahale eden Çorum Milletve
kili Hasan Lâtif Sarıyüce'ye iki ihtar ve tak
ibin, Ankara Miletvekili Osman Bölükbaşı'
ya iki ihtar ve Adana Miletvekili Ali Karcı
ya da üç birleşim Meclisten çıkarılma cezası ve
rildi. 

Millet Meclisinin çalışmalarına, yaklaşan 
Şeker Bayramı dolayısiyle, 16 Ocak 1967 Pa
zartesi gününe kadar ara verilmesine dair öner
geler kabul olundu. 

16 Ocak 196'7 Pazartesi günü saat 16,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Ok Önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı 
arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Ra'hat'ta ak
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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sarısı. (1/308) (Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonlarına)! 

TEZKERELER 
3. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3 / 546) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/547) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/548) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

6. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyeleri lütfen beyaz kaJbul 
düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Şeker Bayramı dolayısiyle Genel Kur
may Başkanı Orgeneral Cemal Tural ile Millet 
Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin karşılıklı 
tebrik mesajları (5/23, 24) 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
da Başbakanlık tezkeresi (3/549) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

7. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/550) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona} 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
Bütçe yılı Kesinhesa'bma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/551) (Sayıştay Komisyonuna) 

RAPOR 

9. — İthalde alınacak Damga Resmi hakkın
da kanun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/301) (Gündeme) (S. Sayısı : 182) 

mmtm »'• 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Top
lantı halinde bulunan Bütçe Karma Komisyo
nundaki arkadaşlarla birlikte gerekli çoğun
luğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Şeker Bayramı münasebetiyle 
Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural 
ile Milet Meclisi Başkanı arasında teati edilen 
tebrik ve teşekkür mektuplarını okutuyorum. 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 135 — 
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Sayın Ferruh Bozb!eyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 

Şeker Bayramı münaselbetiyl'e Silâhlı Kuv
vetlerimizin samimî tebrik ve iyi dileklerini 
zatıâlinizin şahsında Millet Meclisimizin sayın 
üyelerine ulaştırmakla balhtiyarım. 

'Hürmetlerimle. 
Cemal Tural 

Orgeneral 
Genel Kurmay Başkanı 

Sayın Orgeneral 
Cemal Tural 

Oenel Kurmay Başkanı, 
Ankara 

Zatıâlinizin ve şahsınızda Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin Şeker Bayramını şahsım ve Millet 
Meclisi üyeleri adına tebrik eder, teşekkürleri
mi ve saygılarımı sunarım. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba

hanı Sadık Tekin Müftüoğlu'na Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/552) 

ıBAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt plışma giden Ticaret Bakanı 
B. Sadık Tekin Müftüoğlu'nun dönüşüne ka
dar kendisine, Maliye Bakanı B. Cihat Bilge
han'ın vekillik etmesinin, Başibakanm teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet ıSunay 
Cumhurbaşkanı 

(BAŞKAN — Belgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

(BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna asıl 
Te yedek üye seçimi için 3 mühürlü kâğıtları 
sayın üyelere dağıtıyoruz. 

Geçen birkışimde yapılan seçim neticelerini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

iki asıl üyelik için yapılan 7 nci tur seçime (202) 

üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri 
bulunan zatlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Adana 

Kasım Gülek 

Üye 
Yozgat 

Üye 
Siirt 

Halim Araş 

Nuri Kodamanoğlu 
Rahmi Ergil 
Necati Benderlioğlu 
Ali Solak 
Hasan Gebizli 
Celâl Öncel 
Mithat Güven 
Sabiha Taşçıoğlu 
Ali Gencer 
Kemal Güner 
Boş 
İptal 

98 
81 
73 
50 
38 
28 
14 

3 
1 
3 
2 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 7 nci tur seçime 
(200) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
bulunan zatlar hizalrmda gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

Üye 
îçel 

Kemal Ataman 

Mesut Alpaz 
Osman Uzun 
Bahri Paşaoğlu 
Fuat Eribol 
Necati Benderlioğlu 
Boş 
iptal 

Üye 
Trabzon 

Ömer Usta 

120 
38-
22 

8 
1 
3 
8 

BAŞKAN — İki ayrı tasnif komisyonu se
çeceğiz. Bir numaralı tasnif komisyonu için ad 
çekiyorum. 

İsmail Hakla Boyacıoğlu (Burdur)? Yok. 
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara)? Yok, 

136 — 
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Abbas Ali Çetin (Kars)? Yok. 
Ahmet îhsan Birincioğlu (Trabzon) ? Yok. 
Feridun Cemal Erkin (Ordu)? Burada. 
Nafiz Giray (Erzincan)? Burada. 
Mehmet Yüceler? Yok. 
Mehmet Ateşoğlu? Burada. 
Bir numaralı Tasnif Komisyonu, Sayın Fe

ridun Cemal Erkin, Sayın Nafiz Giray ve Sayın 
Mehmet Ateşoğlu'ndan teşekkül etmiştir. 

İki numaralı Tasnif Komisyonu için ad çeki
yorum : 

Şevki Yücel? Yok. 
Sabahattin Adalı? Yok. . 
Murat Öner? Yok. 
Âdil Sağıroğlu? Yok. 
Atalay Akan? Burada. 
Fuat Avcı? Burada. 
Metin Cizreli? Yok. 
Fethi Çelikbaş? Yok. 
Tarık Ziya Ekinci? Burada. 
îki numaralı Tasnif Komisyonu, Sayın Ata

lay Akan, Sayın Fuat Avcı ve Sayın Tarık Ziya 
Ekinci'den teşekkül etmiştir. 

Oylamaya hangi ilden başlanacağına dair 
kur'a çekiyorum. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
bu hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, seçimlere geçtik. 
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Bu seçimin usu

lü hakkında söz istiyorum. 

İ. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu , başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/298; Cumhuriyet Senatosu 1/699)- (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 179; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayış ı: 871) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin, Tüzük ge
reğince bir defa görüşülecek işler bölümünde 25, 
26, 27 sıra numaraları altında yer alan üç aded 
aktarma ile ilgili kanun tasarısının, bütçe yılının 

(1) 179 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

• BAŞKAN — Seçime geçmiş bulunuyoruz. 
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Bu suretle ne

tice almamıyacak. 
BAŞKAN — Olabilir. Başkanlığın elinde bir 

şey yok. 
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Elinizdeki usul. 
BAŞKAN — Bu güzel arzunuzu grup idare

cilerine söyleseniz de bu iş halledilse, biz de mem
nun oluruz. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Elinizde bir 
usul vardır. Bu tatbik edilirse halledilir. 

BAŞKAN — Ordu'dan başlıyoruz efendim. 
(Ordu milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Lütfen oyunu vermemiş arka
daş kalmasın efendim. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için yapılan açık oylama 
işlemi devam etmektedir. Lütfen oyunu verme
miş arkadaş varsa biraz acele etsin efendim. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için yapılan oylama iş
lemi devam etmektedir. Lütfen oylarını kullan-
mıyan arkadaşların acele etmelerini rica ederim. 

Oyunu kullanmamış arkadaşımız var mı efen
dim? Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. Lütfen tasnif 
komisyonlarının vazifeye başlamasını rica ede
rim. 

sonuna gelmek üzere bulunmamız hasebiyle bü
tün maddelere takdimen görüşülmesi Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanı tarafından isteniyor. 

Bu hususla ilgili önergeleri ayrı ayrı okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan İstanbul Teknik Üniver

sitesi 1966 Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) Ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının önemine binaen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Söz istiyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, siz usul 
hakkında mı söz istiyorsunuz? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Kanun tasarısı hakkında, esası hakkında... 

BAŞKAN — Gelmedik efendim. Öncelik ka
bul edilsin de... 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
öncelik hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani önerge üzerinde söz isti
yorsunuz... 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
öncelik ve ivedilik hakkında. 

BAŞKAN — Usul hakkında... Aleyhinde mi 
konuşacaksınız? . 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Evet efendim, aleyhinde. 

BAŞKAN — Buvurun. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef bu Meclislerde 
âdet olmuştur ve kötü bir emsal yaratılmıştır, 
buna devam edilmektedir. Milletvekilleri, günde
min orta veya son sıralarındaki meseleleri bir 
öncelik ve ivedilik takriri ve onun kabulü ile 
derhal görüşme ve görüştürülme durumuna dü
şürmektedirler. Emrivakilerle idare edilmektedir 
bu Meclisler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yüzden Meclisler 
verimsiz olmaktadır. Kanunlar hatalı çıkmakta
dır. Bugün kabul edilen bir kanun 1,5 sene son
ra tadil edilmek istenmektedir. İşte 17.7.1965 
tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanununun filân maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanunun bâzı maddeleri bugün değiştiril
mek istenmektedir, gündemdedir. Bu, Meclis 
için iyi bir not değildir. Bir buçuk sene sonra, 
çıkardığımız kanunun değiştirilmesi için Hükü
met bir tasarı sevk etmektedir. Neden? Oünkü 
emrivakilerle karşılaşmaktadır. Zaten söz hakkı 
kısıtlanmış olan, Anayasaya aykırı şekilde, kür
süye çıkma hakkından da mahrum edilmiş bulu
nan milletvekilleri bir de emrivakilerle, tetkik 
fırsatı ve imkânı bulamadıkları meselelerle karşı 
karşıya bırakılmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, belki «Bu aktarıma 
kanunu dolayıısiyle uzun uzun tetkike lüzum var 
mı, yok' mu?» diyen olabilir. Uzun uzun tetkike 
lüzum vardır. Aktarma kanunu bilhassa malî bir 
kanundur. Uzun tetkike, ince tetkike,' teknik ma
lûmata ihtiyaç gösterir, bu da zaman ister. 

Muhterem arkadaşlarım, faülâsatan arz etmek 
isterim ki, Meclisıler milletvekilleri emrivakiler 
ile karşılaştırılmakta devam edilir, konuşmak im
kânlarından mahrum bırakılır, olumlu tenkidle-
rine imkân verilmez, tavsiyeler idinlenmez 'ise, ne
tice itibariyle hem bu Meclisin itibarı, hem de re
jimin geleceği tehlikeye girer ve girmektedir. 
(Adalet Partisi sıralarımdan, «Ne münasebet, öy
le değil.» sesleri) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Ne Mü
nasebet canım, ne münasebet canım. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devam
la) —• Hürmetlerimi arz ederim. 

İHSAN A.TAÖV (Antalya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, takririn lehinde 

mi, söz istiyorsunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, Büyük Meclis sanki bugün toplan
mış, yeni teamüller vaz'ediyormuş gibi değerli 
arkadaşımız kalktı, bir aktarma kanununun bütçe 
yılı sonu olması dolayısiyle öncelikle görüşülme
sine mani olmak ister. Ben soruyorum, kendi
leriyle birlikte beş senedir bu sıralarda oturuyo
ruz, her bütçeden evvel buna benzer pek çok ak
tarma kanunları öncelik ve ivedilikle geçmiştir, 
ha'tta aktarma kanunları değil, kendilerinin bah
settiği rejimle ilgili kanunlar öncelik? ve ivedilik
le geçmiştir, siz iktidarda olduğunuz zaman bun
lar rejim için tehlike olmuyor da, muhalefette 
Jbulunduğunuz zaman mı böyle oluyor? 

Aziz arkadaşlarım, bir aktarma kanunu dola
yısiyle bu memleketin rejimi hemen yıkılacaksa 
ve Türkiye^de demokrasi bu kadar pamuk ipliği
ne bağlı ise müsaade edin şu demokrasi yıkılsın 
da ondan sonra ne gelecekse Sayın Sarıibrahim
oğlu ile bunu beraber seyredelim. 

Arkadaşlar, Türk demıokras'isini böyle aktar
ma kanunlarına bağlıyacak kadar parlömanter 
duygulardan uzak insanların beyanlarına itibar 
etmeyiniz. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Türk demokrasisi kuvvetlidir, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti kuvvetlidir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kuvvetlidir. Ama, bu Meclisin içeri
sine zayıf anlayışlı, zayıf zihniyetli ve zayıf in
ançlı insanlar girmiş ise bunlar kendileri mil
lete karşı hesap versinler. Biz rejimden de 
eminiz, Hükümetin çalışmasından da eminiz. 
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Parlâmentonun kanaatlerine ve ıSarıibrahim-
oğlu gibi arkadaşlarımız bu Parlâmentonun 
haysiyeti ile de oynıyamıyacaklar, rejimi 
tehlikeye solkamıyacaklardır. Çünlkü, rejimin ger
çek bekçisi Büyük Türk Milletidir. Türk Mille
tine bühtan edenleri huzurunuzda protesto edi-

' yorum. (A.P. sıralarından alkışlar) 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, tekrar 

«nerge üzerinde ve aleyhte söz istiyorsunuz. Lüt
fen sadet dairesinde kalmak şartiyle konuşunuz 
önerge aleyhinde. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten önce sör. 
alırken biraz tereddüt etmiştim. Ama saygı de
ğer arkadaşımı dinledikten sonra son derede 
isabetli bir harekette bulunduğumu anlamış bu
lunmaktayım. Bir kere, arkadaşımın üslûbu ili; 
kendisine cevap verecek değilim. Kişilerle uğ
raşmak âdetim değil, esasen vaktim de yok. Yal
nız bâzı hususları burada açık açık söylemekte 
ve konuşmakta fayda var. Meseleler o derece 
ayan beyan şekilde, aklı erer kişiler, hattâ bil
cümle vatandaşlar tarafından bilinmekte ve 
seyredilmektedir ki, parlak sözler, birbirimizi 
itham edici beyanlar bu hakikatleri örtememek-
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, buyurdular ki, «Bu
gün mü aktarma kanunları öncelik ve ivedilik
le kabul ediliyor? Bugün mü bu emsaller yara
tılmıştır? Biz mi yarattık?» Ben burada, biz siz 
diye konuşmadım ve konuşmam da. Burada biz 
siz yok, şerefli milletin şerefli temsilcileri var. 
Ve burada bu Meclisin ve hakikaten arkadaşı
mız ne derece kabul etmezse etmesin, bu rejimin, 
hepimizin üzerinde titrediğimiz ve bu mevkile-
rimizi borçlu olduğumuz rejimin itiharı bahis 
mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçeler yaıpılır, ay
lar ayı bütün devairi devlet uğraşır, Meclisler 
ve komisyon çalışır; samimî ve denk bütçeler 
getirildiği iddia edilir. Ondan sonra öncelik ve 
ivedili'k kararlan ile milyonlar devredilir. Bu, 
hani yine İhsan Ataöv arkadaşımın üslûbu ile 
söyliyeyim, saçı bitmemiş yetimlerin hakkı olan 
bu paraların, niçin, neden, hangi fasıldan hangi 
fasla aktarılmakta olduğunu Türk Milletinin 
bizlerin ağzımızdan öğrenmek hakkına sahibol-
duğunu kabul zarureti var. Ama, tetkike imkân 
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olmadan, öncelik ve ivedilik kararları ile emri
vakiler karşısında bırakılarak, zımnen muhale
fetin ve hattâ iktidar içinde bulunan aklı eren, 
aklıselim ve vicdan sahibi milletvekillerinin ten-
kidlerine imkân vermeden geçirilmekte ne gibi 
millet faydası vardır? Yani milleti, halkı, bil
cümle matbuatı, aklı erer kişileri, meselelere ve 
bizim buradaki yaptığımız işlere yabancı, uzak 
mı zannediyoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, rtejimi Sarıibrahim-
oğlu'nun beyanı, Ahmet'in konuşması değil, hak 
duygusuna sırt çevirdiğimiz intibaı verildiği 
takdirde millete, o sarsar ve yıkar. 

Biz burada diyoruz ki, milletvekillerinin 
Anayasa tarafından öngörülen hakları vardır, 
vazifeleri vardır, buna imkân vermiyorsunuz. 
Mesele burada, işin inceliği burada, öncelik ve 
ivedilik, dün Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin 
iktidarda iken bu olmuş, olabilir. Kötü emsal, 
onu söylüyoruz... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Rejim
le ilgisi nerede? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bunu söylüyorum eğer dinliyorsan. Dinliyor
sanız eok açık söylüyorum, çok açık. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın 
Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, suimisal emsal ola
maz ve her hangi bir iktidar zamanında şöyle 
veya böyle kötü emsaller yaratılmış ise buna 
dayanarak yeni birtakım tasarruflar tesis ede
mezsiniz. Hukuk fikrine aykırıdır, hak fikrine 
de aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte rejimle alâkalı 
tarafı budur. Bir iktidar, bir idare, bir parlâ
mento hak fikrini hareket düsturu yapmadığı 
takdirde, halk nazarında itüharı düşer ve reji
min mümessili, rejimin temsilcisi olan ve sandık
tan çıkmış olmakla öğünen milletvekilleri ve 
Meclis rejimi de tehlikeye düşmüş olur. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — öncelik ve 
ivedilik müessesesi niçin kabul edilmiştir? 

BAŞKAN — Lütfen, istirham ediyorum mü
dahale etmeyiniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devam|a) 
— Muhterem arkadaşlarım, öncelik ve ivedilik 
müessesesi niçin kabul edilmiştir, onu arz ede
yim. öncelik ve ivedilik müessesesi istisnai bir 
müessesedir; Devletin, milletin son derece, ha-
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yatî önem taşıyan meseleleri görüşülmek ieab-
edebilir, 'diğer meselelere takdimen ve terci-
han. İşte o zaman bu kullanılır. İstisnai bir 
yol olduğu için kendi miktarmea takdir edilir 
ve son derece'de mühim durumlarda, vaziyetler
de müracaat edilecek fevkalâde bir yoldur. 
Ama lütfedin, kerem edin hafızalarınızı tazele
yin, belki zabıtları tetkike vaktiniz yoktur, 
bu Meclislerde maalesef öncelik ve ivedilik tak-
rirleriyle, emrivakiler şevklinde öne alınan ta
sarıların ve tekliflerin görüşülmesiyle vakit 
geç/mekte müzakerelerini böylece idare etmek
tedir. Öncelik ve ivedilik kararı verilmeden 
normal şekilde, tüzüğün normal hükümleri ge
reğince iki kere müzakere edilerek geçmiş bir 
'kanun varsa öncelik ve ivedilik kararı verile
rek geçmiş mübalâğasız, 10 kanun vardır. Bu 
mudur, istisnai hallerde tatbik edilecek esas
ların tetkiki suretiyle normal yolun takibcdiil-
diği iddiasına hak verecek müdafaa tarzı? 

Muhterem arkadaşlari'm, biz kanunların 
hayat icalbları ve zaruretti er dolayısiyle bize ver
diği hakları olur olmaz şekilde kullanırsak hak
kın suiistimali müessesesini lehimize işletmiş 
oluruz. Hakkın suiistimalini de kanunlar tec
viz etmez. Esasen suiistimal edilen bir şey hak 
da sayılmaz ve halkka sırt çevirdiğin takdirde 
de, hani millet reyi ile sandıktan çııkma, koca 
milet verir reyi, kararı, bunların hiçbirisi de 
para etmez. İşte bütün mesele buradadır. Şu
nu da söyliyeyim arkadaşlar; hani meşhur ve 
'kanaatimce son derece hatalı bir söz vardır: 
«Sinek pis değil, ama mide bulandırır.» Arka
daşlar, sinldk pistir, mideyi de bulandırır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal, önerge le
hinde buyurunuz. 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, aziz arkadaşlarım; pek değerli S'anibra-
himoğlu arkadaşımız, nihayet bir usul meselesi 
olarak da mütalâası mümkün olan bir hali, 
bir rejim meselesine inlkılâbettirip tasvibi im
kânsız cümlelerle konuşmamış olsaydı huzuru
nuza gelmiyecektim. Nedense sevgili arkada-
şım meseleyi tamamen hukukî açıdan alma ih
tiyacını hissetmiş bulunmasına rağmen, Parlâ
mento hukukumuzun çerçevesi içinde meseleyi 
mütalâa etmemekte ısrar buyurdular. Bunun 
sebebini anlamakta müşkülât çekmek lâzımdır. 
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Gündemi açıyoruz; bahis konusu mesele, zanne
diyorum gündemin 25 nci maddesi. Bu gün
dem üzerinde hepimizin usul bakımından tit-
reyo geldiğimiz İçtüzüğümüzün tâyin ettiği za
man içinde dağıtılmış. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Ayın 
ikisinde dağıtılmış. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ayın ikisinde 
diyor arkadaşımız, yani 15 gün evvel dağıtıl
mış. Ondan evvel gelen kâğıtlar arasında yi
ne Meclisimiz üyelerinin ıttılaına sunulmuş. 
Eğer bir milletvekili arkadaşımız bu tasarı üze
rinde fikir imal edecek ve mütalâalarını bu kür
süden Yüce Milletimiz adına ifade buyuracak 
ise, 15 gün evvel dağıtılmış bulunan, 15 gün 
evvel gündemde bulunan bir konuyu iyice tet
kik eder ve buraya getirirdi. İçtüzükte bir ön
celik ve ivedilik müessesesi var mıdır? Var. 
Ayın ikisinde dağıtılmış mıdır? Dağıtılmış. 
Sevgili arkadaşım da böyle bir meseleyi, bir 
aktarma kanun tasarısını bir rejim meselesi 
yapacak kadar da bu işe önem vermiş. O hale 
göre sevgili arkadaşım bu iş üzerinde çalışır, 
fikir imal eder ve bu kürsüden fikirlerini söy
ler, bizler de kendilerini zevkle dinlerdik. Kal
dı ki, diğer milletvekili arkadaşlarım da bir 
parlömanıterin foniksiyonu icabı ifası lâzımgelen 
bir vazifeyi bu anlayış içinde mütalâa eder ve 
konuşurlar. Bu meseleyi bir rejim dâvası ya
pıp sanki Türkiye'yi içimden çıkılmaz bir or
tam içinde göstermek için vesile ittihaz etme
yi ben, benden eski bir Parlâmento üyesi bulu
nan sevgili arkadaşıma yaraştıramadım, ya-
(kıştıramadım, affetsinler. Suiistimal edilen hak
ta, hâkin esasında hak yoktur diyorlar. Doğ
ru, ama sevgili arkadaşım, kendisine İçtüzü
ğün tanımış bulunduğu hakkı böylesine suiis
timal ederse şüpJhesiz ki, onun da aslında hak
kının olmaması iktiza eder. Rejim meseleleri
ni halk dilinde d'Oİaşan kelimelerle bu kürsüye 
getirir ve rejimin teminatı bulunan T. B. M. M. 
nin çatısı altında o teminatın en esaslı unsuru 
olan bir milletvekili arkadaşımız sarsıntıya du
çar edecek istikamete götürürse, hepimizin vic
danında muazzcbolur, aklımız da bu meselede 
istifhamlarla dolar. Bu itibarla bendeniz sev
gili arkadaşımın kendisine aidolan bir hakkı, 
kertdi tâbiri ile söylememe müsaade buyursun
lar, suiistimal ettikleri kanaatindeyim. Meşe-
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leleri, böylesine ufak meseleleri, hattâ çok çok 
daha büyülk meseleleri rejimin üzerinde tartış
ma konusu yapmaya tahammülümüz olmadığını 
bilhassa derpiş etmek isterim. Saygılar suna
nın. 

BAŞKAN — Efendim önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı basılıp dağıtılalı 48 saat geçmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı 

efendim? Lütfen Hükümet ve Komisyon yerini al
sınlar efendim. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Kemal Sarı-
ibrahimoğlu, buyurunuz efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, belki de yine bana say
gı değer bâzı arkadaşlarım, «canım bu âdet ve 
usuldür, aktarmalar yapılır, bundan evvel de 
yapılagelmiştir, yahut hani bugün mü gördüm, 
bu meseleyi mi gördüm, hele üniversiteyle de il
gili bir mevzu falan diyeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele, şu mevzu 
dolayısiyle bir prensip dâvasını Yüce Huzurunu
za getirmek ve onun halli istikametinde etkili oy
larınızı istirham etmektir. Bütçeler samimî olma
lıdır, denk olmalıdır, demokratik geleneklere uy
gun olmalıdır gibi birtakım kaidelerin mevcudi
yeti hepimizin malûmudur. Maliyecilerimiz, Dev
let teşkilâtımız aylarca önceden uzun uzun hesap
lar yaparlar, Bütçe Komisyonumuz denkliği, sa
mimiyeti temin etmek için aylarca çalışır. Her 
sene buna rağmen, her sene onlarca, belki müba
lâğasız yüzlerce aktarma kanun teklifleri ile kar
şı karşıya geliriz. Bu şunu göstermektedir; ya 
Meclislere Bütçe Kanunlarını sevk eden Hükü
metler samimî bir bütçe yapmak, denk bir bütçe 
yapmak istememektedirler; yani samimî değil
dirler veyahut bu bütçeyi hazırlıyan eller, tek
nisyeninden politikacılarına ve Hükümetine ka
dar bu bütçeyi hazırlamak chlij^etinc sahip de
ğildirler. 

Muhterem arkadaşlarım; bunun her ikisi de 
hoş olmıyan şeylerdir. Evet, insanoğlu yanılır, 
beşerin yaptığı her işte hata payı mevcuttur. To
lerans demokrasinin de esasıdır, hukukun da esa
sıdır. Ama bu tolerans muayyen bir nisbetin üze
rine geçer ve âdeta istisna olmak durumunda bu
lunan fevkalâde hallerde veya birtakım beşerî ya
nılmalar, birtakım tabiî hâdiseler sebebiyle baş 

vurulması gereken yollar, âdeta normal yol, ta
biî yol ve günlük yol haline getirilmek istenirse, 
meseleler tersyüz ediliyor demektir. Hâdiseler 
ters bir objektifle değerlendiriliyor demektir ve 
yine Parlâmentonun, rejimin itibarına hassasiyet 
gösterdiğini iddia eden arkadaşlarım kızmasınlar, 
bunu biraz da Yüce Meclisin ve şerefli Meclis 
üyelerinin hassasiyetine, aklıselimine saygıda ku
sur ediliyor sayarım. Yani Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri, anormal bir yolu fevkalâde durum
larda fevkalâde yanılmalarda başvurulacak bir 
yolu normal yol haline getiren tasarruflara göz 
mü yumulacaktır? Göz mü yummalıdır? Bu usul 

t âdet haline getirilirse neden çalışılıyor? Aylar ayı 
Hükümetler çalışıyor, teknisyenler çalışıyor, 
40 - 50 tane milletvekili ve senatör arkadaşımız 
geceli gündüzlü çalışıyorlar? O halde birtakım 
taslaklar getirilsin, alel usul getirilsin, ondan son
ra aktarma kanunları ile durum idare edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, bu böyle gitmez, git
memelidir. Palan Hükümet zamanında yapılmış
tır; bu, hiçbir değer taşımaz. Eğer o zaman siz de 
bunu sakat gördünüz ve gereken vazifeyi yapıp 
tenkid etmediniz, oylarınızla geri çevirmediniz-
se vazifenizi yapmamışsınız demektir. Yani bunu 
bir mazeret olarak ileri sürmek dahi susmaktan 
daha ileri bir mâzaret teşkil eylemez. Onun için 
arkadaşlarım^ ben reylerinizle şu tasarıyı reddet
menizi ve bu suretle de açık, samimî ve gerçekle
re uygun tahminlere dayanan bütçeleri getirme
mek suretiyle bizleri bir emrivaki karşısında bı
rakan Hükümetleri bir intibaha, bir uyanmaya 
davet etmenizi istirham etmekteyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin, buyuru
nuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — ıŞiımıdi mi, daha sonra mı? 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Daha 
sonra. 

BAŞKAN — Çağınmı§ (bulunduğum için ıso-
ruyorum. 

Buyurun Sayın Bilgin. 

TURHAN BİLGİN '(Erzurum) — Muhte
rem arikadaşılar, tasarımın ıtiünıü hakkında söz 
almak nıiyetinde (değildim. Fakat 'benden önce 
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konuşan arkadaşımın hakikaten 'bir hakikin snli-
iati'mali olan beyanlarını dinledikten sonra siz
lere hitabı Ikenıdim için bir görev addettim. 

Muhterem arkadaşlarım, toplumun (malze
mesi .nasıl linsa.msa, ıbu Parlâmentonun malzeme-
si ide milletvekili ve senatördür. Bu arlkadaşla-
•rın asgari kendilerine düşen vazifeleri ifa et
im eısi lâzımıdır. 

Arlkadaşımıız evvelâ cılktı, (bu kürsüye bu 
önoeliık ve ivedilik müessesesine 'hücum etti. 
Ama Ibu öncelik ve ivedilik müessesesine hü
cum ederken Ikendisine düşen en basit bir vazi
feyi ifa ettmedi. Yani bir mebusun, bir ımillet-
vekilinin, (bir senatörün bu salona girenken elin-% 

deki 'gündemlide neler var, mevzu nedir, bunu 
tetkik etmesi lâzımıdır. Bunu dahi ifa etmedi. 
Balkın ımuıhıtereım arkadaşlarım, gündemlin 25, 
26 ve 27 inci sıralarımda bulunan bu maddele
rin dağııfema tarihi 2 . 1 . 1967 dir. Arkadaşımız 
daha önce; «Bu ıkanun bu (kadar mühim ise, 
milletvekillerinin bunu alıp tetkik etmeleri lâ
zımıdır, basılmadan, dağıtılmadan tasarının »ma
hiyeti haklkında malûmat sahibi olmadan biz 
nasıl hunıa (kalkar da ney veririz?» şeklinde be
yanda bulundular. Şimdi yine öyle inanıyorum 
ki, ve kaıtî olarak bu inancım değişmez ki, ar
kadaşımız Ibu tasarıların mıe olduğu hakkındaki 
malûmat sahibi değildir, mahiyeti nedir? Bunu 
okumamış. 2 . 1 . 1967 (tarihinden bugüne ka
dar dolaplarımızda befcliyen bu tasarıları alıp 
tetkik dahi etmemiş ve bu kürsüye çıktı, tümü 
hakkında görüşeceğim dedi ve tümü hakkında 
en ufak bir beyanda bulunmadı. Fa/kat arkada
şımız ; bu böyle gitraıez dedi. Tâbir ide bu. Haki
katen arkadaşlarım, hu şekildeki arkadaşları
mızın beyanı ile bu işler böyle gitmez. Bir mil
letvekili evvelâ gündemi oıkur, tasarıları alır 
okur, bunlara itiraz .edeceği noktalar varsa 
bunları söyler. Ama Türkiye'nin büyük ıstıra
bıdır mefhumlar, kelimeler üzerinde dururuz, 
rejim kelimesini .alırız, ağzımızda 'bir sakız gibi 
çiğneriz ve bu harcı âlem olmuş bir kelime 
olur. Radyolar söyler, isminden (bahseder arka
daşların ve ondan sonra 'vatan saıtbında 'birçok 
insanlar tereddüde (kapılır; «acaba ne var?» 
der. Hakikaten .arkadaşlarım, (kemdi tabiriyle 
söylüyorum, bu böyle gitmez arkadaşlar. Bir 
milletvekili vazifesini ifa .edenken, tenıkid eder
ken herşeyden evvel kendimlize terettübedoni 
yapmalk mecburiyetindeyiz. Bunu yapımadığı-

mız anıda şahsımız zedelenir, burada zedelenen, 
bugünkü vakada olduğu gibi, bugünkü hâdise
de olduğu 'gibi. Gündemi okumıyan, tasarılar 
halkkmda en ufak malûmat sahibi olmıyan bir 
arkadaşın çıkıp burada konuşması kendisimi ze
delediği gibi, işte hakikaten parlâmentonun 
itibarını da zedeler. Parlâmentomun itibarını ze
deletmem eık için (milletvekilimin asgari çalışılma
sı lâzım. Buna riayet etmiyen arkadaşın bura
ya 'çıkıp bir de haklılık içerisinde temlkidde bu
lunması, bizim Tanzimattan beri içelktiğimiz 
mefhumlar üzerimde, kelimeler üzerimde dur
ma hastalığının tipik bir misalidir. Bu böyle 
gitmez. 

Evet arkadaşlar, [kendisi arkadaşlara tavsi
ye ederken, bunun böyle ıgitmeımesi için, dolabı
nı .açsın, dolabından tasarıyı alsın, okusun, da
ğıtma tarihine balasın, 15 gün evvelinden dağı
tılan bu tasarı için böyle kalkıp da, «hiç ona-
lûmatımız yok» demetsin ve radyolarda bu be
yan verildiği takdirde, bu ifade yapıldığı tak
dirde bu milletvekilleri demek ki, gözü kapalı 
olarak, malûmat sahibi olmadan (kanunlara 
rey veriyorlar gibi, intiba yaratmayın. Bu gibi 
hâdiseler asıl parlâmentoyla zarar verir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU ( A d a n a ) — 
Söz istiyorum, Sayın Beis, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Kotmisıyon 
adına söz istemdi. 

Buyurun Sayın Akçal. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Peik muh
terem arkadaşlarım, saat 15 ite açılan Meclis, 
(kanaatimizce saat 16 ya kadar maalesef peik 
•öheımmiyetli olmıyan müzaıkerelerle vaktimi zi
yan (etmiştir. Üzerimde komıışımakta olduğunuz 
ımevzu aslında 200 000 liralık bir aktarmadan 
ibarettir, JsıtanJbul Teknik Ümipersitesinin ak
tarıma kanunudur. 

Muhterem arkadaşlarım, aktarmalar bütçe
min yüzde ikisini »geçmedikten sonra hiçbir 
memlekette bir tehlike ifade etırmezler. Türki
ye'deki her seme ©ördüğümüz şekildeki bütçe 
tatbikatında ise, biraz, da Muhasebe! Umumiye 
Kanununun bir 'neticesi olarak, % 2 misbetine 

yaklaşan şekillerde senelerden beri aktarma
lar yapılmaktadır. Bu sene bu nislbet % 1,5 ci
varımda kalmıştır. 
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Muhterem /arkadaşlarım, şimdi müsaade 
'ederseniz, biraz da görüşrneıkte bulunduğumuz 
Ikanun 'tasarlısına dönelim. Muayyen ıfasılların-
dan tasarruf edilerek, (tasarruf sağlanarak bi
rikmiş ve tevali etmiş bulunan bütçenin .geçen 
ıvte eski yıllar (karşılıksız borçları faslına, - Ke
mal Sarıilbrabiımoğlu arkadaşımızın gayet iyi 
bileeıekleri gibi, kendileri bütçede çalışmışlar
dır - öde,nelk (konuluyor. Bunlar nedir? Bunlar 
yine Mulhıasobel Umumiye Kanununa göne, kar
şılığı almasa dahi 'ödenecek bulunan öılüan taz
minatı, doğrum zaımımı ve saire gibi paralar 
karşılıklarıdır. Ne istiyor .muhterem arkadaşla
rımız, fbu 'müesseseleri hâlâ sürüne emmede bıra
kalım. Bunları ımı işitiyor acaba? Hiç ıtaıhmin et
miyorum 'muhterem arkadaşlar. Ve ıben, arka
daşımdan bilhassa rica edeceğim, bütçenin ak-
ıtarmaJlarının 'rejimle alâkasını bulma gayretle
rinden lütfen vazgeçsinler, işi biraz kanun 
çerçevesine soksunlar. Kanunda aktarma yapıl
ması icabeden fasıllarda söyliyecelkleri varsa 
(kendilerine mıemnuniyetle cevap vermeye hazı
rız. Fakat bahusus rica edeceğiz; gündem çoik 
Ikalalbalılktır. Esasen .gündemdeki kanunlara sı
ra ıgelmesi için hayli uğraştığımız bir devrede, 
kanun 'tasarılarının ımüzafcerıesine ayırdığımız 
•günlerin dahi suiisitiımalini bu kürsüde yapmı-
yalıim ve vaktimizi ziyan 'etmiyelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 

buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlarımdan, bundan sonra 
görüşecek hatip arkadaşların hepsinden bir 
rica bulunacağım. Bir usul meselesi mevzuu-
baıhis, o mesele Yüce Heyetin oylarıyla halle
dildi. Şimdi görüşmekte olduğumuz, İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunun
da bir aktarma mevzuudur. Binaenaleyh sa
yın hatiplerden istirham ediyorum, kendileri
ne resmen ihtarda bulunmaya hacet kalınmak
sızın bu konu içinde kalsınlar. 

Buyurunuz Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; Saym Turhan Bilgin 
arkadaşımız birtakım ithamlarda bulunmasa 
idi söz almıyacaktım ve eğer esas hakkında 
söz aldığı halde esasla hiçbir ilgisi olmıyan 
ve bana taarruzu mutazammm şekilde konuş
madaydı yine huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Senelerden beri bu kürsüde beni dinlemek lût-
funda bulunan arkadaşlar bilirler ki, inanma
dığım ve bildiğime de inanmadığım bir mevzuu 
burada konuşmam. Bunu, komisyonlarda bera
ber çalıştığım arkadaşlarım da gayet iyi bi
lirler. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şuyum, siz 
busunuz... Bunlar hepimizi küçültücü şeyler. 
Herkes ortadadır. Çalışmalarıyla, konuşmala
rıyla ve konuştuklarından da meseleleri takibet-
medikleri bellidir. Hele böyle karşısındakini 
itham edip, esas hakkında söz aldığın halele 
esasa dair bir kelime söylemeden bu kürsüden 
inersen, sana kimse itibar etmez. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen 
tenkid ettiğiniz bu hususa siz de katılmayınız. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde konuşunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Geldim, esasa geldim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın komisyon 
sözcüsü 2Ö0 bin Türk liralık bir aktarmadır, 
ehemmiyetli değildir, buyurdular. Lüksemburg 
Devletinden 300 bin dolar borç alan bir Dev
let için 200 bin lira hiç de az değildir. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Demagoji 
yapma. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Demagoji yapmıyorum, acı hakikatları ifa
de ediyorum. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, ben, konuş
mamın başında da söyledim, bu meselelerin 
prensibindeyim. (A. P. sıralarından «halledildi 
o» sesleri) Halledilmedi. Esasının yani aktar
ma tasarrufunun prensibinin aleyhindeyim. Büt
çeler açık ve samimî gelmelidir. Tahminler 
gerçeklere uygun olmalıdır. Birtakım kalem
lerde şişirmeler, birtakım kalemlerde noksan 
göstermeler, komisyonlarda ve Meclislerde 
bütçeyi şirin göstermek, rahat müdafaa et
mek suretiyle rahatça geçirmeler, ondan son
ra aktarmalar ve emrivakilerle de tasarrufları 
tesis etmelerinin karşısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teferruat mı
dır? Bu bir prensip meselesi değil midir? Yü
ce Meclisin hassasiyetle üzerinde durması gere
ken bir mesele değil midir? Sorarım, yüzlerce 
kanun tekliflerinden, Milletvekili arkadaşları
mın yaptıkları kanun tekliflerinden hangisi 
şu Meclisin şu kürsüsünden geçmek şansına sa-
hibolabilmiştir ? 
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EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sadede 
gel. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sadet içindeyim. Milletvekilleri çeşitli ba
haneler, ve şekiller altında kendi samimî kana-
atlarını- ifade etmek ve tenkid etmek imkânı
na kavuşmuş mudur? Bunun, yani milletvekil
lerinin kanaatlarını ifadeyi önliyen taktiklerden 
birisi de bu öncelik ve ivedilik suretiyle mese
leleri görüştürmeme arzusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, 25 nei sıradaki dâ
hil, bilcümle tasarılar, A dan Z ye kadar ta
rafımdan alınıp dosyası yapılmıştır. Tasarı
lar geldikçe bunları aldığımı da, gereğini yap
tığımı da göreceksiniz; çok da gördünüz. Ama, 
birinci öncelik ve ivedilik kararı verilmiş me
sele bahis konusu iken, bir milletvekilinden, 
25 nci sıradaki tasarı ve teklifi de bütün te-
ferruatiyle tetkik etmiş ve kürsüden müdafaa
ya hazır halde istemek hakkına da sahip de
ğilsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, iste... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, tek
rar istirham ediyorum, görüşülmekte olan tasa
rının tümü üzerinde mütalâanızı beyan ediniz. 
Bu mesele halledildi efendim. İtiraz ettiniz, 
Yüce Heyet kabul etmedi. 

KRMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, burada parlak 
söz edebiyat, şu bu yaparız. Tasarıları da geçi
ririz, teklifler de geçer. A>ma nefsimizden (baş
ka hiç kimseyi ^aldatanlayız. Bu 'böyle biline! 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz efen

dim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Bn-,-

kan, muhterem arkadaşlarım; 1966 yılı büt
çesine oy verirken, hepinizin malûmu olarak, 
kırmızı oy vermiştim. 

Bütçe Komisyonunda uzun zaman sizin 
adınıza vazife gören bir arkadasnız olarak 
daima hükümetlere, üniversitelere ve umum 
müdürlüklere 'bu maddeler getirilirken iyi hür 
hesap yapılarak getirilmesi tavsiye edilmişti. 
Fakat maalesef her devirde her sene bu 
böyle gelmektedir ve bundan sonra da gele
cektir. Bundan hiç tereddüdedilmcsin. Esa
sen dâva, burada bulunan ödeneklerin akta
rılması mevzuunda bâzı tasarruflar yapıla

bileceğini ifade eden gerekçesi mevcuttur. 
Yani 1966 yılı bütçesinin bâzı maddelerin
de tasarruflar' yapılmakta olabileceğini ifa
de ediyorlar. Düşününüz arkadaşlar, bu de
mektir ki, 1966 yılı bütçesi de veya daha ev
velki bütçeler de getirilirken, hehaplar daha 
dolgun olarak gösteriliyor. Ondan sonra 
bunlardan tasarruf yapılabileceği ifade edilerek 
bir aktarma mevzuu oluyor. Bir taraftan Hü
kümetin de haklı olduğu taraflar vardır. Geç
miş samanlarda tahakkuk etmiş (borçlar var
dır. Elbette ki, hangi devrin Hükümeti olursa 
olsun borçlu görülmesi mümkün değildir 
ve olmamalıdır. Böyle bir aktarma imkânını 
buldu, getirdi. Fakat bu getirmede benim 
tavsiyem şu ki, Sayın Hükümetten ve1 sözcü
lerden biihasas rica edeceğim; Bütçe Komis
yonunda ]5 dakika bir üyeyi konuşturup, 
bunlar iyi görüşülmeden, iyice yerlerine mon
te edilmeden, maddeler şişirilmiş bir şekil
de, bütçe şişirilmiş bir ekilde getiriliyor 
ve ondan sonra bunların yerinde sarf ed.il-
ımiycn kısımdan başka yerlere aktarmak su
retiyle, bunların bir formül olarak ortaya ko
nulmasına gayret ediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Millet Mec
lisi ve komisyonlar bu gibi haksız bütçe 
teklifleri getirilenlerle meşgul edilmesin. Aksi 
takdirde elbette ki Hükümet bir aktarma 
kanununu getirebilir ve bunu buradan geçir
mesi elbette makuldür ve doğrudur. Ama 
benim istirhamım şu ki, bu memlekette va
zife yapacak Hükümetin vatandaşlara veya 
her hangi hir 'teşekküle ^borçlu olmasını ıben 
de istemem. Ama bu borcun verilmesi için di
ğer maddelerden kısılarak, diğer kısımlar
dan kısılarak bunu buraya getirip bunu bura
dan böyle geçirmesi mümkün olmamalıdır. 
Yoksa sayın sözcü arkadaşımızın söylediği 
gibi, hiçbir mebus, Parlâmentoda bulunan mu
halif veya iktidar mebusları tahmin ederim 
ki, bu çocuk zammının verilmemesinde, emek
lilere- ait her hangi bir zammın verilme
mesinde veyahutta bir yolluğun, tahakkuk 
etmiş, memura vazife yaptırmışız, onun öde
neğinin verilmemesinde menfi rey vermez. 
'Ama asıl dâva, bu bütçe getirilirken, öyle 
bir şekilde getirilmeli ki, bu noktalar iyi he
saplanmalı, iyi bir bütçe getirilmeli, geli-
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rini giderini iyi hesaplamalı. Aksi takdirde 
her sene böyle br teklifle gelinecektir. Geç
mişte gelinmiştir, bugün de gelinmiştir, bun
dan sonra da gelineceğini tahmin ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyu
run. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, bahar ha
vasına rağmen Aktarma Kanununun bâzı mad
deleri hakkında birtakım görüşlerimi arz et
meme izninizi dilerim. 

Maalesef sözcü arkadaşlarımız konu üzerin
de görüşen Milletvekili arkadaşlarımızın ne yol
da hareket edeceklerini tâyin etmek yerine, 
savunmak durumunda oldukları tasarılar hak
kında bize bilgi verseler müzakereler hem kı
salır, hem de lüzumsuz mülâhazalara yer veril
memiş olurdu. 

Şimdi elimizdeki metinden anladığıma göre, 
13.140 ncı yayın .alımları ve giderleri madde
sinden 20 bin liralık bir tasarruf öngörülmüş
tür. Öte yandan 14.520 nci burs giderlerinden 
de 1.0 bin liralık bir tasarrufu öngörmüştür. 
Bu her iki madde de bir üniversitenin en temel 
faaliyetlerini kapsamaktadır. Buns gibi, yaym 
alım giderleri gibi, bir üniversitenin tasarruf 
•edebilmesi şöyle dursun; çok daha büyük tahsi
sat elde ederse daha geniş ölçüde hizmet göre
bileceği sahalardan tasarruf etmesi ve bunu da 
mazide yapılmış birtakım hataların tashihinde 
kullanması teklif edilmektedir. 

Şimdi rica ediyorum ilgili arkadaşlarımız
dan, bu maddede tasarruf edilen 20 bin lira
ya karşılık ne kadar ödenek vardı? Yayın alım
ları ve giderlerinden nasıl otup da tasarrufta 
bulunulabilmiştir ? Teknik Üniversitemizin ya
yın almaya ihtiyacı yok mudur? Bilebildiğim 
kadarı ile Dünyada hergün yüzlerce, binlerce 
değerli neşriyat olmaktadır. Bunları alma ye
rine burada nasıl tasarrufda bulunaibil-
miştir. Bunu öğrenmek istiyorum. Burs 
giderlerinden yapılan 10 bin lraralık ta
sarruf küçük bir miktar okluğu için üze
rinde fazla durmıyaeağım. Fakat bun
dan tasarruf etmek bir zihniyetin ifade
si olarak değerlidir. O da, demek ki, 
hu sahada hizmet görmek istiyen, yetişmek is-
tiyen birtakım insanlara sıkışıldığı zaman yar

dımdan sarfınazar edilebilecek demektir. Ka
naatim odur ki, hiçbir mugalâtaya imkân ver
meksizin bu tasarının getirdiği hakikat odur ki, 
üniversite en âcil ihtiyaçlarından tasarrufa 
mecbur veya memur edilmiştir. Bu yanlıştır. 
Başka fasıllardan tasarruf yapılabilirdi belki, 
bilemem çünkü üniversitenin idaresinden so
rumlu değilim. Fakat herhalde buralardan ta
sarruf edilmesi haksızdır, isabetsizdir. Hiç ol
mazsa bunu dolaylı olarak söylemiş olan ar
kadaşlarımıza sitem etmek yerine, bu tasarruf
ların nedenlerini Yüksek Meclise arz etmek 
daha isabetlidir, iktidar mesuliyeti ile de daha 
kabili telif bir davranıştır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurun Sa
yın Akçal, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanun tasarısı 15 gün evvel da
ğıtıldığı zaman bütün arkadaşlarımızın bunu 
okuduğu ve bildiği farzedilir. Burada ne Sayın 
Kodamanoğluna ben Komisyon sözcüsü olanak, 
hiç sual sormadan, ilk konuşmayı yaparak Ka
nunun sebeplerini izah etmeye meciburum, ne 
de kendileri bu kürsüye çıkıp da, kanun müza
kere edilmeden evvel beni izahat mecburiyeti
ne davet edebilirler. Ancak sual sordukları tak
dirde bu suallerin cevabını vermek benim va
zifemdir. Sual sormak da kendilerinin merakını 
tatmin, bakımından vazifeleridir tabiî. 

Muhterem arkadaşlar, bahsettiği hususlar, 
Üniversitenin kendi bütçesinin içinde kendisi
nin gösterdiği ve tasarruf ettiği kalemlerde 
yapılan tasarruflardır. Yine kendi bütçesi için
de diğer bir fasıla aktarmadır. Bu üniversitenin 
kendi gösıterdiğidir. Maliye Vekâleti yapmamış
tır, iktidar yapmamıştır, üniversite hazırla
mıştır. Yakacak alımlarından tasarruf edilmiş
tir, yani hizmet daha ucuza maledilmiştir. Ay
dınlatma giderlerinde 17 bin lira tasarruf edil
miş, hizmet daha ucuza görülmüştür. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ben 
yaym alım giderlerinden bahsettim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKOAL (Devamla) — Yaym 
alım giderleri de üniversitenin kendi lüzum 
gösterdiği madde ve fasıl içerisinde yapılmış
tır. Kendi teklifleridir, efendim. Yani tutup da 
bunu bir iktidar meselesi yapmaya lüzum yok. 
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Muhterem arkadaşım pekâlâ üniversiteler büt
çesinin müzakeresi sırasında sayın Üniversite 
rektörlerine bu suali sorabilirler ve cevabını 
da onlardan rahatlıkla alabilirler tahmin edi
yorum. Dolayısiylc, nıuhıatabolarak bu mesele
lerde üniversiteyi kabul etmelerini ben rica 
edeceğim. 

Yine aynı şekilde burs giderlerinden 10 
(bin liralık bir tasarruf öngörülmüştür, imtiha
nı herhalde kazanan talebelerin adedi az olsa 
gerek ki, bu fasılda bir miktar tasarruf sağ
lanabilmiştir. Bilmiyorum, zannediyorum arka
daşımın merak ettiği hususlar bunlardı. Esa
sen bu meraklarını Bütçe Komisyonunda da 
muhterem arkadaşımız giderme imkânını bula
biliyorlar. Kanunda izah edilecek başkaca bir 
husus kalmadı zannediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodaımanoğlu, 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — 6 kişi ko

nuştu, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, 6 kişi şimdi konuşmuş 

olacak, Iyodaman-oğlu'nun bu konuşması ile. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

sözcü arkadaşımızdan tasarı üz e riin.de görüşle
rini beyan eden milletvekiline kızma yerine, 
mümkün olduğu kadar tatmin edici cevaplar 
vermeye çalışmasını halisane rica ederim. Bu 
usule de uygundur. 

İkinci arz etmek istediğim nokta, ben bir 
yanlışın düzeltilmesini rica ettim; o da şu idi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun parça
ları Millet MecJıisi ve Senatoda sorumluluk Hü
kümetindir. Burada rektör ve rektörlük mesu
liyet taşıyan makam olarak muhatabımız değil
dir. İşte bu Anayasa gereğinden dolayıdır ki, 
bendeniz sorularımı Hükümete ve tasarıyı sa
vunmakla İçtüzüğe göre mükellef olan Encü
mene tevdi ettim. 

Arkadaşım buyuruyorlar ki, «Bu soruları 
burada soracağınıza Bütçe Encümeninde sor-
saydınız.» Eğer bu mantık revaçta olsaydı 
kanunları Bütçe Encümeninde görüşür, burada 
da sadece oylamasını yapardık. Hattâ bu pro
sedürün de manasızlığı bu şartlar altında belli 
olduğuna nazaran onu ela orada hallederdik. 

Rica ediyorum, Yüce Meclisin birtakım m'e-
seleleri istediği ölçüler içerisinde görüşmek yet
kisi vardır ve bunun takdiri de milletvekilinin 
yetkileri içindedir. Bendeniz bu soruları Millet 

Meclisi huzurunda sormak ve cevaplarını da 
zabıtlara tescil ettirmek ve kamu oyunun siyasi 
faaliyetlerimizi takibedebilmesini temin etmek 
makaadiylc burada sordum. Burada sordu
ğum için iyi ettiğime kaaniim. Cevap lütfetmek 
veya etmemek kendi bilecekleri bir iştir. Fa
kat, herhalde bir üniversite kendiliğinden çı
kıp, ben yayın almıyacağıım ben buns paraların
dan tasarruf yapacağım dese dahi buna ko
layca razı olmak kanaatimce kendisini halk 
için iktidarda olduğunu, halkın oyları ile ikti
dara 'geldiğini beyan eden bir parti için de ko
lay olmasa gerektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi, gel
miştir, 6 arkadaşımız konuşmuştur. Hükümet 
veya Komisyon tekrar söz almak istiyor mu? 
İstemiyor. Son söz milletvekilinlindir. Buyurun 
Sayın Oğuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Koda-
smanoğlu Komisyon Başkanı mıdır? Milletve
kilinden sonna son söz olur mu? 
. BAŞKAN — Sayın Ata öv, bu kadar heye
canlanmayın.. Mesele gayet basit. Bakın arz 
edeyim. Evvelâ Sarıibrahimıoğlu konuştu. Son
ra Turhan Bilgin arkadaşımız konuıştu, etti iki. 
Tekrar Sarıibrahimoğhı konuştu, etti üç. Ah
met Şener arkadaşımız konuştu, dört. Sayın 
Kodamanıoğlu birinci kez konuştu, boş. Tekrar 
Kodamanoğlu konuştu, (L Altı kişi konuştuk
tan sonra Yüce Heyete önerge geldiğini bil
diriyorum. Komisyon tekrar söz istemiyor. Fa
kat bugüne kadar yapılan tatbikat odur ki, 
İçtüzüğümüzün dipnotunda da vardır, Hükü
met veya Komisyon konuşmasa dâhi, son söz 
mill'etvekilinindir, tatbikatımız daima bu şekil
de. Bunun neresine itiraz ediyorsunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Nuri Kodaımanoğlu .arkadaşımızı milletve
kili olarak kabul etmiyor musunuz ki, son sözü 
Nazımi Oğuz Beye veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Aman beyefendi, istirham 
edeceğim, bu sözleriniz keşke zapta geçmemiş 
olsa Sayın Ataöv. Rica ediyorum, istirham edi
yorum, yapılan işlemde bir usulsüzlük yoktur. 
Altı milletvekili konuşur, elbette milletvekili
dir. Ondan sonra yedinci olarak yine millet
vekili konuşur ve komisyon ve Hükümet konuş
masa dahi son söz milletvekilinindir. Uyguladı
ğımız usul bu, istirham ederim. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, usul hakkın/da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendini müsaade edin, hatip 
konuşsun son söz onundur. 

NAZMI OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yanlış tatbi
kat yapılıyor, bunu önlemek için usul hakkında 
söz istiyorum, Sayın Başkan, siz yanlış olarak 
hatibe söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
size söz vereceğim, vereceğim ama hatibi kür
süden inıdiremem efendim. Son söz onundur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müsaade 
•edin arz edeyim efendim, yanlış tatbikat yapı
lıyor. Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi neresinde usulsüz
lük, istirham ediyorum. Eica ediyorum, arz 
edeceğim, altı arkadaşımız konuştu. Komisyonu 
saymayınız altı kişi içinde, 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Arz edeceğim 
müsaade ©derseniz? 

lâzımdır. Aksi takdirde 6 kişi konuştuğu için ki
fayet önergesinin yedinci kişiden sonra tatbik 
mevkiine konulacağı zuhur ediyor ki, bu da 
İçtüzüğün Riyaset tarafından çiğnenmiş ol
masını in'taceder. Saym Başkandan rica edi
yorum, Hükümet veya Komisyon konuşmadığı 
için 6 kişi konuştuktan sonra verilen kifayet 
takriri muameleye konsun ve böyle bir teamül 
ihdas edilmesin. Sayın Oğuz arkadaşımdan da 
özür dilerim, kendilerinin konuşlmaması için söz 
almış değilim. İçtüzüğün tam tatbiki için be
yanda bulunuyorum. Öbür maddede beyan ve 
kanaatlerini lütfetsinler. Saym Başkandan da 
bu usule riayet etmesini hassaten istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, meseleyi, teknik yar
dımcı arkadaşlarla mütalâa ettik. Saym İhsan 
Ataöv haklıdırlar. Başkanlık Divanı yanlış 
bir tatbikat yaptı. Özür dilerim. (Alkışlar.) 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Görüşmelerin kifayetini saygılarımla arz 

ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1966 yıllı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden 
200 018 lira düşülerek (A/3) işaretli cetvelin 
36.000 (Borç ödemeleri) bölümünde yeniden açı
lan 36.350 (Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları «bu ödenekten harcanmıyan kısmını 
ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.») maddesine olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN —- Ekli cetvelleri okuyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Saym Nazmi Oğuz, bir usul 
meselesi bahis konusu olduğu için esasa takad
düm ediyor efendim. Sizden istirham edeceğim. 
Buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, mesele bir arka
daşımın konuşup konuşmaması meselesi değil
dir. Öteden beri Meclislimizde şöyle bir taam-
ımül vardır: 6 kişi konuşduktan sonra Hükümet 
veya Komisyon söz alırsa, kifayet önergesi gel
miş olmasına rağmen «son söz Milletvekilinin-
dir» usulüne uyularak, sırada bulunan bir mil
letvekiline söz verilir. Fa'kat 6 kişi konuştuk
tan sonra, Hükümet veya Komisyon söz almaz
sa kifayet takriri okunur ve kifayet takriri 
aleyhinde söz verilir. Şimdi «son söz ımillet-
vekilinindir» düsturunu ioadederek bir millet
vekilinden sonra son sözü yeni bir milletveki
line vermek suretiyle bir usulün ihdas edildiği 
kanısındayım. Beş senedir bu Parlâmentonun 
bütün usul müzakerelerini takilbederim. Ko
misyon sözcüsü veya Hükümıet konuştuktan 
sonra son söz milletvekiline verilir, düsturu 
tatbik edilir. Milletvekili konuştuktan sonra 
son söz milletvekilinindir diye bir usul ilk defa 
kuruluyor. Böyle bir teamülün kurulmaması 

— W — 
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Rektörlük 
(A/ l ) 

Bölüm Düşülen 
Lira , 

13.000 Yönetim giderleri 127 312 

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

14.000 Hizmet giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 095 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Maden Fakültesi 
(A/ l ) 

15.000 Kurum giderleri 611 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan cetvelleriyle bir
likte tekrar oyunuza sunuyorum:. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz:. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen'ler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz: 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen? 

Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
bu'l edilmiştir. 

Tasarının hümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen?... 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde mi? 
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Lehinde. 

BAŞKAN — Lehte tümü üzerinde buyu
run Sayın Oğuz. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, daha evvel imkân olsaydı kanaati

mi arz edecektim. Bir başka yoldan yine hu
zurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe mevzuunda 
aktarma bir gelenektir. İlgili üniversite bu ta
sarrufu cihetteki kendi şartlarına göre sağla
mış ve bugün başka maksatlar için aktarma 
talebindedir. Hiç şüphesiz bu tasarruf sağla
nırken bugünkü aktarma hedef tutulmuş de
ğildir. Üniversiteyi bu yolda ben tenzih ederim. 
Binaenaleyh, 200 000 lira mâna bakımından bü
yük de olabilir. Ama 2 milyon dâhi olsaydı eğer 
mevzuata uygun ise bu aktarma yapılır, bir 
gelenektir ve komisyon sözcüsünün de ifade et
tiği gibi; % 2 yi de geçmemiş olmak şartiyle. 

Binaenaleyh, arkadaşlarımdan özür dilerim, 
aktarma yerindedir, lâzımdır. Nitekim Yüce 
Meclis kabul etmiştir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen bulunmadı

ğına göre tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

2. —• Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senato
su 1/700) (Millet Meclisi S. Sayısı : 180; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 870) (1) 

BAŞKAN —• Şimdi, gündemin 26 ncı sıra
sında yer alan Ankara Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının bütün maddelere tak-
dimen görüşülmesi ile ilgili Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanının önergesini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Ankara Üniversitesi 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın, önemine binaen öncelikle ve takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

(1) 180 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var 
mı?... Yoktur. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı (Eği
tim Fakültesi) adı altında yeniden açılan ter
tiplerine 190 000 lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

BAŞKAN — Ekli cetvelleri okutuyorum. 

[11 SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

12.000 Personel giderleri 160 850 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiş
tir. . 

13.000 Yönetim giderleri 23 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 

35.000 Süvsyal transferler 1 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi o'kunan cetvelleri ile birlikte tek
rar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maiddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele ili-
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şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

Üçüncü m'ad'deyi dkütuyoruım: 
MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 (Özel gelirler) bölümünün 72.400 (Ge
çen yıldan devreden nalkit maddesine (190 000) 
lira eklenmiştir. 

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

Döndürcü maddeyi okutuyorum: 
(MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği

tim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul etilenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen var mı efendim? Bulunmadığına göre ta
sarı açık oyunuza sunulacak ve kutular sıralar 
arasırida dol artırılacaktır. 

3. -••- 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvelerde değişiklik ya-
puması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/698) (Millet Meclisi S, Sayısı : 181; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 872) (1) 

BAŞKAN —- Gündemin 27 nci sırasında yer 
alan 1966 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı cetvelljerde 
değişiklik yapılması h'a/kkınidaki kanun tasa
rısının bütün maddelere tatodimen görüşülme
si ile ilgili Bütçe Karıma Komisyonu Başkanı
nın önergesini okutuyorum: 

(1) 181 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna. 
eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan, 1966 yılı Bütçe Kanu

ninle bağlı (A/1), (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun. tasariHiırn, önemine binaen öncelikle ve 
takdim en görüşülmesini ara ve teklif öderim. 

. Ivaraıa Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü ürerinde söz istiyen var mı 
efendim? Bulunmadığına göre maddelere ge-
ciİmo::!*n'i oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ka'bnl •etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1D63 yılı Bütoo Kanımuna lağlı (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerle değişiklik 

yapn'ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 19G6 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tcıO'pleri ara
sı nida 3 245 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum efen
dim. 

[1] SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Bölüm 

12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Coütü giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Eklenen 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 45 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

D: şişi eri Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 2 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderleri 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 140 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 165 000 

Eklenen 
Lira 

50 000 

Düşülen 
Lira 

40 000 

10 000 

Bölüm 

21.000 

Bölüm 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir 

(A/2) 

Dışişleri Bakanlığı 

Etüt ve proje giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

Düşülen 
Lira 

250 0CO 

Eklenen 
Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük 'Ona
rım giderleri 250 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tiniydiler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmal
ına] ar 2 000 000 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

33.000 İktisadi transferler 250 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi okunan ilişik cetvelleri ile birlik
te tekrar oylarmza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ctmiymler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 196G yılı Bütçe Kanununa 

ba<>'b. (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerinden 135 000 lira dü
şülerek (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
ilişik (3) sayılı cetvelde yazdı yeniden açılan 
tertiplerine olağanüstü ödenek olarak aktarıl
mış t' r. 

BAŞKAN — İlişik, cetvel eri okutuyorum. 

[2] SAYILI CETVEL 
Düşülen 

Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

85 000 

Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

' [3] SAYILI CETVEL 

Bölüm 

50 000 

Eklenen 
Lira 

(A/ l ) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

12.000 Personel giderleri 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 
Başbakanl "ik 

23.000 M'a'kina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 85 000 

Kabul edenler... 
Kabul odilmiş-

BAŞKAN -
Etmiycnler. 
tir. 

İkinci maddeyi okunan cetvel]eriyle 'birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 19GG yılı Bütçe Kanununa 
')ağh (A/ l ) ve (A/3) İşaretli ç e t e l e r i n ilişik 
(4) sayılı cetvelde yazdı tertiplerine 9 G78 000 
lira ok ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — İlişik cetveleri okutuyorum. 

[4] SAYILI CETVEL 

Bölüm 

(A/1) 
Adalet Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 

Diklenen 
Lira 

4 500 000 

Kabul edenler... 
Kabul ed'ilmis-

BAŞKAN-
Etmiycnlcr. 
tir. 

(A/3) 
Dışişleri Ba/kanlığı 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

3 995 000 
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Maliye Bakanlığı 
34.000 Malî transferler 1 183 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

E't'miyeni er... Kalbul edilmiş
tir. 

Üçüncü maddeyi okunan ve ekli bulunan 
cetveliyle birlikte oyunuza -sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul ıddiknıişitir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı 'tarihinde 
yürürlüğe! girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen bulunmadığına göre, tasarı açık oylarını
za sunulacaktır. Kutular sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv* ün, 
gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personele veri
lecek ek ücret kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/166) (S. Sayısı : 
111) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Millî Eğitim 
Bakanının, bu teklifin öncelik ve diğer maddele
re takdimon görüşülmesine dair bir önergeleri 
var, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler bö

lümünün 11 nci sıra numarasında kayıtlı «Oece 
öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmenler 
ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek üc
ret» hakkındaki kanun teklifinin öncelikle ve di
ğer işlere takdim'en görüşülmesini, işin önemine 
binaen arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

(1) 111 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış
tır. Aradan 48 saat geçmiş bulunuyor. Tasarının 
tümü üzerinde söz istiyen var mı efendim? 

Sayın Hükümet ve teklifi savunacak komis
yonun da yerlerini almasını rica ederim. Tasarı
nın tümü üzerinde söz istiyen arkadaşlarımızdan 
evvelce isimlerini yazdırmış bulunan Sayın Ali 
Rıza Çetincr ve Sayın Fahri Uğrasızoğlu'dur. 

Sayın Ali Rıza Çetiner buyurun. 
ALÎ RIZA OETİNER (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu kanun teklifi yapılalıdan 
bu yana epeyce zaman geçmiştir. Çok şükür bu
gün huzurunuza gelmiş bulunuyor. Cidden mem
leketin büyük ihtiyacı olan teknik elemanı yetiş
tiren bu üniversitenin akşam öğretimi yapan gö
revlileri gereği kadar hizmet edebilmek için bu 
kanun teklifini beklemekte idiler. Öğrenciler de 
bu kanun teklifi ile öğretim üyelerinin maddeten 
tatmin edilmesi sayesinde daha geniş mikyasta 
öğrenme imkânına sahibolacaklardır. Kanun tek
lifi yerinde yapılmıştır, çok olumlu bir teklif
tir. İnşaallah bütün arkadaşların oyları ile ger
çekleşecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki 
oturumlarda hatırlayacaksınız, Eğitim Fakülte
sinin kuruluş kanunu teklifi görüşüldü ve kabul 
edildi. Bu teklifi sayın arkadaşımız Nihat Akav 
Bey getirmişti. Geçen sene Dil ve Tarih - Coğ
rafya, Fakültesinde gece öğretimi yapan öğretim 
üyelerine verilecek ders ücretleri ile ilgili bir 
kanun teklifi görüşüldü, bu kanun teklifini de 
Sayın İhsan Ataöv arkadaşımız getirmişti ve 
teklif kanunlaştı. Gündemde geçen oturumda gö
rüşülmesine karar verdiğiniz Eskişehir İktisadi 
ve Ticari İlimleri Akademisini de içine alan ve 
diğer bütün akademileri toptan gece öğretimine 
kavuşturan bir kanun teklifi de görüşülmek üzere 
idi. Ve bu gündemde de mevcuttur. 

Şimdi birinci defa görüşülecek işler meya-
nında yer alan, akşam teknik okulunda gece 
öğretimi yapan öğretim üyelerine ek ders ücreti 
verilmesiyle ilgili kanun teklifi yine Sayın An
talya ibresi İhsan Ataöv arkadaşımızın teklifi 
olarak huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bundan 
sonra beklenebilir ki, yarın ve yarını takibeden 
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günlerde, Hukuk Fakültesinde akşam öğretimi 
yapan öğretim üyeleri için bir kanun teklifi, Si
yasal Bilgiler için bir kanun teklifi, teknik okul
lar için bir kanun teklifi, eğitim enstitüleri için 
bir kanun teklifi ve böylece pek çok kanun tek
lifi üyeler tarafından hazırlanarak huzurunuza 
getirilecektir. Takdir buyuruyorsunuz ki, bunlar 
komisyonlarda enine boyuna görüşülmekte, tar
tışılmakta ve huzurunuza geldiği zaman da yine 
görüşme konusu olmaktadır ve Yüce Meclisi de 
ta'biatiyle kanunun mahiyetine göre meşgul et
mektedir. Bu takdirde Yüksek Meclisinize Türki
ye'de mevcut eğitim kurumları adedi kadar ka
nun teklifi gelecek olursa arkadaşlarım, bu, ka
nun tekniğine pek uygun düşmez. Zamanı kul
lanma bakımından da pek doğru olmıyan bir tu
tum olur. Bu takdirde Millî Eğitim Bakanlığı bi
riken ihtiyaçları, biriken problemleri daha önce
den sezmek suretiyle topluca bütün fakülteleri 
ve yüksek okulları içine alan bir kanun teklifi 
getirse ve bunları bir çırpıda buradan çıkarsak, 
komisyonlardan geçirsek, eğitim alanı için daha 
hayırlı bir hizmet yapmış olmaz mıyız? Elbette 
bu daha faydalı bir yoldur. Benim samimî kanaat 
ve görüşüm odur ki, millî eğitim hizmetleri git
tikçe çoğalmaktadır, Millî Eğitimle ilgili prob
lemler gittikçe çoğalmaktadır. Bu problemlerin 
mahiyetini önceden sezip tedbir almak lâzımdır. 

Bugün müzmin hale gelmiş olan veya gelme 
istidadı gösteren bâzı problemler vardır ki, Yük
sek Heyetinizi düşündürmek mecburiyetindedir. 
Bunlardan birisi teknikerler problemidir, bunlar
dan birisi eğitim enstitülerini ilgilendiren bir 
problemdir. Bu görünüşü ile öğretim kurumları
mızın bir kısmı «kaynayan kazan» halindedir. 
Onun için ben Millî Eğitim Bakanlığından şu ri
cada bulunacağım; meseleleri biran evvel çözmek 
için geç kalmıyalım. Meseleler, olaylar zuhur 
ettikten sonra tedbirler düşünmek tarafına git
mektense bunları daha önceden ele almak sure
tiyle ve daha radikal tedbirlerle bunları halletme 
yoluna gidelim. Bunlar aiksi takdirde büyük sos
yal meseleler doğurmaktadır, doğurmak istida-
dmdadır. Bu ^bakırcıdan Türk Millî Eğitimini bir
an evvel gerçekleştirmek, rasyonel yolu, tedbir
leri biran önce almakla kendini gösterir. Binaen
aleyh, bu durum karşısında huzurunuza gelmiş 
olan kanun teklifi tamamen ihtiyaca cevap veren 
bir kanun teklifidir. Arkadaşımın da biraz evvel 
temas buyurdukları gibi kaibul edilmesi faydalıdır. 

Ancak devamlı şekilde (böyle kanunlarla komisyon
ların ve Meclislerin meşgul olması dışında ayrıca 
birbirinden farklı kanunlar çıkarmak gibi du
rumlar da hasıl olur ki, bu bazan eşitlik, bazan 
adalet prensibine aykırı olabilir. Bu 'bakımdan 
ben tekrar rica ediyorum. Meseleleri önceden sez
mek yoluna gidilmeli, tedbirler almak yoluna 
gidilmelidir ve hâdiselerin büyümemesi için 
gereiMi teldfbirilerıi zıaımıaniında ala'llum. Bu talkdir-
de eğitimin ihtiyaçlarını biran evvel halletmiş 
oluruz. Teşeklkür ederdim. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Bohça. 
Muhterem arlkadaışilamıım, biraz elvvel görü-

şülmıöslini 'bitirdiğimiz üç 'kanun tasarlısının açılk 
oyil'amıa işlemi devam etmektedir! Kutular Baş-
ikanlı'k Divanı önünde 'bulunuyor. Oylarını 
kullanmı/yan arkadaşlar varsa 'kulUansınlar. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamionu) — 
Muhterem arkadaşlar, her sene ders yılı başında 
tekrarlanan bir talblıo mevcut; üniversitelerimiz, 
yüksek okullarımız imtihanla talebe alırlar ve ço
cuklarımızın, gençlerimizin bir kılsmı kapıdan 
içeri girer bir kısmı kapının dışında kalır. Şüp
hesiz okumak istiyen bir gence, sen okumaktan 
vazgeç, dur diyemeyiz. Okuma arzusu gibi, tah
sil etme arzusu gibi mukaddes, muteber bir arzuyu 
kökünden yıkmaya, onu frenlemeye çalışmak bi
zim yapabileceğimiz bir iş değildir-. Kapıları aç
mak mecburiyetindeyiz; hem de öylesine açmak 
mecburiyetindeyiz ki, istiyen genç istediği sahada, 
arzu ettiği sahada tahsilini yapmak imkânını bu
labilsin. Tesadüflerin kendisine açmış olduğu ka
pıdan içeri girmek mecburiyetinde kalmasın. 

Şunu unutmııyalım ki, insan sevmediği, benim
semediği, arzu etmediği üzerinde şevkle çalış
madığı bir sahada muvaffak olamaz. Gençleri
mizin muvaffak olmasını istiyorsak yapacağımız 
iş, onları arzu ettikleri sahada tahsil edebilme 
imkânına kavuşturmaktır, öyle ise ne yapalım? 
Bütün üniversitelerimiz, bütün yüksek mektep
lerimiz kapılarını gençlerimize açsalar acaba 
bütün dâvalar halledilecek mi? Yani mevcut mü
esseselerimiz gençlerimize kâfi gelecek mi? Buna 
da müspet bir cevap vermeniz maalesef mümkün 
değil. Öyle ise bâzı tedbirler almak mecburiyetin-
deyite. Neler? Gençlerimiz arzu ettikleri sahada 
nasıl tahsil görebilirler, bu imkânlar neler olabi
lir? İlk hatıra gelen şüphesiz yeni üniversiteler, 
yeni yüksek mektepler açmaktır. İkinci hatmini' 
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za gelen, mevcut üniversiteleri ve yüksek mek
tepleri tevsii etmek, genişletmok, daha çok talebe 
alabilecek hale getirmektir. Üçüncüsü, çift ted
risata imkân vermek. Dödüncüsü de gece tedri
satını imkân dâhiline sokmaktır. Bunlardan ilk 
ikisi yâni yeni üniversiteler açmak ve mevcut 
üniversiteleri tevsii etmek uzun vadeli işlerdir, 
bir anda yapılabilecek, halledilebilecek işler de
ğildir. Öyle ise, şu anda dâvayı derhal halletme 
j^oluna gidebilmek için elimizde iki çare bulunu
yor : Birisi çift tedrisat yoluna gitmek, ikincisi 
de gece tedrisatına imkân hazırlamak. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nokta üzerinde 
hassasiyetle durmak mecburiyetindeyiz. Gençlere 
bütün kapıları açmak mecburiyetinde olduğumuz 
•gibi üniversitelerin çift tedrisat yapmalarına, 
gece tedrisatı yapmalarına da kapıları açmak 
•mecburiyetindeyiz. Geçen sene Dil - Traih ve Coğ
rafya Fakültesinde gece tedrisatı yapabilmek için 
bir kanun ka'bul ettik, Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi için bir kanun. Bu sene İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademilerinin gece tedrisatı 
yapabilmesi için bir kanun teklifi Maarif En
cümeninden geçmiş, huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. İktisadi ve Ticari İlimler Akademile
rinin gece tedrisatı yapabilmelerini temin mak-
sadiyle hazırlanan bu kanunun Maarif Encü-
menindeki müzakeresi sırasında da fikirlerimi 
ortaya koymuştum. Münferit teşebbüslerle dâ
vaları halletmeye imkân yoktur. Muhterem 
arkadaşımız Fahri Uğrasızoğlu'nun biraz önce 
ifade ettiği gibi dâvayı bir bütün halinde ele 
almak mecburiyetindeyiz. Bunu arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi sadece filân veya falan fakül
te gece tedrisatı yapahilir, bunu önceden se
zip tedbirini alalım, şeklinde bir düşünce ile 
ortaya koymuyorum. Bütün hali ile bütün üni
versitelerimizin, fakültelerimizin, yüksek mek
teplerimizin hepsinde gece tedrisatına karar 
verildiği takdirde yapılacak işleri, ödenecek 
ücreti tesbit eden umumi mahiyette bir kanun 
getirelim ve bunu Meclisten geçirelim ve her 
hangi bir fakülte veya üniversite veya yüksek 
mektep gece tedrisatına karar verildiği an 
elinde kanun hazır bulunsun ve o kanuna is
tinaden derhal faaliyete geçebilsin. Biraz ön
ce işaret ettiğim gibi bu suretle üniversite ve 
yüksek mekteplere gece tedrisatı için de kapı
ları açmış olacağız. Biz kapıları açalım ki, on

dan sonra muhterem üniversitelerimizden ve 
yüksek mekteplerimizden ricada bulunmaya 
hakkımız olsun. İşte kapı, açık, buyurun bu 
kapıdan geçin, gençlerimizi sokakta bırakma
yın, diyebilelim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
Bu kanunun kabul edilmesini dâvanın gecik
memesi bakımından da bilhassa lüzumlu gördü
ğümü sözlerime ilâve - etmeyi vazife bilirim. 
Hürmetler. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 
buyurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, birkaç saat içinde, 
hattâ iki saat gibi kısa zaman içinde dört ta
ne öncelik ve ivediliği kabul etmenin mutlu
luğu içinde olduğunuz kanısındayım. Bunu 
böylece işaret ettikten sonra esasa geçmek iste
rim. 

. Sayın İhsan Ataöv arkadaşımız hakikaten 
çok büyük bir dâvanın bir kenarından, bir kıyı
sından da olsa, tutmak lüzumunu hissetmiş, 
kendilerini tebrik ederim. Hiç değilse büyük 
bir memleket meselesini şu kürsüde konuşmak 
imkânını vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette ki arkada
şımın niyeti halisanedir, bir ölçü içinde de 
olsa bugünkü şartlar muvacehesinde faydalı 
olabileceği zannmdayım. Bu çerçeve dâhilinde 
teklifin karşısında değilim. Ancak mesele, 
biraz evvel saygı değer arkadaşlarımın da kıs
men dokundukları üzere, böyle münferit tek
lifler, iyi niyetli teşebbüslerle halledilemiyecek 
kadar büyüktür. Her gün biraz daha bir dev 
gibi büyümekte, her geçen gün, her geçirilen 
gün millet geleceği için sakıncalı durumlar 
yaratmaktadır. Çünkü milletin geleceği ile, 
gcnçliğiylc ilgilidir. G-ençlik bugün maalesef 
yetişmemektedir, yetişememektedir, bu imkân
lar kendisine cemiyet tarafından verilememek
tedir. Bu, veliler için de, sonsuz ıstırapların 
menşei olmaktadır. Hani ben söylesem kızardı 
arkadaşlar, yine mi rejim falan filân diye, fo
kur fokur kaynıyor, dedi arkadaş. Gerçi Tür
kiye'de kaynamıyan kazanlar da çok ama, ha
kikaten arkadaşımın dediği gibi, maarif cami
ası kaynıyor, haklı olarak kaynıyor. Ama 
diyeceksiniz hani, bir senelik iktidar mı bu
nun kabahatlisi? Mühim olan bu değil arka
daşlar. Mühim olan şu iktidar, bu iktidar ka-
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bahatli; bu değil. Mühim olan, şu anda teşhis 
ettiğimiz dertler üzerine memleketin bilcümle 
imkânlariyle eğilebiliyor muyuz, eğilemiyor 
muyuz? Bu niyetin, bu arzunun, bu azmin 
içinde miyiz, değil miyiz? Mühim olan bu. 
Acı ile ifade etmek isterim ben şahsan, böyle 
bir arzunun, iştiyakın, kararın, azmin için
de bulunduğumuz kanısında değilim ve üzün
tüm de bundan gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada her halde 
maarifç.i olduğunu zannettiğim arkadaşlarım, 
gece üniversitesinden, gece okumalarından, 
çift tedrisattan falan bahsettiler. Hakikaten 
zaruretler, bıizan memnu olan şeyleri mubah 
kılar, bazan zaruri olan yani, son derece mus-
tar olan durumlarda fevkalâde tedbirlere git
mek belki lâzımdır. Ama çift tedrisat gibi, ge
ce tedrisatı gibi, yani aynı hocalar tarafından 
yürütülen, hem gece, hem gündüz ders ver
mek durumunda bırakılan hocalar tarafından 
yürütülen tedrisatın akademik kariyer temin 
eden ve o yolda diploma veren üniversiteler 
ve yüksek okullar için en azından ideal bir yol 
olmadığı kanısındayım. Bu, böyle bilinmelidir. 
Gündüz ders verecektir, gece ders verecektir, 
deneylerde bulunacaktır. Fazladan bu âlimdir, 
doktordur, tetkiklerde ve totobbularda bulu
nacak, dünyanın yeni gelişmelerine ayak uy
duracaktır. Rica ederim arkadaşlar, verimli 
ve faydalı şekilde tetebbu yapabilir mi, de
neyler yapaıbilir- mi, yeni icatlar yapabilir mi 
ve modern dünyanın ve modern ilmin dinamiz
mini aşılıyabilir mi, bilgisini verebilir mi bir 
hoca? Ben bunu beşer takatinin üstünde bir 
görev kabul ediyorum ve ne derece vatanper
ver ve gayretli olursa olsun hiçbir ilim ada
mından da böyle bir fedakârlığın beklenmesinin 
doğru olduğu kanısında değilim. 

Gece üniversitesi... Mümkündür. Ama gün
düz ders veren hocalara, fazladan ilâve yük 
olarak verilmemek kaydiyle, yeni hocalar ma
rifetiyle aynı binadan, aynı lâboratuvar mal
zemesinden faydalanmak suretiyle yürütülmesi 
her halde faydalı olur. 

Çift tedrisat... Bugün liselerde, ortaokul
larda ve ilkokullarda çift tedrisat, üçlü ted
risat, bazan dörtlü tedrisat, maalesef millî 
eğitimin bir kanseri halinde, devam etmek
tedir arkadaşlar ve çocuklar yetişememektedir. 

Bugün üniversite imtihanlarında sapır sapır 
dökülmelerinin sebebi, büyük ölçüde bu, çif
te veya birkaçh tedrisat usulünün oldum olası 
tatbik edilegelmesidir. Bunda bir-ölçü de öğret
menlerin normal maaşlarıyla geçinme imkân
larından mahrum olmasının ve bu sebeple de 
ikili, üçlü öğretime teşne görünmelerinin ve bu
na mecburiyet duymalarının da rolü olduğu ka
nısındayım. 

Muhterem arkadaşlar, şu halde dertler bun
lar olduğuna göre yapılacak iş, süratle öğret
menleri sadece vatan, millet, memleket, nu-
tuklariyle vazifeye devama zorlanııyalım, on
lara namuskâr bir öğretmenin geçinebileceği 
ölçüde para verelim, kitap verelim, imkânlar
la teçhiz edelim, onlardan normal görev isti-
yclim, insanüstü gayret değil. O takdirde ha
kikaten yetişecektir, talebelerimiz, gençlerimiz. 
Yarınından da emniyetle bahsedeceğiz ve ümit 
bekliyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin ku
rulduğundan bu yana Ankara, İzmir, Erzurum 
üniversiteleri kurulmuş ve maalesef bunlardan 
İzmir, Ankara üniversiteleri hariç, diğerleri 
süratli bir gelişme şansına sahibolamamıştır 
ama, ümitler kırılmamalıdır. Ankara'da biz 
tahsilde bulunduğumuz zamanlar, ki uzak bir 
mazi değildir, üniversite emekleme halinde idi. 
Bugün a§ağı - yukarı tam teşekküllü hale gel
miş ve hattâ iki tane tıp fakültesine sahibol-
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversiteler süratle 
gelişmez, ama bugün temelini atmaz, 20 sene bek
lersek, 20 sene sonra baş1 ar. İleri gitmiş mem
leketlerin hemen hepsinde üniversiteler, muayyen 
büyük şehirlerde toplanmamıştır. 19 bin mevcut
lu, 2G bin mevcutlu üniversiteler hemen hemen 
tarihe karışmış, bin, üçbin, bcşb'n mevcutlu ve 
memleketin muhtelif şehirlerine dağılmış, yayıl
mış üniversiteler revaçtadır. Bugün Türkiye'nin 
10, 15, 20 vilâyetinde süratle üniversite1 er açıla-
Ivlir, fakülteler kurulabilir ve kurulmalıdır. 
Bugün arkadaşlarım 1990 da merkez nüfusunun 
bir milyonu geçeceği, plâncılar tarafından, he
saba müstenit şekilde iddia edilen Adana'da ku
rulacak bir üniversite süratle gelişme şans-ıa sa-
hibolacaktır. Asgari bugün Ankara ve İstan
bul'daki Adanalı yüksek okul ve üniversite tale
besinin sayısı beş binin üzerindedir. Bir üniver
siteyi besliyccek kadar bugün taşrada Adanalı 
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talebe vardır. Diyarbakır, Konya ve çeşitli 
memleket bölgelerine bunları dağıtmak zorunda
yız. Bölgeler arasında, bir adaletli, sosyal ve ik
tisadi kalkınma dengesini kurmayı öngören plâ
nımızın emri de budur ve bugüne kadar, maal
esef ihmal edilegelmiştir. Bu bir ihmaldir ve 
bu ihmal plânın da emirleri açık şekilde belli 
olduktan, memleket gerçekleri de hepimiz 
tarafından ayan beyan görülüp, plân tasarısiylc 
burada kanunlaştı rıl diktan sonra bu ihmale de
vam bir kasıt mahiyetini taşıyacak, müstakbel 
nesiller tarafından affedilmiyecektir, arkadaşlar. 

Biz zaruri hallerde başvurulması belki mec
buri olan; belki hoş görülebilecek olan çift ted
risat, gece tedrisatı .gilbi yolları tasviye edeceği
mize, Hükümetlerimize süratle Türkiye'nin çe
şitli vilâj^etl erinde üniversiteler kurulmasını 
öngören tasarıları getirmelerini tavsiye edelim. 
Maarif Encümeninin saygıdeğer üyeleri, bende
niz ve 20 küsur arkadaşım tarafından teklif 
edilmiş bulunan Adana Üniversitesi kanun ta
sarısını ittifakla kabul etmiştir, Bütçe Plân 
Komisyonunun biraz sonra şu kanunu müdafaa 
edeceğini ümidettiğim Sözcüsü arkadaşım, ken
dilerinde bulunan, hattâ raportör tarafından 
raporu da müspet şekilde hazırlanmış bulunan 
kanun teklifini, süratle Yüksek Meclisinize arz 
ettiği takdirde, büyük bir memleket hizmeti yap
mış olacaklardır. Kendilerini, bu memleket hiz
metinin şerefine biran evvel nail olmak için, 
sabırsız görmek isterdim. 

Muhterem arkadaşlarım, Mesele gayet basit. 
Süratle Türkiye'nin 15, 20 vilâyetinde fakül
teler kurup, üniversitelerin temellerini atmak 
zorundayız bir; öğretmenleri ve öğretim üyele
rini, üniversite ve yüksek okullar öğretim üye
lerini maddeten ve manen tatmin etmek ve 
onları gerekli teminata kavuşturmak zorunda
yız; iki. Değerli elemanları ürkütüp, uzaklas
tırmamak zorundayız; üç. Fikir sahibi, akıl sa
hibi, kafasiyle düşünen, diliyle söyliyen, kale
miyle yazan insanları cezaya, belâya ıığratmıya-
lım. Ancak .verimli fikirler, verimli eserler. 
icatlar, ancak kaf asiyle düşünen, diliyle söyli
yen, eliyle yazabilecek kudreti kendisinde gö
ren idealist öğretmenlerin ve öğretim üyeleri
nin eserleri olabilir. Bunlar üzerinde de hassa
siyetle duralım ve Sayın Maarif Bakanı arka
daşımızı bilhassa uyaralım. 

Muhterem arkadaşlarım, son zamanlardaki 
hâdiseler de, Sayın Bakanın uyarılmaya ihtiyacı 
olduğunu maalesef ispat etmektedir. Bilvesile 
bunu da arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, binnetice geçici bir 
zaman için yürürlükte bırakılmak ve süratle ra
dikal tedbirlere gidilmek kaydı ile, bu teklifin 
lehinde rey vermek kararmdayım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Üç aktarma kanunu için yapılan 

açık oylama devam etmektedir. Lütfen oylarını 
kullanmıyan arkadaşlar Başkanlık Divanı önün
deki kutuya oylarını atsınlar. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarını, getirilmiş olan kanun teklifi gerçek 
bir ihtiyacı karşılamaktadır. Hor yıl onbinlerce 
gencimiz üniversitelere ve yüksek okullara gire
memenin, yahut da arzu ettikleri dallara gireme
menin ıstırabı içindedir. Bu kanun, bir tedbir 
olmak bakımından, yararlı bir kanundur. Yalnız 
bu kanunu ilk teklif şekliyle, son komisyonda 
almış olduğu son şekil arasında bir fark vardır 
ki, bu fark bendenizin işaret etmek istediğim 
noktayı göstermektedir. 

Kanun önce gece öğretimi yapan yüksek de
receli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görev
lendirilecek öğretmenler ile asistanlara, diye geti
rildiği halde Komisyonda, yerinde olarak şü
mullü, kapsamı genişletilmiş, gece öğretimi yapan 
yüksek dereceli akşam teknik okulları, yalnız İs
tanbul değil, bu statünün içine giren aynı va
ziyetteki bütün okulları içine almıştır ve doğru 
olmuştur. Aksi halde her şehirdeki, her yerde
ki, her okul için ayrı bir kanun getirmek gereke
cek ve bu kanun getirilinceye kadar da o bölge
lerde, o yerlerde ıstırap çekilecekti. 

Bendeniz bu noktada şunu söylemek istiyo
rum : Beş Yıllık Plânda gece öğretiminin 
konulmasına ufak bir hizmeti geçmiş arkada
şınızım. Beş yıldır da 'bu 'kürsüden her sene 
üniversiteye girem iyen lcr dolayrsiyle, elimiz
deki bina1!arın yani, milyonlara malolan, bu 
fakir milletin milyonlarına malolan üniver
site ve yüksek okul binalarının âzami bir 
randımanla kullanılmasını ve öğretim üyesi 
kadrolarını değiştirmek suretiyle, postalar ha
line getirmek suretiyle o binalardan müm
künse 24 saat istifade edilmesini teklif etmiş 
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bir arkadaşınızım. Şimdi bu yoldayız. Fa
kat bunlar parça parça gelmekte. Ben şunu 
teklif etmekteyim; bunları, gerek yüksek okul
lar için, gerekse bütün okullar için bir 
tek konu gece çalışan okullarda yüksek okul
larda, üniversitelerde ve saire de vazife ala
cakların statüsünü, alacakları ücreti göste
ren bir bütün kanun getirilmesi, hem Millî 
Eğitim Bakanlığına büyük bir ferahlık ve
recektir, hem de Yüce Meclisi aynı konuda 
mütaaddit defalar işgal etmiyecektir. Bu nok
tayı burada belirtmek isterim. Gerçekten ha
len mevcudolan 439 sayılı Kanuna göre 25 
lira saat başına ücret verilmesi tatbikatı ya
pılmakta idi. Şimdi bu kanun, «profesörlere 
gece saat başına yüz lira, doçent ve öğretmen
lere 70 lira, asistan ve erkek sanat ensti
tüsü öğretmenlerine 40 ar lira ücret veri
lir», kaydını getirmiştir, gayet yerinde ve doğ
rudur. Çünkü, bu kimseler gayet kalifiye ele
manlardır, hocalık niteliğini taşıyan seçkin 
elemanlardır ve üstelik gece çalışacaklar
dır. Gece çalışmanın 'bir fedakârlık oldu
ğunu kabul etmek gerektir, kanun teklifi 
de bunu kabul etmiştir, gayet yerinde ol
muştur. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir 
sakınca daha vardır. Biz teknik eleman ye
tiştirmek istiyoruz, fakat aynı zamanda bu 
elemanın kaliteli olmasını istiyoruz. 

Bir taraftan özel yüksek okullar, bir ta
raftan Devletin resmî yüksek okulları mev
cuttur. Bunlar arasında ister istemez bir rc-
kaıbet olacaktır, olmaktadır ve bu rekabet 
dolayısiyle de verilecek ders saati ücreti ye
rindedir. Çünkü, siz 100 lira vermezseniz, 
dışardaki bir özel yüksek okul 125 lirayı, 150 
lirayı rahatlıkla vermeye amadedir. Eğer biz 
burada bu vazifeyi alacak, hem gece çalı
şacak, hem de esas görevini yapacak olan 
öğretim üyelerine bir ölçü, bir dozaj tanımazsak, 
yani gecesinin, gündüzünün hesabını belli etmez
sek, kalitesiz eleman yetişmesine ve birisi kuvvet
lenirken, öbürkünün aksamasına da sebebiyet ve
rebiliriz. Şu noktadan söylüyorum; gerçi 4 ncü 
maddede «Bu okullarda görevlendirilecek öğret
menlerle, öğretim üyelerinin niteliği, görevlen
dirilme şekilleri ve bir öğretim üyesi tarafından 
okutulacak ders sayısı bir tüzükle belirtilir.» 
şeklinde, gayet iyi bir hüküm olmakla beraber, 
Parlâmento olarak görev başında bulunan Hü

kümetlere şunu söylemek istiyorum, bu işi yapar
ken gece ne kadar çalışacak, gündüz ne kadar ça
lışacak? Bu nisbetlcri gayet dikkatli tâyin etmek 
mecburiyetindeyiz. Aksi halde, bir iyilik yapalım 
derken, ister özel okullarda okusunlar, ister resmî 
yüksek okullarda okusunlar - hepsi evlatlarımız
dır - evlâtlarımızı iyi yetişmemiş, kalitesiz çıkar
mak ihtimaliyle karşı karşıya kalırız. Kanun ye
rinde ve güzel bir kanundur. Milletimize ve mem
leketimize hayırlı ve uğurlu olsun. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyu

runuz efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de 
yüksek eğitim meselesi son yıllarda, son derece 
önemli bir problem halini almıştır ve bu önemli 
problem, tedrisat yılı başında binlerce, onbinler-
ce lise mezunu gençlerimizi ve ailelerini tedirgin 
edecek, aylarca onların sıkıntılı günler geçirme
lerine sebebiyet verecek bir duruma gelmiştir. Bu 
itibarla Türkiye'de yüksek eğitim meselesi, top-
yekûn ele alınmalı ve bir Hükümet meselesi ola
rak bütün üniversitelerimizin elbirliği ile halle
debileceği köklü bir mesele olarak sonuçlandırıl
malıdır. Yoksa, olayların arkasından giderek pal-
yatif tedbirlerle, bâzı okullarda veya bâzı üniver
site dallarında gece öğretimi yapmak suretiyle 
Türkiye'deki bugün yüksek öğretim, yüksek eği
tim meselesine bir hâl çaresi bulunamaz. Getiril
miş olan kanun teklifi bu imkânsızlıklar içinde, 
bir teknik okula akşam eğitimi yapmak imkânını 
sağlamak bakımından, son derece yerinde ve 
olumlu bir tekliftir. Ama meseleyi bir bütün 
içinde aldığımız takdirde, sadece böyle bir ted
birle Türkiye'de yüksek eğitim meselesi halledi
lemez. Onun için gönül isterdi ki, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütün Talim - Terbiye Heyeti ile, üni
versitelerin yönetici kadrolariyle birlikte, Türki
ye'de yüksek eğitim meselesini kökünden hallede
cek, bir kanun tasarısı ile Yüce Meclisin huzuru
na gelsin. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün yüksek eği
tim meselesinin, içinde bulunduğu bu sıkıntılı du
rum sebebiyle alabildiğine özel yüksek okullar, 
bilhassa teknik öğretim yapan yüksek okullar açıl
maktadır. Halbuki bir memleketin yüksek tahsil 
yapan elemanları, o memleketin çeşitli dallardaki 
ihtiyaçları ile mütenasip bir durumda olmalıdır. 
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Eğer bugün Türkiye'de teknik elemana ihtiyaç 
var ise, bu plânlanma11 ve Türkiye'de sanayileş
me temposuna uygun bir şekilde ele alınmalı ve 
buna uygun bir şekilde teknik eleman yetiştiril
melidir. Rasgele, sermayesi olan birkaç vatan.la
sın bir araya gelerek, bir yüksek okul kurması ve 
bu okuldan binlerce teknik eleman mezun etmiş 
olması, eğer memleketin ihtiyacına, sanayileşme
sine paralel bir durumda değilse, neticede sıkıntı
lı durumlarla karşı karşıya bırakır. 

Az gelişmiş ülkelerin son derece sıkıntı çektik
leri hususlardan birisi de, teknik elemanları is
tihdam etme imkânlarının bulunmayışı sebebiyle 
durmadan memleketlerinden teknik elemanların 
kaçması ve ileri teknolojiye sahip ülkelere gide
rek, orada iş bulmalarıdır. Bugün Türkiye'den 
de bir hayli teknik elemanın yurt dışına çıkmış 
olduğu keyfiyetini müşahede etmekteyiz. Bu iti
barla memleketin teknik eleman ihtiyacı doğru
dan doğruya plân esasları içinde sanayileşmeye 
paralel bir tarzda ele alınmalı ve bu şekilde tat
bik mevkiine konulmalıdır. Özel yüksek teknik 
okulların açılması da, bu esaslar içinde mütalâa 
edilerek müsaade verilip verilmemesi karara bağ
lanmaktadır. Aksi halde, her talebe evet cevabı 
verildiği takdirde, memlekette bir teknik eleman 
sürprodüksiyonuna sebebiyet verilmiş olacak ve 
bunlar da yurt dışına gitmek suretiyle, bilhassa 
kaliteliler yurt dışına gitmek suretiyle, memle
ket teknik eleman bolluğu içinde, teknik eleman 
yokluğu ile karşı karşıya kalacak ve teknik ele
man sıkıntısı çekecektir. 

Yüksek eğitim meselesinin halli konusun
da, benden evvel konuşan arkadaşlarımın da 
beyan ettikleri gibi, parça parça getirilmek 
suretiyle eğitim meselesini hal'etmeye çalış
mak, olayların arkasından gitmek demek
tir ve bu hiçbir zaman ciddî, memleket ger
çeklerine uygr.n bir şekilde icrayı Hükümet 
etmek anlayışiyle kabili telif dcğvldir. Bu iti
barla Hükümetten istirhamımız, memleketin 
çeşitli dallardaki yüksek eğitim görmüş ele
manlara olan ihtiyacı, bir plân içinde muta 
lâa edilmeli ve bu plâna uygun şekilde 
memleketin imkânları ve bütçe imkânlarına 
uygun bir şekilde, eğitim mesel eıi yeni baş
tan elo alınma11 vo bu meseleyi etraıiylc 
tedvin edecek bir kanrn tasarısı Meclisi hu
zuruna getirilmelidir. Bu kanun teklifi mev-
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cut aşırı ihtiyacı değil cüzi bir ihtiyacı kar
şılamak bakımından olumludur. Olumlu kar
şıladığımı ve olumlu oy vcreceeğimi arz eder, 
Yüce Meclise Hay g; arımı sı: narı m. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, üç ak
tarma kanunu, için oylama işlemi devam et
mektedir. Sonradan gelen arkadaşlarımız oy
larını kullansınlar kutular Başkanlık Divanı 
önündedir. 

Sayın Bozdoğan, buyurunuz. 
MEHMET BOZDOĞAN (Adana) — Çok 

değerli arkadaşlarım; bugün Türk millî eği
timi, değişen dünya r art1 arı karşısında, va
ziyet almak meeburiyrtırdodir. Zira haber
leşme ve ulaşımla erişilen 'mütekâmil seviye, 
kadınların iş hayatına girmeleri, her mes
lekin kendisine mahsus bir ihfsas merleki 
haline gelmesi eğitimde bâzı sorunla "in 
çözülmesini gerektirmektedir.' Bu i t 'bara, Tür
kiye'de simd've kadar' vürütülrn maarif siva-' 
seti, Türkiye'min istikbalini ctki'iyeeek nite
likte değildir. Ve bu vaziyette gittiği tak
dirde -50 sene sonra Türlrye, bir maar'f keş
mekeşi. irinde boğulup kalacaktır. T"r kivinin 
istikbâlini, müemmen bir şekilde gir-uek ;s-
tiyorsak - ki, bundan, hiç. şünb/'m yık tur. he
pimiz aynı arruyu Ir-elem^1 tevlz - Tii kivo'-
yi i e. ve <kş tehlikelerden m'inr-.-eh bir hale 
get'rebllmrk .i eki, bir aıke.dr,fvr.nzTi 'r.^-rt, 
ettiği g'k'i, Tir'k gene1 i'"'ir, Türkün cekdum 
yrikifrn haaletler meninde, Tü"'Y"n «-.Hê -k 
ufukkrındak! parlak Vv'kk'il ne vaikşa.c.-f: r.r:"\}-
•ele r-'kâh ot.nvk m",cbu"n'yo'".lnd^ okluğumuzu bura
da ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar, maarifi bir a"acn benze-f-r-k 
okrrak. bu ağarın daları , İre.Y'm rm"ilokn-
timizde tatbik odeleıı eğitim sîatemim'n bi
rer kolu olarak mütalâa rdi-Ykilir. B^ da1-
lardan. bir tanesi teknik • ",iti,',ıelir. M'mde-
ketimizde teknik eğrtim .°>3 srnaden beri i"Je-
nllen mecraya sokula:m.amı°tr\ B-m öy,r">t-
rı-nliğimdn talebem. olan rylo a^ekdasV*. 
övle coce-'k'aa' görnüşünıdü" ki. sanat erstitü-
s""nü bitirdi"! halde «re olrr hocam bara bir 
öğretmen vckiFiğ.i veril"» dive gelmiş. bana 
yahmrmıştrr Demek ki. hrg'kı memkketi-
ruz'rleki teknik okulla-"". Türk n^rrl'n'"rr> is
tikbal vcrd.ükr-k n'tek-kte okulhn- de-iMir 
veva. b'z m e t M itiba^y^e. yanlış bir volta
yız. Bugün Almanya'yı kurtaran teknik, Ja-
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ponya'yı kurtaran teknik, kırk seneden beri 
Türkiye'yi neden kurtaramamıştırl? Bunun se
bebi,, muhakkak surette izlediğimiz yolun yan-
lışlığmdandır, arkadaşlar. 

Arkadaşlarını, ihsan Ataüv arkadaşımızın 
getirmiş olduğu kanun teklifi büyük bir ıstı
rabı dindirecek niteliktedir. Komisyonda da 
bulunduğum dem kanunun maddelerinin getire
ceği yenilikleri ve karşılıyacağı ihtiyaçları bile
bilmekteyim. Diğer arkadaşlarımın ifale et
tikleri gibi, Millî Eğitim Bakanlığının bu mev
zuda her halde Ccej-:f bir çalışma İçe:isinde ol
duğunu tahmin ediyorum. Millî cğ'ıtimln amaç
larına uygun, Tüı'k eğitim felsefesinin amaç
ların0. uygun, memleketin ihtiyacına cevap 
verilebilecek bütün 'kanunları kül halinde, ge
rek değişikliğe uğratarak ve gerekse yeni hü
kümler getirerek, Mceeliso intikal ctıtlrmesin' 
sabırsızlıkla beklemekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, son olarak bir eğitim 
cinin bir oözünü burada luCırlatmak iste
rim : «Okulları ıdâh edilmemiş dünya, ıdâh 
e l lmem'ş bir dünyadır.» Türkiye; •okulları ıs
lah edilmedikçe, Tüı'k öğretmenleri, hdYkaten 
Atatürk'ün dediği gibi, fikri hür, vicdraı hür 
inamlar olarak, bu memleketin maarif yr.pısı-
nı yapmaya devanı etmedikçe, buradaki söz
leriniz bir lâftan ibaret kalır. Hepinizi saygı-, 
larlr, cclâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, teklifin tümü üzerin
de barka ,°öz ktiyen yok. Yeterlik rnergen' gel
miştir. Komisyon adına söz istiyor musu
nuz efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADTNA 
EROE YILMAZ AKOAL (Rize) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa
yetine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Başkanlığa 
Kanunun bütünü üzerindeki müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
A. Şevket Bohçr 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyları
nıza sunuyorum ': Kabul edenler... Kabul et-
mlyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr.... Ka
bul edilmiştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul cdilmşitir, 

Gece öğretimi yapan, yüksek dereceCi Aksam 
Teknik okullara ILO AVam Y".k-vk IMmikor 
Okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve 
öğretim üyeleri ile akstan ve ;Y.ğor perconole 

verilecek ek ücret Kanunu 

MADDE 1. — Gece öğretimi yapan yüksek 
dereceli ak^am teknik okul-1 arı ile yüksek 
akşam tekniker okullarında görevlendirilecek 
bu okullar öğretmen ve asistanları ile üni
versite öğretim üyesi ve asistanlarına bu okul
larda okutacakları ders ve yaptıracakları uy
gulamaların beher saati için, profesörlere 
100, doçent ve bu okullar öğretmenlerine 70, 
asistan ve erkek s-anat enstitüsü öğretmenle
rine 40 ar lira ücret verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim 
ve üniversite öğretim üyclerivle asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alman tazminata, 
3G56 sayılı Kanrn rn 18 r.ci maddesi g"re"ince 
a^nmış ek görev ücretlerine, halel getirmez, bu 
görevleri do1ayıszbiv"'e alacakları ücretler, hak
kında da 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 1 nei madde üzerinde Sayın 
Fa'hri Uğrasızoğlu. Buyurun efendim. 

Efendimi üç aktarma kanunu için yapılan 
açık oylama idemi bitmiştir. Kutuların Divana 
getirilmesini rica ederim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkailadarım, biraz evvel yaptığım ko
nuşmada temas ettiğim gibi, şimdi bu kanu
nun 1 nci maddesinde profesörlere, doçentlere 
ve asistanlara verilecek olan ücretlerle hemen 
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onun arkasından huzurunuza gelmek üzere bu
lunan İktisadi ve Ticari İlimler akademi]eri 
profesörlerine, doçentlerine verilecek olan üc
retler arasında bir fark olduğu görülmektedir. 
Zaten bu kanunların teker teker getirilmesi
nin mahzurlarına bu bakımdan işaret etmiştik. 
O halde birisine 70 lira, biricine 80 lira, birisi
ne 100 lira Ibirisine 75 lira, (birisine 60 lira 'birisi
me 40 lira verirsek adaletsizlik dur , 'hoşnutsuz
luk olur. Bunları toplamamız, birleştirmemiz 
lâzımdır. Şimdi o kanun huzurunuza gelmediği 
için, teklifimi yapacak değilim. Ancak görüş
mekte olduğumuz kanunun 1 nci madesinde 
gösterilen doçent ve bu okullar öğretmenlerine 
verilecek iicrdt 70 lira olarak gösterilmiştir. Bun
dan evvel çıkan aynı mahiyetteki kanunlarda 
bu rakam 60 lira olarak ifade edildiğinden, 
tensip Ibuyuıisanız 70 rakamını 60 olarak düzcl-
tinsaık hiç loknazsa bu faikı lizale etmiş oluruz. 
Bunun için BÖZ aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Maliye 
Bakanlığı temsilcisi, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
gece öğretimi yapacak yüksek dereceli İstan-
Ibul Akşam Teknik Okulunda görevlendirile
cek öğretmenlere, asistanlara ve diğer perso
nele verilecek ek ücret kanun teklifi üzerinde 
görüşen ve konuşan sayın milletvekilleri, hep 
müspet mütalâa beyan ettilerse de, bu kanun 
teklifinin malî yönden birçok mahzurları ol
duğunu sırasiyle arz etmeme müsaadelerinizi 
rica ederim. 

Şöyle ki; 6 . 1 . 1966 tarihinde kabul bu
yurduğunuz 707 sayılı gece öğrenimi yapacak 
olan Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğraf
ya Fakültesindeki profesör, doçent ve asistan
lara verilen tazminata muvazi olarak bu defa 
getirilmiş olan kanun teklifinde aynı esaslara 
göre bir tazminat, ders ücreti verilmesi öngö
rülmektedir. Halbuki, halen mer'i bulunan 
5 . 3 . 1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli 
okullar öğretmenlerinin haftalık ders saat ve 
ek ders ücretleri hakkında kanun mevcuttur. 
Bu kanunun 10 ncu maddesinde, mühendis ye
tiştiren teknik okullarda gündüz ve gece ders 

saat ücretleri tâyin edilmiştir. Bu kanuna göre, 
10 ncu maddesinin son bendinde okuduğum bu 
hükme göre, halen gece ders saat ücreti yük
sek okullarda 20, mühendis yetiştiren okullar
da ise 25 liradır. Bu teklif ka'bul buyurulduğu 
takdirde Ankara'da mevcut erkek ve kız yük
sek teknik öğretmen okulları, sanat enstitü
leri ve sanat okulları tamamen aynı statüye 
girip üniversite profesör ve doçentleri gibi ders 
saati ücreti taldbedeceklerdir. 430 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesindeki arz ettiğim hü
kümle bu anadde-çatışmaktadır. Binaenaleyh, 
İ)u teklif eğer Yüce Meclisçe kabul buyuruldu
ğu takdirde - ki ısayın ımilctvddlleri hep lehin
de konuşmuşlardır - 439 saydı Kanunla ça
tışacaktır. O 'bakımkan, 'bu maddenin tadil ve
ya 439 sayılı Kanun üzerinde ıbıı değişikliğin 
yapılması halinde, işler bir durum 'hâsıl ola
cağı gibi, takdir buyurulur ki, yüz lira öğret
men ve öğretmen yardımcılarıdır, statüsüne 
göre bugün İstanbul Teknik Okulu ve İstan
bul Yıldız Teknik Okulundakilcr profesör, do
çent değillerdir, 'bunlar, öğretmen ve öğret
men yardımcılarıdır, lise ve sanat okulları öğ
retmenleri ıgübidirler. 'Bu bakımdan, 'bunlara 
'bu ücret verildiği takdirde, diğer okul öğret
menlerinin de aynı miktarı talöbedeccklerini 
ve büyük bir malî porte meydana geleceğini 
Yüce Meclise arz etmek istiyorum. Maliye ola
rak bunun karşısındayız ve reddini talebedi-
yonız, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — 'Sayın Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu teklif huzurunuza, İstanbul Yıl
dız Akşam Teknik Okulu için tarafımdan teklif 
edilmiştir, öyle gelmiştir. Ama ondan sonra komis
yonumuz yarın Ankara Yüksek Akşam Teknik 
Okulu da açılıyor ki o da açıldı bu da aynı şeyi 
getirecektir diye «İstanbul» kelimesini kaldırmış, 
Yüksek Akşam Okullarına teşmil etmiştir. Şimdi 
Maliye temsilcisi arkadaşımız profesörlere veri
len 100 lira sanat mektebi öğretmenlerine de ve
rilecek sanıyor. Madde gayet sarihtir. Bendeniz 
teklifi yaparken, bu okullarda profesör çalışma
dığı gerekçesi ile, 70 ve 40 lira üzerinden teklif 
etmiştim. Komisyonda müzakere ettiğimiz sırada, 
bu okulların memlekette büyük bir ihtiyaca ce
vap verdiği, kalitesini yükseltmek için iyi öğretim 
üyesi (bulmak ve profesörlerin çalıştırılmasını te-
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nün etmek düşüncesiyle profesör hoca da bulun
duğu takdirde, bunlara ne vereceğiz, diye düşün
dük ve 'komisyonda profesörlere, tıpkı Dil - Tarih 
ve öoğrafya Fakültesinin akşam kısmında oldu
ğu gibi, profesörlere 100 lira, asistanlara 70 lira 
ve diğer uzman sanat enstitüsü öğretmenlerine 
40 lira vermeyi (kabul ettik. 

'Şimdi sevgili arkadaşlarım, fbu kanunun malî 
portesi 700 000 liradır, bütçeye tahmil edeceği 
yük buldur. Bunu reddedelim, ama Yıldız Akşam 
Yüksek Tefkniik Okulunun öğretim kadrosu yok
tur, teşkilât kanunu da yoktur. Orada yirmibeş 
lira ücretle, usulen çalıştırılan gündüz kısmının 
hocaları, ıgeceyi de çalıştırmaktadır. Ama sen 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde saatine 
yüz lira vereceksin, geleceksin teknik öğretim, 
teknik öğretim diye bağıracaksın, Hükümet prog
ramına alacaksın, memleketi teknilk kurtarır di
yeceksin ve yirmibeş lira vereceksin. Nerede bu
lacaksın hocayı sonra? Hoca bulunamadığı için, 
bu sene çocuklar derse giremiyor, işte Millî Eği
tim Bakanı, kendisine soruyorum; Maliye Vekili 
bunun reddini istiyor, .maliye temsilcisi reddini 
istiyor, Millî Eğitim Bakanı da ivedilikle görü
şelim diyor. Evvelâ Hükümetin, iki halkanı bu 
hususta (birleşip de huzurumuza gelmesi lâzım. 
Böyle şey olmaz arkadaşlar, Yarın bu okula öğ
retmen bulamadığımız zaman ıbu okul kapanırsa 
mesul kim olacaktır? Yüce Meclis, çocuklarına 
daha iyi öğretim yaptırabilmek için, liyakatli öğ
retmenlere verilecek 700 000 lirayı çok mu gö
recektir? Hem teknik öğretim, teknik öğretim 
diye bağıracağız. Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinden mezun olanlara iş bulamıyacağız, 
mütemadiyen çocukları açıkta bırakmıyalım, di
ye talebeyi oraya iteceğiz, 100 lira ısaat başına ve
receğiz, ondan sonra da memleketin ihtiyaçları 
için zaruri insanlar yetiştiren bir müesseseye 70 
lira, 40 lira vermeyi çıdk göreceğiz, kanunun red
dini istiyeceğiz. IBöyle şey olamaz aziz arkadaş
larım. Bu (kanun teklifi, mutlaka buradan çıkma
lıdır. 

Eğer bu teklif çıkmıyacaksa Sayın Millî Eği
tim (Balkanı bu problemi ınasıl çözeceğini, bir haf
ta sonra İstanbul Teknik Okulu kapanma tehli
kesiyle karşılaşırsa, huzurunuza ne ile geleceğini 
Yüce Huzurunuzda ifade etmek mecburiyetinde
dir .Geçen yıl meselelerin acı gerçeği içine gir
diğim için, teklifi Yüce Meclise takdim etmiştim. 

Komisyonlarda görüşüldü, Meclisin Igündemine 
girdi. 'Bu 'sene başında bu sıkıntılar olmryaeafctı, 
fakat Meclis bir anda tatile girdiği için, kanun 
teklifi [görüşülemedi ve bugüne kadar da ko
misyonların tekabbül formalitelerimden sonra hu
zurunuza şimdi gelmiş bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım, benim teklifim 70 ilâ 40 
lira üzerindedir. Profesörleri çıkarırsanız, (madem 
100 lira çok (görülüyor, profesör çalıştırmıyacağız 
bu okulda dersiniz, Yüce Meclisiniz tensibederse 
benim teklifimin üzerine döneriz. Millî Eğitim 
Komisyonunun teklifi ile Bütçe Karma Komis
yonunun teklifini reddederiz, yüz lira çok deriz, 
70 - 40 esası üzerine döneriz, bu kanunu çıkartı
rız. İstanbul ve onun ıgilbi ıgece tedrisatı yapıp da 
teşkilât kanunu ve kadrosu bulunmıyan, fakat 
binlerce öğretmeni çatısı altında yetiştirmeye 
çalışan, müesseseleri 'de kapanmak tehlikesinden 
kurtarırsınız. (Bu, Yüce Meclisin vazifesidir. Ma
liye temsilcisi arkadaşımız bunun reddedilmesini 
istiyebilir ama memleketin yarasını gören Yüce 
Heyetiniz, Maliye temsilcisinin kanaatine göre 
değil, memleketin gerçeklerine göre, karar ver
mek mecburiyetindedir. İBu teklif kanuıılaşmalı-
dır. Bu teklif, teknik öğretimi kurtarmak için 
kanunlaşmalıdır, teknilk elemanı memleket hizme
tine isokmak için kanunlaşmalıdır. Yüzlerce ço
cuğun ders gördüğü bir müesseseye, öğretim üye
si bulamamanın ısıkıntısmı bertaraf etmek için 

. kanunlaşmalıdır. Maddeyi ya benim teklif etti
ğim gibi 70 ve 40 lesası üzerinden veyahut da ten-
sibederseniz, Millî Eğitim Komisyonu ile, Bütçe 
ve Plân Komisyonunun teklif ettiği 100 - 70 - 40 
esası üzerinden kabul edilmesinde ve bu işin ge-
ciktirilmemesinde fayda vardır. Kabul ederseniz, 
arkadaşlarımın söylediği gibi, büyük bir dâvanın 
bir cüzünü halletmiş olursunuz ve bunun da se
vabını alırsınız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Maliye temsilcisi arkadaşımız 
teknik bilgiler verdiler .Diyorlar ki, bu kanun 
çıkarsa 439 sayılı Kanunla çatışır. Bendeniz 
kısmen haklı buluyorum. Burada kanunu ya
parken vereceğimiz şekil bakımından bu id
dia nazarı itibara alınabilir. Yani, o noktai 
nazara göre, bu kanunun içinde bir tadilât 
getirebiliriz. Ama, bu kanun, esası doğru bir 
kanundur. 439 sayılı Kanunla çatışıyor diye, 
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bu kanunun bu maddesini raddctmemizc imkân 
yoktur. Sebebine gelince'; bir defa getirilen 
konu bütün yüksek okullar değildir. Gece 
öğretimi yapan yüksek dereceli akşam tek
nik okulları yo akşam yüksek tekniker okul
larıdır ve bir ayırım yapılmıştır, teknik sa
hada çalışan yüksek okullardır. Öyleyse, bü
tün yüksek okulları içine almamaktadır. Maliye 
Bakanlığı temsilcisi ifade buyurdular. Meselâ 
İstanbul'daki Akşam Teknik Okulunda profesör 
yok dediler. Yine bu kanun engel olmaz, yani 
bir mahzur çıkmaz. Çünkü kanunun 1 nc; 

maddes'ndo profesörlere 100 diyor, profesör 
yoksa vormeviz, Doçent yoksa yermeyiz. Bu 
okulların öğretmenlerine 70, öğretmen yar, di
yorlar, her hakle bir şev var, ya profesör, ya 
doçent, ya as/stan, ya öğretmen. Diyelim ki, bu 
üç kategori mevcut değil, ama öğretmen var. 
O zaman öğretmene 70 liravı vereceğiz. 

Binaenaleyh bir sakatlık doğmaz. Varsa ve
rilir, yoksa vcHlmoz. Burada bövle ifade edil
mesi de yerindedir. Çünkü bu madde, ilk tek
lif edilen seki'ne göre, İstanbul Aksam Tek
nik Okulu ienı çıkarılmamaktadır, Komı'svo^ 
değ'ştirm'ş, bütün p-cce öğretimi yapan yüksek 
dereceli akşam teknik ve tekniker okulları de^-
d:ğ'me P-ÖT'O, bugün İstanbul'daki Akşam Tek
nik Okulımda, Ma1 ive Toms:le:si savın arka
daşımızın sövled'^i p"ihi, profesör olmıvabilir 
ama varın olnr. hattâ bu kanım çıktıktan son
ra, olur. Bu bakımdan bendeniz hiçbir mahzur 
görmüyorum. 

Esasma telince iş'n, burada böyle bir kanım 
çıkarırsak d ; wr gece öğretimi yanan yiiksek 
okullar da isterler... Sunu kabul rdel'm : Grcr 
tedrisatı yapan vüksek okullardaki poce mesa;-
smin saat ücretinin, normal ründiHü mesai
den farili olması bir esastır. E «»"er bugün tat
bikat bö-le de<";l isa, onu da düzeltelim. Ama. 
fr-ı-nn. İmimi ed-i:m. ki, tekn'k saha îj<\ tekn^ 
cbsı s'vasal bTmler ve saire... Diğer şevle1* 
okntnn 1 firm. p^t tutulması iç:n de hVlrr seher 
v>krıı-"_ Bu^im ö-lo olsa herr'miz itiraz etmek 
is+e-"iz. Bu/n'm havatta teknik sahada çalışan 
arkadaşlarımız daha çok ücret almaktadırlar.' 

Arkadaşlar, biz Parlâmento olarak, gö^ler'mi-
zi kapatamavız hakikatlere. B'raz evvel ifade 
ett'm. savın tekl;f sahibi arkadaşım da r-orek-
cesinde gayet güzel ifade etmiş. Hakikaten 

bugün özel yüksek okullar saat başına 125, 150, 
175, 200 lira, şöhretine göre, ehliyetine göre, 
kapıp almak istemektedirler. Belki de yarın bu 
teklifi yapan arkadaşımıza ve bu- kürsüden 
konuşan arkadaşlarımıza, siz neye bunu 100 
lira kabul ettiniz diye kızanlar çıkacaktır, ha
yatın akışı içinde, 100 lira deyip bağlamış 
bulunuyoruz. Gözlerimizi hakikatlere kapatma
yalım, Maliye temsilcileri paraya sıkı sıkı sarı
lırlar, haklarıdır, onların bunları söylemeleri 
doğrudur. Ama biz de memleket işler'n'n doğru 
dürüst görülmesi bakımından siyasi tercihleri
mizi kullanırız. Bu kanun doğrudur. Şimdi tek
nik bakımdan ne yapmak lâzımgclir? Eğer 439 
sayılı Kanunla bıi kanunun çatışması ihtimali 
varsa, o zaman gcç;ci maddede zikredilir, «439 
savılı Kanunun bu kanuna muhalif hükümleri 
tatbik edilmez» dendi mi bu kanun tatbik cd'lir, 
anakanun da o olur ve bu iş biter. Bu kadar 
karışık bir iş değildir. Kanun doğrudur. Ko
nuşan arkadaşımız gavot haklı konuşmuştur, 
hadd :m olmıyarak ifade ediyorum, yerinde ko
nuşmuştur, güzel bir esas üzcr'no gelmişlerdir. 
Bendeniz büvük bir malî sakınca doğacağına 
da, kaaui değilim. Eğer teklif ettiğimiz gibi, 
Mitim bu yüksek okulların, hattâ onun al tır da 
olan okulların gece mesaderini tüm olarak, 
hattâ üniyers;teleri içine alan bir tüm kanım 
^e+irmiş olsa idik, bulada hepsini ayarlamamız 
;mkânı olurdu. Bu hâd'se o ihtiyacı bir de^a 
daha, ortava kovmuştur. Oımkü; şu çıkacak 
ilende haklı olarak : Meselâ Yüksek Öğretmen 
o'mlları f'lâu bu statüce piror mi, bilmivornm, 
belki girebilir. Yarın «"Onlara verivorsuuuz, bize 
-"o^mivorsımuz» derler. Rizinle onlar arasında 
"fâ k vardır. BıWm lmk-niH-ın mezmı rVrnuT Tvr 
inrîan besiniz Firarla üevüz lirayla eahsıvor. Tek
l ik Okuldan eıkmıs bir kimre. vevrıîrn hesabı 
"irerinden, ikibin küsur lira, abvor. Rimdi biz 
ha^nr ofa^d'm, yanlış oluyor di^cceğ'z. ITavrr, 
"arlıs drtP"'l efend'm, haV't-at bu. Va+.ır,dnrî-
1 arımız, çocuklarımız teknik dala p-its'nlcr, bol 
•̂ >arp, alsınlar. JTaVkatirı ko^uFsi budnv. On
lara, da. ona rö'-p bir ücret1' hır-ada tâ->n rd°-
r'z. Belki viiz lira tâvm etmeviz teldik olma-
'lıo'i iem. bol ki altmış Fra +â^in edo-'z. m-Vd 
olarak sövlimo^nm. Bu dn^ndur . bunu kaim] et-
mom;z ve ilendeki maddelerde de rec™V^-cv-na 
teknik: bakımdan tadilâtı yapmamız lâzımdır, 
saygılarımla. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamdi Orhon. 
IIAMDt ORIION (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar, gece öğrenimi yapmak için, çocukları
mıza bir kolaylık göstermek maksadiylc, kanun
ların kabulü karşısında hiçbir milletvekili yok
tur. Bu işi halledelim, çocuklarımız rycc.c okusun
lar, yetişsinler, bunun karşısında hiç kimse yok
tur. Burada mühim ol<:n şu : 

Hatırlarsımz Divanı Muhasebat Kanunu gö
rüşülürken kon burada bir fikir arz etmiştim. 

Demhtlm iki, bu kapı açıldı, artık buradan ne
ler geçeceğini.'kimse t rabıt edemez. Kapı, An
kara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesine gece 
öğren'uni için vermiş olduğumuz ödenekle açıl
mıştır. O 'benim için cinstir, bazıdır. Binaena
leyh hu gibi yüksek okullara vereceğimiz tah
sisat o 'bazın altında veya üstünde olamaz. Bir 
kere ıbu 'esas. Şimdi nedir çatışan? Çatışan şu : 
İki grup ımücss-ese var ; biri üniversite ailesi, 
biri yüksek okullarımız. Yüksek <ckullarıımız 
için 'birada, muhtelif arkadaşlar beyanda 'bu
lundular. Dediler k i ; biz tek kanun yaparıydık 
bu maijküiriıtla karşı karşıya kalmazdık. Yap-
'rmçnmız kanunu; ben o zaman aranızula yoktum, 
yapmışımız kanunu. 43!) sayılı Kanunla 'demişsi
niz ki, okuyorum şimdi inm ini, «Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Yüksek D e reçeli öğretm enle
rin ek ücretleri hakkında kanun» 5 . 3 .»19'64 tc 
bunu yapmışımız. Yani demişsiniz ki, Maarif 
Vekâletin'?., gece de okutmak istiyorsanız, yük
sek (kU'llarınTiııda şu ücret baremini tatbik .cde-
rek verilisiniz. Şimdi karşımıza yüksek okul ma-
toiyrtindo -olup Maarif Vekâletine 'bağlı «bulu
nan bir müesoe-seye tazminat vermek .için geli-
yonsunuz. Ne yapıyorsunuz? 439 un dışımda ye
ni 'bir rejim tesis .ediyorsunuz. 

439 sayılı Kanunla demişsiniz ki, okuyorum 
şimdi ismini, «Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
yüksek 'dereceli öğretmenlerin «ek ücretleri hak
kında kanun», 5 . 3 . .1964 ite -bunu yapmışsınız. 
Yani deminsiniz ki, Maarif Vekâletine, gece 
okutmak fotiyorsanız, yükuck okullarınızda şu 
ücret ıbarcıın'ni tatbik ederek verirsiniz. Şimdi 
karşımıza yüksek ckul 'mahiyetinde olup Maa
rif Vekâletine bağlı bulunan bir 'müesseseye 
ta::minat vermek için geliyorsunuz. Ne yapıyor
sun uz t 439 un dışında yeni bir rejim tesis edi
yorsunuz? 

Nedir o rejim? Ankara Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesine tatbik edilen rejimi tatbik 

ötmek istiyorsunuz. Müşkülât buradan çıkıyor. 
Maliye Bakanı arkadaşımız üzüntüsünden tadı
mın ederim, -teknik arkadaşı bırakarak çıktı 
gitti. Maliye Baikanı arkadaşımız namına tek
nik elemanın verdiği beyan yanlış anlaşıldı. 
Zannedildi ki, maliyenin bir hissesi var. Yok 
'böyle bir şey. Maliye diyor ki, size, şu var, bu 
var, ben bunu nasıl ayarlıyacağım, bu ımümkün 
değildir. Parasına bir şey dediği yek. Ya diyor 
439 u lâğvediniz, o zaman nacka. Artık Yüksek 
Meclis Hükümet, ne düşünürse onu yapar. Ama 
bu durdukça şimdi diyor ki, Ülker arkadaşımız, 
kanunun sonuna bir fıkra ekleriz deriz ki, 
439 un yüksek okullara matuf olan hükmü mül
gadır. 

Halletmez, halletmez brcyler, 439 halletmez. 
Bakınız neden halletmez? Ne diyecek o zaman, 
kemıisyon; usule 'dönelim şimdi iştirak ediyoruz 
ve etmiyoruz diyecek. Ediyoruz dese de, efomi-
yoruz dose de tasarının 'birinci mıadelesi komis
yona gidecektir. Komisyon hunu usulen ele ala
caktır. Bütün mevzuatı bir araya getirerek bi
ze, Yüksek Meclisin kabul edeceği, 'bir m-etin 
•getirmek 'mecburiyetinde. Burada kanunun esa
sı karşısında 'duran hiçbir arkadaş yok. Ama 
çeşitli çatışmaları Yüce Meclisin burada tek tek 
hallcdemiyeceğini kabul buyurun. Komisyon 
alır veya komisyona iade buyurulur, komisyon 
bütün bu mütalâaları nazara alarak 'bize, Yüce 
Meclisin kabul edeceği bir metin getirir. Bakın 
şimdi Reşit Ülker arkadaşımızın dediğini yap
sak ne olur.? 

439 un yüksek 'dereceli müesseselere taallûk 
edem hükmü mülgadır, dediğimiz gün, bu ka
nuna mnıhallf elan ne yapacak? Mümkündür, 
müesseseleri biz '.bilmiyoruz. Halen yirmibeş 
veya cıtuz lira gece saat ücreti .alıp da okutan
lar para alamazlar, onlar da para alamazlar. 
G-örüyorennuz ki, .acele kanun yapılmaz. O za
man Hükümeti telâş .alır halen 'ders veren, yük
sek okullarda yirmiıboş, otuz liraya, ne ise, ders 
verenler de para alamazlar. O halde hiçbir tara
fı İle 'biz hu anda bu çekişmeleri halicdemeyiz. 
Lütfediniz, Yüce Meclis versin veya Komisyon 
cılksın alsm. Yüce Meclisin kabul .edeceği 'bir 
metin haline getirsin, ondan sonra üzerinde ko
nuşalım. Ycksa kanunun aleyhinde, karşısında 
hiçbir arkadaşımız yoktur. 

Saygılarımla. 
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(BAIŞK1AIN — Sayın Mustafa Akalın buyu
run. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri1, her 
hangi bir kanun teklif veya tasarısının Yüce 
Mecliste görüşülmesi sırasında teferruata, kakıl
dığı zaman kızıyorum. Zaman harcanmasına mu
halifim. Bu itibarla faydalı olduğuna kaani 'bu
lunduğum ve bütün arkadaşların ittifak ettiği 
bu kanun teklifi üzerinde söz .alıp konuşacak 
değildim, zamanınızı almak istemiyordum. An
cak, demin ve daha çok evvel Yüksek Başkan
lığa sunduğum teklifimde de fikrimi izah etti
ğim üzere, haddizatında 'bütün arkadaşların itti
fak ettikleri Türkiye'deki yüksek öğretim mü
esseseleri, yüksek okullar ve üniversiteler feca
ati hepimizce malûm. Bunların üzerinde ben tek
rar durmak istemiyorum. Her sene bu acı ger
çek, ıstırap, feryat hepimizin kulaklarına geli
yor. Maalesef ne bizler, no diğer yetkili şahıs
lar buna çare bulamıyorlar. Bu ıstırabı dindir
me babında geöe okullarının açılması keyfiyeti, 
bir nebze belki ferahlık uyandırır diye düşü
nürsek de, ben çok zaman buna kaaniim, özür 
dilerim hepinizden, gece okullarının pek fay
dalı olduğunu görmüyorum. Çünkü, gece okul
larında ders verenler, pek ehemmiyet vermiyor
lar. 

Bununla beralbcr, faydadan hali değildir ge
ce okullarının olması. Benim esas bahsetmek is
tediğim nokta şu : Birinci maddede deniyor ki, 
profesörlere 100 lira, doçent ve bu okullar öğ
retmenlerine 70 lira, asistan ve erkek sanat ens
titüsü öğretmenlerine 40 ar lira ücret verilir, 
deniyor. Demin Maliye temsilcisinin burada ver
diği izahat karşısında gördük ki, bu birinci 
maddenin malî hükmü, daha iki sene evvel ted
vin edilmiş bulunan 430 sayılı Kanunun 10 ucu 
maddesine mugayirdir, işte, demin bir arkada
şımın, çok yerinde olarak Sanibrahlmıoğlu'nun 
temas ettiği gibi, öncelikle ve ivedilikle bir ka
nunun müzakeresi yapılırsa böyle aksaklıklar 
olur. Ben maliyeci değilim ama, malî mevzuda, 
yani para meselesinde bunların cümlesi, bir ku
ruşuna varıncaya kadar, vergi ödiyen vatandaş
ların sırtına yüklenen bir külfet olduğuna göre, 
demin çok muhterem Ataöv arkadaşımız, «efen
dim bunun malî portesi 700 000 liradır, hiçfbir 
şey değil, 700 000 lira ne olacak?» diyor. Bu, 
700 000 lirayı daha çok aşar. Geçen sene zaten 

bu Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinin gece 
öğretiminde profesörlere tâyin edilen saat 'başı 
ücretlere itiraz etmiştim. Biz bol keseden veri
yoruz. Hakikaten, bir saatte 100 lira ücret azım-
sanacak bir şey değildir. Ama diyor ki, bâzı 
arkadaşlar, özel okullarda 150 lira veriliyor saa
tine. Buna da bir çare bulmak gerekir, kanaa
tindeyim. Eli eren, parası olan falan özel okul, 
falan özel okul diye her türlü özel okul açıyor. 
Bunun faydası da yok değil ama, özel okulların 
açılmaması için ben öyle düşünüyorum ve arzu 
ediyorum ki, özel okulların açılmaması için çare 
düşünülmeli, özel okullar olmamalı, özel okulla
rın olmaması için de Millî Eğitim Bakanlığı, 
demin bâzı arkadaşlarımın temas ettiği gibi, 
mevcut yüksek okul ve üniversite binaları iki 
veya üç defa tedrisat yapacak şekilde ayarlan
malı ve bunlar ayrı ayrı öğretim mensupları 
tarafından eğitilmeli, yani öğretmenleri ayrı ol
malı, profesörleri ayrı olmalı. Ama diyecekler 
ki, yok, profesör yok, bugün belki olmıyaibilir, 
ama ben öyle zannediyorum ki, bu profesörler 
daha ziyade resmî vazifeli olduğu yerdeki ders
lerini şöyle böyle idare ediyor, daha ziyade öızel 
okullara kaçıyorlar. 

Neticeye geliyorum arkadaşlar, ben teklifte 
'bulundum, birinci maddeyi sayın komisyon geri 
alsm ve çatışır haldeki bu malî hükmü telif edi
ci bir teklifle huzurumuza gelsin. Aksi halde 
çok muhterem Hamdi Orhon Beyin temas ettiği 
gibi, işin içinden çıkılamaz bir durum hâsıl olur. 
Reşit Ülker arkadaşımızın dediği gibi bir madde 
ilâvesi suretiyle de bunun halli imkânsızdır. Bu 
itibarla bu kanunun olduğu gibi, 'böyle olduğu 
şekilde kabulüne hukuk tekniği ve kanun tek
niği yönünden imkân yoktur. Biz böyle alelace
le, işi tetkik etmeden, tam mânıasiyle künhüne 
vâkıf olmadan çıkardığımız kanunlar ilerde tat
bikat bakımından çok büyük güçlükler gösterir. 
Bu bakımdan teklifte 'bulundum, önerge verdim. 
lütfetsin komisyon geri alsm, 439 sayılı Kanunla 
çatışmıyacak şekilde bir metin getirsin. Kanaa
time göre de, bu öğretmenlere, gece saat başı 
25 lira kâfidir. Yalnız dördüncü maddedeki, 6 
saatten fazla ders verilmez şeklindeki kaydı 
kaldırmak suretiyle, o arkadaşın kudreti yeti
yorsa, 6 saat yerine 10 saat ders vere'bilsm. Ama 
25 er lira saat başına ücret verilmesi hem kanu-
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na uygun olur, hem de yeterlidir, kanaatinde- t 
yim. 

Saygılarımla. I 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunu/. 

efendim. I 
REŞİT ÜLKER (Istanlbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bir kanun, sonra çıkan aynı konudaki 
diğer bir kanunda zikredilmese bile, buna aykırı I 
hükümler ilga edilmiştir diye, zaten öyle olur. 
Yani şu kanunu biz Meclis olarak kabul etsey
dik ve Resmî G-azetede neşredilmiş olsaydı, daha 
evvelki 439 sayılı Kanundaki bu kanunda zik
redilen kısımlar tâdil edilmiş sayılırdı. Bende
niz vuzuh vermek bakımından ifade ettim. Ama 
ibu işin karışık taraflan olduğu, bir nizama 
konması lâzımgeldiği gözüktüğüne göre, eğer 
komisyon 'bunu geri alır da bir şekle koyarsa 
kayabilir. Yoksa bendenizin ileri sürdüğüm fik
rin hukukî hiçbir sakıncası yoktur, hattâ o fık
rayı koymasak bile bu kanun 439 sayılı Kanun
dan sonra çıkan ibir kanun olması ve aynı konu
ya taallûk etmesi 'bakımından o kanunu tâdil 
eder. Bunda hiç'bir hukukî şüphe olduğu kanaa
tini taşımıyorum. I 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, birinci madde üzerin

de başka söz istiyen yoktur. Şimdi bir iki öner- I 
>ge geldi. Komisyona iadesi ile ilgilidir. Sayın 
Âdil Toközlü, siz teklifin Komisyona iadesini 
istiyorsunuz. Bunu birinci madde olarak tashih 
ederseniz görüşmeye imkân var. Aksi halde, 
maddelere geçildikten sonra, teklifin komisyo- I 
na iadesi olamaz. 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — öylece 
tashih ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde olarak tasihi'h edi
yorsunuz. Şu halde Sayın Mustafa Akalın da 
aynı teklifte bulunuyor, önergesini okutuyo- I 
ram. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulan kanun teklifinin 1 nci maddesi ile I 

439 sayılı Kanun çelişmekte olduğundan bu 
maddenin komisyona geri alınarak teli'f edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Mustafa Akalın 
Afyon Karahisar I 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Döşemeci ve 
Ahmet Mustafaoğlu'da bilâhara 1 nci maddeye 
hasrettikleri teklifleri okutuyorum. | 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan kanun teklifinin Maliye 

Bakanlığı temsilcisinin açık izahı karşısında 439 
sayılı Kanunla arasında çelişme olduğu anlaşıl
mıştır. Bu çelişmenin giderilmesi için 1 nci mad
denin komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Döşemeci Ahmet Mustafaoğlu 
izmir Erzurum 

BAŞKAN — Şu halde bu üç önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Yani birinci maddenin komis
yona iadesini teklif eden önergeleri birleştire
rek oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Ka-
ıbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci mad
de komisyona iade edilecektir. 

Şimdi müzakereye devam edebilmek için sa
yın komisyondan bir hususun tavzihini rica ede
ceğim. Birinci madde komisyona geriverildiği-
ne göre, müzakereye devamda bir mahzur var 
mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Var. 

BAŞKAN — Şu halde 1 nci madde komis
yondan gelene kadar teklifin görüşülmesini ta
lik ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, birleşimin başında 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan bir 
yedek ve iki asıl üyelik için yapılan seçim so
nuçlarını arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulu

nan iki asıl üyelik için yapılan 8 nsi tur se
çime (216) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimlen 'bulunan zatlar hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Feridun 'Cemal Erkin Nafiz Giray 
Ordu Erzincan 

Mehmet Ateşoğlu 
Kayseri 

2 Bendcrlioğlu Necati 124 

3 Bilgin A. Fuat 5 

5 Ergil Rahmi 129 

7 Erkan A. Nuri 5 

9 Gebizli Hasan 10 
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10 
11 
12 
17 
18 
19 
21 

Gencer Ali 
Güven A. Mithat 
Güncr Hüseyin Kemal 
öncel M. Celâl 
özdinçer Şerafettin 
Solak Ali 
Taşcıoğlu H. 'Sabiha 
Boş 
İptal 

3 
19 
3 

50 
7 

33 
21 
1 
2 

BAŞKAN — Bu adaylardan (hiçbirisi gerek
li çoğunluğu temin edememişlerdir. Seçim tek
rar edilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

>bir yedek üyelik için yapılan 8 nci tur seçime 
(215) üye katılmış ve neticede aşağıda isimle
ri bulunan zatlar hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. Arz olunur. 

Atalay Akan Fuat Avcı 
Urfa Denizli 

Tarık Ziya Ekinci 
Diyarbakır 

Mesut Alpaz 145 
Osman Uzun 31 
Bahri Paşaoğlu 19 
Fuat Eribol 11 
Ulvi Kırdök 3 
Sabiha Taşcıoğlu 1 
Ali Gencer 1 

İptal 3 
Boş 1 

BAŞKAN — Bu adaylardan hiçbirisi ge
rekli çoğunluğu temin edememişlerdir. Seçim 
tekrarlanacaktır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının açık oylama sonucunu arz ediyo
rum: Oylamaya 144 üye katılmıştır. 133 kabul, 
9 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğun
luk sağlanamadığından oylama tekrarlanacak
tır. 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı işin yapılan açık oy
lama sonucunu arz ediyorum: Oylamaya 130 
üye katılmış, 120 kabul, 8 ret, 2 çekinser oy 
çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığından 
oylama tekrarlanacaktır. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı için yapı
lan açık oylama sonucunu arze ediyorum: Oy
lamaya 124 üye katılmış, 116 kabul, 7 ret, bir 
çekinser çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağlana
madığından oylama tekrarlanacaktır. 

Gerekli görüşme çoğunluğu bulunmadığı 
cihetle, 18 Ocak Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

>-•-< 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalm 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dalh 
î. Sıtkı Hatipoğlıu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 
Cihat Turgut 
M.evlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin öündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 144 

Kabul edenLer : 133 
Reddedenler : 9 
Çekinserler : 304 

Oya katılmıyanlar : 2 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Hasan özcan 
BURSA 

Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENIZLI 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelj 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

Hayrı Başar 
GAZİANTEP 

Kâmü Ocak 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Puad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Settar Iksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan 
Ahmet Şevket Bohça 

Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat ÂH Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Ariji Hikmet Güner 
Kasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KONYA 
Hasan Dinçcr 
M. Ziyaeddin tzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANtSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
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MARDİN 
Nazmi Oğuz 

ORDU 
L1cridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçai 
İsmail San göz 

SAKARYA 
Şe raf ettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

ADANA 
Kemal Sarubrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ANKARA 
llyarî Seçkin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybüra 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilli gil 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif A taky 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan UlubaliT,i 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Soyfi. Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
TOKAT 

Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Kemal Doğan Sungun 

TRABZON 

Haindi Orhon 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 

Feyzi Kalfa gil 

KARS 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 

Menıduh Erdemir 

SİİRT 
Adil Yaşa 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

[Oya katılmty anlar] 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recaı Er güder 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
II. Turgut Tokcr 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 

Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESlE 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Finnî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıröğlu 
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ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B^k. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (1.) 
Naşit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

İbrahim Etem Kılııçoğlu; 
Alı Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Sülıeyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
ilhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Eıeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpak 
İhsan Cürsan 
Nihad Kürşad (B.) 
Şlnasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm • 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan] 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğhı 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğl/u 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günefjıtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (t. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
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Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan • 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğhı 
ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

Namık Kemal Tüllezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Paliaoğhı 
Gültckin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
İlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

[Açık i 

Çorum 
Diyarbakır 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çardaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali' Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

iyelikler] 

1 
1 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslih Görentas ( t Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlk 
Celâl Sungur ( t Ü.) 
Neget Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müf tüoğlu (B.) 

Yekûn 

*mmim 
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yok) 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 

AÖRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 
Kârım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp -
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
î. Sıtkı HatipoğLu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Mentege 
Reşat özarda 

BAIiIKESÎB 
Adnan Akın 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan özcan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 318 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKÎŞEHİB 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Ba§ar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Kaya özdemir 
Puad Sirmen 
Osman Nuri -Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toköziü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat ÂM Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Veîa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Bahattin Uzunoğlu 
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Süreyya Uluçay 
SİİRT 

Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kürtbek 
Tahsin Türkay 

ADANA 

Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
AH İhsan Ulubahriji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrcvi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hali] Başol 

TOKAT 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

[Reddedenler] 

ANKARA 
Uyan Seçkin 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

KARS 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdcmir 

\Cekinserler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

[Oya kaülmty anlar] 

Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Er güder 
RIZP, Kuas 
Emin Paksüt 
Zülıtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
i l . Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Raıet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 

İsmet Sezgin 
M. Kemali Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Finnî îslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Kemal Doğan Sungun 

SİİRT 
Adil Ya§a 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

Faik Kırbaşlı 
BURSA 

Sadrcttin Çanga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktcm 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tah'r Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.Tik. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Âti-! Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
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Hasan Değer 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu (1.) 
Naşit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Erkmcn 
İbrahim Etem Kılııçoğlu 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet AM Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Ismaü Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güne§)tan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özaltp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pchlivanoğlu 
Kemal Şcnsoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
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Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat AMşan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TülJezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Ataiay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınllı 
Celâl Sungur (t. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 

Yekûn 

> * • » • 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Ali Celâlcttin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
1. Sıtkı Hatipoğltu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan Özcan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 324 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreld 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt ̂  

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Mustafa Ertuğrul 
Kaya Özdemir 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil ToközMi 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âlâ Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KONYA 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsârıyıldız 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
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SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

ADAÎ 

Tahsin Türkay 

TOKAT 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

[Reddedenler] 

*A 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ANKA 
îlyas Seçkin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Aid ihsan Ulubahşji 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

RA 

DİYARBAKIR 

Feyzi Kalfagil 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Kemal Doğan Sungun 

SİİRT 

Adil Yaşa 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

[Oya katîlmtyanlar] 

Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Hafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 

— r 

ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B,) 
Enver Güreli 
Fennî tslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat, Turgut 
Mcvlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

16 — 

Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemali Külâhlı 
ibrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B§,k. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENlZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
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Atıf Şohoğlu 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
îlhami Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğhı 
Ccvat Önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin inci oğlu (I.) 
Naşit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çclikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekincl 
Mehmet Yardımcı 

İZMIR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 

Lebit Yurdoğlu 
KARS 

Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç. 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu . 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya, 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 

Muammer Dirik 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pchlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

- RİZE 
Erol Yılmaz Akçalı 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
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Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç, 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüDezoğlu 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 

Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
AK Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
IsmaM Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya BahadmK 
Nuri Kodamanoğlu 
CeTâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

31 NCt BİRLEŞİM 

16 . 1 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
ITI 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İsletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi . - 2 . 7 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
•Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
(kamun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka-
ıranaınıın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
fbâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh

lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 568ü sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 5. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 6. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 



X 7. — Deniz îş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesmbrsabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi iîe Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Gene] Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kammu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

15. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 430; Millet Meclisi 1 nei Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. —• Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı1 

ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayıca: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 

" 23 . 12 . 1966] 



21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 «ayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner. 
©ski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genci Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın, Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

24. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

25. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa/ 
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 1/699) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 179; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 871) [Dağıtma tarihi : 
2 . 1 . 1967] 

26. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Ihaşkanlıkları tez-

'kereleri (Müllelt Meclisi 1/292; Cumhuriyet Se
natosu 1/700) (Millet Meclisi S. Sayısı :180; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 870) [Dağıt
ma tarihi : 2 . 1 . 1967] 

27. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/299; 
Cumhuriyet Senatosu 1/698) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 181; C. Senatosu S. Sayını : 872) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 1 . 1967] 

V 
tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayüı Es
naf T« küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v ? 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 .1966] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 



Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

X 8. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14 . 12 .1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim vo Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 111) [Dağıtma tanihi : 9 . 5 . 1966] 

X 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeJerinin, değişti
rilmesi hakkındaki 11 ._2 .1966 tarihli vo 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

13. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

14. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile İfköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

15. — Otuz bir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı vo Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (fS. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

17. — 5434 isayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 18. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14. 7 .1966] 

19. —- İzmir Milletvekili Hüsamettin Oü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

20. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 

21. •— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkrıa eklenmesine dair ek kanun 



teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1%6] 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
muı, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

(31 nci BİRLEŞİM) 





Dönem : 2 | 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | 

Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, gece öğretimi yapan yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek ücret kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2 /166) 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek dereceli Istanibul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilen öğretim üyelerine verile
cek ders ücretleri hakkındaki kanun teklinifi ve gerekçesini ilişikte arz ediyorum. Gereğine 
emirlerinizi saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

Yüksek dereceli istanbul Akşam Teknik Okulunda gorevlendirelecek öğretmen ve asistanlarla 
diğer personele verilecek ek üçlerler hakkındaki kanun tasarısı gerekçesi 

İstanbul Akşam Telkriik Okulu, yüksek öğrenimlerini yapamadan hayata atılmak ve gün
düzleri çalışmak zorunda kalan istidatlı ve kabiHyetli teknik elemanların mesleklerinde ilerle
melerini, yüksek öğrenim yaparak hem kendilerine ve hem de memlekete daha faydalı birer 
unsur olmalarını sağlamak amaciyle, 1959 yılı Şubat ayında ve İstanbul Teknik Okulu bün
yesi içinde açılmıştır. Bu okul, tıpkı, gündüzleri öğretim yapan İstanbul Telknik Okulunun ye
tiştirdiği seviyede mühendis ve mimarlar yetiştirecek şekilde kurulmuş, fakat gündüz okulun
da dört yıla sığdırılan öğretimin, akşam okulunda günlük çalışma saatlerinin daha az oluşu 
dolayısiyle aynı süreye sığdırılması mümkün olamadığından, Akşam Teknik Okulunda öğretim 
süresi beş yıl ve beher yarı yıl da (15) er hafta yerine (18) er hafta olarak tesbit edilmiştir. 
Gündüz okulunda ortalama olarak haftada 38 ders saati bulunduğu halde Akşam Teknik Oku
lunda, her gün saat 18 de ve Cumartesi günleri de öğleden sonra saat 14 te başlamak üzere ya
pılan haftalık ders saatleri toplamı 24 tür. Böylece, sömestreler daha uzun ve okulun öğretim 
süresi de bir yıl fazla alınmak suretiyle bu eksiklik telâfi edilmekte ve Gündüz Teknik Okulu 
ile tam muadelet temin olunmaktadır. 

Başlangıçta yalnız makina ve elektrik mühendisliği bölümlerinden teşeklkül eden İstanbul Ak
şam Teknik Okulu, 1961 yılında açılan inşaat mühendisliği bölümü ile birlikte üç mühendislik 
bölümünü ihtiva etmekte olup ilk yıllar İstanbul Sanayi Odasının malî desteği ile çalışmalarını 
yürütmüş ve Sanayi Odası bu okula 400 000 likayı mütecaviz yardımda bulunmuştur. Daha 
sonra, okul, doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden maaş ve ücret alan Gündüz 
Teknik Okulu öğretim üyelerinin ek görevle veya ek ders ücreti alarak ders vermeleri suretiyle 
Öğretim görevini yapmaya devam etmiştir. 

İlk mezunlarını 1964 yılı Şubatında vermiş olan İstanbul Akşam Teknik Okulu, kalkınma
mız yolunda kendisine düşen ödevi, memleketin inşaat, makina ve elektrik mühendislerine olan 
ihtiyacının bir kısmını her yıl muntazaman verdiği mühendis mezunlarla karşılıyarak ifa et
mektedir. Halen okulda 650 öğrenci vardır ve 64 elektrik mühendisi, 54 makina mühendisi me
zun vermiştir. İnşaat mühendisliği bölümü ilk mezunlarını bu yıl verecektir. 

ıı 
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istanbul Akşam Teknik Okulunun ifa ettiği hizmetler ve bu müessesenin tonıin ettiği fayda

lar şu şekilde hulâsa edilebilir : 
1. İstanbul Akşam Teknik Okulu, memleketimizde mühendislik öğretimi gibi bir yüksek 

öğretim alanında gecıe çalışması yapan ilk kurum olmak şerefini taşımaktadır. Üniversiteler 
ve diğer yüksek okullarda gece öğretiminin yapılabileceği fikrinin yerleşmesine ve bu yolda tat
bikata geçilmesine sdbeholan İstanbul Akşam Teknik Okuludur. Bu konuda, İstanbul Akşa/m 
Teknik Okulu örnek gösterilmek suretiyle ve okulun verdiği bilgiler esas alınarak, Anadolu 
Ajnasınm basma verdiği yazılar 11 ve 12 Kasım 1964 tarihinde çeşitli gazetelerde yayınlanmış ve 
üniversitelerde gece öğretimi yapılabileceği savunulmuştur. 

2. Gündüzleri çalışan üniversitelerle yüksek okulların öğrenci alma kapasiteleri sınırlı oldu
ğundan, her yıl üniversitelere ve yüksek okullara giremiyen öğreneilerin bir kısmını alarak yükü 
ha Cifletmektedir. 

3. Gündüzleri çalışarak hayatlarını kazanmak zorunda kalan, fakat mesleklerinde ilerlemek 
ve bir yüksek öğrenim yapmak arzusunda olanlara bu imkânı vermekte, sanayi mücsseselerinde-
ki teknik elemanlarının seviyelerini mühendis seviyesine yükselterek plânlı kalkınma için lüzum
lu olan bilgili teknik personelin yetişmesini sağlamaktadır. 

4. Akşam teknik okulu, gündüz teknik okulunun esasen meveudolan 'bina ve tessileri ile lâ-
boratuvarlarmdan faydalanmakta olduğu için yeni tesisler kurmaya ve bu maksatla bir masraf 
ihtiyarına lüzum kalmaksızın çalışmaktadır. Ayrıca, akşam teknik okulunun öğretim üyeleri ve 
asistanları, gündüz teknik okulu öğretim heyeti arasından seçildiği için, bunların esas görevle
rinden aldıkları ücretlerden daha küçük olan ek ücretlerle akşam görevinin ifası mümkün ola
bilmektedir. Dolayısiylc, akşam teknik okulunda Devlete ucuza mal olan bir mühendislik öğreti
mi yapılabilmektedir. 

Bu derece verimli, ekonomik, memleket için faydalı ve kalkınmamıza hız veren bir okulun ça
lışmasının devamını ve daha verimli iş görmesini sağlıyacak olan kanuni dayanak şimdiye ka
dar gerçekleştirilmemiştir. Teklif olunan ders ücretleri tasarısı kanunlaşmadığı takdirde, bu 
örnek teşekkülün yıkılması tehlikesi mevcuttur. Zira, 

a) Halen uygulanmakta olan ve ortaöğretim ölçülerine göre mütalâa edilmiş bulunan 439 sa
yılı Kanundaki 25 liralık ders saati ücreti ile mühendislik öğretimi yaptırmaya imkân bulunma
dığı müsahade edilmiştir. Her biri yüksek mühendis veya yüksek mimar olan öğretim üyeleri 
ve asistanların gerek özel sektörün iş alanlarında ve gerekse Devletin diğer hizmetlerinde çok 
daha yüksek ücretlerle istihdam edildikleri de göz Önünde tutulursa, çok yorucu olan gece öğre
timine ve özellikle mühendislik gece öğretimine rağbet göstcrnıiyecekleri aşikârdır. Halen İstan
bul Aksam Teknik Okulunda görev almış bulunan öğretim üyeleri, sırf kurulmuş olan güzel bir 
müessesenin yıkılmaması ve okula hevesle devam eden 650 öğrencinin müşkil bir duruma düşme
mesi için dnvdukları feragat ve fedakııiık hissinin tesiriyle görevlerine devam etmektedirler. 
Halbuki, hislere dayanan bir müessesenin uzun zaman ayakta durması beklenemez. 

Ü) Yukarda, ücret bakımından belirtilen aksaklığın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile giderilebileceği zannedilmişsc de, bu kanunda da akşam mühendislik öğretimi ile ilgili hüküm
lerin bulunmadığı görülmüştür. Hattâ, 657 sayılı Kanun uygulanmaya başlanınca, bugün veril
mekte olan saat 'basma 25 liralık ücret dahi ortadan kalkacaktır. Halen ek görevle çalışan öğ
retim üyeleri. 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya 'başladıktan sonra, akşam teknik okulu 
yerine gündüz okulunda ek ders saati almayı tercih edecekler ve akşam teknik okulunda ders 
vermek yine sadece hislere dayanacaktır. 

e) 439 savdı Kanunda tes'b'it edilen ücret görüsünün kısırlığı, akşam teknik okulunda yeni 
mühendislik bölümleri açmaya imkân vermemektedir. Halbuki teklif olunan ücret tasarısı kanun
laştığı takdirde, aksam mühendislik öğretiminde görev almanın artacak olan cazibesi ile daha 
çok sayıda ve kaliteli öğretim elemanları bulmak mümkün olacak, bunların, saat başına 100 ilâ 
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150 lira arasında ücret veren özel mühendislik ve mimarlık yüksek okullarına kayması önlene
cek ve böylece, akşam teknik okulunun mevcut mühendislik bölümlerine daha çok öğrenci almak 
ve ayrıca, yeni mühendislik bölüm]eri açmak imkân dâhiline girecektir. 

îşte, bütün bu sebepler göz önünde tutularak hazırlanan bu kanun tasarısında öngörülen üc
retler bir minimum olarak tesbit edilmiştir. Özel mimarlık ve mühendislik yüksek okullarında 
akşam öğretimi için tasarıda tesbit olunan miktarların iki katma yakın ücretler verilmektedir. 

Üniversitelerle, yüksek okullarda gece öğretiminin, orta öğretimden farklı olduğu ve bilhas
sa (mühendislik gece öğretimi) nin de geniş ölçüde lâboratuvar ve proje çalışmalarına ihtiyaç 
göstermesi ve kalifiye öğretim üyesi bulmaktaki zorluk bakımından diğer yüksek öğretim dalla
rına ve üniversite fakültelerine nazaran çok değişik özellikte olması dolayısiyle, bu tasarının ka
nunlaşması zaruri görülmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 19 . 1 . 1966 
Esas No. : 2/166 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
gece öğretimi yapan, yüksek dereceli istanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek ücret kanunu teklifi ilgili Bakanlık 
temsilcileri ve teklif sahibinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesi gayet açık ve tafsilâtlı olup Komisyonumuz bu gerekçeye aynen iştirak et
mektedir. Ancak yeni yeni açılacak bu tip okullar içim ayrı ayrı kanunlar çıkarmak uygun 
olmıyacağmdan kanunu genelleştirmek için teklifin başlığında değişiklik yapmış ve yüksek 
akşam teknik okulları ile akşam yüksek tekniker okulları şeklinde kabul etmiştir. 

Birinci maddede başlıktaki esasa uyularak yapılan tadilât yanında memleketin teknik ele
mana olan ihtiyacı ve Dil Tarih - Coğrafya Fakültesindeki gece tedrisatında verilen ücret
lerle adaletli hale getirmeyi karyer sahibi olanlarla diğer personeli tefrik etmeyi düşünerek, 
ders ücretlerini yeniden ayarlamış ve teklif sahibiyle de mutabakata varılarak birinci madde ye
niden tedvin edilmiştir. 

İkinci maddede idarecilere verilen ücretleri de inceliyen Komisyonumuz, burada vazife göre
cek idareciler, esasen okulların idarecisi olup ek olarak alacakları bu idari ücretleri yeniden tes-
bitte fayda görerek bu maddeyi de değiştirmiştir. 

Komisyonumuz akşam yüksek teknik okulları ile tekniker okullarında vazife alacak olan
larda, bâzı nitelikler aramayı uygun bulmuş bu sebeple yapılacak bir yönetmelikle işi niza
ma sokmayı sağlamak ve ders saatlerinde ayarsızlık ve suiistimali önleme düşüncesiyle âzami 
verilecek ders saatini tesbit bakımından geçici birinci maddeyi eklemiştir. 

Personel Kanununun tatbikatında her hangi bir aksama olmaması için de geçici ikinci madde 
teklife eklenmiştir. 

Akşam yüksek teknik okulu ve yüksek tekniker okullarındaki tedrisatı aksatmamak ve 
bu sistemde eşitliği biran önce sağlamak teknik bölümlerde bu yönden çalışmaları teşvik etmek 
için teklifin ivedilik ve öncelikle görüşülmesini teklif ederiz. 

Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan V. Sözcü Kâtip 

Aydın Antalya Kırşehir Adana 
K. Yılmaz t. Ataöv M.Güver M. Bozdoğan 
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A. Karahisar 

M. özdağ 
Edirne 

T, Seçkin 

Artvin 
M. Rona 
İstanbul 

Prof. M. Yardımcı 

Ankara 
A. R. Çetiner 

Kastamonu 
A. §. Bohça 

Çorum 
İT. L. Sarıyüce 

Uşak 
M. F. Uğrasızoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 2/166 
Karar No. 16 

5.5. 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, (Gece öğretim yapan yüksek dereceli istanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek 
ücret kanun teklifi) ilgililerin de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü : 

Komisyonumuz Millî Eğitim Komisyonunun mütalâasını yerinde görerek teklifin başlığında 
yapmış olduğu değişikliği aynen benimsemiş olduğundan mezkûr raporu müzakereye esas alınmış, 
ancak 1 nci maddenin 1 nci fıkrasını öğretim üyelerinin zaten profesör ve doçentler olduğu için 
bir çelişmeye meydan verilmesini önlemek maksadiyle, ikinci fıkra ise (657 sayılı Kanuna gö
re alınacak ders görevleri karşılığı ücretlere halel getirmez.) ibaresinin 657 sayılı Kanunda 
ders ücretleri yeni esaslara bağlandığı için lüzumsuzluğuna inanarak metinden çıkarmayı uygun 
görerek metin ona göre düzenlenmiştir. 

2 nci madde Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği şekilde, 3 ncü madde teklifte olduğu 
gibi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul etmiş olduğu geçici 1 nci madde bu okullarda görev ala
cakların nitelikleri ve görevlendirme şekillerini bir nizama bağlamak maksadiyle yeniden düzen
lemek suretiyle 4 ncü madde olarak kabul edilmiş, geçici 2 nci madde ise (657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanuna 
göre tediye yapılır.) şeklinde düzeltilerek geçici madde olarak kabul edilmiştir. 4 ncü madde 
yukarda yapılan değişiklik sebebiyle 5 nci madde olarak, 5 nci madde ise bu kanunu Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanları yürütür şeklinde olmak üzere 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

Bursa 
/. Öktem 

Gümüşane 
S. ö. San 

Rize 
E. Y. Akçal 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Aydın 
S. Bosna 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz 

A. Türkel 

İstanbul 
S. Aren 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Sakarya 
N. Bayar 

Bolu 
H. 1. Cop 

Edirne 
/. Ertem 

İstanbul 
0. Erkanlı 

Trabzon 
E. Dikmen 

İmzada bulunamadı 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Bursa 
C. Külâhlı 

Giresun 
İ. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Erez 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 
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Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün teklifi 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Teknik 
Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer 
personele verilecek ek ücret 

Kanunu 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan yüksek dereceli Akşam 
Teknik Okulunda görevlendiri
lecek İstanbul Teknik Okulu 
öğretmen ve asistanları ile di
ğer üniversite ve yüksek okul
lar öğretim üyelerine, bu okul
da okutacakları ders ve yaptı
racakları uygulamaların beher 
saati için: öğretmen ve öğre
tim üyelerine 70, asistanlara da 
40 ar lira ücret verilir. 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen öğretmen ve üniversite 
öğretim üyeleriyle asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce alınmış ek görev ücretlerine, 
657 sayılı Kanuna göre alına
cak ders görevleri karşılığı 
ücretlere halel getiremez. Bu 
görevleri dolayısiyle alacakları 
ücretler hakkında da 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu okulda ida
ri hizmetlerinden ötürü aylık 
hizmetlerine ilâveten, istanbul 
Teknik Okulu Müdürüne 400; 
Müdür Yardımcısı ve bölüm 
şeflerine 300: büro şeflerine 
250; memurlara 200 ve hizmet
lilere 100 er lira verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştı
rılacak müdür yardımcısı sayı-
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Millî Eğitim Komisyonunun 

değiştirişi 
Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli Akşam Teknik okulla-
riyle Akşam Yüksek Tekniker 
okulların da görevlendirilecek 
öğretmenler ve öğretim üyele
riyle asistanlara ve diğer perso
nele verilecek ek ücret kanunu 
teklifi 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan yüksek dereceli akşam 

teknik okulları ile yüksek ak
şam tekniker okullarında gö
revlendirilecek öğretmen, öğ
retim üyesi ve asistanlar ile 
diğer üniversite ve yüksek okul
lar öğretim üyelerine bu okul
da okutacakları ders ve yap
tıracakları uygulamaların beher 
saati için, profesörlere 100, do
çent ve öğretim üyelerine 70, 
asistan ve erkek sanat ens
titüsü öğretmenlerine 40 ar 
lira ücret verilir. 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen öğretmen .ve üniversite 
öğretim üyeleriyle asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğince 
alınmış ek görev ücretlerine, 
657 sayılı Kanuna göre alına
cak ders görevleri karşılığı üc
retlere halel getirmez. Bu gö
revleri dolayısiyle alacakları 
ücretler hakkında da 7244 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu okulda ida
ri hizmetlerinden ötürü aylık 
hizmetlerine ilâveten akşam 
teknik okulları ile akşam yük
sek tekniker okulları müdür
lerine 300, müdür yardımcıları 
ve bölüm şeflerine 250, büro 
şeflerine 200, memurlara 150 ve 
hizmetlilere de 100 er lira ay
rıca aylık ücret verilir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli Akşam Teknik okulları 
ile Akşam Yüksek Tekniker 
Okullarında görevlen dirilecek 
öğretmenler ve öğretim üyeleri 
ile asistanlar ve diğer personele 
verilecek ek ücret kanun teklifi 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan yüksek dereceli akşam 
teknik okulları ile yüksek ak
şam tekniker okullarında gö
revlendirilecek bu okullar öğ
retmen ve asistanları ile üni
versite öğretim üyesi ve asis-
anlarma bu okullarda okuta
cakları ders ve yaptıracakları 
uygulamaların beher saati için, 
profesörlere 100, doçent ve bu 
okullar öğretmenlerine 70, asis
tan ve erkek sanat enstitüsü 
öğretmenlerine 40 ar lira ücret 
verilir. 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen öğretim ve üniversite öğ
retim üyeleriyle asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3656 sayılı Ka
nunun 18-nci maddesi gereğin
ce alınmış ek görev ücretlerine, 
halel getirmez, bu görevleri do
layısiyle alacakları ücretler 
hakkında da 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Teklif 

sı 3 ü ; bölüm şefi sayısı 5 i; 
memur sayısı 30 u ve hizmetli 
sayısı 30 u geçemez. 

MADDE 3. — Bu kanuna 
göre verilecek ders ve uygula
ma ücretleri ile diğer ek üc
retlere müstahak olabilmek için 
bu görevlerin fiilen ifa edilmesi 
lâzımgelir. 

öğretim ve imtihan ayları 
dışında bu ücretler ödenmez. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Millî Eğitim Ko. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
okullarda görevlendirilecek öğ
retmenlerle öğretim üyelerinin 
nitelikleri ve görevlendirme şe
killeri bir yönetmelikte tesbit 
olunur. 

Bu okullarda bir öğretim 
üyesi tarafından okutulacak 
ders sayısı haftada 6 saati ge
çemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 
sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 
zaman 657 sayılı Kanuna göre 
ödeme yapılır. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmişti.r 

Bütçe Plân Ko. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu okullarda 
görevlendirilecek öğretmenlerle 
öğretim üyelerinin nitelikleri, 
görevlendirme şekilleri ve bir 
öğretim üyesi tarafından oku
tulacak ders sayısı bir tüzükle 
belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE — 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu
nun malî hükümleri yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 657 sa
yılı Kanuna göre tediye yapılır. 

MADDE 5. — Teklifin 4 ncü 
maddesi 5 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitim Bakan
ları yürürütür. 

»v«a<< 

M. Meclisi (S. Sayısı : 111) 



Dönem : 2 I Tf Q 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : I / 73 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 1/699) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 871) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7082 - 1/699 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 26 . 12 . 1966 gün ve 1/298 - 46 sayılı yazınıza karşılıktır : 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 12 . 1966 tarihli 19 ncu Birleşiminde 
aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : Açık oy neticesi (132) 

Kabul : 131 
Ret 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 30 . 12 . 1966 
Esas No. : 1/298 - C. S. 1/699 

No. : 89 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 12 . 1966 tarihli ve 19 ncu Birleşiminde aynen: 
kabul edilen (İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Ge
nel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

t. Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet 

Senatosu 1/700) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 870) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7083 - 1/700 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi 26 . 12 . 1966 gün ve 1/292 - 47 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 29 . 12 . 1966 tarihli 19 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dos
ya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi (133) 

Kabul : 132 
Ret 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 30 . 12 . 1966 
Esas No. : 1/292 - C. S. 1/700 

No. : 87 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 12 . 1966 tarihli ve 19 n cu Birleşiminde aynen 
kabul olunan (Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkam 
Aydın Milletvekili 

/ . Sezgin 
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Toplantı : 2 _ _ , . ^ _ _ | Q | 
Dönem :2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cet-
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet 

Senatosu 1/698) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 872) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7081 - 1/698 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 26 . 12 . 1966 gün ve 1/299 - 45 sayılı yazınıza karşılıktır. 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2), ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 29 . 12 . 1966 tarihli 19 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi (136) 

Kabul : 136 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 12 . 1966 
Esas No. : 289 - C. S. 1/698 

No. : 90 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 12 . 1966 tarihli ve 19 ncu Birleşiminde aynen 
kabul edilen (1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkam 
Aydın Milletvekili 

1. Sezgin 




