
D Ö N E M ; 1 C Î L T : 3 3 TOPLANTI : 

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

6- Birleşim 

13 . 11 . 1964 Cuma 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 240:242 
2. — Gelen kağıtlar 242:243 
3. — Yoklama 243 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
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silen Millet Meclisi Başkanı Fuad Sir-
men'in katılmasının uygun mütalâa edil
diğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1012) 

3. — Niğde Milletvekili Asım Eren'-
in ,rahmetli Mahmut Rıza Bertan'ın as
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4. — Burdur Milletvekili Mehmet Üz-
bey'in, Et ve Balık Kurumunun, Ameri
ka'dan, kaç bin ton soya yağı getirdiğine 
ve bunları hangi sanayicilere tevzi ettiği
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Sayfa 
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5. — Mardin Milletvekili Seyi'i Üüncş-
tan'ııı, belediyelere yapılacak yardım fo
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len'in yazılı cevabı (7/544) 299:307 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İzimıir Milfet vekili Şükrü Aklkam, Ege tütün 
dkiicilıeriıne gerekli kredi Ve aivaınısıın vaktindie 
verilmemesi yüzünden tütün müstahsilinin tefe-
cilleir efl'iındje kaldığı .ve (biram öıuce tedibir -alınnıa-
sı gerektiği yolumda ibir kıonaiışimıa yaptı. 

Manas Miiletvelkill Komıa! Bağcııoğlu, Kıb
rıs'taki iki İsveçli subayım Türk Savaşçılarına 
yaptıklara değerli yardımı dolaıyıisiylo milletçe 
duryulam şükran durguların* açık'lnıyan. ve uğra
dıkları ınıaiMvûımiyîctitbn beraat .erimelerini dlliycn 
,bir deımıeç iverdi. 

•înigiıliz Büyükelçiliğinden alınan bit' mektup
ta, Binlieşdık Kralltık 'Hükümeti tiarafınıdıaın Türki
ye BülyÜk Millet, Meclisi Baş^anvekillerinin İın.-
ıgiltere'yle davet olundulklamıııifn .b'ildirilımesi üze
rine Baışkanibfk Divaınıınını omayila'ma kararı oya 
ısuiiraıldu ve kabul .olumdu. 

flst'anibuıl. M'iltetJvekiıli Sa-aftleıt Evren'in, Millî 

Eğitim' Balkanının ,if'a dtıtiği hiiznıet süresince, 
ıtaık'ibettiği eğitilin politikası ile, Bdlu Mİlletveıki-
'li Kâmil Iııail'ıuı, 5 Yıllık Kalikıninııa P'lânmın 
hıeıcMine ve prensiplerime uıymııyam durumlar 
kalkıkunda Anayasau'ın 89 nıcuı mıadde'Sİ gereğince 
IgıeıiiS/ora .aıçıiliinaısuna daiir vterd ilkleri ömeııgeler tek
rar okuıınarak gentsoruya geçildi. Millî Eğitini 
Balkana ile önerge salıipleritniin: konuşmaları biti'-
(minde, vakitlin' geıçikııniç oltaıaısı dolay isiyle, 

13 Kaısımı 1964 Cuma1 günü saat 15 te topla-
ıni'lmtalk üzeii'e. (ısaalt 18,50 de) Birleşimle sıon ve
rildi. 

(Başkan Kâtip 
Bask aıtıi vekili Yo.zigatı 
Meliki Keskin Yeli Uyar 

Kâtip 
Kaısitaımonu 
Sahri Keskin 

SORULAR 

Üözlü borular 
1. — Adana Milletvekili Oavit Oral'ın, artan 

tarımsal, 'kredi ihtiyacının karşılaınm'aısı için ne 
gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/952) 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı tara
fından .gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde bir 
işlem yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/953) 

3. —•Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Atatürk Alıntına çelenk koymak istiyen Edebi
yatçılar Birliği üyelerinin kalraköllaıra götürül
melerine kihılörin emir verdiğine dair sözlü so
ru önergesi, B<aş!bâkaniığa göndeıilnıişlir. (6/954) 

4. — Eısikiş;eh'ir Miılıl;otlvokili Az!iz Yeyitinoğlu.'-
ınun, illerin, köylerin yol ve suların^ yapmak 
için, köylerden'nakit para ve angarya istemele-
rilnin Anayasalınıza aykırı olup oHimadığiiiıa dair 
sözlü som önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/955) 
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5. — Eskişehir 'Milletvekili Aziz Zeytinoğİu'-
nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâtına 
bağlı sağlık memurlarının sağlık müdürlükleri 
•emrine verilmeleri hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/956) 

6. — Eskişehir Milletvekili' Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Saırıcalkaya ilçesi'ne, motorlu 
sulama yapılmak üzere, elektrik getirilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne ıdaJür sözlü soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık 
ve Taran bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/957) 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zezitdnoğlu'-
nun, köylerde yapılan kadastrolar için dekar ba
şına istenen paralara dair sözlü soru önergesi, 
Devlet 'Bakanlığına gönderilmiştir. (6/958) 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/959) 

9. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/960) 

10. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lıûııın, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Deyi et arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair sözlü soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/961) 

11. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Tarım ve Ticaret bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/962) 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokoldan neden çıkarıldıklarına dair sözlü 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/963) 

13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderil mistir. 
(6/964) 

14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair sözlü soru önergesi, Ticaret ve Sanayi 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/965) 

15. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/9'66) 

16. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasının, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/967) 

17. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/968) 

18. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/969) 

19. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç. ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair sözlü soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/970) 

20. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına da
ir soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/971) 

21. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirf anlı 'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp almmıyacağına dair sözlü soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Millî Sa
vunma bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/972) 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Kara-
ca;mn, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair sözlü soru önergesi, İçişleri, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/973) 

23. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Gündoğmuş Orman İşletme İdaresinin ne 
zaman kurulduğuna ve işletme Müdürünün ne 
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gibi çalışma yaptığına dair sözlü soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/974) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
iin, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/975) 

25. —• Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair sözlü soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/976) 

26. —• Anıtialya Milletvekili İlbsaln AfcaöV-
ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesini arzu
suna ıgöre 'kullandığımın doğru olup. olmadığına 
'dair «sözlü soru önergesi, İçişleri! ve Bayındırlık! 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/977) 

27. — Van Milletvekili Şükrü Köserei'soğlu'-
nun, Vattı ve Hakkâri'de Merinıoseuluğu teşvik ve 
(geliştirmek için lıang'i' tedbirler alındığına dair 
sözlü soru önengesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/978)' 

28. — Adana Milletvekili Möhmelt Ge^ioğlu'-
îiıın, Çukdbirlik'o Genel Müdür tâyini konusun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir (6/979)i 

Yazılı Sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 

Hani ilçesinde halk tarafından hazırlanmış 

olan ortaokula öğretmen tâyininin düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/574) " 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Diyarbakır - Ergani - Çermik ve Çüngüş kara-
yiolu'nun üç. yıldan beri bakım görmemesi sebe
bine dair yazılı soru önengesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/575) 

3. — Diyarbakır Milletvekilli Adnan A rai "m 
Çermik İlçesinde bir poJis teşkilâtı kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yaiz.il] soru 
önergesi, -İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/576) 

4. — Çankırı Milletvekili Şalban Keskin'in, 
mevcut plân ve programlar muvacehesinde, Çan
kırı ilini bugünkü durumdan kurtaracak yatırım 
tedbirlerine dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/577) 

5. — Edirne Millet vekili Faıhir Giritlioğlu'-
nun, açığı çıkan köln Başkonsolosu hakkında ne 
gibi işlem .yapıldığına dair yazılı soru önergesi, 
Maliye ve Dışişleri bağlılıklarına gönderilmiş-
Itir. (7/578) 

6. — İstanbul Milletvekili Ooşkun Kırca'mu, 
muhtelif bakanlıklara ve Kamu İktisadi teşeb-
)b üslerine menteup kamu poıısıoneli aleyhine yapıl-
(îmakta olan cezai veya idari taJhkikalt sayısına da
ir yazılı soru önengesi, Başbakanlığa ıgönderil-
m i # r . (7/579) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tatsıariılaı' 
1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 196İ5 yılıı Büt-* 

<çe kanunu, tasarımı (l/73;3) (Kanma Büteie Ivo-> 
misyonuınıa/ 

2. — 3456 sayılı Noterlik Kanununum 4.166 
«sayıılı Kanunla değişlik 1 nci maddesinin değiş-
tirilimcis'i ıhalkkıında kanun taisarnsi! (1/734) (Ada-< 
lıe't KıOfmisyıonıuına) 

Teklif 
3. — İzmir Milletvekili Şinaısi Osma'nm 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı, Kanununun 
'41 nci maddesine bâr fıkra eklenmesi hakkında 
kânun teklifi. (2/741) (Maliye Ve Plân komis
yonlarına.) 

• •' Tezkereler 
4. — Eti Yapı Limitet Ortaklığının 1963 yı-

lıa mi 'he^ap ve işlemlerinin sunulduğuna dair 

Başbakanlık tezkeresi (3/992) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

5. — Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinin 
1961 yılına ait hesap ve işlemlerinin sunulduğu
na) ida'ir Başbakanlık tezkeresi (3/993) (Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

6. — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 
1961 - 1962 yıllarına aiiıt hesap ve işlemlerinin 
sunulduğuna dair Bafjbafcaınlılk tezkeresi (3/994) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kanma Komisyonu
na) 

7. — Manisoı Pamuklu Mensucat Anonim 
Onbakhğının 1963 yılı hesap ve işlemlerinin su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/997) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 
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M. Meclisi B : 6 
8. — istanbul Milletvekili Malik Yoteç'ın 

yasama dokunulmazlığının ikaLdırıltoasınJa dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/998) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis1-
yona) 

9. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
yatsama dokunulmazlığının kaldın'lmaısına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/999) (Anayatsa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karana Ko
misyona) 

13 . 11 . 1964 0 : 1 
10. — Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir

ketinin 1963 yılma ait hesap ve işletmelerinin 
sunulduğuna dali'r Başbakanlık tezkeresi (3/100) 
(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

11. — Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Atabakan 
•köyü hane 17, cilt 15 ve salhife 32 numarada ka
yıtlı Bekooğlu Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmıaızhan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkımda Başlbalkanlık teskeresi 
(3/1001) (Adalet Komisyonuna) 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılana Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3 . — YOKLAMA 

•BAŞKAN — Lütfen otamıatik cihazla yo'k-
l'ama oylarınızı işaret bınyurunıUz. 

^Viklaıma işlcmıi ıbitmiştir. 

(Yoklama yapıllıdı.) 
BAŞKAN — Çoğuınluğuımuız varıdır, görüş* 

ime lere banliyö raz. 

4 . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KuRULAR SUNUŞLARI 

1. I— İstanbul Milletvekili \Mahmut !Rıza Ber-
tan'ın, bir otomobil kazasında tyefati ettiğine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/1006) 

(BAŞKAN — H'üıküımıet tezkeresi var, okutu
yorum1. 

Müilet Meıalisi Başkanlığına 
istanbul illi Milletiveikili Malhımut Ruza. Ber-

tam'ın, 10 . 9 . 1964 ıgtâmü oitıomıolbille Ankara'
dan Isltattibul'a igiderlken B;o!u civarımda vufku'-
Ibulan bir trafik kazaısi'nıda vıecfiaıt e'tımiş oldun 
ğu, İçişleri Bakaulığıınıın 10 . 11 . 1964 tarihli 
ve 3 - 23802/64 - 8808 sayılı yazi'siyile bildiriJİ:-
ımiştiir. 

'Teessürle araederiım. 
Baışfbalkan, 
ismet) İnönü 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Is t am
ibini Milletvekili merhumı Rııza Bertan için Yüce 
Meclisinizi bir dıaıkikalılk iıh'tliıriam durulsun a da-
ıvet ediyorum. 

(Bir dakikalık ihıtiranı durulşuı yapıldı.) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

2. — Yeni seçilen Meksika '-Cumhurbaşkanı 
için yapılacak törene Türkiye'yi temsilen Millet 
Meclisi Başkanı \Fuad Sirmen'in katılmasının 
uygun mütalâa edildiğine ıdair Başbakanlık tez
keresi. (3/1012) 

BAŞKAN — Hükümet tezkeresi' vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meksika'da; yeni seçilen Cınmlhunfbaşıka'nı 
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için 27 Kasını 19&4 de yapılacak olan mera
sime Meksika'mın mümaisdbeltte bulunduğu dün-
ya milletleri, cumhurbaşkanları, yardımcıları, 
Meclis başkanları, ve dışişleri bakanları mari
fetiyle iştirak etlmektcdider. Zatı Ddvletleıinin! 
ide Türkiye'yi temsi'len 'bin merasime iştirak 
etmesi uygun mütalâa edilmektedir. 

ICeryfiıyeti takdir ve teınısibiniiıze aıpz ederim. 

Başbakan 
İsmetti İnönü 

BAŞKAN — Yüce Meclisimizin Başkanı 
Ftıad S irmen'im Meksika'ya gilümelsi Hükümetçe 
töklrf edilmektedir.: Oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edemler... Etımiyemler,.. Kalbul edilmiştir. 

3. — Niğde Milletvekili Asım JEren'm, rah
metti Mahmut '(Rıza Bertan'ın, ^askerlik \ve siyasi 
hayatını öven ve taJımetUnin bütün geride bı-
raktıklariyle milletvekillerine başsağlığı ^dileyen 
demeci-

ASIM RREN (Niğde) — Merhum Rıza Ber-
itan: hakkında Ibirikaıç. söz söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ASIM EKEN (Niğde) — Pek muhterem ar-
'kadaşılarıım, çıo'k ani sekilide kaybettiğimiz 
kııymetli aslker; ve kıymetli Parlâmeıniıo adamı 
değerli muhalefet liderlerimden; Rıza Bert an 
arkadaşımıız hakkında hirkaıç ıslöz söylemeyi 
t ahdisi nimet olacak vazife addediyorum. 

Pek muhterejm arkadaşlarım, ömırıünü as-
Ikerlik meslekimde merkezi dairelerinde, ordu
nun! personel işlerimde çok faydalı şekilde 
sarf etmiş ve siomra da yime millet uğrunda 
inandığı bir tarafa katılarak, Parlâmentoya 

5. — GEN 

1. — İstanbul Milletvekili \Saadet ^Evrenin, 
Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süre
since, takibettiği eğtim politikası ile Bolu Mil
letvekili Kâmil İnaVın, 5 'Yıllık Kalkınma Plâ
nının hedefine ve prensiplerine uymıyan durum
lar hakkında Anayasanın 89 \ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/3, U/4) 

BAŞKAN — Bu önerge üzerimde konuşmıa-
larımiiz davam ediyor. Geçen celsede, takrir 
sdh'ıbi aı-kadaşla'rımız konuşmuşlardı. Sayın 

13 .11.1964 O : 1 
ıbüjyiik 'bin oyla seçilmiş otlan arkadaşımızın; 
yetiştirdiği evlâtlar, kendisi kadar (bu .millete 
faydalı' olmuş ve ailesi memlekette (hakikaten! 
ihoıt zaman sena ile anılacak bir aile halinıe 
'gelmiştir. Bendeniz, Rıza Bentan arkadaşımızı, 
Parlâmentoda çıoık 'dürüst ve ciddî bir muha
lefet lideri olarak, ayrıca Millî Savunma Ko-
ımıilsiyonunıda her zaman fikirlerinden faydalan
dığım 112! değerli eski 'bir alslker olanak ifa et
tiği hizlmetler (bakılmandan anmayı borç biRi-
yorum/. Bunlarım yamıibaşımda, yetiştirdiği kıy.-. 
nıetli Beyim Operaötrü Vural Bertam'ın bizzat 
çok! tehlikeli hir ıbeyin ameliyatı geçiren 
eşimin aım/eliyatındıa Operatör Nurhaım'la Iberaber 
iki değerli operatörden ıbini olarak çok kıy
metli hir yardımda Ibuflunup, eşimin hayatını 
•'kurtaran inısamı olarak buradaı her ikisini, bi
risini rahmetle, birisini şükranla anmıayıı ve 
Rıza Bentan ,gilbi arkadaşlarıımiKiin Parlâmemto-
ıda vücutlarımın ,bu milleti için her zaman .bir
lik ve beraberliği! , biHhassa işi ve dış siyasette 
/memleketim yüklselk menfaatlerimi her şeye ter
cih! edem bir Parlâmenıtıo olacağı! üzerinde bir 
«amam addetmekteyim.. Bu teminatı inşallah 
iona. 'bemziıyecek birçok arkadaşların zuhuru ile 
ıdelvam eder gönünüz. Onum kayibını, kııymetli 
Adalet) Partisi sıralarında onıaı ıbemze/mıeıye ça
lışan arkadaşlarım, vücudu ille ibir teisıelli olarak 
beraber anmakta ve yegâne tesellimizi bunda 
Ibulmıalktaıyım. Bu itibarla kendisini, de oğlunu 
da ve değerli diğer evlâtlarını da burada rah^ 
.TOietlc ve takdirile' anarak bütün Panlâmentıo-
nıuıriı bu hııısustiakıi hisıleıine tercüman •olduğumu 
zamnediyoruım'. Hünmıotlerimd sunanım. (Alkış
lar. ) 

(BAŞKAN — G-ünıdeme ,geçi|yoruz. 

(Saıadet Evren'in konuşımaılammda samsana kim 
zikretmek) sunötüyle, sataşma olduğunu iddia 
ödem Şülknü Koç arkadaşnmınzıin - fîl/hakika 
itsiimleni zilkredilmiş olduğundan - arzuları yeri
me getirilecektir. Buyurum Sayın Koç. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sa
yım Başlkan, sayım 'milletvekilleri; 

Millî Eğitim Balkıamı Sayını İhrahiımı Ök-
tem'in takibeıttiiği Millî Eğitim politikasının 
millî menfaatlore .zarar verdiği iddiaısiyle, Ba
kanın Ylüce Meıcliste gensoruı yolilyle dıüşürül-
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•mıesi .amıajeiınlda olanı İstanbul Milletvekili Saa
det Eivren'ln Oarşamıba günlü yaptığı konuşmayı 
dinlediniz. Bu genisoru vesilesiyle yapılan ko
nuşmamın büyük 'bir 'kısmımda', şahsıma ve ba-
şjmda Ibııil ummakla şeref duyduğum öğretmenler 
Federasyonuma, mesnetsiz isnatlarda ibuluınul-
nıuştur. Yalama, ve tahrife dayanaın dedikodu
lar, lıaıtiıbin teım'sil ettiği fikir ve politika kam
pınım! alışılmış; üstüîbu içinde ortaya aıtıllnıış!-
ıtır. Millî Eğitim (Bakanı haklkımda genisoru 
açtırıp., Anayasanın 'bir 'hükmüne dayanarak ic
rayı demetleme hakkımı suiistimal edecek yer
de, öğretmen Federasyonu hakkında bir sözlü 
iso.ru veya' Meelis araşffeırmiası talebinde bullufli-
saydı, hatip dalha saıminıî ve dürüst hareket 
•etmiş olurdu. Ama bumu yapımaiimştır. Dedi
kodu ve iftira ille Yüce Meclisin kürsüsünü 
saatlerce işıgaıl etmiş olımasıma, kendi felisefesi-
ıiıe uygun birtakımı .gazetelerim kollelksiyonla-
rından çıkarılmış haber başlıklarımı okumaya 
dayamımasına. rağmen, iki - üç yıldır hu kür
sülere ısırtılıp ısırtılıp getirileni bâzı konuları, 
enline boyuna cevaplaınıdırmıa imlkânı verdiği 
için hatibe teşekkür ederimi. 

Yapacağıımuz a(çııklaımalar, okuyacağımiE) sbel-
ıgeler, Sayın Evren'imı hukuk ımıelslekindem gel
diği halde, iddialara kairşılılklı olarak dinlen 
meden, sübut delillerini oibjeiktüf olarak de-
ğerlemdinmedcm, hükme varmamak gerektiği 
.gibi şaş'maız bir adalet ülkesini politikacı ya-
niylc çiğnediğimi ispat edecektir. 

İki - üç yıldır Ibu kürsüden ve Senato kür
süsünden, aıynıı kaynaktan beslenen, aynı mer
kezide imal edilen yailaımlar, tahrifler, iftira-
ilan ısrarla tekrarlamdı.. Bunlara zaoııan zamanı 
kfea cevaplar verildi. Bu defa da Mustafa Ke
mal'den hnnıcını aiamuyaniar, Mustafa Kemalıci-
llerdem öç. alımalk, anılan taıhrilbetımek, onları 
Mustafa Kemal'in yolundam alıkoymak heve-
ısitne düşenler karışımıza çıkmıştır. Oılkmıştır 
ve saldırmaya çalışmıştır. 

(A. P. ve C. K. M. P. şuralarımdan! gürültü
ler, sına kalpaklarını vurmalar,)' 

Evet 'çıkmıştır ve saldırıya çalLıışlmılşifar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Koç, bir dadiikanızı rica ederim. Bültün millet
vekili arkadaşlaTnmııiz bu kürlsüden fikirlerini 
vııizuıhla beyan edecdk, serbest serbest konuşa
caklardır. müsamaha İİ0 dinlememizi bilhassa 
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rical ediyorum. Herkes fikirlerini istediği gibi 
konuşmak scıibestisine sa.hiptir. Buyurun Sa
yın Koç. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişefhir) — Ata'yi ra
hat bıraksınlar mezarında. 

BAŞKAN — Müsaade buyurum Seyfi Bey, 
hatibim sözlerini kesımiyeliım. 

.M. ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Bu saldı
rıların altında yatan gerçek seihepler, temel 
motifler aydınlığa •çıkaıcaktır. Çııkanacağız ar
kadaşlar. Milletimizi devamlı şekilde kimse al-
daltamıiıyac aktır. 

Birtakımı mâsunı kavramlar ve mesut ke
limelerim ardıma sığınarak! halk kütlelerinim 
uyandırulmıalsına bendini adamış yurtseverlere, 
aydın toplululkllara, Atatürkçü teşeklküMere iğ
renç. iftiralar atılarak, hizmetten alıkonulmak 
istenilmektedir, liütir» edecekler ve «bdız yılaea-
ğiız, nıeyclaın bu ça.rpıklara, bu anakroniklere, 
b'u aşiret Devlet sevdalılarıma, bu halk 
düşman larınıa, aydınlıktan, uıyaınnDişlaktam, 
kıallkıman! insanlaırdaııı korkanı bit mem^ 
faaıt zeibumlaıımia Ibıralkaıcağıız. Yağıma yok ar-
(kadaigılar. Halkın öz IbeMiğinıdenı çılkandığı ve 
ıhizımetine aldığı Türk çocuklarımı kirli elle
rin ve iğrenıç dillerim/ ta«ailuitunjdan koruyaca
ğız. Şunuı da aıçıklça 'belliiteyim ki, ıbu taıhrif-
ler, bm İftiralar ve bu tecevlüzlerdem yıllarak, 
Türk milletini çağdıaş uyigarlılk dünyasının bu
lunduğu noktaya götüımıek! için, hukukî ikti
sadi ve kültüreli bağımsızlığa kavuşturmak 
için, Büyük Atatürk'üm 'başladığı 'salvaş cephe-
siıniden dön.eoeik .değiliz. 

'Arlkadaşlar, 
Saıadeit Eıvrem hanımın da dâhil alduğu 

ıgilbi, Türkiye'yi Ortaiçağ karamlığımnın seıbeıbi 
olanı fiiıkiu lıapisanesi halimıcj getirmek istiyen-
Jor vardır. Kendilerimin hoşlanmıadığı, ya da 
ıçıkarlarıına za.rar verici 'samdıfcları, herkese 
ibumlar aşırı solicu ya. da komünist derler. Hay-
«iydtı saihiıbi bütün kalıemıler, bütüıiı hür dü
şünen kafalar, büyük tloplumıiliaıın, işçilerin,, 
köylülerin, ıgeeeklonıdu isalkinleriniin, esnıafın ve 
kalıkımdırlıniıiya muhtaıç. her toplumi katımın 
ıstıraplarını, dile getiren inısanllar, bunların 
nazarımda ya/ solcu, ya da (komünisttir. Bu 
yolla, heılgün, mütemadiyen! dil uzattıkları şe
refler artmaktadır. İnsaflıları parçalamanın, 
bölmemin, millî bütünlük ruhu içimde karşı-
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lılklı sevgiyi yaratarak sağkm bir cem'i'yet kur
manın karşısında bulunan 'bu zihniyet, bilerek ve
ya bilmiyor ek komünizme en Ibüyük hizmelti yap
makta, komünizmi sempatik göstermek, her 
-gün herkesin kulağımda bu kelimıeyli taze tut
mak sıırotiyilıe, müessiri bir komünizm 
pnopaıgandalsı yaıpmıalktadurlıar. Bu asılında on
ların da çok iyi .bâfljd'iği p'iiovakaîSyıon: ve triibmn 
ımıetıotiaındır.. 

Bu Ortaçağ kalımt'uları samrllar ki, 'aydın 
ve naımulslu kalem 'sıahipleriine koımün'isttildık iit-
ıhaımiı yapıiıırisa, vurgunlar suiistimaller, soy-
gunlaır halika imtikiall etımlijyeıoeiktlir. Bu fikir zap
tiyeleri sanırlar ki, 100 'bİTL Ikilşıiliilk bir aydıını 
öğrdkmen ordusunun tıernlsilcM'erine aışi'ri. sol-
tcullıuk isnadı yapılırsa, çaculklarıımi'zıın, gençle
rimizin ve Ihallknmıızıını ümimi Ikaölması sağlanıa-
ıöaık 'vo istisımıarilar devaım! edeeeiktir.. Bu çar
pıklar sanı/riar ki, usturap konuliaımınıiı dile geti
renler itlhami aıltTnıda tıütuılurısa geeıeJko'ndula-
rî'iı bir tek odaisunda yaışuyan 15 kişilik ailele
rin vs'efal eıti ıb'i'1'iınımıiyeceik, köylünün 'alimleri 
loiiaın pamuğu, fındığı, tüitünlü, inciri, üzümünü 
ellinden çarpanlarını ım'arif eltileri duyulmıya-
eaık, nüfusun % 61 inin ümanıi olduğu, 7 rnil-
yom inşamın bir karı(ş tapulu topraktan mah
rum •buılunıduğu, Iköiylünlüın ilse yılda anıcafc 
5 - 6 yüz lira ile kifıafıı nefsettiği! 'gerçeği öğre j 

nilımiıyccc'k. (A. P. 'sıralarından; «'Beis Bey sa
taşma var, ne alâıkafcsı var» sesleri.) 

BAŞKAN — E'f endim, fikirle rini Saadet 
Tlaınnr/nnııi 'konuşımıalarınaı karşı ileri sürüyor. 
Alilletivelkilidir, hıt da kürsüdür. Müsamiaıha-
ınıızı rica ederiz. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Dinıle'mesiini öğ* 
remin üç geneldir öğrenmıoniz lâzı/rm Oeivap ve-
riıyıo ruam. 

Bunlar, ,biizimı .milletimizin! ıstırapları ar
kadaşlar. Bu ıstıraplar s!öiyil<enileeelk, yazılacak, 
tartışıl aealk Sonra derdin teşhisi yapılacak. 
Pnoıbılemlerin çözüm: yolları ibulunacak. Bunu 
hop binlikte yapacağıız. Türk Anayasası bu 
Doivl'citıin, hiçbir aile, sınnf, zlümra mesufaaitine; 
değil, 'toplumun tüım mutluluğuna, çalışaıcagiiıı 
tcMıiıt etmiştir. Bu ilkenin işlietiimıeısi için, de-
ımiüikratik ve seçimle dayaman orğanllairı görev-
imdirmiştir. Bu arada, topHuımun organik bir 
geligımıe ve ilonkısiyonilaişımıalsı da esas almımiiŞi-
tır. Milletin ımutlullüğu içim, yalnııei politika-
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i 'cılar değil, yalinıız Hüıkıülınelt görevlileri değil', 

baısunijyle, işıçiısiyiey genıçliğiylle, öğretımıenâıyle, 
ıcMi.afı ve sanatıçı'siıyle 'bütüm mıeısîlelk teşekkül
leri de düşünecek, t:artıış<aıealk, yıaizıacak ve söy-
liiyeeelk. Biz pıollitikaeılar, mesldk teşjelkküılllerini, 
demıokmatüik cemiıyeit yapıısunun mioaaıyi'kleri 
olarak kahinle mıecbunuz. Biti tmgiliz Devlet 
adami'nın dediği gilbi, meslek: teşekkülleri suh-
hatü ve denigeii cemiyetin vazgeçilmez un
surlarıdır. Kütleler taazzuv etmedikçe, organik 
•gruplar haline gelmedikçe, demokrasi sağlam 

i temellere oturamaz. 
Şiımdl, Sayım Elvren'in. koınuşmiasında şaıhsım 

ive Felderasyona yönelttiği itıhaimılara 'birer bî t 
irer celvap arz edeceğim. 

Bu didialara cevap arz etmezden önce Tür
kiye öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu 
hakkında bâzı bilgiler sunmak isterim. Üzerinde 
konuşulan, hakkında sağdan soldan bâzı buh-

[ tanlar yağdırılan bu teşekkülün ne olduğunu ve 
I ne olmadığını yüksek kürsüden sizlere ve Türk 

Milletine duyurmakta fayda vardır. 
Federasyon 1948 de kurulmuştur. O yıl bir 

I kaç yüz öğretmenin üye olduğu, çok az sayıda 
derneğin birleşmesiyle kumlan federasyon ya
vaş yavaş gelinineye başlamıştır. Danış/tayca ona
nan tüzüğüne göre amaçlan şunlardır: Federas
yonun gayesi; öğretmen dernekleri arasında ta
nışma ve karşılıklı dayanışmayı ,fikir ve meslek 
alanında gelişmeyi, bu suretle yurda en faydalı 
şekilde hizmet etmeyi sağlamak uıeslekdaşjarm 
hayat seviyelerinin yükseltilmesi çarelerini ara
yıp bulmak vo İramın için gerekli teşekküllerin 
çalışmalarını teşvik etmek, öğretmenlerin ve 
aileleri efradının sağlık durumlariyle ilgilenmek 
v.s. (A. P. sıralarından, «komünistleri ziyaret 
etmek, miting yapmak...:» sesleri) 

İ BAŞKAN — Muhterem beyefendiler, rica 
ederim, burası Millet Meclisi kürsüsü, konuşan 

I da Milletvekilidir. Konuşmasını dinlememiz lâ
zım.. 

SADÎ PEHLİVANOĞLÜ (Ordu) — Bir rad
yo spikeri gibi konuşamaz. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Terbiyesizliği 
bırak da dinlemeyi öğren. 

Bu tüzüğe ıgöre Türkiye'nin her yerinde dor-
nekleşen öğretmenler 1956 da '5 400, .1958 de 
7 000, 1960 da 18 500, 1961 de 21 000, 1962 de 
41 000, 196:1 de 55 000, 1964 te 61 000 öğretme-

! nin aidat ödiyerek üyeliğini, devam ettirdikleri 
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421 dernek halinde millî federasyon adı ve ça
tısı altında toplanmışlardır. Dernekler tüzük 
hükümleri gereğince yılda bir defa Temmuz 
ayında, her yıl değişik bir il merkezinde Kurul
taylarını yaparak Cemiyetler Kanunu 'hükümle
rine göre Federasyon faaliyetini murakabe ve 
yöneticilerini seçer. 

Bu naçiz arkadaşınız 19G2 den beri üçüncü 
defa büyük oy çoğunluğuyla TÖDMF Başkanlı
ğına seçildiği gibi, milletvekili olmazdan önce de 
îcra Komitesi Üyeliğinde bulunmuştur. Kurulu
şundan beri Sayın Fethi Çelikbaş, eski Konya 
D. P. Milletvekili Hamdi Ragıp Atademir, Tur
han Feyzioğlu gibi siyasi hayata katılmış eği
timciler de Federasyon Başkanlığı yapmışlardır. 
Saadet Evren'in, konuşmasında «Federasyon de
mekle Şükrü Koç ve birkaç arkadaşını kaydedi
yorum» dediği teşekkülün işleyişi ve teşkilâtı 
budur. Şükrü Koç ve îcra Komitesindeki arka
daşları demokratik seçim usulleriyle ve 61 000 
•Öğretmenin temsilcileri olan delegelerin oylarıy
la bu göreve seçilmişlerdir. «Federasyon idare
sine el koymuş» veya «Her nasılsa oraya geti-
rilivermiş» kimseler değildir. Gizli oy - açık tas
nifi ve serbest seçimi meşruiyetin temeli sayıyor
sa 'bu arkadaşımız, ben ve federasyon yöneti
cilerinin 'hukukî durumlarını iyi öğrenmesi ge
rektir. Kendileriyle ilgili olan tartışmalarda, se
çimi millî iradenin kıstası sayanlar, bir teşek
külün yöneticilerinin de aynı 'kıstas içinde mü
talâa edilmeleri gereğince saygı göstermelidir
ler. 

Federasyon tüzüğünde tesbit edilen ve kong
relerinde karar altına alman eğitim problemle
ri ve öğretmenlik meslekinin meseleleri yönetim 
kurulunca izlenir, ilgililerle işbirliği yapılarak 
çözüm yolları aranır, dayanışmanın artmasına 
çalışılır. Bu maksatla dergiler, bültenler, kitap 
ve broşürler yayınlanır, öğretmenlerin maddi 
güçlüklerinin ^giderilmesi için basın, konferans, 
açık oturum yolları ile ilgililer uyarılır. Sayın 
Milletvekili ve Senatörlere, siyasi parti liderle
rine ferdî ve toplu ziyaretler yapılarak dertler 
anlatılmaya çalışılır. Nitekim geçen yıl, Eğitim 
ödenekleri, ek ders ücretleri, intibak, eğitmen 
hakları ve askerlik durumlariyle ilgili kanunla
rın çıkarılmasını çabuklaştırmak amaciyle, Dev
let Başkanımız Sayın Gürsel, Sayın Başbakan 
İnönü'den başka rahmetli Ragıp Gümüşpala, Dr. 
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Satıı-, Ekrem Alican, Hasan Dinçer'e gidilerek 
yardımları ve ilgileri rica edilmiştir. Her 'bilimiz 
seçim bölgelerimizde öğretmen dernekleri ya da 
heyetleriyle temas ediyorsunuz ve aynı dert
lerle karşılaşıyorsunuz. 

Federasyon, mahdut imkânlarına rağmen, 
yurt dışında tedavisi gereken öğretmenlere eli
ni uzatmakta, yangın, deprem, sel, v.s. gibi ta
biî âfetlere uğrıyan bölgelerdeki meslekdaşlarm 
acılarını dindirmeye koşmakta, Anadolu'nun çe
şitli yerlerinde haksızlıklara, adaletsizliklere uğ
rıyan öğretmenlere yardıma çabalamakta ve ba
şı darda kalan mesldkdaşlarm çaldıkları ilk 
kapı olmaktadır. Meslekî yayınları teşvik ve du
yurma .eğitim üzerine bilimsel araştırmalar yap
tırıp yayımlatma, dünya milletlerinin eğitim 
alanında neler yaptıklarını izleyip, kamu oyuna 
ve meslckdaşlarma aktarma gibi fikrî plânda fa
aliyetlere geniş yer verilmektedir. Geçen yıl Kıb
rıs'taki soydaşlarımıza yardım kampanyasını en 
geniş şekilde yürüten Federasyon, topladığı 165 
bin liranın, 100 'bin lirasını Kızılay'a devrederek 
yiyecek ve giyecek yardımına katılmış, 65 bin 
lirasını da Kıbrıs'ta şehidolan öğretmenlerimi
zin çocuklarının Türkiye'de Yüksek tahsilleri 
için burs olarak tahsis etmiştir. 

Bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma teşek
külü olduğu kadar, öğretim ve eğitim konuların
da düşünmeyi, düşüncelerini yazmayı ve değer
lendirmeyi gerektiren öğretmenliğin fikir yö
nünden de geliştirilmesi Federasyonun hedefle
rindendir. Bu sebepledir ki, kurultaylarında 
millî eğitim meseleleri, ilke, metot, araç ve sis
tem yönlerinden, Türkiye'nin ihtiyaçlariyle in
tibak ettirme konuları devamlı şekilde tartışılır. 
Raporlar ve kararlar yazılır. Bakanlıkla bu ko
nular üzerinde işbirliği yapılmaya çalışılır. Ba
zen bu işbirliği sağlanır, bazen sağlanamaz. Fi
kir planındaki tartışmalar yalnız yurt menfaati
nedir. 

Aziz arkadaşlarım, müsaade ederseniz Fede
rasyonun, muhtelif vesilelerle ilgili organlara, 
basına, halkoyuna ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tı İstişare Kuruluna sunduğu eğitim görüşle
rini özet olarak sizlere de sunacağım. İsterseniz 
bu kısmı bırakayım, geçeyim?-.. (ı«Kalsın kal
sın» sesleri) Peki. 

Dinlemiş olsaydınız, Federasyonun eğitim gö
rüşleriyle, Devlet Plânlama Teşkilâtının ortaya 
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koyduğu eğitim görüşlerinin aynı şekilde savu
nulduğunu görmüş olacaktınız. 

Bunun dışında Federasyona ve Bakanlığa 
bir ideolojik veçhe vermke, tesir ve telkin altın
da tutmak iddiası sadece iftiradır. Sayın arka
daşlarım, Bayan Evren'in konuşması içinde bâ
zıları pek ciddiye alınmıyacak dedikodular ma
hiyetinde idi. Ama bâzıları da burada madem ki 
söylenmiştir, cevaplandırılmak zaruretindedir. 

Bâzı konularda sayın Öktem'le ilgili olarak 
bendenizden de bahsedildi. 

Sayın Öktem, Millî Eğitim Bakanlığına bizim 
kolumuzda götürülüp törenle oturtulmuş ve 
«dâvalarımızın adamı» diye takdim edilmiş, ök
tem.'in, Bakanlığa geldiği zaman bu naçiz arka
daşınız, Saadet llanım'ın mensubolduğu parti
nin sayın genel başkanı Ahmet Oğuz arkadaşı
mızla birlikte yurt dışı bir seyahatteydi. Dönüş
te, Ticaret Bakanlığına tâyin edilen Oğuz arka
daşımızla birlikte, aynı binada, bulunan Sayın 
Öktem'i de ziyaretle tebrik ve başarı dileklerimi 
sundum. Şu kadarını da söyliyeyim ki, federas
yon bültenleri ve bildirilerinde ve birlikte bu
lunduğumuz pek çok öğretmen topluluğunda Sa
yın öktem'in başarılı bir Bakan olması dileğimi
zi tekrarladım. Pek çok icraatını destekliydi ko
nuşmalar yaptım. Kendime bunu kıvanç verici 
bir görev saymışımdır. Nitekim ,ortaöğretim öğ
retmenlerinin yetiştirilmesi, liselerin imtihan ve 
diploma «istemi, sınıf geçme yönetmeliği gibi 
akademik ve teknik konularda, fikir bakımından 
kendileri gibi düşünmediğimizi de pe'k çok fır
satta söyledim ve yazdım. Personel politikasın
da zaman zaman kendilerini tenkid ettim. Eği
time teknik bir yön kazandırma çabalarında, 
imam - hatip okullarının ıslahında, özel okul
lar kanunu gayretlerinde bir Milletvekili ve fe
derasyon Başkanı 'sıfatlarımla kendisini yürek
ten destekleyici çalışmalar yaptım. Ama hiçbir 
zaman onunla bakanlık mesuliyetine iştirak gi
bi çok çirkin bir iddiaya hak verdirecek bir dav
ranışta bulunmadım. Zaman zaman bâzı konu
larda fikirlerimizi sordular. Federasyona kadar 
lütfedip geleliler. Çeşitli eğitim konularında 
Türk öğretmeninin ne düşündüğünü öğrenmek 
istediler. Bunlar her ('Bakanın, kendisiyle ilgili 
meslek teşekkülleriyle yapmakta olduğu faydalı, 
normal ve medeni münasebetlerdir.. !Bu çeşit 
münasebetler ne Sayın Bakan'm ifade ettiği gi-
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bi mesuliyet paylaşma arzusunu tahrik eder, ne 
de Bayan Evrcn'in iddia ettiği şekilde müştere
ken politika, tesbit etme faaliyetidir. Gönül, bu 
çeşit münasebetlerin daha da sık olmasını temen
ni eder. 

Nakil ve tâyinlerde köy enstitüsü ve yüksek 
öğretmen okulu mezunlarının özellikle himaye 
gördüğü iddialarına cevap verecek durumda. 
olan bendeniz değilim, sayın Bakandır. 

Bir diğer iddia da şu : «Federasyon Başkanı 
köy enstitülerini açmıyan, hiçbir iş yapmıyan 
Bakan istifa, etmelidir, diye bildiriler yayınla
mıştır» dendi. Ben bilâkis Eskişehir kongresi so
nunda, Cumhuriyet Gazetesine verdiğim bir be
yanatta, Bakanın istifa etmemesini, işbirliği ruhu 
içinde çalışması gerektiğini bir defa daha belirt
tim. Köy Enstitülerinin ihyası konusunda Sayın 
Öktem, zaman zaman benden daha ileri sözler 
söylemiştir. Meslek dışından gelmiş bir politikacı 
olduğu halde bu kurumlan daha geniş au huniy
le kavramıştır. Ancak değişen şartlar, ihtiyaçla
ra, uygun bir seviyede bu Enstitülerin ilke ve 
metotlarını uygulamada yeteri kadar enerjik 
olamamıştır. Bu konuda ayrıldığımız nokta bu
dur. 

.Eğitimin 1946 mihrakına oturtulması fikrine 
ben de katılıyorum. Atatürk tarafından ortaya 
atılan fikirler üzerine oturtulmuş, halkın ihti
yaçlarına, bilimsel ölçülere göre kurulmuş bir 
temel sistem, sonradan politik müdahaleler, key
fî ve kişisel davranışlarla 'Sarsılmıştır. Nüfusun 
artışına paralel hızda okul açma, öğretmen ye
tiştirme, sistemi tamamlama ve yenileme tedbir
leri zamanında alınsaydı, bugürtkü çıkmazlara 
saplanıp kalmazdı. 

Sayın Milletvekilleri, 
Şimdi de çok istismar edilen bir olaya deği

neceğim. Millî Eğitim Bakanına istediklerimizi 
yaptıranı aynıca kendisini Eskişehir'de yuhala
mışız. Bu da aynı mantığın yarattığı bir tahrif
tir. İler Milletvekili her P>akana gider. Bölgesin
den ya, da yurt sathından kendisine intikal eden 
bâzı meselelerin çözümlenmesini talebeder. Bu 
talepler bazan kişilerle, bazan da topluluklarla 
ilgilidir. Ben de meslekimin temsilcisi olarak 
yurdun her yerinden, binlerce öğretmenden fer
dî veya toplulukla ilgili pek çok 'meseleyi, hem 
de bazan Milletvekili arkadaşlarım gelip de ben
den rica ettikleri meseleleri, Sayın öktem'le ko-
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nug muşum dur. Bunların bâzıları halledilmiş, bâ
zıları da mümkün olamamıştır. Bundan dolayı 
ne Bakana kızılır, ne de yuhalanır. Böyle birşey 
olmamıştır. Eskişehir kongresinde, Sayın ök-
teın'in yaptığı konuşmadaki bâzı cümleler, din
liydiler tarafından tasvip görmemiş olabilir. Bir 
defasında da Sayın Öktcm, «size komünistlik is
nadında bulundular, tek başıma sizi müdafaa 
ettim» dediler. Bu sözü dinliyen 1 000 kişilik top
luluk «bize komünist diyenler komünisttir. Kah
rolsunlar,» diye bağırdılar ve protestoda bulun
dular. Bu protestolar sayın Bakana değil, nak
lettiği cümlenin faillerine aittir. 

Bir başka defa da Bakanlığın bir memuru 
söz almadan mikrofona çıkmıştı ve konuşmakta 
ısrar etmişti, topluluk, kendisinin sırasını bek
lemesini ihtar etti. 

Mesele bundan ibarettir ve her kongrede ola
ğan görülen normal olaylardır. Bâzıları bu 
kongreyi bir facia olarak tavsif ettiler. 61 bin 
öğretmenin Türk eğitim tarihinde kaydedilen 
en yüksek sayıda meslekdaş temsilcilerinin yap
tığı bu kurultay, federasyonun iftihar edeceği 
en güzel, en verimli, en faydalı toplantılardan 
birisi olmuştur. Ortaöğretim, teknik eğitime yö
neltme ve halk eğitimi konularında çok başarı
lı raporlar bu kongrede hazırlanmıştır, Bu ara
da bir olaydan da bahsetmek isterim. Malûm 
çevreler tarafından isık sık kullanılan bu olay 
cezaevinde mevkuf bulunan iki öğretmenin ziya
retiyle ilgilidir. Olay sırasında yönetim kurulu 
üyelerinden bâzıları ile Sayın A. P. Eskişehir 
Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakarya'nın mihman
darlığı altında Hava Üssü Kumandanını ziyare
te gitmiştim ve orada bulunmamaktaydım. 

Eskişehir'de iki öğretımen, koimıüıniam pro
pagandası yaptıkları itdidaısı ile tevkif etdil!mi§-
tir. Savcılık, kongremizden ibirkaç ^gün önce 
yaıpılatn duruşmalarında, bu öğretmenlerin 
beraatlerini talebetmiştir. Ancak, dinlenilmesi 
ıgere'ken bir tanığın (hazin builun'mıayışıı sebe
biyle duruşni'a geriye bırakılmıştır. Cumhuri
yet Savcısının, mevcut dosyaya dayanarak, bu 
öğretmenlerin 'beraeitlerini tale'betımiş olmıası va-* 
kaisı ve meslektaşlarınım bir haksızlığa kur
ban edilmek istendiği kanaat ine vanan bir kı
sım öğretımıenler, meslek te&anüdü heyecanı ile 
arkadaşlarına .gedmiş olsun dernek istemiş-
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ledir. Nitekim, but iki öğretmen, ilik duruşıma-
larında beraeft talelbiyle tahliye edilmiş bulun
maktadırlar.. Yoksa oltada ne mahkûm' edil-
ımiiş bir öğretmıen, ne de mahkûm komünistleri 
ziyaret eden öğretmenler Federasyonu yok
tur. 

Vatan ihanettiyle mtahkumı olmoıış kimsele
rin ziyaretlerinin ımıarif et sayıldığı Mr mem
lekette, mahkûm lOİUın/cayaj kadar masum- say
maya mecbur >oMıuğrujm!U# ilki mıestektaşı ziya
ret e taeyi suiç ,mıuı ısayaoafcsıiMizı? Mahkemede 
lolanı bir mıeselleyi siyasi maksatlar için Yüce 
Meclis künslüısıünıde ıstisımıaıra yeltenımıeyi ıada-
let, ve Anayasa kavramlarına saygı&nzlık te
lâkki ediyoruz. 

Bir diğer iddia da şu : «Federasyon yönen 
ticileri öğretmenleri ilerici - gerici, sağcı - solcu 
diyo hasını kamgana ayınmıştıır», diyor Sayın 
Evren. 

Arkadaşlar, ilkokul öğretmeninden üniver
site hjoeasına kadar bültlün kademıeleri içine 
alan Federasyonuımıuıza bağlı öğretmenler 70 
'çeşit menşeden gelmektedir. Bu kadar çeşitli 
ınıcnşelere rağmen Federasyon şu ilkeyi her 
yıl defalarla yayınladığı bülten ve muhtırala
rında tekrarlar : Bizdim bir tek m-enşeimiz var
dır, öğretmenlik. Menşe, $örev yeri, kademe 
ve derece farkları sadece fonksiyon tâyin eder. 

Nitekim., bu ilkemize bağlılığımızın sonucu
d u r ki, 21 000 olarak aldığımız Federasyon! 
'üyelerinin sayışımı ilki - üiç yıüıda 61 000 e çı
karttık. Bundan daha güzel dayanışma, birlik 
sağlama belgesi olur mı1 öğretmenlerin 61 bi
ninin bağlandığı dernekler milliyetısizimiş gibi 
hâizi malûm kişilerin teşvik ve ımalî desteğiyle 
«Milliyetçi öğretmenler Birliği» adı altında 
bir teşekkül kurduruılımıak istenmiştir. Birkaç 
şehrimizde «ayıları 5 - 10 uı geçmiyen öğret-
m\en bu politik kundakçılığa kurban 'Oİimuişlar-
dır. Mamafih <onlar dal naisıl yanıldıklarım 
anlayıp bu tefrifcaıcı maceradan vaızlgeıçıme yo
lundadırlar. Sağ - sol kampı dedikleri bu işe, 
buna sadece .gülmek ıgerekir. Böyle (olduğunu 
da defalarca isp.at etmişizdir. Siyasi partilere 
dertlerini anlattırmak, tertipledikleri bilimisel eği
timi toplantılarında, oturumlarında konıuş-
nDacı ıbullundmrmıaıyı nlonmal, medeni bir müna
sebet ve hattâ vazife saymaktayız. 
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ranlık sayfalarından kopup gelen çeşitli sebepler
le birlikte, bir kısım çıkarcı ve kötü niyetli kişi
lerin durmadan körüklediği bu zararlı akımların 
tek amacı, Atatürk ilkelerini işlemez hale getir
mek ve Anayasamızın sağladığı hürriyetleri yok 
etmektir. Ook sinsi metotlarla çalışan, en başta 
halkımızın din duygularını istismar eden bu kim
seler, şeriatçılık, hilafetçilik, nurculuk ve komü
nizm gibi akımları durmadan besliyerek, demok
rasinin söz ve düşünme hürriyetlerini istismar 
suretiyle millî bütünlüğümüzü parçalayıcı, bölü
cü irtica hareketlerini milletimizin başına belâ et
miştir. 
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Sayın Arkadaşlar, 
Sayın Bayan Evren, konuşmasında TÖDMF'-

nin organize ettiği Kızılay toplantısına da de
ğindi. Şimdi, bu konuyu açıklayıp cevap arz 
ediyorum. 

Türkiye'de gericilik ve zararlı cereyanların 
alıp yürümesi, öğretmenlere 27 Mayıs Devrimin
den sonra saldırıların artması, o sıralarda Sayın 
Başbakana suikast yapılması, bütün aydınlar ve 
teşekküllerde ciddî bir ilgiyle takibedilmekteydi. 
En geniş teşkilâtı bulunan federatif kuruluş ola
rak, bir ortak toplantı yapılmasını düşündük. 

Bu düşüncemizi Sayın Millî Eğitim Bakanı 
Dr. öktem'e açıkladık. Tasvibettiler. Hattâ, Kı
zılay toplantı salonunu kendilerinin yardım iyi e 
sağladık... Sıkıyönetim devresinde toplantılar tah-
didedildiği için Sayın İçişleri Bakanı Orhan öz-
trak'm ilgi ve tavassutu ile toplantı yapına izni 
alınmıştır. Bu toplantıya, federatif kuruluşta 
bulunan 33 teşekkül davet edilmiştir. Başlıcaları 
TÖDMF, Türkiye Köy öğretmenleri Federasyo
nu, Türk - îş, Halkevleri, Basın - îş., Gazeteci
ler Cemiyeti, Mimar - Mühendis Odaları Birliği, 
Ziraatçılar Cemiyeti, Eski Muharipler Cemiyeti, 
Türk Kadınlar Birliği, Üniversite ve Yüksek 
Okullar Gençlik Teşekkülleri, Barolar, Devrim 
Ocakları, 27 Mayıs Derneği, tmam - Hatip Okul
larını Bitirenler Federasyonu, Edebiyatçılar Bir
liği, Türk Hukuk Kurumu, v. s. davet mektubun
da amacımız şu şekilde izah edilmişti: 

Her türlü zararlı ve aşırı cereyanların karşı
sında bulunan Atatürk'çü kuşakların sistemli bir 
şekilde organize olmuş, cehaletten medet uman 
gerici ve şeriatçı çevrelerin toplumumuzda aç
mak istediği derin yaralar karşısında kültür ve 
eğitim savaşı yapmak zamanı gelmiştir, dedik. Bu 
maksatla da, siyasi partiler dışındaki kültürel ve 
sosyal teşekkülleri toplantıya çağırdık. 

Bu toplantıyı şöyle birkaç cümlelik bir açış 
konuşmasiylc açmıştım, onu tekrarlamakta fay
da umuyorum. 

Çok Sayın Delegeler, 
Türkiye'de halkın yararına işliyecek demokra

tik bir düzenin yerleşmesi yolundaki çabaları kös
teklemek, milleti birtakım karanlık maceralara 
sürüklemek istiyen zararlı akımların, özellikle son 
aylarda bütün korkunçluğu ile kendini gösterdi
ğine, memleketin üstünde bir ortaçağ havası es
tirilmek istendiğine şahit olmaktayız. Tarihin, ka-

Tüı-k öğretmenleri, yeni kuşakların yetiştiril
mesi görevi ile yükümlü olduğu, çeşitli kültür 
olanaklarını halkın ayağına götürmek çabası için
de bulunduğundan ötürü gericilik hareketinde 
en çok hedef alman topluluklardan biri olmuş
tur. 

Bu toplantıda Atatürk düşmanlığı ve Anaya
sa baltalayıcılığı hareketine karşı temsil ettiği
miz kuruluşların, alması gerekli tedbirlerin ve gi
rişilecek ortak davranışın saptanmasını teklif 
ediyoruz.» dedim. Toplantının sonunda Sayın 
Halkevleri Genel Başkanı ve Senatör Tahsin Ban-
gııoğln Divan Başkanlığına seçildi, - toplantıyı yö
netmek için - kendisi Başkanlığa seçildiği zaman, 
bu toplantıdan neyi anladığını, nasıl geliştirilme
si gerektiğini şu cümleleriyle ifade etti: 

«Memleketin, fikir akımları bakımından çok 
çapraşık yollara yöneldiği bir sırada vatanperver' 
teşekküller, milliyetçi teşekküller, Türk toplumu
nun geleceğini, selâmetini düşünen teşekküller, 
temsilcileri olarak buraya koştunuz. Bu, çok 
önemli bir tarihî toplantıdır. Vatanperverce bir 
toplantıdır. Gerçekten bu akımlar, bu aykırı 
akımlar, bu çarpık akımlar, memleketimizin bu
günü ve geleceği için tehlike arz eder duruma 
gelmiştir. Bu sırada, yani, böyle kritik bir nokta
da bizleri, hepimizi vazifeye davet eden müteşeb
bis arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Eminim ki, 
bu güzel ve vatanperverce topluluk, memleketin 
bu dertleri ve tehlikeleri için birtakım çareler 
arıyacaktır.» 

Sayın arkadaşlar, şimdi Sayın Saadet Evren 
Hanımın konuşmasında bahsettiği Hürrem Ar
man'm konuşmasını da aynen buradan okuyaca
ğım. Teyplerden çıkarılmıştır, teyp Mekki Kes
kin Beyefendinin odasındadır, istiyen arkadaşla-
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rımız oradan dinliyebilirler. Teypte bütün konuş
malar vardır. 

Hürrem Arman Beyin konuşmasının metni; 
ki Saadet Evren Hanım bu hususta bâzı iddia
larda bulundular : 

Bugün, laisizm yok edilmek istenmekte, en az, 
en hafif tâbiri ile zedelenmeye çalışılmaktadır. 
(İerçek Atatürkçü aydınların bunun nedenleri 
üzerinde, bilimsel açıdan savaş yapmaları gerek
mektedir. Atatürk'ün şöyle bir sözü vardır ki, 
bilirsiniz, tekrarında fayda görüyorum: «İlim 
ve fenden başka mürşit aramak gaflettir, dalâ
lettir, cehalettir.» eğer Atatürk'çü olarak davra
nış gösteren insanlar, ister kişiler olsun, ister ku
ruluşlar olsun, ister politikacılar olsun, ister Hü
kümet ve Devleti elinde bulunduranlar olsun, 
Atatürk'ün izindeyiz derken ilim ve fenden başka 
mürşit arama yoluna girdikleri anda, Atatürk'e 
hıyanet içinde bulunuyorlardır. Bunu saptamak
ta fayda var... Elimizde değişmez bir Atatürk 
kıstası var. Bunun yanında da Anayasa kıstas
ları da mevcuttur. Bugün, bu ilke yani Ata
türk'ün göstermiş olduğu bu yol, büyük çapta 
zedelenmekte, hattâ yok edilme çabası içinde bu
lunulmaktadır. Olaylar çok... Çarşafa büründü-
rülen kadınlar, tiyatrolara yapılan saldırılar, 
okulların boşalıp ve yahut özellikle kız öğrencile
rinin mahalle okullarına sevk edilmesi v. s. Bah
settiğim, yıkmaya çalıştığımız mahalle okulu bun
ların yanında (ki, ben de mahalle okuluna git
miştim.) daha iyiydi... Pöstekiler, düzensizlik ha
fız okulları için çıkarılmış bulunan kanunun met
ninde bunlara ait de maddeler var. Açık otu
rumlara yapılan baskınlar v. s. Federasyonumu
zun dosyaları bu vakalarla doludur. 

Atatürk: heykelleri kırılır. Kısaca hepimizin 
günlük; gazetelerden ide inceliyebildiği çeşitli olay
lar cereyan eder. Bunların nedenlerini, en köklü 
vaziyette arkadaşlarım anlattılar. 

Fakalt bir gerçek var iki, bu ufak tefek görü
len olayları derinliğine inceleyip (birbiriyle irti
bat noktalarını arayınca, 'Türkiye'de (bugünkü 
Türkiye'de) dün de olduğu ıgilbi, tarihte de oldu
ğu gilbi, geri kuvvetleri harekete geçirip çıkarını 
sağlamak ist iyen zümreler varıdır. Ve bunlar or
ganizedirler. Bakıyorsunuz, adota hilâfotcili'k ya
pan 300 küsur gazete dergi, v. s. bunlar da Ata
türkçü görünüyorlar, Ibiraz derinliğine inceledi
ğimiz' zaman altından neler cnktığmı, maskeler 
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atılınca nasıl davranışlar yapıldığını anlamakta 
gecikmiyoruz. Bunlar, para da buluyorlar. Ve 
•mütemadiyen destekleniyorlar. Gerçek Atatürk
çü aydın ve sindirilmiş durumda, yahut lorgariize 
değil, parça parça çalışmalar halinde. 

İşte bu topluluğunuz bu çalışmaları bir par
ça organize edip, iş birliği yapmaya yardım ede
cektir/ 

Bunlar Atatürk'e karşı görünmezler... Bun
lar. Anayasa'ya karşı, .görünmezler. Hele genel 
•görüşmelerde en Atatürkçü tanıdıklarımızdan 
daha Atatükcü kesilebilirler. Bu, yobazın temsil
cisi olan kişinin değişmez metodudur. Tarihte de 
bu böyledir. Bunu da atlamamak gerekir. Ve 
neyin nereden geldiğini, neyin niçin söylendiği
ni, neyin niçin yazıldığını bilmek için elimizde 
gayet esaslı kıstaslar varıdır. Yanlız belki Iblr (ko
misyon kurulacaktır. ıBu komisyon bunların kıs
taslarını inceleyip saptayacak. 

Ortaya sürülen kişiler aslında perde arkasın
da bulunan kişilerdir. Yapılan hareketler ve gö
rüntüler hattâ elde mevcut vesikalar bunu açık
ça göstermektedir.» 

Konuşma bu minval üzere devam ediyor ve 
şöyle tamamlanıyor : 

BAŞKAN —• Efendilin, yazılı konuşma sataş
mayı izah sadedinde yapılıyor. Bu (balkımdan.. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — JBir saat sata
şıldı efendim... 

BAŞKAN — Buyurun devam eldin, Meclisi
mizin müsamahası çoktur. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — «Bir sayın ar
kadaşım, Atatürk'ten bâzı kısımlar okudu. Ben 
de Atatürk'ün büyük nutkundan bâzı kısımlar 
Okuyacağım.» diyor ve Atatürk'ün Büyük Nut
kundan Serbest Terakkiperver Fırka ile ilgili 
bâzı konuşmaları naklediyor ve şöyle bitiriyor: 
- Atatürk'ün Nutkundan -

«Efendiler, yaptığımız inkılâbın vüsat ve 
azameti karşısında, eski hurafet ve müessesatm 
ıbirer birer sükûtunu gören mutaassıp ve irticaa-
kâr anasır, efkâr ve itikadatı diniyeye hürmet
kar olduğunu ilân eden bir fırkaya ve bahusus 
bu fırkanın içinde isimleri şöhret ibulmuş zevata 
dört elle sarılmaz mı? Yeni fırka yapan zevat 

' bu hakikati 'müdrik değil midirler? O halde, el-
i lerine aldıkları din bayrağı ile millet ve ımemle-
I keti nereye götürmek istiyorlar? Böyle bir suale 
; verilmesi lâzımgelen cevapta ihüsnüniyet, gaflet, 

kayıtsızlık gibi sözler, memleketi terakkiye isal 
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edeceğim diye ortaya atılan (bir fırka rüesası için 
mazeret teşkil edemez.» 

Aynı günleri yaşııyoruz ıgilbi geliyor bana. 
Hürrem Arman, Atatürk'ün (bu sözlerini tekrar 
anlamak lâzımdır, diyor. Ve konuşmasının son 
kısanı da şöyle: 

«Onun için (bütün ıbu teşekküllerin bir ortak 
bildiri içerisinde toplanarak (her türlü zararlı ce
reyanlara Otarşi savaş acımak gerektiğini teklif 
ediyor.» 

Şimdi ıSaıym Hürram Arınan'ın konuşmasını 
sizlere aynen okudum. Bu (konuşmada, imam -
hatip okullarının, Kuran kurslarının kapatılma
sı, Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılması, ca
milerin kapatılıp okul haline getirilmesiyle ilgili 
bir teklif var mıdır? tşte belgeler elimizde ve 
teypler de yukarda. Görüyorsunuz ki, (müfteriler 
böylesine insafsızıdırlar. Ve iSayın Saadet Ha
nımefendi de, böylesine insafsızca bir saldırı ile 
kendisinin yanlış kaynaklardan beslendiğini ve 
yanıltıldığını kabul etmesi lâzı/mgelir. 

Sayın milletvekilleri, uzun konuştum, sizleri 
yordum. Ama insafsız iftiralara mâruz bırakılan 
yalnız bu nâçiz arkadaşınız değil ide, 6.1 bin öğ
retmenin temsilcileri olunca, itJham ve isnadla-
rın her noktasına cevap vermek zaruretini tak
dir edersiniz. 

23 Haziran 196-t te Türk eğitim tarihinde 
önemli bir yer tutan terbiyeci ve eğitim idarecisi 
1. Hakkı Tonıguç'un ölüm yıldönümü dolayısiyle 
Federasyonumuzca Türkocağı salonunda bir top
lantı tertibedilm'iştir. Federasyon ölmüş bütün 
Cumhuriyet Devri eğitimcileri için anma toplan
tıları yapmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı ileri 
gelenleri, basın mensupları ve kalabalık bir din
leyici kütlesinin katıldığı bu yılki toplantıda, 
köy enstitülerinin kurucusu ve enstitüler üzeri
ne bir doktora tezi vermiş olan İstanbul Ameri
kan Koleji eski öğretmeni, - dikkat edin, belki 
çocuklarınızı da okutmuştur. - Kanada üniversi
telerinin birinde eğitim doçenti <olan Fay Kirby 
adlı bir bayan da konuşturulmuştur. Bu kadın 
Eskişehir Kongresine de gelmiş ve tanıdığı tem
silcilere, «Şükrü Koç ve arkadaşlarını seçmeyin. 
Bunlar enstitüleri yıkan kimselerdir. Başınızda 
oldukları müddetçe Federasyon, enstitülerin ku
rulması istikametinde çalışamaz.» diye propagan
dalar da yapmıştır. Ve bunu Sayın Ertuğrul Ga
zi Sakarya'da kongreyi başından sonuna kadar 
takibettiği için görmüştür. 
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Tonguç'u anma (toplantısında merhumun ya

kınları, öğrencileri ve arkadaşları da konuştular. 
Amerikalı eğitimci yaptığı konuşmada, tanzimat-
tan bu yana Türkiye'deki eğitim ıhareketlerine 
yön veren tarihî, siyasi, sosyal, ekonomik ve kül
türel faktörleri bir yabancı ıgözüylc inceledikten 
sonra, Atatürk devrindeki gelişmelere temas et
miştir. Bu arada yaratıcı insan (tipi üzerinde du
rurken iki noktayı belirtmiştir. Bunlardan biri, 
Türk köylüsünün uyarılması için aydın din ada
mı yetiştirilmesi, İkincisi ide Köy Enstitüsü ti
pindeki okullardan köye göre öğretmen yetişti
rilmesi Mi. özeti bu olan konuşmanın tam met
ni yukarda teyptedir. İsterseniz burada da tam 
metnini okuyayım, 10 sayfalık bir not. Okuya-
3rım mı efendim'? («Oku, oku» sesleri) 

BAŞKAN — Özetleyin efendim.. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — özeti bu efen
dim, söyledim. 

Gördünüz ki, bu konuşmacı toplantıda ken
dine mahsus fikirlerini beyan etmiştir. Bir top
lantıda konuşan yabancı bir ilim adamının fikir
leri, toplantıyı düzenliyen heyeti ilzam etmez. 

Aziz arkadaşlarım, konuşmama son 'verirken, 
sizlerden bir ricada bulunacağım. ıSaym Evren'in 
buradaki iddiaları ve daha başka zihinlerinizde 
istifham teşkil eden noktaları incelemek, Yüce 
Meclisin bilgilerine objektif olarak sonuçlan bil
dirmek üzere, Federasyon ilıakkmda bir Meclis 
Araştırma Komisyonu kurunuz. Bu Komisyona 
Sayın Evren de dâhil olsun. Böylece Anayasa 
teminatı altında ve kanunların çerçevesi içinde 
çalışan 61 bin kişilik bir büyük kuruluş hakkın
da dün söylenen, bugün ve yarın da söylenecek, 
ortaya atılacak her iddianın mesnetsizliğinin ob
jektif ölçülerle meydana çıkacağını bir kere daha 
göreceksiniz. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — İş
çi Partisinin kongresine adam gönderdin mi? 

ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Adalet Partisi
ne de, Halk Partisine de gönderdim. İstiyorsanız 
size de gönderirim. 

BAŞKAN —• Rica ederim, karşılıklı konuş
mayın. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Böylece iftira
lara itibar etmemeyi müşahede etmiş olacaksınız. 
Ve böylece, yüce milletimizin yarınları olan Türk 
çocuklarını ellerine tevdi ettiğimiz öğretmenle-
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rin en büyük teşkilâtının ne nisbette Atatürk'çü, 
milliyetçi, 'halkçı, lâik ve sosyal adaletçi ilkeler 
içinde çalıştığı ve demokratik toplum düzeninin 
koruyucusu olduğu ortaya çıkacaktır. Açılk rejim
de hesabı açık insanlar, hesabı açık teşekküller 
olması (toplumlumuz için ıbir teminattır. İddia sa
hiplerinin de aynı açıklıkla huzurunuzda konuş
masını beklemek hakkımızdır. 

Teşekkür eder, saygılarımı ısunarım. (C. H. 
r . sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ne hakkında Saadet Hanım; sa
taşma mı var! 

SAADET EVREN (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Sataşmayı neresinde gördünüz, 

lütfen izah edin. («Aaa» sesleri, «insaf Reis Bey» 
sesleri.) Muhterem arkadaşlar; lütfen dinleyiniz. 
içtüzüğümüzün hükmüne göre sataşmayı Başkan 
tesbit eder, kendisi karar vermiş olmak için. Ka
rar veremezse size müracaat eder. Evvelâ ben bir 
anlıyayım. Ne noktalarda sataştı diyecekse bura
ya davet edip etmemeyi ondan sonra düşünece
ğim. Sayın Evren; iftira edildiği iddiasında bu
lundular her halde. Bu noktadan mı!.. 

SAADET EVREN (istanbul) — Söyliyecc-
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
] SAADET EVREN (istanbul) — Sayın Baş
kan, Muhterem Şükrü Koç arkadaşımız bendeni
ze «müfteri» dediler. Sonra, bir umumi nutuk 
havası içerisinde «Mustafa Kemal'den öç alamı-
yanlar» dediler, «Atatürk'çü teşekküllere iğrenç 
iftiralar atan» dediler, «aşiret devleti sevdalıla
rı» dediler, «halk düşmanları» dediler, «kirli 
eller, iğrenç diller»; dediler. Daha sayayım mı 
efendim! (Sağ ve sol sıralardan, bravo sesleri ve 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Evren Hainin, mücerret 
size iftira ediyor diye - karşıdan sesinizi duydum 

ıiiftira ediyor iddiasiyle dahi sizi çağırmıştım. Siz 
; daha birçok şeyler söylemiş oldunuz ve esasen 
, sizi davet etmiş bulunuyorum. Lütfediniz, bc-

yanatını-zr yapınız. 
, SAADET EVREN (Devamla) — Söz veri

yor musunuz Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Söz vermezsem çağırır mıydım, 

Hanımefendi. 
SAADET EVREN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz pek çetin olan vazifemi ya
parken evvelsi gün, dikkat buyurmuşsunuzdur ki, 
Şükrü Koç arkadaşıma ithamlarımı yaparken da-
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hi daima kendilerini tavsifimin başına bir Sayın 
Şükrü Koç kelimesini mutlaka ilâve etmekte iti
na gösterdim. 

SADRETTİN OANCİA (Bursa) — Aman ha
nımefendi bir kürsü sayın kelimesi için işgal edi
lir mi! 

SAADET EVREN (Devamla) — Kendileri 
ise bana bu umumi beyanları içinde demin saydı
ğım tavsiflerin dolaylı yollardan hepsini birden 
izafe etmiş bulunuyorlar. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Almayın 
üzerinize. 

SAADET EVREN (Devamla) — Üzerime al
manı Beyefendi. Zira meselâ bana; '«Çıkarcı, ken
di çıkarlarını temin eden insan» diyebilecek ma
nevi ehliyette bir kimseye ben zor raslarım kar
şımda. (Sağdan ve soldan, bravo sesleri ve alkış
lar.) 

Biz 17 senedir bu siyaset sahnesindeyiz. Ha-
pisanelere düştüm, annemin vücudunun yarısı 
kanser oldu; babam işinden atıldı, kardeşim ter-
fiinden mahrum oldu. Türlü de teklifler yapıl
dı. Ve o zaman tıpkı sizler gibi o zamanki ten
kidi erimizi de: «Bunlar anarşi politikası, içeri
sindedir, bunlar yıkıcı insanlardır» bunlar yarın 
iktidara gelirlerse, köprü üzerlerinde darağaçla-
rı kurarlar.» diye vasıflandıran insanlar... («Kim
ler yaptı!» sesleri.) Siz de yaptınız, sabık iktidar 
da yaptı. 

ŞEHMUZ ARSLAN (Diyarbakır) — Han
gi sene, sene bel'irt. •(öürül't'ül'er) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar; karşı
lıklı konuşmak yiok. Lütfen haitilbin sözlerini 
kesmeyin. 

;SAADET EVREN (Devamda) — Halk Par
tisi devrinde siyaseltte 'yeni idim. Aleylhirnde 
dört tane takibat vardır. 1950 senesinde iktidar 
değişikliği olmayıp da eğer af kanunu çıkmasay
dı hapisteydim. Demokrat Parti devrinde hapis
haneyi 'bi'zzaft' teşrif e'titim, gördüm. (Ortadan 
«foraiVo^isesleri, 'gülüşmeler) 

•BAŞKAN —-"Devam edelim efendimi. 
SAAD'E'T .EVREN (De'vamıla) — Bize, «(bun

lar anarşisttir, (bunlar .kincidir» diyen insan
lar görmüşlerdir k i ; düştükleri zaman Ibiz s'on 
derece tarafsız insanlarız. Ve 'bunu anlcak sto-
nu ol'mıyan bir yolculuğa çıktıkları zaman tha-
zin şekilde anlamışlardır. Bu'gün de Ibize çıkar 
isnadedenler,kin isna'dedenler, Ihusumet isnad-
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edenler yine İbir gün dü!ş0cekler 've görecekler
dir k i ; içine düştükleri çaresizlik içinde (bizim 
gJÜbi düşünenlerin adaletinden Ibaşka iltica ede
cek melceler kalmamıştır. (Sağdan ve soldan 
«fbraVo» sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşımın tarzı tavsivlerini duyduk. Bu
na dolayısiyle komünist propogandası yap
mak, pr'rtvakasyon politikası derlermiş, Biz 
zannedermişiz ki, çocuklarımız 'bu yaptığımız 
propaganda ile, ibu mücadele ile ü!m.mi kalabi-
lecck, zannedermişiz İti, halkın sefaleti devam 
edecek. Ben evvelki günkü konuşmamda Iböy-
le kelimeler, böyle cümleler sarf eltımedi'm. IBuıı-

asağı komünist manifesltosundaki lar ba'ş'tan 
tabirlerdir. 
kışlar) 

FEVZİ 
'bağlı. 

(Sağdan, sioldan ıbraıvio sesleri al-

O E ' Y L A N (.Samsun) — Alışınıza 

SAADET EVREN (Devamla) — Hukukçu 
••olmak vasfımla da, dolayısiyle ilgilendiler. Hu
kukçu oldukları halde şöyle şöyle gelmişlerdir, 
buraya dediler. Hukukçu olmak bana iki şey 
temin etti. Evvelâ; katiyen vukuuna sahibol-
madığım, kanaat getirmediğim delilleri bura
dan ileri sürmemek. 'Geiçen günkü. konuş'maımda 
kaydı ihtirazı ile ileri sürdüğüm deliller de ol
du. Ama 'vukuuna kuvvetle kaani olduğum 
şeyleri kesinlikle söyledim. Bu İbir. İkincisi 
de; 'hukukçuluk insana İbir nezalheti lisaniye 'te
linin öder. Bunu da arkadaşımız Şükrü Koç nâ
mına feda edecek değilim, arkadaşlar. 

Buyurdular 'ki, Bakanlığı 'tesir altında 
tutmak durumu mevcut değildir. Bakanlık 
federasyonun 'tesiri altında kalmamıştır. Bu
nu izadı etmeden eVvel burada kullan
dıkları umumi bir tâbire cevap vereyim. Mû
tat veıçjhil'e, beni, 60 Ibin öğretmeni suçla
makla tavsif ettiler. Ben dün de (bunu açık
ladım; beıı'im 60 Ibin öğretmenle alâkam ylok, 
kendilerine 'bir isnadım yok., Benim kastım; 
'bu 60 Ibin öğretmen inamına »hareket eden Sayın 
Şükrü Koç ve 'bunun Ibâzı maihdu't arkadaşları
dır, dedi'm. Bunu istismar etmeye mâna yok
tur. Federasyon, yani Şükrü Koç'u kasdedi-
yorum, a'calba Bakanlığa tesir etlti mi ötmedi 
imi? İBiz Bakanlığın 'bâzı icraatı ile ibu iddia
yı lortaya koyalım, 'ondan «fonra Sayın Bakan 
ile Sayın Şükrü 'Koç işin içinden çıksınlar. 
Eğer cesareti vara a Bakan desin ki, (bunlar be-
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nim tasarrufumdur, Şükrü Koç tesir etmedi. 

Ben dün umumi konuştum, konuşmamda de
dim ki, 'birtakım ayırma, kayırma tasarrufları 
vardır, birtakım yolsuz llıkııayc tasarrufları var
dır, bunların cümlesi ibirden incelenirse fede
rasyonun Bakanlık üzerindeki tesirleri ıoilaya 
çıkar. Ama bugün görüyorum ki, (bunları azı
cık ucundan, kulağından açmak zarureti ola
cak. Bu Itâyin tasarruflarım ele alıp size bir
kaç örnek vereceği'm. Meselâ (bir zait yar, is
mini yine açıklan uyayım, İbir tallıkikat ko
misyonu kurarsanız, delilleri önüne .getiririz. 
Bir zat 'var ; köy enstitüsü mezunu, komünist
likten takilbata uğramış, 1950 affı ile kurtul
muş. Bu cüheti de bir tarafa 'bırakın. Bu zat 
İbir vilâyette Maarif 'Müdürü. Bu zat şarülhÜl 
leyli >venncihardır. Sal!)aktan. Ibaşlar, gece ya
rılarına kadar içer. Bâzan öylesine içer ki, so
kaklarda sızar kalır da, vilâyetin resimî erkânı 
kendisini kokaklardan toplar, evine götürür-
ler. Bu zat, s'onra keırdi. 'tnüstaihdemlerlyle ku
mar oynar. Bu zat en nühayet evrakta salh'tc-
kârlıktan muameleye talbi tutulmuş. Sayın Şev
ket Ilaışüt Hatipoğlu zamanında vazifesinden 
alınmıştır. Sayın Öktem Bakan solunca kendisi 
ini yaptı, Şükrü Koç mu tavsiye etti bu ciheti 
aralarında açıklasınlar. Bu 'mütemayiz, ibu 
'm/iMesna zat nereye gelebilir?.. 'Talim - Teılbi-
yeye. 

Yine 'bir zat (vardır, Pazarören Köy Enstitü
sü Müdürü iken enstitünün kapısı üzerine 'mer
mer'bir loVha koydurmuş, içine de; «Tanrının 
yapamadığım ;biz yaptık, 'bozkırları donattık,» 
demiştir. S'onra Şemsettin 'Sirer gelmiş, 'bunu 
sildir'miş, kazıtmış, «Ne im utlu Türk'üm diyene»' 
diye yazdırmış. Bu zat 'başka 'bir vilayete nak
ledilir. Orada, gittiği yerdd kıpkızıl ibir tem-
ısiıli ö grencilere oynatın*. Halik o 'kaıda/r ıgaleyanıa 
ıgelir ki, kemdliısini ve talelbeterini döver, salı-
ıiiıeıyi pa.rçaılar. Buı zat nereye getirilir, getirilse? 
Bir uımuım müdürlü ğa getirilir. - Vekâlete -
(«isim verin!» se'sleri.) 

Say in Kadri öızelk, Lütfen beni dinleyin, 
siıze bir cevap arz edeyim!. Burada dalha evvel 
iSaıym Bekatıa ile Sayın Yusuf Aziiızoğlu ar
kadaşımız arasıındıa İbir şiddetli mücadele 
isatmesi cereyan etlti, hâıtLrlarsıni'z. Bu müca
dele sırasında burada illgilsi olmııyan üçüncül 
şahıslar genülş miânada islimleri teşhir ed.il*-
nıeik suretiyle kullanıldı ve lûtulf buyurduğu-
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muz bir karanla o işin; tathlMfcat koınilsyioınuı baş
kanlığımı yapıtımı, neticeyi mıızuırl'ariini'za ge-
tıindümı, Gergi Hıfzı Oğuz Beikaıta arkadaşı
mızın, Anaıyasanııın 70 mcuı maddesi gereğince 
mutlalk mâlsu'iıiıyetine k:ara']" verdik ise de, ta-
•haklkuık eıtmiyem ism,atlla.rı seibeibiyle, o teşhir
den dolayı^ bulgun isimi geçenler Anlkaıra Ad-
l'iiyesifriide huikulk mıaıh'kemelerinde yekdiğeri 
aleyhine taamiinart davası açıp adliye dosyala-
•rıını kalbartmıışllaırdır. Binaenaleyh gerçi be
nim burada aıçıiklamıaım 79 nen madde1 nnuıcibin-
c.e beni krüllıiyein ibenaeti zilmtoet ettiren1 bir mıöv-
ZUL (GiirüMüler.) Fakat bir miil'leltivefldiMnın) 
mıamtıık ölçüsünde hareket ettaesi, mıuitlak mâ-
suıniyetiniıiı suiisltiımıal teşkili etmemesi icaibe-
der. (Ortadan 'gürültüler.) Beyefendi, ıbir taJı-
kikat 'komisyonuı kuınaıcattüSHiııız, /oraya1 bu isimi-
leri vereceğiz,, bu tadikikıaiH klomıilsyionu tahkik 
'edecek. Değil mi?.. (Sağdan «devanı devam» 
ısesıleri. )• 

KADRİ ÖZEK (İzmir) —Birçıak uımoıanmü
dür var. Bu itibarla bu lumnım müdürlerin 
hepsi ilthaım altımda ıkalır. 

SAADET EVREN (Dervaimila) — Söyliye-
yimı (beyefendi, benini için hiv mahzunı yok. 
Ama... 

BAKAN — Efendiım, söyleyip sio.ylieimiem.eik 
(hatibin arzusuna bağlı, 

SAADET EVREN (Devamla) — Meselâ 
bir 'tanesini söyl'iyeyim : Halk Eğitini Umum 
Müdürü.. Beğendiniz mi? Söylemişim ne ola
cak, ıslöylemeınişim ne ölaıcaik?.. 

IBAŞKAN — Tannaun Sayın Özek, istediniz, 
arzu ettimiz söyledi. Istemeke söylemeızdi. Me-
isele 'bitmiştir, Buyuırun Saadet Hamım. 

SAADET EVREN (Devamla) — Mehmet 
Emiralioğlu adında bir zat var. Bu isimler ar
tık Maarif camiasında herkesin bildiği isimler
dir, üzerlerinde bu mevzuda münakaşa edilen 
isimlerdir de onun için bunları açıklamakta ko
laylık çekiyorum. Bir de herkesin bilmediği 
isimler var. Bu Mehmet Emiralioğlu denilen zat 
bermutat komünistlikten aleyhinde muhtelif 
takibata tabi tutulmuş bir zattır. (Gürültüler) 
Bu zat öktem zamanında, bir de üstelik şube 
ihdas edilmek sureti ile Maarif Vekâletine şube 
müdürü olarak getirilmiştir. (Gürültüler) Şube 
ihdas edilmek suretiyle getirilmiş. Ve Niğde'de 
de mahkemeye düşmüş, komünistlik takibatın-
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dan dolayı.. Sonra soyadını değiştirmiş. Aslın
da soyadı Gökdemir olduğu halde Emiralioğlu 
yapmıştır. Bu zatı Sayın öktem yalnız şube mü
dürü yapmakla kalmamış, bu mütemayiz zatı da 
önce Pakistan'a tetkik seyahatine göndermiş, 
sonra şimdi de Amerika'ya göndereceği riva
yetleri dolaşmaktadır. Bu zat da şube müdürü 
olarak bâzı tâyinler yapmış.. (Orta sıralardan, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılıklı 
konuşmayınız. 

SAADET EVREN (Devamla) — Sayın 
Beyefendi, ben Hükümeti tahkirden, normal 
bir siyasi suçtan mahkûm oldum. Siz bana bu
nunla acaba komünizmin kanun dışı olmadığını 
mı söylemek istiyorsunuz? (Bravo sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya meydan 
vciiiniycl'inn efendilim. Devanı buyurunuz. 

SAADET EVREN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, eğer aramızda bir fikir çatışması var
sa kcıınünFdeıFje milliyetçiler karşıikarşıyıa gelip 
pekâlâ fikir tartışması yapabilirler. Bunu hara
rete kapılmadan yapmak da mümkündür. De
min Şükrü Koç arkadaşımız konuştu, şimdi ben 
konuşuyorum. (Soldan ve C. K. M. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bu zat da şube müdürü olarak bâzı tâyinler 
yaptırıyor. Yaptığı bir tâyin var : Samsun İlk
öğretim Müfettişi Hâmit Tariş'i, Van İskele Kız 
Yatılı Okuluna müdür yapıyor. Bu zat, millî 
emniyetin tanıdığı en tehlikeli komünistlerden
dir Bu zatın gittiği, Kuz Yatıilı Okulunda 'ilik ic
raatı ne oluyor? Oraya karma erkek öğrenci 
alıyor. Halbuki yatakhane tektir, tuvalet tek
tir. (Ortadan gürültüler) İsterseniz bunu tas-
viıbederseniz, isterseniz »çıtım! asiniz; ben ibunu 
tasvibeden bir vicdana sahip değilim. (Gürültü
ler) 

FEVZİ GEVECİ (Samsun) — Aynı yatak
hanede yatıyorlar mı? 

SAADET EVREN (Devamla) — Yatakhane 
tek... Pansiyonlar Amerika'da bile ayrıdır. (Gü
rültüler) 

Yine bir mektep vardır. Bumo'ıtebe yöne sol 
temayüllü bir müdür tâyin edilmiştir. O mekte
bin müdürü talebeleri o derece bir anarşiye 
sevk etmiş, hocaların nüfuzunu o derece kırmış, 
komünizmin beynelmilel metotlarının çerçevesi 
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içinde o derecede hareket etmiş ki, nihayet mek
tebin onaltı öğretmeni birleşerek, dâdü feryade-
derek, Maarif Vekâleti Orta Tedrisat Umum 
Müdürlüğüne bir resmî dilekçe yazıyorlar. Bu 
dilekçeyi size okuyayım ; 

«Biz aşağıda imzaları bulunan 1G asil öğret
men okulumuzun 1962 - 1963 ders yılı eğitim ve 
öğretim durumunu arz ederiz:» 

Arzımızın sebebi, her hangi bir ,makam. veya 
şahsı şikâyet değil, meydana gelen, devam et
mekte olan olaylarla tutumun, yalnız öğretmen
lik vekar ve haysiyetini terzil etmekle kalma
yıp, hayatımızı dahi tehlikeye sokmuş (bulun
masıdır. Bugün ımeslekî şeref ve haysiyeti dü
şünecek durumda değil, hayat ve sağlık bütün
lüğümüzün ikaybı endişesindeyiz. Arzunuza 
sebep teşkil eden durumu bir kaç müşahhas mi
salle izah etmek isteriz. 

Ders yılı hasında tatil dönüşü çocukların 
derslere ilgisizliği kısa bir müddet sonra ders
leri sabote mahiyetini almıştır, idarenin bu tarz 
görüş ve tutumu, şımarık ve suçlu tipi fazla bir 
cemiyet içinden yetişmiş öğrenci kütlesini da
ha da kötü hareketlere teşvik etmiştir. Bu cüm
leden olarak şu hareketler okul içinde hergün 
görülen hareketler haline gelmiştir: Öğretmene 
hakaret, galiz küfürlerle hitap, derste dahi si
gara içımek, hocaları tehdidetmek, bayan öğ
retmenlere lisanen tecavüz, ders yaptırmamak, 
idare odasındaki not ve devam cetvellerini alıp 
tahrif etmek, öğretmeni dövmek, yol kesmek, 
isilâhlı olarak .Öğretmenlerin evine tecavüz et
mek...» Bunları bu 16 öğretmen müşterek imzalı 
dilekçelerinde sayıyor ve altında diyorlar ki, 
«Arz ettiğimiz hütün olaylar ve ileri sürülen 
görüşlerimizi gerektiğinde isbatedecek durum
dayız. Neticeden, görevli bulunduğumuz oku
lumuzda şartlar aynı kaldığı müddetçe hiçbir 
öğretmen görevini hakkiyle ifa edemiyeceğine 
göre, durumu iyiye şevkte bize gerekli yardıım-
da bulunmanız hususunda emirlerinize durumu 
saygiyle arz ederiz.» 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Hangi okul? 

SAADET EVREN (Devamla) — Diyarba
kır Ali Emiri Okulu. Bu dilekçe Orta Tedrisat 
Umum Müdürlüğüne. Mahallî gazeteler bu 
kepazelikleri aynen yazıyorlar. Fakat bizim or
ta Tedrisat Umum Müdürlüğü bu müdür hak
kında hiçbir muamele yapmıyor. 
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KADRİ ÖZEK (İzmir) Acaba sordunuz mu! 

SAADET EVRRN (Devamla) — Kadri Bey, 
meslektaşız, bunu sormadan buraya getirecek 
kadar hafif miyim! Bu iş Şûrayı Devlete ka
dar intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmezseniz 
konuşmalar daha kısa sürer efendim. 

SAADET EVREN (Devamla) — Bunun 
gıilbi daha 30 - 40 tane delilim var, arkadaşlar. 
Bu şunu ifade eder: Bir sol gayret, mekteple
rimizin içine girmiştir, sanki düşman istilâsı 
gibi. Komünizm bir fikrî cereyandır. Bana ka
lırsa fikrî cereyan dahi değildir. Kim varsa 
çıksın karşıma, münakaşasını yapalım. Demokrasi
den yüz defa daha sahtekârdır. (Ortadan: «Olma
dı, demokrasi sahtekârlık rejimi midir?» sesle
ri, gürültüler...) Demokrasinin de cilveleri olur; 
bunu kasdettinı. (Gürültüler) Meselâ komüniz
min getireceği ahlâk üzerine size bir misal ve
reyim; neden Ibu işte millî menfaati tehlikeye 
düşürecek bir veçhe bulduğumun irtibatı kuru
lur, tabiî. Muteber bir gazetemiz var. Komü
nist 'ahlâkına bir numune size: Neyi getirmek 
istiyorlar bu mekteplere? Çok muteber bu ga
zetemizde «Aylaklar» adı altında bir tefrika 
roman yayınladı. Bu romanın yazarı Melih Cev
det Anday'dır. Kendisi Edebiyatçılar Derneği 
halihazır Başkanı. Şu meşhur «Babeuf» tercü
mesinden de iş sarpa sarmış. Bu romanı pek ta
biî tetkik ettim, gerici olduğum için! (Gülüşme
ler) Baktım, «Aylaklar» adı altındaki bu ro
man baştan aşağı aylaklığı, avareliği, umutsuz
luğu, ve alabildiğine de bir özgürlüğü neşrü 
tamim ediyor. Ancak bu özgürlük öylesine bir 
özgürlük ki; Iben bir hanım arkadaşınız olarak, 
ve bilhassa bir anne olarak bunu sizin huzuru
nuzda söylemekten teeddüp ederim, ama mec
bur kaldım. Romanda deniyor ki; bir üniver
siteli genç kız kahramanın ağzından: Ben öy
lesine özgür olabilmeliyim ki, öyle bir özgür
lük istiyorum ki, bu gece babama, annemi bı-
rakta benimle yat diyebilmeliyim. (Kahrolsun 
sesleri) aynı romanda, teyzenin yeğenine karşı 
bir alâkası vardır, onun önünde soyunur, filân. 
arkadaşlar ben zannediyorum ki, Pravda bile 
böyle bir ahlâksızlığı Rus milletine reva gör
mez. (Sağdan ve soldan bravo sesleri ve sürek
li alkışlar). (Orta sıralardan «Cumhuriyet Ga
zetesi mi» sesleri.) Ne istiyor gericiler? Ne is-
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tiyoruz biz? Dilime, dinime, tarihime, milliyeti
me tahrik vâki olmasın... Eğer komünizmi mu
vaffak kılmak istiyorsanız, Ibunu memlekette 
istiyen insan, istiyen kahraman varsa, bunlara 
dokunmıyan yeni bir metod bulurlarsa, bunu 
bulmakta ibda kabiliyetleri de vardır. Eğer 
bunlara, dokunmadan bir metod bulupta söyli-
yebileceklerini söylerlerse muvaffak olurlar, 
yoksa bu milletin indinde ilelebet muvaffak ola
mazlar. (Alkışlar.) 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Dinsiz 
millet yaşar mı yahu? 

SAADET EVREN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, tesbit edebildiğim noktalardan 
birisi de şu: Şükrü. Koç arkadaşımız dediler ki, 
biz Maarif Bakanlığına karşı bir tazyikkâr tu
tumda bulunmadık. Maarif Vekâletine karşı tu
tumumuz müsbettir. Bakınız federasyon idare
cileri olarak kendi ifadeleriyle ve bültenleriy
le, gerici çevrelerin yani milliyetçi öğretmen
ler birliğinin yayınları var. Burada federasyo
nun, yani Sayın Şükrü Koç arkadaşımızın Ba
kan aleyhindeki bilcümle neşriyatı vardır. 

Sonra Hürrem Arman öyle konuşmamıştır 
dediler. Benim okuduğum konuşmalar resmî 
makamların raporundan alınmıştır. Bir tahkik 
komisyonu kurulursa; tabiatiyle kendileri şahit 
gösterirler, ben delil ikâme ederim, netice mey
dana çıkar. Ama, filhal öyle bir mevkie düş-
dük ki; Heyeti Umumiyeniz Sayın Şükrü Koç'
un söyledikleri ile, benim söylediklerim ara
sında bir tercih yapmak durumuna düşüyor. 
Burada vereceğiniz karar benim için mutadır. 
Ama haber alıyorum ki, dün sayın arkadaşım 
bütün vakitlerini teyp hazırlamakla geçirmiş
lerdir, bunu dün akşam söylediler. (Sağdan «Bra
vo» sesleri ve alkışlar). Benim böyle Ibir usul
le çalışmama imkân olmadığı için yalnız söz
lerime itimat etmenizi ve elimdeki delilleri ica
bında Tahkikat Komisyonuna havale ettikten 
sonra değerlendirmenizi ister, huzurunuzdan 
şimdilik ayrılırım. 

(Soldan ve sağdan şiddetli ve sürekli al
kışlar; bravo sesleri) 

BAŞKAN — Hasan Aksay arkadaşımızın bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gensoru üzerinde şöz alınış sayın milletve-
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killeri listesinin lehte, aleyhte, üzerinde ola
rak düzenlenmesini arz ederim. 

Adana 
Hasan Aksay 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 160 ncı mad
desine göre «Üzerinde» konuşma bahis mevzuu 
olmıyacağma; lehte - aleyhte olarak zikredildi-
ğine göre, söz almış arkadaşlarımızın lehte ve 
aleyhte söz istemiş olduklarını işaret edeceğim. 

Yine İçtüzüğümüz; arkadaşlarımızdan biri
si böyle bir talepte bulunursa, bu işaretin yapı
lacağını âmirdir. 

Sayın Halûk Nur Baki... Aleyhinde. Sayın 
Fahir Giritlioğlu... Aleyhinde... Sayın İhsan 
Ataöv... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bakanın 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Arkadaşlar Bakan mevzuubahis 
değildir, takrir konuşuluyor. Takririn aleyhinde 
veya lehinde olacak. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Takririn le
hinde. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv takririn le
hinde. 

Sayın Hasan Aksay... Lehinde. 
Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu... Lehinde... 

Sayın Kadri özek,,, Sarfı nazar ettiler... Sayın 
Ahmet Nihat Akay... Lehinde... Sayın Ruhi 
Soyer... Vazgeçtiler... Sayın Nihat Diler... Tak
ririn lehinde... Sayın Adnan Aral... Lehinde.. Sa
yın Mustafa Kaptan... Lehinde. Sayın Kadir-
can Kaflı... Lehinde. Saym Aydın Bolak... Aley
hinde. Sayın Mehmet Altmsoy, lehinde mi, 
aleyhte mi?. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Grup 
adına konuşacağım, şahsım adına değil. 

BAŞKAN — Ama, leh veya aleyhinde ola
rak tasrih etmeniz lâzım. Zira 6 kişi dolunca he-
sabedeceğiz. 

Efendim, yeterlik önergesi geldiği zaman, 
grup adına konuşmalarında lehte ve aleyhte ko
nuştuklarını hesabetmek zorundayız. 6 kişi do
lunca kabul edip etmeme bahsinde.. O bakımdan 
sordum. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Grup
lar bundan istisna edilmelidir. 

BAŞKAN — Efendim, sizin arzunuza göre 
İçtüzüğü değiştirenleyiz. Lehinde ise lehinde, 
aleyhinde ise aleyhinde. 
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MEHMET ALT1NS0Y (Niğde) — O halde 

grup adına lehte konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun o halde. Siz sözcü

sünüz, ilk sözü size veriyorum. 

O. K. M. P. ({ROTU ADINA MIMIMET AL-
T1NSOY (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, 

Parlömanter rejim içinde vazife gören bir 
Bakanı gensoru gibi, murakabe yollarının en 
çetini ile ilzam eden takrirler muvacehesinde 
grupumuz, hâdiseyi meselenin ciddiyeti ile mü
tenasip Ibir dikkatle izlemektedir. 

Gensoru yol iyi e itham edilen Sayın Baka
nın Anayasanın esprisine dayanan ve dibace
sine sığman, bütçe kanunu rnünasehetiyl-e ev-
velcedo dinlediğimiz için ana fikrin esasen ma
lûmunuz bulunan uzun izahatı, grupumuz yö
nünden maalesef mevzu ile alâkalı ve tatmin 
edici bulunmamıştır. Takrir sahibi Sayın Ev
ren arkadaşımız maarifimizin ana prensipleri 
üzerinde açık bir ifade ile ve geniş surette fi
kirlerini ifade buyurdular. Tenevvür ettik. Sa
yın Kâmil InaPm, bir hizmetin ifasındaki tak
dirin isabetsizliğine müstenit iddiasını ise bir 
sözlü soru mevzuunun içinde mütalâa etmekte
yiz. Ancak, takrir sahibi sayın arkadaşlarımı
zın vaid buyurdukları mütaakıp beyan ve id
diaları, bizden sonra söz alacak sayın grup söz
cülerinin vo sayın milletvekillerinin kıymetli 
izahatı elbette kanaatimizin tebellüründe en 
müessir âmil olacaktır. 

Bu vesile ve bu maksatla, muttali olduğu
muz hususlarda Sayın Millî Eğitim Bakanına, 
14 aylık vazife süresi hudutlarını taşmadan 
Türk maarifinin düzenlenmesi üzerinde doktrin 
münakaşası açmadan, sadece icraata ve vazife
ye taallûk eden realist, maddi delile müstenid, 
zaman, yer ve şahıs tasrihi suretiyle bir sualler 
mansumesi tevcih edeceğiz. Alacağımız cevapları 
ve müşabade edeceğimiz mukalbil delilleri vicda
nımızın mizanında tartıp tahassüm eden kanaat
lerimizi rey olarak izhar edeceğiz. 

Esefle kaydedelim ki, Türk maarifinin uzun 
yıllardan beri düzensizlik ve istikrarsızlık has
talığına tutulduğu açık bir gerçektir. Miknatis 
sahasına girmiş pusula ibresi misali Alman sis
temi, Fransız usulü, Amerikan metodu değil 
fini fırıl döndürülmektedir. Eğitim politika
mız bir türlü rota tutturamamış dümeni kı
rık nehir teknesi gibi sağlı sollu akıntının gir-
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| dâbına kapılıp bir batağa oturmuş ki, çabala

dıkça batmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilâtı, 

her bakanlıkta olduğu gibi hizipler mücadele
sinin klikler çatışmasının sahnesi; maarif camia
sı sağlı sollu kuvvet gruplarının, kongre gürül
tülerinin arenası halindedir. 

Öğretim seferberliği ilköğretim mecburiye
ti milyarlarca yatırım ve netice. 3 milyon yüz 
bin ilkokul çağındaki çocuktan bir milyon yüz 
bininin .1/3 ünün hâlâ okuldan mahrum kalışı. 
500 den. aşağı nüfuslu köylere okul yaptırma, 
Maarif Vekâletince tasavvurun dahi dışında 
bırakılmıştır. 554 bin küsur orta dereceli okul 
mensubunun 265 000 adedinin muvaffakiyet-
sizliği yani randımansızlığın % 51 nislbeti. Üni
versitenin % 9 nisbetindeki randımanı. Bütün 
bu çabalamaların mey vasi ise diplomalı cahil
ler yani millî terbiye ve millî kültürden yok
sun aydınlar ııisbctinin hızla arttığı bir Türk 
neslinin yetişmesi şeklinde olgunlaşmaktadır. 

Ama bu hazin tablonun vebalini sadece 
sandalyenin son sahibine yüklemenin de insaf 
ölçüsüne sığmıyacağı kanaatindeyiz, işte bu 
maksatla Türk maarifinin aldığı bu istikâmette 
payına düşen günah ııisbctinin takdirini Sayın 
Bakanın vicdanına havale ediyor ve yukarıda 
arz ettiğimiz ölçüler içinde sorularımıza geçi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
Vekâlette henüz yeni bulunduğu sırada, kendi 
imzalarını taşıyan ve teşkilâtına tamim edil
miş olan bir yazısını müsaadenizle okuyacağım. 
Bakanlık makamından özel Kalem Müdürü ifa
deli, 13 . 12 . 1963 tarih ve 707 sayılı yazı ör
neği. 

«1. Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı dai
relerin esas kadrosunda bulunan veya öğret
menlik kadrosunda olup da bu dairelerde, 5439 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, çalışmak
ta olan arkadaşlarımdan bir kısmının üçüncü 
görev olarak öğretmenlik almış bulundukları
nı, veya esas vazifeleri dışında türlü ad ve şe
killerde özel sektörde veya resmî, yarı resmî 
daire ve müesseselerde görev aldıklarını öğren
miş bulunuyorum. Esas görevlerin aksamadan, 
yürümesine ve istenilen şekil ve derecede ba
şarıya ulaşmasına olumsuz etkiler yapan bu 
durumu ciddiyetle inceledim. 
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2. Bilindiği üzere, aylıklı veya ücretli me

murların bulundukları dairenin içinde veya 
dışında ayrıca görev almaları, özel kanunlarla 
kabul edilmiş olmadıkça, caiz değildir. Ayrıca, 
memurların ticaretle iştigalleri ve ticari, sınai 
müesseselerden görev almaları memnu ve sübu-
tu halinde sınıf tenzili cezasını muciptir. 
Memurin Kanunu madde 8 ve 32-

Memurlarm bir öğretmenlik, öğretmenlerin 
ise idari görevleri varsa iki, yoksa üç öğretmen
lik görevi almaları caiz ise de, bu da dairesinin 
muvafakatine bağlı bir husustur. 

3. Binaenaleyh, bundan sonra; 
a) Merkez teşkilâtına bağlı dairelerin asli 

kadrolarında belli Ibir unvan ile çalışmakta 
olanlar, menşei öğretmen olsun veya olmasın 
müsteşarlar, yardımcıları, genel müdürler, Ta
lim vo Terbiye Dairesi Başkan ve üyeleri, hu
kuk müşavirleri, şube müdürleri, müdür mua
vinleri v. s. 

Yukarıda adı geçen 4609 sayılı Kanuna göre 
ancak bir ek görev alabilirler. Ve varsa ikinci 
ek görevleriyle, şube müdürleri ikinci ek görev
leri ile yapmakta oldukları baş'ka görev ve. işle
ri derhal bırakacaklardır. 

b) Yine merkez teşkilâtına bağlı daireler
de esas kadroları öğretmen olmakla beraber, 5439 
sayılı Kanunun ikinci maddesine göre, çalışmak
ta bulunanlar da birinci ek görevleri dışında 
deruhde etmiş oldukları tekmil iş ve görevleriy
le ilgilerini derhal keseceklerdir. 

4. Milletlerarası İşbirliği ile ilgili çeşitli 
teşekküllerle, Uncseo, AID, v. s. gibi Bakanlığı
mız arasında münasebetleri Bakanlığımız adı
na yürütenler asli görevlerini yapmış sayılır
lar. Bu hizmetlerden ötürü de sözü geçen te
şekküllerden hiçbir ücret alamaz ve kabul' ede
mezler. Ancak, Bakanlık test araştırma büro
sunda çalışanlar ek görev almamak üzere, AID 
Teşkilâtından kendi ölçülerine göre ücret ala-
Ibilirleı*. 

5. Daireler bu genelgenin uygulanmasını 
dikkatle izliyecekler ve uygulama sonuçları ile, 
buna aykırı hareket edenlerin isim ve durum
larını derhal özel kalem müdürlüğüne bildire-
ceklerdiı*.» 

16 Aralık 1963 
İmza 

Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem 
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Muhterem arkadaşlar, sabrınızı da suiisti

mal ederek okuduğum bu vesikanın dikkatle 
dinlendiğini tahmin ederim. Zira, suallerime mes-
nedolaeak bundan sonraki vakıalar Bayın Ba
kanın üzerinde çok titizlikle durduğu bu ta
mim ilo ilgilidir. 

Simdi Sayın Bakandan sorunuz: Kendi im
zası ilo tamim ettiği bu yazının hilâfına ken
di iradesiyle bir tâyin yapmış mıdır? Mukad
der ve klâsik cevabın «Hayır, yapmadım» şek
linde olacağını, bizim, de çıkıp mukabil delille
rimizi ortaya koyacağımızı takdir edersiniz. 
Ben, vaktinizi almamak için ve bu karşılıklı 
inip çıkma metodunu daha kısa yoldan hallet
mek için, Sayın Bakana daha açık, daha sarih 
sualler tevcih edeceğim. 

1. Teknik öğretim Müsteşarlığı, Yakın ve 
Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Erkek Teknik öğretmen Okulunda öğretmenli
ğin aynı şahsın uhdesinde toplandığına Sayın 
Bakan ne buyururlar? Ve bu zatın bir vazife
sinden 5 000 lira tazminat aldığı, haftada üç 
gün İstanbul'a seyahat ettiği hakkında malûmat
ları var mıdır? 

2. Dış Teknik Yardımlar ve Ders Araçları 
Yardımlar Müdürlüğü, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde öğretim görevi, Erkek Teknik 
öğretmen Okulunda öğretmenliğin aynı şah
sın uhdesinde toplandığını Sayın Bakan nasıl 
malûmatları var mıdır? 

3. Talim Trebiye Dairesi Başkanlığı, Dil, 
Tarih Coğrafya Fakültesinde öğretim üyeliği, 
öğretmen Kitapları Yayım Komisyonunda üye
lik, Test Bürosunda Danışmanlığın aynı şah
sın uhdesinde toplandığım Sayın Bakan nasıl 
izah ederler? 

4. Öğretmenler Bankası İdare Meclisi Üye
liği, öğretmenler Yardımlaşma Sandığı İdare 
Meclisi üyeliği gibi iki ek görev, asli vazifesi 
Talim Terbiye Üyeliği olan bir zattan Sayın 
Bakanın malûmatları var mıdır? 

5. Test Bürosu Müdürlüğü, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeliği ve Müfet
tişler Kurulunda ek bir görevin aynı şahsa lût-
fedilmesi hususunda Sayın Bakanın malûmat
ları var mıdır? 

Bir başka ımevzuda Sayın Bakan'a bir sual 
sormadan evvel Yüksek Heyetinize kısa bir izah
ta bulunmak mecburiyetindeyim. 
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Bir müddet evvel Yüksek Meclisinizin Millî 

Eğitim Komisyonuna bir kanun teklifi gelmişti. 
Teklif, ana espirisi itibariyle geçmiş devirde 
partizanlık töhmeti altında tutulup, disiplin ce
zası verilen öğretmenlerin bir çok imkânlara 
girememesi, bâzı tâyinlerinin yapılamaması do-
layısiyle bir defaya mahsus olmak üzere disip
lin cezalarının affına mütedairdi. Bu kanunun 
müzakeresinde, Bakanlık Teşkilâtı kanunun 
karşısına çıkmıştı. Sebcbolarak ta şunu ileri 
sürmüştü: Bunun bir kanun olarak ortaya çık
masına lüzum yok, biz bunu yönetmeliklerle 
halledeceğiz. Komisyon kanunun espirisini, Ba
kanlığın ileriye sürdüğü genelgenin, yönetme
liğin de espirisi telâkki ederek kanunu reddetmiş. 
Bakanlığın bu işi yönetmelikle hallini kabul 
etmişti. Ancak şimdi Sayın Bakan'a soraca
ğım sualin ana noktasına gelelim. Bu maksat
la 8 Şubat 1964 gün, 3 ncü Şube 243-03 «ayılı 
genelge ile affını temin ettiği öğertmenler için
de Bakanlık temsilcilerinin beyanının rağmma 
sol eğilimi dolayısiyle haklarında disiplin ce
zaları tertibedilen, mahkemelerde dosyası bu
lunan, buna rağmen bu affın şümulüne dâhil 
edilip önce affedilen, sonra merkez teşkilâtında 
yüksek yüksek sandalyalara getirilen şahıslar 
var mıdır? 

Bu meyanda, yine bu mevzu ile ilgili Sayın 
Bakan'dan sorulacak bir başka sorumuz daha 
var. Arz ettiğimiz yönetmelikle affa mazhar 
olmuş bir zatı benden evvelki arkadaşlar ara
sında münakaşa mevzuu olan mâruf federasyo
nun tazyiki ile aftan bir ay sonra Talim - Ter
biye Heyeti Üyeliğine, iki ay sonra Umum 
Müdürlüğe, bilâhara federasyonla arası açıldığı 
için 7 ay sonra tekrar Talim Terbiye Âzalığına 
naikletmiş midir? Bu tasarruflarını hangi ka
nuna, hangi nizama uygun olarak yapmıştır, 
bunu da ayrıca sorarım. 

Memleketin genç dimağlarına maarif meşa
lesinin ışığını tutacak maarif ordusu, içinden 
seçtiği kıymetli temsilcilerle 7 nci Maarif Şû
rasını akdetmiştir. Bakanlığın yakından izlediği 
Maarif Şûrasında Türk eğitiminin ana prensip
lerini ortaya koyacak bir takım temenni karar
ları alınmıştır. Bu kararlar Bakanlıkça nazarı 
itibara alınmış, Maarif Vekâletinde kurulan 
ihtisas komisyonları 7 nci Maarif Şûrasının te
denn i kararlarının ışığı altında aylarca çalışıp, 
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maarif sistemimizin temel ilkelerini meydana 
getirecek bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor, 
Millî Eğitim Bakanlığınca, daha doğru bir de
yimle Millî Eğitim Bakanınca tasvip ve imza-
edilmek suretiyle Bakanlığa tamim edilmiştir. 
9 Haziran 1962 gün 38-188 sayı ile. 

Affnıza sığınarak niçin tamim, edildiğinin 
esbabı ,mucibesini kısaca okuyacağım, bundan 
sonraki soracağım suallerin ehemmiyetini tebel
lür ettireceği için. dikkatle dinlemenizi istir
ham ederim. 

7 nci Millî Eğitim Şûrası kararları Türk 
eğitim ve öğretim sisteminin bünyesinde esaslı 
değişiklikler yapılmasını gerektirdiğinden bu 
kararların tarafımdan tasdik edilmesinden ön
ce, bilhassa Şûrada değişikliğe uğrıyan. koor
dinasyon grupu teklifleri üzerinde yapılacak 
işlemler hakkında ilgili dairelerin yazılı olarak 
düşüncelerinin alınmasını ve sonra kararların 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca tasdi
ke sunulmasını uygun buldum. Bu kararın 
üzerine durum yukarıda tarih ve sayıları yazılı 
tamimlerle Bakanlığın ilgili dairelerine intikal 
ettirilmiş, dairelerce hazırlanan cevaplar değer
lendirilmiş ve neticesi 7 nci Millî Eğitim Şû
rası kararları üzerinde yapılacak işlemler hak
kında şu kararlara varılmıştır: 

.1. Bakanlıkça hazırlanan ve 7 nci Millî 
Eğitim Şûrasmca uygun görülen bütün teklif
ler ve kararlar tarafımdan tasdik edilmiştir. 

2. Bakanlıkça hazırlanan ve 7 nci Millî 
Eğitim Şûrasınca değişikliğe uğrayan teklifler
den, tarafımdan aynen veya tadilen tasdik edi
lenler bu tamim ekinde ayrı ayrı belirtilmiştir. 

3. Tasdik edilen Şûra ikararları üzerine, 
Bakanlığımızca yapılan işlemler bir plâna bağ
lanmış ve ilgili dairelere düşen görevler ive 
sorumluluklar bu tamim ekinde belirtilmiştir. 

4. Bu tamim ve eki baskı işi sona ermekte 
bulunan 7 nci Millî Eğitim Şûrası adlı kitapla 
birlikte dairelere ve ayrıca bilgi için Şûra üye
lerine Şûra Bürosu Genel Sekreterliğince gön
derilecektir. 

5. Kararların planlandığı şekilde yürütül
mesi için gerekli bütün tedbirlerin öncelik ve 
ivedilikle alınmasını ilgili dairelerden Önemle 
rica eder, başarılar dilerim, imza: Millî Eğitim 
Bakanı Hilmi İncesulu.» 
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Şimdi arkadaşlar, Maarif Vekâletinde bu 

faaliyetler devam ederken, bu kararlar alınır, 
bu tamimler çıkarılırken bir taraftan da 5 Yıl
lık Plânın teknik 'hazırlaması devanı etmekte
dir. 5 Yıllık Plânın içerisinde Millî Eğitim poli
tikası ile alâkası kalan bütün hususlar su arz 
ettiğim 7 nci Maarif Şûrasının toplantısının 
ışığı altında Millî Eğitim Hakanlığının teknik 
dairelerince hazırlanmış, Millî Eğitim Bakanlı
ğınca benimsenip tamim edilmiş ana ilkelerin 
tamamiyle zıddıdır. Ancak, 5 Yıllık Plânda 
yüksek tasviplerinizden geçmiş olan Millî Eği
tim politikası hakkında ,bir şey söyliyecek de
ğilim. Şimdi taunun Sayın Bakana .soracağını 
sualle irtibatını tesbit etmeye geçiyorum. 5 Yıl
lık Plânın teknik çalışmasına Maarif Vekâleti 
camiasının malûmatı hilâfına iştirak eden ar
kadaşlar, kendi noktai nazarlarını Maarif Ve
kâletinin noktai nazarı gibi plâna dercettirmiş-
lerdir. Sayın Millî Eğitim Bakanı, Vekil olduk
tan sonra ilk icraat olarak bu iki aykırı hususu 
ortaya getiren zatı müsteşar olarak tâyin etmiş
tir. Şimdi Sayın Bakanın buna vereceği mu
kadder cevap malûm: E., peki, plâna konan 
Millî Eğitim politikası Hükümet görüşüdür. 
Bunu tisvibeden zatı müsteşar yapmak sure
tiyle Hükümet görüşünün tahakkukuna, hizmet 
etmiş olmaz mıyım'? 

Arkadaşlar, zahirî görüntüsü bu olan bu 
meselenin hakikatte altında yatan hususları bi
raz sonra soracağım sualler ortaya çıkaracak
tır. Şimdi, plân tatbikatında vukua gelen ak
saklıklar ve Maarif Vekâletinde Sayın Bakan'-
m alâkasının derecesini vereceği cevaplarla tes
bit edeceğimiz hususlar: Bunlar şu arz ettiğini 
hususun nedenlerini ortaya koyacaktır. 

Avrupa'ya çeşitli memleketlerde tahsil yap
mak üzere, araştırıcı, adı altında 500 gencin gön
derilmesi için tahsis edilen 6 milyon lira vardır. 
Bu, plânın prensiplerinden biridir. Yapılması lâ
zımdır. Para yardım parasıdır, tahsis edilmiştir. 
Bu tahsis, harcamadan yakılmıştır. Sayın Bakan
dan sorarım: Sebeplerini söyliyebilirler mi? 

Ayrıca AID tarafından temin edilmiş burs
lar vardır. Bu burslarla müsait gençler imtihan 
yapılmak suretiyle kabul edilir, Türkiye'de ev
velâ lisan kursuna tâbi tutulur, bilâhara bu burs
tan harcanmak suretiyle Avrupa'ya tahsile gön
derilir. Bu tahsis edilmiş burslardan altmış ade
di geçen sene yakılmıştır. Sebebini Sayın Bakan 

13 . 11 .1964 O : 1 
izah edebilirler mi? Bu sene ise, gayet enteresan 
bir tatbikat olmuştur. Aslında imtihanla, seçme 
ile alınacak talebe yerine kursların başlaması lâ
zım gelen müddetten üç ay sonra imtihansız, hiç
bir ölçüye dayanmıyan, kimin takdiri ile geldiği 
belli olmıyan talebeler alınmış ve kursa tabi tu
tulmuştur. Şimdi derler ki, imtihanı ortadan 
kaldırmak suretiyle birtakım yaranın yakını ge
tirilmiş. Sayın Bakan aksini . ispat edebilirler 
mi? 

Yine plân tatbikatından olarak Gazi Eğitim 
Enstitüsüne giderken yolda görülen yarım kal
mış bir bina var. Bu bina Yüksek Öğretmen Oku
lu namı ile Ankara'da kurulması düşünülen bir 
binanın isketletidir. Yine AID yardımından temin 
edilmiş olup, zannediyorum 50 milyon liraya ba
liğ olacak, lâboratuvarları ile, kütüphaneleri ile, 
okuma salonları ile bir yüksek Öğretmen okulu 
binası yapılmak üzere başlanılmıştır. Anlaşma 
yapılmış, 7 - 8 milyon lira civarında da sarfiyat 
yaypılmıştır. Bilâhara Sayın Bakanın zamanı ve
kâletinde bu anlaşmanın bozulmuş olduğu bir va
kıadır. Sebeplerinden bir tanesinin zahirisi, şöy
le izah edilir; başka sebepler varsa Sayın Baka
nın açıklaması elbette ki, iktiza edecektir. Aynı 
Maarif Vekâletinin daha evvel yapılmasını öngör
düğü, 7 - 8 milyon liranın da harcanmasının te
min edildiği bu husus, bilâhara ne hikmetse, 
«Biz burada Yüksek öğretmen Okulu açtıran ya-
cağız, burayı yatakhane olarak, pansiyon olarak 
kullanacağız ve çocuklarımızı üniversitede okuta
cağız», dedikleri için aslında projesinde, kütüp
hanesi, lâboratuvarı, pansiyonu düşünülen bir 
yerde; mukabil tarafın da, «Böyle şey olmaz, biz 
burayı mektep olarak düşündük, mektep olarak 
yaparız.» dediklerinden dolayı mukavelenin fes
hedildiği söylenir. Maarif camiasının mektep 
için çektiği şu sıkıntı içinde, dışarıdan gelmiş, 
bizi borçlandırmadan verilen bir paradan temin 
edilecek bir yüksek öğrenim müessesesine mâni 
olan Bakanın bunu izah edecek kuvvetli delille
ri varsa kendisinin izahatına intizar ediyoruz. 

Yine Sayın Bakanın icraatından: Mâruf Es
kişehir Kongresine gitmişlerdir, maiyetinde Ba
kanlık erkânından götürdüğü kimseler harcırah 
almıştır. Saçı bitmedik yetimin de içinde hakkı 
bulunan Devlet kesesinden verilen bu harcırahı 
soruyorum Sayın Bakana, kendisini yuhalatmak 
için mi, vermiştir, ayağına çelme takılmasını te-

, min etmek için mi? 
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I etmektedir. 'Gemel liteeler ıbuı talebe aklimin,! 

•çeke/me'inckıtedir. Omun için ortaokullara: biti
renlerimi bii' kısımımı teknik ıokıuil;lar iıstikainııe-
time kaydırmak lâzDmıgelir. Meşhur dondurma 
ve kaydırma hikâyıeısi. Burnum ıgeçeın yalki, tat-ı 
ibikatı şöyle olmuştur : Liselere bir yıil evvel 
devamı edenlerin «ayiısıı kaibuılı edilmiş, buırada 
dondurulmuştur. Ertesi yııl kıaıyıt içim, müra
caat edenlere, 'bu komtıemjanıdaın faala geldiği 
ahvalde Keemıd iımtiıhaınaı aıçıllımıiış, Ibuma ıgöre kan 
yıtlar yapılmıştır. Geçen sene üzerinde çıok m,ü-
makasa edilen (bu tatıbilkaitıın yaız devresinde1 

tetkiki, teftişi, tahlili için bakanlilk (merkez tcş j 

kilâ'tıınıdam ikinci', üçer kişilik elkipler teşkil 
edilmiş, Devleti keiscısesindenı para) vermek 
ısurotiıylö burulara bütün Türkiye dolaş tırıl
ın ı§ tur. Geleni raporlarım heyeti uımmlraiyeısinde 
'kanaati âıımme şudur : 'Bir iki büyük şehir ha
riç, diğer yeri ende önümıüzıdeiki dem yıllarımda 
ibir talebe yığılmateı 1 «selende oılımiiıy'aeaktır ve 
neticede 1964 - 1965 deııs yılımda böyle tecelli 
icttiği .hakle; Mitinin ilin rıaporilara: ve pıarıa har
canmalarıma rağmen yiıme de seçim sınavı yapıl-
nııştur., Seçim.' sıımaivı her şeyo nağmem yapı-
laıeak idiyse, 'Sayım Balkan Devlet kesesinden 
ıbuı kaçlar para vererek! Ibuı heyetleri niçin çiı-
kanmıştır? Ayrıca .bu mevzuı ile ilgili Sayın 
I3aikamın tasarruf uma taalilıilk eden bir hu-. 
.suisıı d/a açıkllaıınasıınıı bilhassa istirhamı edece
ğiz : 
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Sayın Bakanın tasarrufları cümlesinden, usu- ! 

le uygun olmadığı iddia edilen bâzı tasarruflar 
vardır. Katî delillerimiz yok, Bakandan açıklan
masını bilhassa istirham ediyoruz. 

Amerika'ya gönderilen talebe müfettişinin İn
gilizce bilmediği rivayet edilmekte, «biliyor» de
mek kâfi değil, Sayın Bakan dosyasından bunu 
ispat edecek bir delil getirebilir mi? 

Keza, isviçre'deki talebe müfettişinin isviçre'
de konuşulan her üç dilden hiçbirisini bilmediği 
söyleniyor. Aksini delilleri ile birlikte, Bakanın 
izah etmesini istiyoruz. 

Sayın Bakan dünkü izahlarında, uzun konuş
masında bilhassa din eğitimi üzerinde çok durdu
lar. Kendi ifadelerine göre, din eğitiminde bü
yük meseleler halletmiş, büyük merhaleler aşmış, 
büyük reformist bir harekete girmiş. Ancak bu 
büyük reformist hareketi yapan Umum Müdürlü
ğün başında bir Almanca öğretmeni vardır. Bu 
büyük din reformunu yapan zat Almanca öğret
meni ile bunu nasıl temin ediyor? Her halde ni
yetleri, Müslüman Türk evlâtlarına dinî tedrisatı 
Almanca yaptırmak olmasa gerek. 

Ayrıca bu işlerdeki ihtisası müsellem Kemal 
Edip Kürkçüoğlu'na reva gördükleri muamelenin 
izahını da kendilerinden bekliyoruz. 

Dış memleketlerde maarif kongreleri akdedi
lir. Bu kongrelerin bâzılarından da Maarif Ve
kâletine; kongreler ihtisas kongresidir, bir evvel 
kongrede bulunan azalar bir sonraki kongreye 
gelmiyorlar, azaları devamlı olmazsa, evvelki 
kongreleri bilmezse müstefidolamazlar; şeklin
de bir ikaza rağmen, bâzı kongrelere Sayın Bakan 
ecnebi dil bilmiyenleri göndermiştir. Bunlardan 
maarif camiasının ne elde ettiğinin izahını Ba
kandan bekleriz. 

Hazır dış tâyinlerden, 'bahsederken' Vekilden 
ibir de müstakbel tâyin hakkımıda, bir izahat fca-
ıleib edeceğiz. 

Büîtıün tailelbo mtü'feMişliklterimıe tâyinler 
yapıldığı hallide; uzun miüddettemı beri Fransa 
Talebe Müfettişliği ihtiyaıtJta tutulmıaktıadır. 
fayını' Bakanım, ibir, yakımımıı çok. yüksek bir 
'Sandalyeden indirip oraya göndereceği dıe ri
vayet edilmektedir. Bumu telkzibederae istikbâl 
içim memnun oluruz. 

Ylime plânım, tatbikatımdan; 5 Yıl ık Plânda 
mıaaniü mevzulunda şöyle bir 'hüküm vardır : 
Ortaokulu bitirenler, genel liselere hücum 

G'eıçen yııl, buı şekilde hareket edildiği tak
dirde, önümüzdeki yıılı teiknik okullarda ta
lebe! bullmnıaranyacağını söyliyıen. zatı, umum1 

'müdürlükten. aızletımişıtir., Amıa hâdise o şekil-. 
de eereyam etmıişltür k i ; bumu soyliıyem zatın vu
kufu, ihtisaısı ortaya çılkımışıtnr. Bulgun 24 aded 
>kız enısltitütsü 1 nıci sımıt'a takibe bulamadığı; 
için sınıflıarını aıçamamııştır. O haldıe Hasan Ya-
ıimaç'ım ve'bâlimi Siayım Bakıan nıasil izıaüı eder
ler1? 

Orita dereceli okullarda, b'ilıhaisisa telk dem
len 'kalanlar m evzuunıum görüşülmemıcısi Yüksek 
Heyetinizin kanarın» iktiran etmiştir; uyulması 
»gereklidir. Anıcak o.rita dereceli okullkır hak
kımda bateamlığun tutumu ve Sayım. Bakamımı 
tıultuımuı hakkımda, kısa fetaitistdlkî bir mıadûmalt 
vermek isterimi. Geçen yııl her eimısteını orta
okulla devam, eden talebıef sayısı 554 600 kü-
isurduır. Muvaffak olaımuyaınılıarın saynsı 265 000 
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•dır. Bunlardan tefe derfsiten kalanların sayası 
88 Ö70 dir. Baı miwialfifakilye.tlsiz.rilk Türk Mil
letine taun! 2 milyar liraya nıal o'lm'uştuır. Se-« 
ıbe'bi, ıbaıbanilığıri: 'bini tıürıllü -ııoita tuittııramıyam 
dümeni kırık nehir ^emilsi ffilbi yallpa yapman 
ısındandır. 

iSaıyın; Balkanı birtçolk beyanlarında klöy ensti
tülerindin açıilimıaısımn: liizulmundan, bir mıüadet 
sonra da böyle îbir şeyo lüzum ıhâsi'U oilımadı-
ğmdan baıbesderler durarlar, Kendilerinin 
belki malûnııaMara yoktur diye 'ben .bir balber 
vereceğim .Sayam Balkanın nalbcri o k m ; 
köy enBititnileri açılmıştır; böıllge yatılı okullıan 
ş eklinde. Acalbıa Sayın Balkanın, 'bu okuıllıarm 
iwşa>altiını ve idareısiini dö'rdüımoü sulbe idare 
ederken onuncu, şube adı altında bir şu/be açıl
dığından ve bıı şuibenin ibalsıma tâyini edilen za
tın/ menşeinden, filk'rî eğilimlinden malûmatı 
vai' mu? 

YAHYA DERMANIM (İçel) 
mı bunlar1?... 

Grup adınaı 

O. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL
TIN SOY (Devamla) — Evet Grup adına. Be-
ğenımiiyıo'rsıanız C. K. M. P. Grupuma itiraa 
ödersiniz. 

Sayın Bakana bir hususu daha ihtar etmek 
isterim. Okul kitaplarında 27 Mayıs vesilesiyle 
geçmiş devre sövülür, yeni devirden de sadece 
Halk Partisi övülür. Yanlış anlaşılmasın C. II. 
Partisinin Sayın Genel Başkanı Sayın İnönü'
nün okul kitaplarına girmesinden haset duyma
yız, iftihar duyarız. Yalnız yavrularımıza, ço
cuk yaşta Tedbirler Kanununa riayetsizliğin 
öğretilmesine taraftar değiliz. 

Üniversiteye giriş sınavları için yapılan test 
ayrımında bu sene her nedense elektronik beyin 
makinası bâzı azizlikler yapmış. Bir kısım ta
lebenin lehine, 'bir kısım talebenin aleyhine 
birtakım yanlışlıklar yapılmış. Sayın Bakanın 
elbette haberi vardır. Bunların da nedenlerini 
izah edecekler, öğreneceğiz. Yalnız bu vesile 
ile Sayın Bakana bir tavsiyede bulunmak isti
yoruz. Elektronik beyin makinasını dahi aziz-
liye sevk eden hünerli eller bakanlık sandalye
sinin altına karpuz kabuğu koyabilirler. Sayın 
Bakan, kayıp düşmeden hemen kalk. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak Sayın Ba
kandan bir de istirhamımız olacak. Sualleri
mizi mümkün olduğu kadar müdellel, mümkün 
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olduğu kadar açık izah etmeye çalıştım. Te
reddüt hâsıl olursa ayrıca delilleriyle tekrar 
izaha amadeyim. Kurulması mümkün olur, ka
rarlarımıza iktiran ederse tahkik komisyonla
rına elimizdeki her türlü delilleri vermeye ama
deyiz. Yalnız Bakandan ricamız şu olacak: 
Bize cevap verirken açık, sarih ve müdellel ko
nuşsunlar. Atatürk ilkelerine ve Anayasa diba
cesinin gölgesine sığınmasınlar. Zira ne Ata
türk ilkeleri, ne de Anayasanın dibacesi sistem
sizlik deryasında boğulan maarif politikamızın 
can kurtaran simidi değildir. 

Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın 
Kâmil İnal, kısa bir noktayı unuttuğunuz, bir-
ııoktayı söylemek istiyorsunuz. Unuttuğunuz 
nokta nedir? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Bolu) — Efen
dim, Bakandan sonra grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN — O zaman sıraya koyarım. Sa
yın Bakan arzu buyurursanız diğer söz alan 
arkadaşlardan sonra size söz vereyim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Grup sözcüsü yoksa konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — G rup sözcüsü yok, buyurun 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım, evvelki günkü konuşmamdan sonra 
değerli önerge sahibi arkadaşlarımız konuştu
lar. Bugün de önerge üzerinde C. K. M. P. söz
cüsü arkadaşımız, uzun sualler tevcih eden ve 
suallerini açıklıyan bir konuşma yaptılar. Ken
dilerine verilecek cevaplar da pek açık göste
recek ki, Meclisimizin Millî Eğitim Komisyo
nunun güzide Başkanı arkadaşımız maalesef 
alacakları cevaplarda da göreceklerdir, yanıltıl
mışlardır. Bunu üzüntü ile müşahade ettim. 
Kendileri bu neviden soruları önceden alıp ge
lerek bizden izahat talebinde bulunsalardı, dos
yaları kendi emirlerine amade tutardım. Ken
dileri burada gerçekleri göstereceklerdi. Mec
lisimizin Millî Eğitim Komisyonunun güzide 
Başkanı olmasının kendisine verdiği sorumluluk 
içinde gerekli bilgileri alarak gerçekleri dile 
getirirlerdi. Ama maksat - ata tabiriyle - üzüm 
yemek değil de bekçi dövmek olursa gerçekler 
yerine kendisine maksatlı maksatsız sunulan 
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konuları hakikatnıiş gibi Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kürsüsüne getirirler. 

Sayın Milletvekilleri, 
Şimdiye kadar konuşan hatiplerin iddia ve 

.sorularına cevap arz etmek için yeniden huzu
runuzu işgal ediyorum. 

Yüksek müasaadenizle, evvelâ daha ziyade 
teknik konulara ve olay olarak huzurunuza ge
tirilmiş hususlara temas edeceğim. 

Sayın Kâmil İnal, önergesinde ileri sürdü
ğü. iddia ve isnatların, cevaplarını evvelki gün 
birer, birer dinledi. Bana öyle geliyor ki, bir 
yandan da vicdanının sesini dinledi ve tekrar ko
nuşmaya başlayınca Seben'den Ağlasun'dan da 
Naıiıderc misalinden de vazgeçtiğini bildirdi. 

Fakat yine de Erzurum'un Naraıan İlçesin
deki ortaokul yapımına 170 000 lira verildiğini 
tekrar araya sokuşturdu ve aynen dedi ki; 

«Birine 10 000, "birine 170 000, birine hiç 
yok.» 

Buna cevap vermiştim. Yine de tekrar edi
yorum: Erzurum Narman'da okul inşa işi için 
para ilk defa 1954 de verilmiştir. Yani 10. yıl 
önce. Okul ise nihayet bu yıl açılmıştır. Benim 
zamanında bu okula geçen yıl sadece 25 000 
lira verilmiştir. Bu okul bölge okuludur, değe
ri de yarım milyondur. Bugün 175 öğrenci var. 

Umarım ki, Sayın Kâmil İnal, önergelerin
de verdikleri misaller itibariyle yanıldıklarını 
anlamışlardır. Ama, bu defa başka yerlere dön
düler. Kendilerini bu yeni noktalar itibariyle 
de tatmin vazifemdir. 

Bizim, söyledikleri gibi, 570 ilçemiz vardır. 
Bunların 493 ünde ortaokul mevcuttur. Yani 
77 ilçemizde henüz ortaokul"yoktur. Fakat 'bun
ların da sür'atle okula kavuşturulmalarına yar
dım en aziz vazifemizdir. Buna biz inanıyoruz, 
onlar da lütfen inansınlar. 

Bu ilçelerden bâzı misaller verip oralarda ne 
için ortaokul açılmadığını soruyorlar, önce şu
nu ifade edeyim; 

Devlet parası hareıyarak ve Plânlama Teş
kilâtının tasvibi ile bizim okul açtığımız yer
lerde yıllık kapasite artışları karşısında en âcil 
ihtiyaçları gidermek bahis konusudur. Diğer ih
tiyaç merkezlerinde de dernekler vasıtasiyle ve 
Bakanlık yardımı ile okullar yapılmakta ve bel
li bir düzen içinde açılmaktadır. 

Arkadaşım niye Babadağ'da okul var, Ger-
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cüş'te henüz yok diye soruyorlar. Gercüşün mer
kez nüfusu 2 854 dür. Eğer orada bir dernek 
faaliyete geçmiş ve yardım istemiş olsaydı, çev
re nüfusu dikkate alınıp yardım yapılır ve pro
je desteklenirdi. Eğer bu okul pansiyonlu ola
rak yaptırmak istense idi yardım mutlaka daha 
geniş olurdu. 

Arkadaşım dün Kırşehir'in Çiçekdağm'da, 
Yozgat'ın Sarıkayasın'da ne için ortaokul yok 
diyo sordular. Çicckdağ'da, Sarıkaya'da IH'64 
Programına alınmış bulunuyor. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Bizim okulu
muz yapılıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Oturduğu yerden seçim böl
gesi olan arkadaşımız mekteplerinin yapılmak
ta olduğunu söylemektedirler. 

Programın 152 ilâ 154 üncü sahif elerini in
celerseniz siz de bu söylediklerimi orada görecek
siniz. 

Sayın Kâmil İnal, mahrumiyet bölgesi sa
yılan illerimize karşı ilgi talep ediyorlar. Evvel
ki gün de arz ettim ki, bu yıl bu illerde 11 orta
okul açtık. 11 ortaokul, bu illerde 5 yılda açılan 
okulların toplamı kadardır. Kendilerinin Ibu ha
kikati görmcmezlikten gelmiyeceğinden eminim. 

Aynı konuyu ele alarak tenkidlerde bulunan 
Sayın Evren arkadaşımıza da yukarıdaki bilgi
lere ilâveten ayrıca şu hususları da duyurmak 
isterim -. 

Mahrumiyet illerine bu yıl tâyin ettiğimiz 
yeni öğretmenlerle 'bu illerdeki öğretmen sayısını 
eski yıllara nazaran % 25,6 nisbetinde artırdı. 
Dun rakamlarıyla bunu arz ettim. Geçen yıl 
bu illerde 933 öğretmen varken bu yıl miktarı 
i 172 ye yükselmiştir. 

Bu öğretim yılı parasız yatılı öğrenci sayı
sını 1500 iden 3000 e çıkardık. Bumun n(e demıeik 
olduğu açılktır. Orıtaolkulların 1 nci sim f ma 
alünan öğrencilerin %;50 simi köy çocukları teş-
Ikil eliyor; ıgelteceık yıl Ibu ;misbet % 80 olıaealktır. 

Not ıbarciminü ıbu çocuklar driin 126 dan 100 e 
kadar indirdik. Mahrumiyet bölgelerindeki öğ
renciler için millî eğitilm. ımjcnsuplanının çocuk
ları için ide hu ibaremi 115 e lindiırnıdk suretiyle 
cem'an bu kategorilerden hu yıl 797 öğrenci al
dık. 

Yine Sayın Eıvııen, Artvin 'do cereyan eâmı 
bir üzücü olaya temas etmişlerdi. Derhal arz ede-
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yim 'ki Ondu Milletvekili Sayın ıŞadi Pehlivan -
oğiu'nun Artvin 1de yaptığı ittir konuşmada kul
landığı ileri sürülen 'bir cümleyte, cevap ıirta-
hiyetinde Miste imtihan sorulsu hazırlayanlarım 
hepsi, •sorumlulukları nisjbetünde gereği gflbi 
ye usulüne göre cezalandırılimış ıbuiıınuyorlar. 

.Bayın Evren ileri zekâlı öğrencilerle ilgilen-
ıınediğimiızden yakındılar. 

Memldkeıtiımiizde, z?eki ve (bilhassa fen alanın
da kabiliyetli gençler, yurt ölçüsünde, iki ka
demeli ıbir seçim sistemiyle ve özel tesitlere tabi 
tutularak bunlardan, ion yüksek puan alan 100 
öğrenci 1964-196'5 öğretim yılından lltiıbaren 
acılan F|en Lisesinde, özel ıbir program içinde 
yetişti'riltm ellet edir. 

ünlüm tizdeki ilki yıl içerisinde, îbu lisede, 
zdki ve kabiliyetli çocuklarıımızdaın 300 IÜ oku
yacaktır. 

Sayın Evrenin Avrupa Konseyi toplantısı -
um kararlarına uyularak sınıf 'mevcutlarımız 
30 .öğrenciye iindirlilmtesi ile ilgili tavsiiylesine 
geMincıc : 

Hıer çocuğa eğitilin imkânı sağlanamadığı 
içim vatandaşın kan ağladığı Meyan edilirken 
mnıf mevcutlarının 30 a indirlilmıesi ile açıkta 
kalacak öğrenci 'miktarını ısaıym Evren'in düşün-
ınediği aşikârdır. 

Avrupa Konseyinin sınıf (mevcutları konu
sundaki tavsiyesi ulaşılması ıbahlis konusu olanı 
bir ideal standart niteliğindedir. 

ıBu standarda terişmek İçin yapılmış olan ça-
ıbalar sonunda 4 Ki öğrenim yapan okul kalma
mıştır. 3 İli tedrisat yapan illkolkul sayısı geçten 
yıl 102 ilken 43 |e inmiştir. Öıniülmıüzdeikl öğrenim 
yılımda üçlü öğrenim yapan okul Ika'lmıyacak-
tır. 2-9 562 ilkokulumuzdan geçlen yıl 4 200 ilk
okul çift öğretim yaparken ,bu yıl çift öğre
tilin yapan ilkokul sayısı 3 110 a düşürülmüş
tür. 

Clörülıüyor ki biz, verilmiş olan ideal standar
da erişmedle, çabamıza 4 İü, 3 İü, 2 lii öğretime 
son vermekle girişmiş (bulunuyoruz. 

Binaenaileyılı, sahip ıbuluınduğumuz fizik şart 
re imkânlarla Avrupa Koniselinin baihsini et
tiği ideal standarda lıeJm'en ulaşaımıyacağiıinıızı 
herktes gtiıbi Sayım Evren'in de İrilmesi gerekir. 

Sayın Milletvekilleriı, 
Tâyinlerde chliıyejt esası dışında bir takım 

hesaplara yor verildiği hakkındaki iddialar mes
netsizdir. 
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Arkadaşımın ıbiraz ovvel yaptığı konuşmada 

ıbâzı 'isimler açıkladılar. Bu alşimilerden hfhassa 
son derece kötü olduğu şleklinde tavsif ettiği ve 
Talim Terbiye gi'bi Bakanlığımı izm en yüksek 
organlarından (birisine verildiğini illeri sürdü
ğü zatın isınlmi açıklamadılar. Kendilerinden 
ılıassaıten rica iediyoruım, diğer isimleri açıkla
dıkları giibi varsa ibu tâyinler için isiıml'eri 'açik-
lasmlar, kendilerine gerekli izahatı vermeye 
amadeyim. Aksi| takdirde, şilindi arzedeceğim se-
ıbepl erden dolaylı «bu davranışı hakikaten üzüntü 
yaratacaktır. Ehliyetsiz bulduklarından herhan
gi birinin ismlini verebil irste mesleJki biyogra
fisini Büyük Meclisin huzurunda, okumaya hazi
nim. 

Öte vandam Kayısı 77 yi bulan nakil, tâyin ve 

yüksek öğretme 
tim 'enstitüsü 

ıterfilorden sadepe 3 tanlesi köy enstitüsü, 8 i 
okulu, ibuna umıikaıbiil 37 si eği-

Imensel idiırler. Bu gıerçek karşı
sında köy enstitüsü ve yüksek öğretmen okulu 
ımıenşeli öğretnjenlterin himaye 'gördüğü iddia
sının ne derecik hoşlukta sallandiığını IBüıyük 
Meclisin dikkatinle arzcdıcrim. 

Sayın Eıvreı|ı'iın Teftiş Kurulu ile 'bünyesi 
itibariyle 'bağıılnısız bir teşekkül olan Bakanlık 
Disiplin Kurulunun müdahaleler yüzünden se
lâmetle işlemez hale .geldiği ıhakfcındaki iddiala
rına da lomsal üzerindıe ispata davet lederliım. Boş
lukta duran ıbu türlü iddialara cevap yetiştir-
ımek gayretliyle, 'Büyük Mıeelisi işgal 'etmeyi Hi-
'zumsuz ıbııluyorum. 

Sayın Saadet Evren, îiıüfrledat program ur
dan tutun da, sınıf geçme ve imıtihan riejimine 
İkadar tamamnen ihtisası dışımda olan konularda, 
kendisine verilen dermeeatma bilgilere dayanan 
birtakım indî mütalâalarda 'hulundu. 

Yüksek ıhuzurunuzu fazla- işgal etmemjek 
için tahlilinıc glirişmiy^ceğim. Aneak kendileri, 
.bu konuda daha fazla tentevvür etmek isterler
se, (bütün teknik organla rıimızl a emirljerine 
amadeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
İstanbul Milletvekili Sayın Saadet Evren'in 

Bakanlığım zamanında Millî Eğitimde bir geliş
me olmadığı hakkındaki iddialarına açık cevap 
teşkil etmek üzere, muhtelif öğretim dairelerince 
yapılan işleri kısaca, ve rakamlara dayanarak arz 
edeceğim: 

Açıklıyacağım rakamların ders yılı itibariyle 
1963 - 1964 ve 1964 - 1965 öğretim yıllarını kap-
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samış bulunduğunu önceden belirtmek isterim. 

İlköğretim Alanındaki gelişmeler söyle özet
lenebilir : 

1962 - 1963 öğretim yılında şehir, kasaba ve 
köylerimizdeld ilkokul sayısı 26 643 iken bugün 
29 562, öğretmen sayısı 75 567 iken 85 1.15, öğ
renci sayısı 3 407 855 iken 3 875 349 a çıkarıl
mıştır. 

Buna göre; okul. sayısındaki artış miktarı 
adet olarak 2 919 ve oran olarak % 11 dir. 

öğretmen sayısındaki artış 9 548, oran ola
rak % 11,3 dür. 

öğrenci sayısındaki artış miktarı 467 494, 
yüzde olarak % 12 dir. 

Geçen öğretim yılında oku] dışında kalan 
çocuk sayısı 825 651 iken, ıbu miktar nüfus 'artı
şından mütevellit çocuk sayısında dahil olmak 
üzere, bu ders yılı başında 656 651 e düşürül
müştür. 

Bu duruma göre, okul dışında kalan çocuk-
lardaki azalma miktarı % 20 dir. 

Okul yapımına ve öğretmen yetiştirilmesine 
bu tempo ile ve 10 Yıllık Plâna göre devam edil
diği takdirde, 1972 yılında okulsuz köy, öğ
retmensiz okul ve okul dışı çocuk kalmayacak
tır. 

Geçen ders yılı başından bu güne kadar 2 
•ana okulu, ilkokullara dayalı 7 ana sınıfı, 3 
rehberlik ve araştırma merkezi, geri zekâlılara 
mahsus 15 özel sınıf, bir üstün zekâlılara mah
sus özel sınıf, 1 sağırlar okulu orta kısmı, 4 ye
tiştirme yurdu, 23 bölge okulu yeniden hizmete 
girmiştir. 

Bunlardan başka, 2 sağırlar okulu ile 1 kör
ler okulu ve 2 rehberlik ve araştırma merkezi 
binaları tamamlanmış olup, hizmete girmek üze
redir. 

Son bir yıl içinde 296 uygulama bahçesi ku
rulmuştur. 

Anayasamızın ışığı altında, Türk Millî Eği
timinin amaçları 7 nci Millî Eğitim Şûrasında 
son şeklini 'aldıktan sonra, bu amaçlara göre 
saptanan ilköğretim amaçları da yeni ilkokul 
program taslağında yerini almış bulunmakta
dır. 

İlkokul idarecileri, öğretmenleri ve uzmanla
rı tarafından hazırlanan ilkokul program tasla
ğı iki yıldan beri 14 İlimizin 106 deneme oku
lunda uygulanmakta ve geliştirilmesine devam 
olunmaktadır. 
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Ayrıca, bu öğretim yılında 33 il daha, prog

ram geliştirme faaliyetleri içine alınmıştır. 
Millî bünyemize ve ihtiyaçlarımıza uygun 

olarak geliştirilen bu program taslağı, 1967 yı
lında yurdumuzdaki ilkokulların hepsine teşmil 
-edilecektir . 

Sayın arkadaşlarım, 
Yukarda arz olunan faaliyetlerimize paralel 

olarak öğretmenlerimizin iş başında yetiştirilme
leri ve böylece daha kompetan öğretim elemanla
rına sahip olmak üzere, çeşitli alanlarda kurs ve 
seminer çalışmalarına da belli bir program dahi
linde devam olunmaktadır. 

Bu cümleden olarak, geçirdiğimiz yaz ayları 
içinde 330 ilköğretim müfettişi ve ilkokul öğret
meni beslenme eğitimi seminerine; 220 öğrtemen, 
ilköğretim müfettişi ve öğretmen okulu müdürü 
program rehberlik seminerine; 57 öğretmen ye
tiştirme yurdu seminerine; .145 öğretmen uygula
ma bahçeleri seminerine; 59 öğretmen özel sınıf
lar seminerine; 21 yatılı bölge okulu müdürü böl
ge okulları yönetim kursuna katılmışlardır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Orta öğretimde öğrenci - öğretmen gelişmesi

ni son üç yıl süresinde mukayeseli olarak şöyle 
özetlemek mümkündür: 

1962 - 1963 ders yılında liselerimizde 2001 
öğretmen mevcutken 1964-1965 ders yılında bu 
rakam 2187 ye yükselmekle % 9 nisbetinde bir 
artış göstermiş, 'buna karşılık öğrenci sayısı 
1962 - 1963 ders yümda 96 707 iken 1964 - 1965 
ders yılında 93 425 e düşmüştür. Bu suretle 
1962 - 1963 ders yılında bir öğretmene isabet 
eden ortalama Öğrenci sayısı 48 iken 1964-1965 
yılında 42 olmuştur.. 

Ortaokullarımıza gelince, 1962 - 1963 ders 
yılınla 6041 öğretmen varken 1964 -.1965 ders 
yılında öğret men sayısı 7967 ye yükselmekle, 
% 31 nisbetinde bir artış kaydetmiştir. 1962-1963 
ders yılındaki 337 893 öğrencinin 1964 - 1965 
ders yılında 361 805 e yükseldiği görülmekte
dir. Bu okullarda, da bir öğretmene -düşen or
talama öğrenci sayısı ise 1962 - 1963 ders yı
lında, 62 iken 1964 - 1965 ders yılında 45 e in
diği görülm ektedir. 

Sayın Milletvekili eni, 
Yüksek öğretim alanında, Bakanlık görevi

ni aldığını tarihten bu yana şu çalışmalar ya
pılmıştır. 
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1. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 

bir teknik okul açılmasına dair kanunun Ana
yasaya aykırı hükmünün kaldırılmasına dair 
kanun. 

2. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulun açılmasına dair 6374 sayılı 
kanuna bir madda eklenmesi hakkında kanun. 

3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkınla 5239 sayılı kanuna ek kanun. (Hacet
tepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Teşkilâtı Kanunu) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadrolarına ek kanun (istanbul Teknik Üniver
sitesi Kimya Fakültesi Teşkilât Kanunu) 

5. _ istanbul Üniversitesi Eczacılık Fakül
tesi Teşkilât Kanunu. 

6. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Teşki
lât Kanunu. 

7. — 4^36 sRyı\ı Üniversiteler Kanununun 
1.15 sayılı kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48. 
maddelerinin tadiline dair kanun. 

8. — istanbul Teknik Üniversitesince arsa 
satın alınması için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında kanun. 

9. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
'Teknik Üniversitesi öğretim, üyeleri ve bir kı
sım öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi 
hakkında kamın (tasarı halindedir. Meclise su
nulmak üzeredir.) 

10. — Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversi
tesi Temel Bilimler Fakültesi için on yıl müd-
letle istanbul üniversitesi Fen Fakültesi ile 
4 . 11 . 1963 tarihinde bir işbirliği protokalu 
imzalanmıştır. 

11. — Ankara, Hacettepe Tıp Fakültesi ile 
Atatük Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında 
Temmuz 1963 tarihinde bir işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. 

12. — Ankara Tıp Fakültesi ile DiyarbakiT-
da yeni kurulacak olan Tıp Fakültesi arasında 
bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Bütün bu çalışmalar sonucu olarak 1963-1964 
te üç. yeni fakülte açılmış ve üç fakültenin 
açılması hazırlıkları kanuniariyle birlikte te
minat altına alınmıştır. 

iSaym Millet Vekilleri, 
Ben Bakanlık görevimin devanıınca teknik 

öğretim: insan gücü potansiyelimizi mânalan-
dırıp seviy dendirecek ve bilhassa bu gücün 
memleketimizin ekonomisine hizmet eden pro-
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düktiv ve müstahsil elemanları yetiştirecek ye
gâna vasıta olarak gördüm ve buna göre de 
çalışmaktayım. 

VII. Millî Eğitim Şûrasında ve 5 Yıllık 
Kalkınma Plânında ön görülen prensip kararla
rına göre Erkek Sanat ve Kız Enstitülerinde 
öğretim süreleri üç yıla çıkarılmıştır. 

Erkek Sanat Enstitüsü programlarına para
lel olarak kız Enstitülerinin eğitim programla
rında da kadın gücünü ekonomik alanlarımızda 
fonksiyonel kılacak şekilde ve kadın meslek 
dallarının esaslarına, uygun olarak değiştirilmiş
tir. Geleneksel program anlayışımızı kökten de
ğiştiren bu önemli eğitim oluşunun sizlerce de 
takdir edileceğine kuvvetle inanıyorum. 

1963 - 1964 öğretim yılında kalkınma plâ
nının ön 'gördüğü teknik öğretime öğrenci kaydı
rılması prensibi gözetilerek Erkek teknik öğ-
ıletim Okullarının birinci ve ikinci devrelerine 
23.228 öğrenci ahnımışjti'r. Bu sonuç plânın ön 
.gördüğü raikaımldan 2 bin, (bir evvelki öğretim 
yılma göre ise 7.810 daha fazladır. 

Ticaılat öğretim Olkullarıımızda ise öğrenci 
kavutları iki yıl içinde 14.322 den 22.077 ye çılk-
nııış bulunmalktadır. 

Erkek Teknik öğretimde mievcut okullara 
ilâve olarak iki Sanat Enstitüsü daha açılımıç, 
17 Enstitüde Elektrik, Mdtor, Yapı, Ağaç İşleri 
ve Tıkmik İtelim Şubeleri ihdas edilmiştir. Ay
rıca tam teşkilâtlı 17 kız enstitüsü ile 12 akşamı 
ikiz sanat okulu da açılmış bulunmaktadır. 

Ticaret Öğretimde ise yeniden on üç okul 
açılmıştır. Çeşitli seviye ve muhtevada seminer
ler, kurslar tertiplenerek Erkek Kız ve ticaret 
öğretim öğretmenlerinin yeni bilgi ve ftecrüıbje-
ler kazanmaları sağlanmıştır. 

İzimir İktisaidî vfe Ticarî ilimler Akademisine 
ibağlı bir «Turizm. Enstitüsü» kurulmuştur. 
önümüzdeki .ders yıllında Otelcilik ve Turizm 
Okuluyla, bir Yüksek Turizm Okulunun faali
yetle geçirtilmlösi için 'Çalışılmaktadır. Ayrıca 
turizm eğitim ve öğretimiyle meşgul olacak yteni 
bir dairenin kurulması da düşünülmektedir. 

Tarım Bakanlığıyla da işbirliği yaparak Es
kişehir'de bir zirai araştırma enstitüsü kurul
muştur. 

Teknik ve Teknolojik öğretiımi statik sınırlar
dan ve geleneksel bir seıyardjen kurtarmak a/ma-
ei'yla merkez teşkilatını dafha prodüktif ve biz-
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ımet vereni kurulup .haline geıtimne yolunda ea-
lliiışıınaktayız. 

CVl-esTjdkî ve Tdkuik Öğretim Yüksek Danışma 
Kurulu kıurulmustur. Bu kurul çalışmaları nı 
değerlendirilip uygulanacak «eviyeyc ulaşjtır-
ıınalk için Etüd-ıPlân ve Projie Dairesi rtevısi ve 
neorganizlc ödül mistir. 

Plân 'hedeflerinle uygum olarak insan gücünü 
plânlamak için «İNSAN GÜCÜ - EĞİTılM 
G>ENEL MÜDÜRLÜĞÜ» adıyla Ibir kurulusun 
iki hazırlıkları tamamlanımiışıtıir. 

TMknik Öğretilin Kuruımlariimızım tümünü 
tlcknilk teçhizat ve mobilya ilıtiyaçlaruiMn kar
şılan ması uda önemli hizmet lorıi olan Teknik 
Büro Müdürlüğü, İşletime ve Donatılın Genel 
Müdürlüğü İmlinle götiıi'hnlişıtir. 

Ayrıca, yüikyelk öğrıeniım veren tdknik öğreıtüm 
'kurumlanılın ihtiyaçlarının dailıa dikkat ve 
idutlımamla takibinle iımkân sağlaımalk billıaısto 
yeni kurulan özel yüksek öğrettim ı dkulkurınm 
Tiııııra-kaibesini yapmak ve arzulanan standart 
ve seviyede değerlendirilip gelişmelerine yar
dımcı olmak amacıyla bir Meslekî ve Teknik 
Yüiksdk Öğretimi Genel Miiıdürlüğü ihdastı ön 
görülmıüşltür. 

Amerikan tdkniik yardıimıınidan faydalanmak 
suıtetiyle lstauıbul ve Adana 1da yılda 1Û0O er 
sanatkâr yetiştklecek kapasitede Yetişkinler 'Tıt-k-
ııik Eğitim Merkezileri açılımuşıtır. 

Batı Almanya Hükümetiyle, yaptığumız tük-
nik işbirliği ile İzîmir'de bir Tekstil Mühendis
lik Okulunun 1965 ıydunda taalliyjclle geçmesi 
için lüzıumlu olan her çeşit tdkniik teçhizat ve 
araçlarının ve öğretilmen kadrosunun temimi 
«ağlamımiışhr. 

Mülılendis ycitişıtiıimek üzere ü(; teknik oku
lun aeılııiMiSii için gendkli projeler Ihazırlanmış 
bina inşaatlarına başlanmış ibul ummaktadır. 

Yüksek Tdknik Öğretim Kurumlarınım ıbililm-
sel .seviyelerinin gelişti riLm esi idin Ankara'da 
bir Polltekııak Eakülteisl kurulmak üzere ge-
reikl i çalışmaları ıtaımaımlamalkltayız. 

Lise vseviıyeisindelki 'Teknik Okulları (bitirenlere 
çeşitli kademelerdekii teknik personelin yetki ve 
soruınıluluklari1, Tekniker Okulları ımozuııiarmııu 
f onüösiıyon vle' ıkal ifikasy onlarını tanıımlaima, tek
nik inısan ıgüeü kaideme ve ıınıvanlarmı tüsibit öt
me 5 yıllık plâna göre Kesim ye Ö»el Sektörle deı 
işbirliği sapılarak >glerçdkle§tfırikmlş ye bu maflî:-

satla iki önemli döküıman tanııaımlaıi'mıy ve ka
nun tasarılarınım ^hazırlığına 'başlanılmıştır. 

İtesmî sektöre ıbağiı oırta ve yüksek dereceli 
ımoskikî ve tdknik öğretitm veren okullardan ıbir 
kısım inin Birinci 5 Yıllık Plân deıvrelsi içkide 
Bakanlığımıza devri için gerekli çalışmalar vle 
kan un tasarıları taıımamlanımış'tır. 

Akselere öğretim metotlarına göre kalifiye 
işçi yetiştirmek üzere Ankara'da bir Meslekî 
Eğitim Merkezi kurulmuş ve 1963 yılında faali
yete geçirilmiştir. Bu merkez halen büyük sa
nayide iş başında yetiştirme faaliyetlerini dü-
zenllyccck monitörleri yetiştirmektedir. 

Küçük imalât atelyelerinin tamir ve bakım 
hizmetleri yanında büyük sanayie yardımcı ol
malarını ve yedek parça imalâtına geçmelerini 
sağlamak için küçük atelyeierin reorganizyo-
nunda, personelinin yetiştirilmelerinde ve pro
düktivitelerinin artırılmasında ye kredi imkân
larının geliştirilip bundan gereği gibi faydala-
nılmasmda gerekli tedbirleri bilfiil almak için 
Bakanlığımız Halk Bankası ve A I 1) Teşkilâtiy-
le de işbirliği yaparak Kayseri ve Gaziantep'te 
«Küçük Sanayi Mensuplarının Teknolojik Eği
limi ve Küçük Atelyeierin Büyük Saanyic Hiz
meti» adı bir Pilot Proje uygulamaktadır. 

Teknik öğretim Yayınlarının yeniden dü
zenlenmesi ve kitap ihtiyaçlarını karşılıyacak ça
lışmaların hızlandırılması önemle üzerinde dur
duğumuz mevzul ardandır. 

Eğitim araçları; politikamızın ve eğitim 
plânlamamızın temel unsurlarından birini teş
kil eder. Zira öğretmenin ve öğretimin başarı
sını eğitim araçlarının varlığı veya yokluğu, ni
celiği ve niteliğiyle doğrudan doğruya ilgilidir. 

Bu amaçla her dereceli okulların fen öğreti
mi lâboratuvarlarıııı teçhiz etmeye imkân vere
cek bir ders araçları yapını ve onarım merkezi
nin esas yatırımları gerçekleşmiş ve merkez ilk 
çal ışmalarma başlamıştır. 

Dar kaynaklarla büyük kütleleri eğitmek zo
runda bulunduğumuz bir ortamda görme ve işit
me voliyle eğitimi hızla geliştirmek bizim için de 
kaçınılmaz bir zorunluk halindedir. Bu amaçla 
bu problemin çözümünde Önemli bir rol oynıya-
cak olan Film - Radyo - Grafik Merkezi yatırı
mı gerçekleştirilmiştir. 

Her çeşit araç ve gereci mahallî eğitim ku
rumlarımızın ayağına kadar götürmek amacını 
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güden eğitini araçları taşra teşkilâtımızı da her 
gün yeni, yeni imkânlarla takviye ediyoruz. 

Fen Eğitim alanındaki reformun çok önem 
kazandığı şu sırada dünyaca tanınmış ve yeni 
gelişmeleri içine alan temel fen kitapları 
OECD ııin de işbirliğiyle tercüme ettirilerek 
hizmete sunulmuştur, 

Fizik lâboratuvarı bulunmayan okullarımız
da bu derslerin yararlı şekilde uygulanmasını 
sağlamak amaciyle (Gezici Lâboratuvar) siste
minin pilot uygulanmasına girişilmiştir. 

Bu gün büyük ehemmiyet kazanan Teknik 
Enformasyon'un ihtiyacı bulunan müesseseleri
mize intikalini sağlıyaeak dökû'maııtajsyorı tnıer-
ke-7! erinin kurulması için gereken etüd ve ince
lemelere batı memleketlerinin gerçekleri gözönütı-
cle tutularak OECD ile işbirliği halinde başlan
mıştır. 

Meslekî ve. Teknik Öğretimle ilgili okul ve 
müesseselerin her çeşit inşaatı, Yapı İşleri Mü
dürlüğü mariyetiylo yürütülmektedir. 

Bu teşkilâtımızla 1964 yılında tutarı 86.000 
000 olan 60 okul ve kuruma ait inşaatın ihalesi 
yapılmıştır. Bunlardan 44 ü tamamlanarak 
malî yıl sonundan evvel öğretime açılacaktır. 
Diğer 16 okula ait inşaatın tüımü plâna göre 
önümüzdeki yıllarda tamamlanacaktır. Böylece 
yatırım Ibu yıl % 100 gerçekleşmiş* olacaktır. 

'Kalkınma çaibasının gerektirdiği iman gücü 
ihtiyaçlarını karşılamada başlıca kaynaklardan 
biri olan öğretmen yetiştirme işinin, Beş Yıllık 
Plânda öngörülen hedeflere uygun olarak geliş
tirilmesi, üzerinde en ziyade durduğumuz mese
lelerden Ibiri (olmuştur. 

İlk ve orta öğretim kurumlarına öğretmen 
yetiştiren okullarımızda 1960 ile içinde bulun
duğumuz öğrenim yılındaki öğrenci, öğretmen ve 
yatırım karşılaştırması, öğretmen okullarımız
da nicelik hedeflerine uygun nasıl bir kapasite 
yaratılmış olduğunu ve plân hedeflerine varıl
mış bulunduğunu açıkça gösterecek niteliktedir. 

1960 yılında ilk öğretmen okullarımızın sayı
sı 53 iken bugün 73 dür. Bu okullarda 1960 yı

lı öğrenci sayısı 23 483 iken bugün 42 552 dir. 
Artan öğrenci sayısı 19 069 dur. Bu okullardan 
o 'tarihte 888 öğretmen -vazife (görürken Ibulgün 
1267 öğretmen hizmet görmektedir. 1960 - 1961 
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yılında öğretmen okulları yatırım toplamı 
7.875.942 lira iken 1964 yılında 92.200.000 lira 
olmuştur. 

Eğitim enstitülerinin ise sayısı 1960 yılında 
5 iken bugün 10 dur. öğrenci sayısı 2090 iken 
bugün 5116 ya yükselmiştir. Artan öğrenci Ba
yisi 3026 dır. öğretmen sayısı ise 103 artış ile 
235 den 338 e yükselmiştir. 

Yüksek öğretmen okullarına gelince, söz ko
nusu edilen tarihte bu okullarımızın öğrenci sa
yısı 463 iken (bugün 1236 ya yükselmiştir. 

Bakanlığımız, niteliğe de özel bir önem ver
mektedir. Öğretmen yetiştiren kurumların, yur
dun imkân ve ihtiyaçlarına uygun bir sistem 
içinde bıılunımasını tefinin maksadiyle program 
geliştirme çalışmalarına bir yıldan beri fiilen 
girilmiş bulunmaktadır. 

Eğitim enstitülerine ve önümüzdeki öğretim 
yılından itibaren öğrenime başlıyacak olan Ya
bancı Diller Okuluna daha iyi yetişmiş öğret
menler verebilmek ma'ksadiyle Avrupa Konseyi 
100 öğretmen projesi uyarınca bu yıl «14» öğ
retmen 2 yıllık öğretim için Avrupa'ya gönderil
miştir. Ayrıca AID burslarından yararlanarak 
Yabancı Diller Okulu için 13 öğretmen Ameri
ka'ya, 4 öğretmen Fransa'ya, 4 öğretmen de Al
manya'ya gönderilmiş ve «11» öğretmen de ilı-
•tisas i'çiıı 'gönderilmek üzere seçilmişlerdir. 

Yabancı Diller Okulu önkmüzdeki ders yılın
dan itibaren Georgetovvn'm yerini de almış oıa-
caktı*. 

Bu yıl hazırlık sınıfı 150 öğrenciden tevek
kül eden îzmir Yüksek öğretmen Okulu hizme
te g;T-miştir. İstanbul'da da 100 öğrencilik bir 
3)asırlık sınıfı faaliyete başlamıştır Böylece 3 
Yüksek öğretmen Okulu da ilköğretmen o Kılla
rımıza dayalı eğitim kurumları haline gelmiş 
bulurmaktadırlar. 

Bütün bu çabalar, vasıflı, ehliyetli öğret
men yetiştirmeye mâıtuf hareketlerdir. Eği-
Fakülteleri ile ilgili çalışmalarımız da böyle bir 
anlayışın neticesidir. 

öğretmenin işbaşında yetişmesi de üzerinde 
ciddiyetle durduğumuz ıbir konudur. 1960 yılın
da bu amaçla hiçbir kurs açılmamış iken 1961 
yılından bugüne kadar açılmış olan kurs sayısı 
105 i bulmuştur. Bu kurslarda bilgilerini artı
ran öğretmen sayısı ise 4 559 dur. 
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îlk vo orta öğretim alanında öğretmen ihti

yacı içinde bulunduğumuz doğrudur. Ancak, 
mevcut imkânlar ölçüsünde bu ihtiyacı karşıla
mada çeşitli tedbirler de alınmaktadır. 

Bir örnek olmak üzere, bu yaz döneminde 11 
ilköğretmen okulunda lise mezunlarına meslekî 
formasyonu verecek kurslar açılmış, bunların 
ilköğretmen okulları bitirme imtihanlarına ha
zırlanmaları sağlanmıştır. Bu gençlerden 2 102 
si imtihanlara katılmış ve 1 670 i mezun olarak 
ilkokul öğretmeni görevi almışlardır. 

Ayrıca Tarım Lisesi mezunları için Gazi Eği
tim Ensititüsünde açılan öğretmen muavinliği 
kursuna katılanlardan 60 memur yeterlik Ibelge-
si alarak ilköğretmen okullarına tarım öğretme
ni olarak tâyin edilebilme hakkını kazanmışlar
dır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kültür seviyemizin millî orijinaliteyi de göze

ten gelişmeleri için 1963 - 1964 yılında özel bir 
çaba gösterilmiştir. 

İstanbul'da Ağustos ayı sonunda, Türkiye'
de ilk defa olarak Müzik ve Sahne Sanatları 
Yüksek Şûrası toplanmış, burada son derece 
olumlu kararlar alınmıştır. Ekim ayında da 
kültürümüzün bu kolunda daha seviyeli ve ve
rimli çalışmalarımıza ışık tutmak üzere, Müzik 
ve Sahne Sanatları Yüksek Danışma Kurulu 
kurulmuştur. 

Sayın arkadaşlar, 
Gensoru sahibi arkadaşlarımızın tenkid konu

larını ilgilendiren hizmetlerimizin küçük bir 
özetini yapmış bulunuyorum. Bunun dışında 
Bakanlığımızda diğer bütün alanlarda da ben
zeri önemli çalışmalar yapılmıştır. 

Son derece büyük eğitim ihtiyaç ve talepleri 
ve 'konuşmalarımızda işaret ettiğimiz özel, sosyal, 
ekonomik, politik nedenlerin getirdiği büyük 
güçlükler ve zahmetler dolayısiyle Millî Eği
tim Bakanlığı idaresi Sayın Evren'in zannettiği 
gibi bir şenlik sofrası değil, şerefli olmakla be
raber, bir zahmet ve mihnet sofrasıdır. (Orta
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın istanbul Milletvekili Saadet Evren, 

evvelsi gün bu kürsüde yaptığı konuşmada, «Sa
yın Bakanımızın eğilimlerini tespit etmeye im
kân yoktur, çok mütehalif, çok girift...» buyuru
yorlar. 

13 . 11 . 1984 O : 1 
Yine evvelsi gün kendisinden önce yaptığım 

konuşmada ben eğilimimin ne olduğunu bütün 
açıklığiyle anlatmaya çalıştım, özetle dedim ki 
«Benim eğilimim bu Anayasanın ve onun da
yandığı Atatürk ilkelerinin eğiliminden başka 
bir şey değildir.» 

Atatürk ilkelerini bilmek, onlardan doğan 
bugünkü Anayasamızın temel hükümlerini vo 
nihayet bu ilkelere dayanılarak Millî Eğitim Şû-
rasmca tesbit edilmiş olan millî eğitimimizin te
mel amaçlarını, bilmek, benim eğilimlerimi bil
mek için yeter. 

Sayın Even, konuşmasının bir yerinde ay
nı partinin sözcüsü sayın arkadaşımın da 
söylediği gibi Anayasa maddelerini okumanın 
hiçbir kıymeti olmadığını, asıl meselenin bunla
ra ruh vermek olduğunu belirtiyor. Çok doğ
ru... Ancak, kendisiyle bu ruhun ne olduğunda 
anlaşmamız gerekir. Benim bilebildiğim kadar, 
Anayasanın: ruhu, Atatürk devrimlerinin ruhu
dur. Ve galiba Saym Evren'in bilmezden geldi
ği şey de işte bu ruhtur, Atatürk ruhudur. (Or
tadan alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bakınız Saadet Evren konuşmasında neler 

diyor? 
«Dün akşam radyoda dinledim, Saym Baka

nı.» «Batı uygarlığına mutlaka kavuşacağız.» de
diler. 

«Ben böyle düşünmüyorum, arkadaşlar. Mut
laka Batı uygarlığına kavuşacağız diye bir fikir 
yok kafamda. Ben diyorum ki, bağımsız, oriji
nal bir kültür tesbiti gerekir.» 

Tutanaklardan olduğu gibi aldığım bu söz
ler Sayın Evrenle Millî Eğitim Bakanınızın ni
çin anlaşamadıklarını açıkça gösteriyor. Bu söz
ler Millî Eğitim Bakanlığının benim nâçiz şah
sım tarafından değil, Cumhuriyetle birlikte tes
bit edilmiş olan değişmez amaçlarıyla Sayın 
Saadet Evren'in zihniyeti arasındaki kesin bağ
daşmazlığı hazin bir şekilde ortaya vuruyor. 

Saym Saadet Evren, «Batı uygarlığına ka
vuşmamız diye bir şey olamayacağını, kendimi
ze has bağımsız bir kültür yaratmamız gerekti
ğini» söylüyor. 

Benim kanımca aslında açıklığa 'kavuşturul
ması gereken sözler Saadet Evren arkadaşımı
zın !bu sözleridir. 

Şimdi Saym Evren'e bir - iki noktayı açıklı-
lıkla hatırlatalım: 
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Bu Anayasanın 153 ncü maddesi, Atatürk 

Devrimlerini getiren kanunların saklılığı ilkesini 
koyarken, bu Devrimlerin Türkiye Cumhuriye
tinin lâiklik niteliğinin korunması ve Türk 
toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine çıkartıl
ması için yapıldığını belirtir. Anayasamızın 
başlangıcı da «Atatürk Devrimlerine bağlılığın 
tam şuurundan» bahseder. 

Nedir acaba «çağdaş uygarlık»? 
Saadet Evren arkadaşımızla haber verelim ki 

Atatürk'ün bizzat kendisi bunu tanımlamıştır. 
Yüce Atatürk'ün bu konudaki sayısız konuşma
larından sadece bir tanesini ele almak bu ba
kımdan yeterli olacaktır. Bakınız, Atatürk 1934 
yılında Ordu manevraları sırasında ne demiş
t ir : 

«Biz artık Garplıjaz. Eski dünyaya hâkim 
eski medeniyetimizle sadece övünerek değil, bü
tün zincirleri kırarak, son asır medeniyetinin 
gittiği yollardan yürüyerek, bu seviyenin de 
üstüne çıkmaya çalışacağız. Hurafeleri ataca
ğız. ilimde, irfanda sanatta, her iyi şeyde, nurlu 
insanlar büyük, asil ve uysal milletimizi nurla-
rıyla, bilgileriyle, azimli icra ve iradeleriyle bir
likte Ibu yola götüreceklerdir. Şüphesiz ve mut
lak olarak hedefe ulaşacağız.» 

Evet, Sayın Milletvekilleri, aradaki çelişme 
gözönünden kaçmamış olmalıdır. O çelişme şu 
dur: Bütün Cumhuriyet Anayasaları gibi bu
günkü Anayasamızın da ruhunu teşkil eden Yü
ce Atatürk «Biz Garplıyız» derken, Sayın Sa
adet Evren, «Batı uygarlığına kavuşmamak diye 
bir şey olamaz» diyor. 

Şu halde Sayın Evren, elbette ki Millî Eği
tim Bakanınızla mutabık olamıyacaktır. Çünkü, 
onun anlaşmazlığı naçiz şahsımı çok aşmakta, 
doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyetine ruh 
veren temel kıymet hükümlerine müteveccih bu
lunmaktadır. (Ortadan alkışlar) 

Pefe tabiîdir; ki Sayın Evren'in Batı uygarlı
ğı denince o uygarlığın hangi kıymet hükümle
riyle bağdaşamadığını açıkça göremiyorum. Za
ten, Atatürk'ün batılılaşma amacına karşı dire
nenlerin hiçbiri bunu kendi içlerinde bile tesbit 
edememişler ve direnişleri sadece ve sadece iler
leme fikrine 'karşı bir muğlâk intibaksızlıktan 
başka hiçbir nitelik gösterememiştir. 

NÎHAT DİLEE (Erzurum) — Sebebi ne? 
MÎLLÎ EĞİTİM BAICANI İBRAHÎH ÖK-

TEM (Devamla) — Sebebini siz söylersiniz. 

13 .11.1964 0 : 1 
Sayın Milletvekilleri, 
Sayın Saadet Evren'in içine düşitüğü bu te

mel çelişme şundan ileri geliyor : Sayın Evren 
sanıyor ki Batı uygarlığı ile 'Türk Millî kültürü 
birbirlerinden tamamiyle ayrı veya ayrı olması 
gereken şeylerdir. 

Hayır, değildir. 
«Biz Batı uygarlığına yöneldik» deyince, 

bundan maksat, Batının iki ana fikri yani Aklın 
üstünlüğü fikrini ve insan varlığının vekar, hay
siyet ve hürriyeti fikrini gelişti re geliştire her 
alanda eriştiği yüksek kültürün, teknikte, sanat
ta, müesseselerde, davranışlarda, hayat tarzla
rında, alışkanlıklarda, maşerî tasavvur şekille
rinde vardığı müşterek kıymet hükümlerine yö
nelmek demektir. 

Ancak, evvelsi günkü konuşmamda da belirt
meğe çalıştığım gibi, Batı uygarlığının bu ortak 
kıymet hükümleri, her millî toplum içinde, onun 
tarihinden ve kültürel menşeinden doğan özel
liklerle bezenir. Bu özellikler, daha çok yaşayış 
tarzlarında, sanatta, edebiyatta görülür. En ba
sit misaliyle, ingiltere'ye de, Firansa'ya da, Al
manya'ya da, italya'ya da, Amerika'ya da gitse
niz, hepsinde Batı uygarlığına mensubolmanın 
müşterek vasıflarının yanısıra, yaşayış tarzla
rında, sanatta, zevklerde, türlü manevî hattâ 
fizikî alanlarda kolaylıkla müşahadesi mümkün 
farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, bir nevi sos
yal determinizm içinde kendiliğinden doğar. 
Bunları tarihin hir safhasında bir toplum için 
dondurmak da kabil olamaz. Her millî kültürün 
tarih içerisindeki kendi safhaları arasında da 
farklar vardır. Fakat, güçlü toplumlarda kül
tür, başka toplumlarla temas ve mübadeleden 
de kaçınmayarak, daima yeni yeni kıymetler ve 
bakış tarzları kazanan, fakat tarihin akıp giden 
seyri içersinde daima birbirine bağlı kalan ve 
daima o toplumun özelliklerini aksettiren bir 
vasıf da taşır. Türk Milleti, Batıya yönelmeden 
önce mensubolduğu uygarlık içinde de kendi 
özelliğini bu uygarlığa damgalamasını bilmiştir. 
Batı uygarlığı içinde de bilmektedir <ve bilecek
tir. îşrte ancak bu şartlar alımdadır ki Sayın 
Evren'in bahsettiği orijinal kültür kemale kavu
şacaktır. ! ' 

Sevgili arkadaşlarım, 
Atatürk'ün biraz önce naklettiğim konuşma

sında söylediği gibi, biz tarihimizle, bütün dün-

— 271 — 
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yaya hâkim olmuş eski medeniyetimize övünü
yoruz. O tarihten akıp gelen kıymetler, güzel
likler, hiç şüphe etmeyelim ki, Türk Milleti Ba
lı uygarlığı içinde yuğrulurken yaratmakta ol
duğu ölüm halindaki yeni millî Türk kültürünün 
özel 1 liderini etkiliyecektir. 

Say 11ı mili et vekilleri, 
işte bu anlayış içersinde Millî Eğitim Ba

kanlığınız Batı uygarlığı içinde Tür'k millî kiil-
ıtürünün gelişmesinde keskin bir dikkat sahihidir. 

Öğrencisi Türk, öğretmeni Türk, çevresi 
Türk vo müfredat programlarında millî değer
leri esas olarak almış bir eğitimin millî kültüre 
dayanmadığını, iddia, etmek mümkün müdür? 

Sayın Ev ren. bunun aksini iddia ediyorsa, 
müfredat programımızın hangi maddesinin mil
lî değerlere aykırı düştüğünü, hangi millî de
ğerlerimizin müfredat programlarımızda ihmale 
ıığraıtıldığını müşahhas delillerle göstermek zo
rundadır. 

Sayın Milletveikil terli, 
iSayıu dsılanıbul IMilletvelkiH, toplumumuzun 

bir filkir anarsiısi içiindıe olduğundan da hahhs 
ıb uyurdular. 

Bu da çok satıhita kalan ve çok Ikötüımıser ,bir 
gömüştür. 

Bu saıtilıî ve kötüımsıer görüş Atatürk devrim
lerinin llnı memlelkeıtte gıeriyıe dönülmez şekilde 
açtığı Batı uygarlığınla yönelime vetiresinin pdk 
tlabiî olaralk geçici (bir dovıte (idin getireceği intı-
balk zorluklarını mübalâğa eden aşırı ııuuıhafa-
zaikâr çevrelerin görüşüdür. Bu görüş astımda 
Tüı'k topluımunu Batlının fkıyımet bükümlerine 
karşı kapalı ıbiTaikmuaık Mo Batımın sadece üstüm 
(tekniğini a tırnakla yetiumelk isteyenlerin görüşü 
olmuştur. Bu görüşün sahipleri, sıık ısıik Meiji 
drıvn-ııdıdki Japon gelişmelini Türkiye'ye örnek 
diye göstermek isterin1]'. Bu görüşün ısahiptenkilim 
tarih açkından nasıl yamıldıkllürı, bugünün 
-tapon toplumunun anlık Batının her alandaki 
ıkiiymuı-ıt hüıkümıllerine maısıl geniş ölçüde int'ilbak 
ettiğini müşabadıe letımelkle anlaşılır. Bu görüş 
•sahiplerimin Jiötüıııısıeriıiğine karşılıik yine -Japon 
toplumu güzie!l ıbir örnelk olur. :Oünlk:ü bu gün 
-tapon topDuımu Batınım ıher alandaki kıyımet ılıü-
llvuiüiı loriııi ıbenıiımıser'kıen kemldi üzelliıkleııini ve 
millî ıkiiltününü de a.s!a kaybetmiş djeğildir. 

If iç .şüphe edüımesin, Türk milleti ide ayna ılıa-
şarııya ulaşacak güçtedir. Bugünün inıtiibak -zor-

13 . 11 .1964 O : 1 
luiMarı diyle endişelendi ğiıııiz ve elbette ki dik-
Ikaıtle tafcihetmemıiz genelken valkm ve teızahürlier, 
aslında toplumumuzun canlılık \1e dimamifizmden, 
yenilikleri araştırmıak, onlai'daıı Ikorkmıaimafc ve 
ameîrak etındk hasılasından ımadıırum almadığını 
gösterir. 

Bugün hu intifibaik vetiıfesıinkı ıbir sunucu ola
ralk, memıktatimizde aşna fikir sahipleri de 
vardır. Bunlar fcarşafcanda. dovnknllerm ölçü
leri içinde dikkat ve teyakkuz hiç şüphesiz vazi
femizdir. Türk toplumunu ne aşırı sola ne de 
aşırı sağa asla kaydırmayacağız. 

Ancak ıbir noktayı da unutmayalım.: H|er ikim 
iki benimi gibi her* diki a§mı uçla da mlüeadele üıâ  
ündedir, hiç şüphe ötmeyiniz, uçlardan lılea* biri 
taraf nidam diğer ucanı adamı olunaHda saıçfcandi'r 
rıüacalkitur. (CJ. II. P. saralarımdan ıbratvo Besleri) 
Şurada murada a#ırı ıbir sol ıdiktatonyasunın sin
si propagamdasıını yapmağa çalışaıılaıra Ibateıız, 
onlaımm gözünde öiktemı devrimci değtildar. Ad
lında Atatürk dtmianleriımn ikarşılsanda olanlara, 
ıbatıHilaşmalktam hoşlannııvyaıılaıra hakiniz., onların 
gözünde de Oktanı, könünistlcriaı hiımayeeMdiı*. 
Hiçbir aşırı» ucun adamı olmıaıyınca, bu aşın uç
ların hler birinin o iadanıı en aşağuısaaıdan, Sayın 
Eıvren'in yaptığı gübi, karansaizlılklla ithamı «tane
si de olağan sayılmalıdır. AsMında, Ototem-fcen-
diskıe ibu çelaşmıeli ithamları yörtelteaılerhı hep
sinin »oildaM, ve rsağdalki bütün aşımların fcaren-
sındadır. (IC. H. P. ısııralanmdan ibnavo) 

Ben ıbu vasıflımla, topluımumıuz içindeiki tar
tılmaları teyalklkuzla olduğu ikadar, gönül rahat
lığıyla takiıhediilyoraim. (Ben, ıbüytülk vatandaş ço
ğunluğunun, aydımlamın ibüyük Hasmımın her 
türlü aışırı ucu ıteddedıem akıl ve ibasimeıt ölıÇiüıleri-
ne ,sahilboldulklaııına inanııyor vie ıbu inanûismım 
ıdoğruluğunu hıer fınsaltıta muüşalnede edijyoruan. 
•Elbette ki her aşırı ucun gürültüsü farzla çalka-
ealktır. Dünyanın, her lyteaindb bu Iboylledtk*. Aana, 
ıbu gürültüteı-kı amdından (her şetyi sağlamı Ibir 
şekilde gülmesini Ibilıem (büyük (kültle muavcuttıiT. 
(•O. Tl. P. sııralarunjdan braivo s-esleri) 

iSaıyın Millıetvetelkira, 
Sayın Saadlett Evren'in »bir sözü aihmiıyetini 

ti'şrih \ie tahlil ıbalkıımındam çdc dükkatiimi çekti. 
"Konya'daiki Ibir toplanitada öğııetımlenlei'd gıerî-
©ilüklie ınijücadeleyte çaği'ragııma, Sayın Evren, öğ
retmenleri halkla mıüeadeleye çağırmak diye 
amlaımış! • 
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K'Meıt, lıeıı öğretiiııenieıi gerıicililklle ımfüeade-

le/ye çağırdılm. Ama, İven ve Türk aydınlarının 
çok büiyük çoğunluğunun ,gvnieiılilkticıı ne anla
dığın M zı Sayın Evren bitmiyor iki! 

Benim gözümde gerici, dinî inançlarnna ıbağlı 
olan insan asla delildir. Benim ^gözümule gerici, 
Türk toplumunun çağdaş -uygardık se,viylesine 
ulaşmasını önlemeğe kalkışan ıkiımsıedir. (C H. P. 
sıralariıiııdain Ibravo «esleri) Samimî dinî 'inanç
lara. ıbağldığı, alkili tbaşmda hiç ;ki,m«e, Türkiıyıede 
Batıya yönelime önünde ıbi<r emgiel saymaz. Dinî 
inançlar ayrı şeydir, uydur uim us hurafelerle 
dinin istıisımarı aıyi'i şeydir. 

Bu aııılaıyışıın iv'm do ben, Tüılk halkını geri
ci saymıyorum ki gericilikle ımücadele etmelerini 
istediğim öğretmenler Ikarşı!arında halkı bulisun-
lar! İlericilikle mücadele edecek olan öğretmen
lerimiz, karşılarında Türk halkını değil, onu 
Miısüma.r eıtuueye çalışan Ortaçağ artıklarını bu
lacaklardır. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar) 

Bu vesileyle söz konusu Konya konuşmanda 
ilgili olarak yayınlaımıs olduğum bir açıklamayı 
yüksek huzurunuzda aynen okumak isterim: 

Sayın Evren evvelsi gün İkonuşmasıinda not
larına bakarken, benim olduğu iddiasiyle sağdan 
soldan derlenmiş fakat tek tek basit cümleler 
halinde birtakım beyanları bana atfettiler. 
Kendilerinden vesika halinde bu beyanları 
tetkik etmiş ve okumuş olmalarını hakkaniyetin
den beklerdim. Şimdi diline doladığı, bu olay
larla ilgili olan bir vesikayı 'Muhterimi Iheyetiniyjo 
sunuyorum, (.Jeçen yıl Mayıs ayı ortalarında 
Konya'ya yaptığımı ve orada öğretmenlero top
lantıda söylediğim sözlerin yanlış aksi üzerim1 

basına yaptığım açıklama : 

Konya. Öğretmenler Lokalinde Türkiye'
deki aşırı cereyanlar karşısında Türk öğretmen 
topluluğunun uyanık ve dinamik bulunmasını 
ist iyen konuşmanın (basına aık«etmıosü üzetrinc, 
Nurcu olduklarını açıkça ifade «len ıbâzı vatan
daşlardan reaksiyoner mahiyette birtakım tel
graflar almış bulun uyoruım. 

Türlü şekillerde yorumlanmak istenilen bu 
kounuşnıauıla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı 
yapmayı faydalı igördüm: 

Bahis konusu konuşmamda ben, alelıtlak 
nurcuların kominist oldukları iddiasında bu
lunmadım. Ancak, bilindiği gibi, ötedenberi 
millî bütünlüğümüzü yıkmayı hedef tutan tek 

düşman cereyan olarak koıniııizıni tanımakta 
idik. Halbuki, bugün bir de nurculuk adı altın
da bir evvelki cereyan gibi millî bütünlüğümüze 
kasteden şeriatçı bir cereyanla karşı karşıya 
ıbulun>nıakıtaıyi'z. tştie iben ikonıuşmaimlda buna işa-
roıt 'odeneık, her liki eerieyanm da dışardan bes
lenmekte olduğunu ifade etmiştim. 

Millî güvenliğimizi korumakla görevli resmî 
organların tesbit ettiğine göre, bu iki aşırı kutup 
biribirinden haberli veya habersiz, gizli yollar
dan sızmalarla bir çalışma birliği içinde bulun
maktadırlar. 

Türk Müslüman topluluğu, Kur'ânı Kerimin 
emirleri gıerıcğihoıc Tanrıı ım (birliğine. lTz. Mu-
hammed'ıin halk peygamberi olduğuna imanır. 
Bunun dışında zuhuri mürşit ve müçtehitlerin 
bulanık, tiehli'keli .em.dlıerine Ibillbrelk ve\ya ıbilmi-
yerek bel bağiıyan masum vatandaşlarımızı da 
bu fırsattan istifade ederek uyarmak istedim. 

Bahis konusu beyanını, işte bu türlü halisane 
bir mâna taşımaktadır. Bundan herkes, payına 
düşeni almakta serbesttir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın Evren, Bakanlığa, atandığım vakit 

«Maarif rejimimizi 1946 dan evvelki mihrakına 
oturtacağım» demiş olmamı da naklediyor ve 
İkinci Dünya Harbini takibeden yıllardaki iç po
litika polemiklerinin hâtırasından istifade edebi
leceğini sanıyor. Kendisine Cumhuriyet Senato
sunda bu konuda bana sorulmuş bir sözlü soru
ya vermiş olduğum cevabı aynen nakletmekle 
mukabele edeceğim : 

"Cumhuriyetin kuruluşundan, çok partili ha
yata girdiğimiz döneme kadar, millî eğitim poli
tikamıza hâkim bulunan düşünce. Büyük Ata
türk'ün "Milletimizi muasır medeniyet seviyesi
nin üstüne çıkaracağız" sözlerinde ifadesini bul
muştu. 

Fakat bu dönemden itibaren başlıyan ve yer 
yer hedefini şaşıran iktidar-muhalefet mücadele
si içinde millî eğitimimiz, çeşitli politik çekişme
lerin ölçüsüz 1 esirine mânız kalarak istikrarı
nı kaybetti. 

Millî eğitimimizi 19-Mi dan önceki mahrekine 
oturtmak sözleri ile ifade etmek istediğimiz hu
sus, 194(> yılma kadar olduğu gibi, millî eğitim 
politikamızı partiler üstü bir dâva haline getir
mek ve Büyük Atatürk tarafından tâyin edimiş 
bulunan millî hedefin ona yeniden hâkim kılın
masını sağlamaktadır." 
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Sayın Milletvekilleri, çeşitli partilere men

sup bulunan değerli arkadaşlarım o partilerin 
liderleri, benim bu konuda ne kadar samimî dav
randığımı kendilerine yaptığım müracaatla da 
pek iyi bilirler. Ben «millî eğitim politikasının 
Türkiye'de bir partinin malı olmaması gerekti
ği tezini daima savundum. Çünkü eğitim politi
kasında partilerin hiç değilse nazari olarak 
programlarında yazılı «olan prensiplerin 'birbir
lerinden uzak olmadığını, 'birbirleriyle telif edi
lebileceğini gördüğüm için bunun iç çekişmeler
de bir deta halinde kullanılmamasını, bilâkis 
bunun politika üstünde tutulmasını kendilerin
den rica ettim. 

Sayın Milletvekilleri, 
Sayın Evren'in kendisinden beklenebilir it

hamlarından biri de benim komünistleri ve ah
lâksızları himaye ettiğimdir. 

Bakanlığımda komünistler ve komünistler 
için olduğu kadar da nurcular ve benzerleri için 
şu esaslar uygulanmaktadır : 

Herhangi bir Bakanlık mensubu komünist
likten veya devrim aleyhtarlığından kesinleş
miş mahkeme karariyle mahkûm olunca o kim
se zaten memurluk haklarından da mahrum kı
lındığından derhal Bakanlıkla ilişiği kesilmekte
dir. 

Hattâ, herhangi bir Bakanlık mensubu hak
kında bu suçlardan takibat açılınca dahi o kim
se takibat ve tahkikatın sonuçlanmasına kadar 
Bakanlık emrine alınmaktadır. 

Eğer idari tahkik ve teftişler sonucunda bu 
gibi faaliyetlerde bulunanlar cezai 'bakımdan 
haklarında takibat 'açmak, hukukî kıstaslar ba
kımından zor olsa bile, halklarında memurin 
mevzuatımızın mümkün kıldığı »bütün ihtiyatî 
işlemler derhal yerine getirilmektedir. 

Sayın Saadet Evren, mümtaz 'bir hukukçu
dur. Tahmin ederim ki sırf sübjektif sebeplerle 
bir kimseyi ne aşırı 'solculuk, ne de aşırı sağcı
lıkla itham etmeyi kendisine yakıştırmak iste
mez. 

Bu böyle ise, Sayın Evren, hiçbir delil zik
retmeden nasıl oluyor da hanıgi hakla beni ko
münistleri himaye etmekle suçlandırmaya kal
kışıyor? 

Eğer nurcular ve devrim düşmanlarının ko
münist saydığı her öğretmeni ve aynı şekilde, 
komünistlerin devrim aleyhtarı sandığı her ba-
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kanlık mensubunu sırf onların kendilerine has 
sakîm kıstaslai'iyle takibe kalkışsaydım, bugün 
çok 'büyük çoğunluğu Atatürk'ün gösterdiği 
yolda olan büyük öğretmen camiasının tamamını 
tasfiye etmek gerekirdi. Benim elime geçtiğin
de tasfiye ettiklerim, orta yolda olan vatansever
lerin komünist ve devrim düşmanı saydıkları
dır. 

Bunu böylece belirttikten sonra, 'Sayın Ev-
ren'i heni'm hangi komünistleri ve hangi ahlâk
sızları himaye ettiğimi bu kürsüden açıklamaya 
davet edecektim. Amma, deminki konuşmasın
da Sayın Enver birisinin ismini vermedi, diğer
lerinin ismini verdi. Birazdan muhterem arka
daşımızın bu verdiği isimler hakkındaki mütaa-
lamızı ve haklarında ne gibi muamele yaptığımı
zı da açıklıyaçağım. Yalnız kendisinden bir yük
sek organımızda vazife amış bulunan bir zatın 
ismini açıklamasını bilhassa rica ederim. Çünkü 
bu neviden konuşmaların teşriî masuniyet sözüy
le» geçiştirilmesi doğru olmaz. Bunu arkadaşım 
benden daha iyi bilir. İnsanların haysiyet ve şe
refleri her birimizin taşıdığımız haysiyet ve şe
ref ölçüsü içinde ele alınmalı, eğer ciddî delille
riniz var ise bu ismi de açıklamanızı rica ede
ceğim. Aksi takdirde bu ismi açıklamazsanız... 

SAADET EVREN (İstanbul) — Hayrettin 
Uysal. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM 
ÖKTEM (Devamla) — Teşekkür ederim Hanı
mefendi. Lütfen kartodeksini ve sairesini hazır
layın. 

Sayın Milletvekilleri, 
Sayın Evren şahsıma karşı biç de dostane 

olmadığı aşikar olan duygularına, bir misal ol
mak üzere, en ufak bir araştırmaya dahi lüzum 
görmeden, birkaç defa Cevabı verilmiş bulunan 
eskimiş ibir konuyu; yani Ikütüpanelerden dinî 
eserlerin tarafımdan kaldırtıldığını vicdanı sız
lamadan söylemiştir. 

Bakanlığımızca her derecedeki kütüphanele
re kitap satın alınması 1957 yılında yayınlan
mış bulunan ve bakanlığım zamanında da uygu
lanmasına devam edilen yönetmeliğe göre yü-
rütlüıDmdketieıdiir. Bu yönetlmelüğe ıgöre hor (kütüp
hane Ih'i'taıp eltitigü oikıuyueu toıitleslüniiıı iseıv'ijy'e, 
lb!i!İ)gi, zeıvik ve dıuygıılari'na uyıgum Ikaltiaıplian <all-
tırnak inTeclbu'riyefed'ödtür. Bu Ibalkıimıdan. (her han
gi Ib'ir etsıer çiocufc klüftüplhaınıelıeri 'içim 'ağır •ye 
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Kovjye iüsitlü vasıflar 'takıldığı ihıaillde, löıdiünıç (knftiap 
verme servisleri, ya da halik kiiltüıplhanıeileri için 
lefllveniışili ola/bilir. îşjte bir sürcdem- »beri bit-
miyen bir konu olarak ele alınan bâzı kitapların 
bâzı kütüphanelere konulmaması keyfiyeti, kü-
itüpJhiaiTeîer la'raısmdıaık'i sövtiiye fa/ılkıllaırana, klollelk-
siıyon farklarına dilkfkalt ddMlmemıels'iınldıeln idıağ*-
maktadır. Nitekim, bu konuda mütaaddit defalar 
yaptığım. açıikllaınnalara rağımıeoı, duruimuı bir tür
lü kavrıyamıyan Sayın Evren, bu kez Kuranı Ke-
rllmıin ve Hazretti Muıhaimımeld'in HaıyatunMi kıii-
tıüplhaneleriden kaildırdığıını üclidiiia d̂Üyioı*. 

Memleikeltilmlizde Hazır eti iMtuhlaıminıdd̂ ioı Iha-
(yaltına aüit pak ejolk «eısör lyalzmllnn t̂ır. Buınlaırdian 
Meselâ Ömer Rıza Doğrul tarafından Arapçadan 
teraüinıe elclilen HaızıieM Mulhamlmed (Mulsltafa 
laidilı eısıe'r yiü)kls<ek s'eiviiyede loJDdüğuı lilçJün Burdur, 
Nazilli, Salihli ve bâzı diğer çocuk kütüphane-
leılimd'c'n kialldırııllmiış, laımıa Ibuııiiuin yerüinie »gocukla
rım yaş ve swiiyelerOTe uygun Nilzaım'etîtlün Na
zif Tepedelenlioğlu'nun Muhammed'in Hayatının 
ialmmiası yeııi'nlde gödüllmliiıştlür. Doğrulum ciser1! 
pek tabiîdir İdi fdalha üst sevo/yıeldielkı Iklültıüplhajnıe-
lcrimizde mevcuttur, öteyandan Ticanilikten 
mahkûm Kemal Pilâvoğlu'nun dağıttığı Mulıam-
med Aleyyüsselâmın hayatına ait hâtıralar ve 
Iveısulûllaihın 40 yaışınıa ıkadar Ihaıyatı 'aldlı ıcseırler 
malûm sebeplerle toplattırılmıştır. Acaba Sayın 
Evren bu 'eserleri mi kasdleidiyor'? 

Saadet Evren'in Kuranı Kerim için söyle
dikleri de aynı mahiyettedir. 4 ilâ 16 yaşlarında-
Iki çocuklammıızi'n devam 'etfiğd çiocu'k flvliütlüplhak
nelerin de Arap harfleriyle yazılı metnin bir 
fayda vermd'yeceği ımialûim ükeın, bu ımetnlin ıora-
Idaln kaldırılarak Mlifalde leklile'celk ibiir 'başka ıgeinel 
Ikültülplhaneye IkıonuiHmalsı kalbalhalt ımiMÜr 1 (Buna, 
karşı Salde'co ibir örmek vermek öiçfiın ışıın'u söyıliifyc-
lyilm: Eılmıahlı Hamdı Efonfdiniın ımieişlhuır İtetfs'M 
halk kütüphanelerine meselâ Ardeşen Halk Kü-
tiü/plbaneislne lalınmışitiır. Ayanca Dıiyanıelt İşleri 
Baışkaınlıği'nıca lyafyıınlaııaın «tn ryie-nâ ımieftfrn ıv.e çe
viri, Bakanlığımızca bütün halk kütüphanele
rine dağıtılmış buîluınimalkjt'aldır. 

Bundan başka, halkımızın ve çocuklarımızın 
din duygularını geliştirmek amacıyla, tarafım
dan bizzat verilen bir emirle «İslâmlığın Temel
leri» adlı bir kitap Bakanlığımca bastırılarak 
dağıtılmıştır. 
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Sayın milletvekilleri; 
Yine Sayın Evren, «Hem sosyal adaletten 

(bahsedersiniz, hem de durmadan zengin çocuk
ları için özel yüksek okullar açarsınız!» buyu
ruyor. 

Anayasamız karma ekonomi sistemine daya-
nırmış; Devlet Kalkınma Plânında özel teşebbü
sün yeri varmış; varlıklı yurddaşlarımızın, bu 
kademede olsun, çocuklarının öğrenim mıasraf-
larını karşılamalarında fayda olduğu aşikânmış 
ve nihayet bu öğretim kurumları bugün iki bin 
beşyüze yakın çocuğumuza yüksek öğrenim im
kânı sağlamakta imiş! Sayın arkadaşımız, bütün 
bu gerçeklerin hiçbirine iltifat etmemekte, ama 
yine aynı arkadaşımız, bir fırsat bulup «Rengi
niz nedir, İbrahim Bey?» diye bana sual tev
cih etmekten de çekinmemektedir. 

Atatürk milliyetçisi İbrahim öktem'in rengi 
bellidir, Sayın Evren. Bunu bütün memleket 
efkârı umumiyesi gayet iyi bilir. 

Fakat, sırasında pek liberal görünmekten 
fayda uman aynı sayın arkadaşımız, Yüksek 
huzurunuzda özel teşebbüsün en hayırlı yatırım 
alanını köstekleyici beyanlarda bulunmaktan 
da çekinmez! 

Söyler misiniz Sayın Evren, sizin renginiz 
nedir? 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Evren'in öğretmen camiamızla ilgili 

sözlerine de değinmeden geçemiyeceğim. 
Sayın Evren, bir yandan federasyon tâbirin

den Aydın Milletvekili Sayın Şükrü Koç ve 
onun yakın arkadaşlarını kasdettiğini tasrih 
ederek Türk Öğretmenini birtakım şaibelerden 
korumaya çalışırken, bir yandan da öğretmen
lerin ikiye bölünüp birbirlerini ilerici, gerici 
olarak iithaım lettiklerini iddia lötımök suretiyle 
kendi kendini nailraettmıdkitediır. ıG'erçelklerc dayan-
maımanm ka-çıralımaz kaderidir ıbıı... 

Her topluluk içinde ottidıığu ölcjüde, sayılan 
116 bini bulan yurtsever öğretımien topluluğu 
iıçdınde de, aşırı sola \ieya aşarı, sağa saparak da-
ilâlcte düşmüş birkaç kişi bulunabileceği gibi, 
siyasi veya meslekî kişisel çıkarları dolayısiyle 
(karşılıklı itıhaimlarda bulunan veya ivedimle düşen 
birkaç gafil de çıkabilir. Bunların karşılıklı 
suçlama iteşiebfbüsMerini1 teşmil «dip Türk öğret-
mien topluluğunu ibir (Keşmıefceş)' içinde göster
mek, Tiürk öğretımseninie bühtan 'etmektir. Türk 
öğretmeni, ezici çoğunluğu '•'ûe, Atatürk ilkeleri-
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niu çevresinde ve, ıböKinımıez ibir ibüitün ı'ballinde 
görtevdııi veikaıfl.'a 'ifaya devaım etjm'ektJeidir. (O. ÎT. 
P. şuralarından bravo sesleri) 

Sayın Millletvıdkillleri, 
Geçen konuşmamda, öğreıtımen Dernekleriyle 

ıı11 iinasıo'beıll'erimiiaı isebdbini -'v(e (bunlardan Ibiri-
siyle olan temalslaırıımın naısud haksız ıvc yersiz 
olarak değerlendirildiğimi arz ıcıtııuiştim. 

'Sayım Evren ıbu kasıtlı değerlıendinmıedc ısrar 
(*mekte Ve bunu mâkul göstıennidk için ide İbir si
yasi pazarlık .gc^c'kcıesi uydurmaktadır. 10 yıdtı 
aşan, ve çeşitli prensip mücaıdleleleriyle T ürik 
sıiıyasi lıayatının ıtaımaınıiyle ım'alûımu olan Öktelım, 
ibir federasyonun yönetici grupunu arkacına 
alarak siyalsi hayatta giiçlemım|ek isteyecek! 
(Bu, gerejekillere ve akla aykırı iddia, sadece gülüm ç-
t.iiı-. Kıardoşiım 'böylle ibir desteğe ne ımuMacım, 
ne de tenezzül ederim. (iBravo sesleri) 

Diğer öğretmen teşekkülleri arasında s-öz 
(komimi ' federasyona da gösterdiğim bu ilgiyi 
•Türk öğretmeninin ınıesldkî şahsiyetine besle
diğini sayamın bir ımahsulii görmlcyip, ıbu yö
netici grupu ile ibir fikir ve fiil 'biriliği sekinde 
tefsir etmek Dr. Öktem'in fikri ve siyasi haya
tını tahrif ettmıdk olııır. 

Tekrar 'belirtmek üstlerim ki, idarecilerle öğ
retmenler ar asılıda der!ndkler yoluyla karsı lıktlı 
ssevg-i ve saygıya, dayanan ımtünasebetler kur
mak ıbenim vazifemdir. Bu 'vazifeyi ibüıyük bir 
saibır Ve iyiniyeitle ifa edegeldiım. Ben 'vazifesini 
lyapmış olmanın. ıhuzurtu İçindeyim. Bu ımünase-
ıbetle değişik çevre ve açıöiardan her miiTıınada 'is
tismar edenler de, ıbu suiistimalin elbette ve
bali altundadırlar. 

Anlat amildim mi, Sayın Evren"? 
•Sayım 'Milletvekilleri, 
ıSayın Evrem ibeni ihiİT 'de, ıBasibakana dehalet 

etmekle ithaım etti. 
Şu gensoru öneıiıgelerıinln görüşülmesi sıra

sında Ibaıra yapılan iıthaımlar iki nevidir: 
iBn Ithaımların 'bir kısımı, Sayın İmal'ıtılkiLer 

gibi, bir Bakamım kendiIBakanOlğı derçieveisıi için
de1 kalan tasarruflarıdır. Bunların [sorumlulu
ğunu elbette ki sadece ben taşırım. Bu konular
da kimseye dleıhatett edeedk karakterde ve ihıti-
ıvaçta değilim. 

Bu iıthaımlar m ibir kısmı ise, Saıyıın Evreın'in-
Ikiller gilbi, mıillî eğitim poliıtikaımıiızım tömiölleriy-
le ilgilidir ve elbette ki Hükümetin ortak soruım-
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I tuluğuna girer. Benim, millî eğitimi pdlitikaısı n-

da imillî men faillerden ayrıldığımı yolundaki ibir 
iddia, faraza böyle ibir ayrılışı tasvibcıden veya 
ıtaısvibctımeıse de fark edeımiyen 'bir Hükümeti el
bette İki sorumlu kılar. Bu selbeple <bu konuda da 
ıben kimseye dehalet etmek lüzumunu dııy'mıaım. 
iÇiinikü, ortak sorumluluğu lilligillend'iren tek .bir ko
nu yoktur ki tarafntmdan 'Başıbakama veya «Bakan-
laır Kuruluna getirilımeımlş ve onun ortak imalı ya-
pılmamış olsun. Anayasada, yer alam Hükümetin 
ortak sorumluluğu ülkesini, imıüımtarc lıukııkçu Sa
yın 'Mvnerı'ıim dehalet diye yorumlaması ayrıca, 
ıgaripseneeek bir takt ilkten ilbariottir. 

Şifindi sayın arkadaşlarım; bilhassa O. K. 
M. P. sözcüsü Altınsoy arkadaşımın sorularını 
c.evapland ı rinaya çalışa cağım. Görüyorsun uz, 
bunların, cevabını sunmak için fazla, gecikmeye 
ihtiyacımız olmadı; derhal cevaplarını sunabili
yoruz, bir oturum içinde. 

Sayın Altmsoy'un Millî Eğitim Bakanlığı 
mensuplarının asli. görevclcri dışında 'birden 
fazla ek görev almaları gerektiğine dair 707 
sayılı Genelge esaslarına aykırı hareket edenler 
bulunduğu yolundaki iddia yanlış bilgilere da
yanmaktadır. Şöyle ki, Meslekî ve Teknik Öğ
retim Müsteşarlığına tâyin edilmiş bulunan Sa
yın Profesör Melih Koçer bu göreve tâyin edil
mezden. evvel Yakın ve Orta - Doğu Çalışma 
Enstitüsünün müdürü ve öğretmeni bulunuyor
du. Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığına 
tâyininden sonra Ankara Erkek Teknik Yük
sek Öğretmen Okulunda bu okulun öğretmen 
•kadrosunu takviye için kendisine diğer bakan
lık mensuplarına olduğu gibi ikinci öğretmenlik. 
görevi verilmiştir. Bu göreve karşılık 500 lira 
bürüt ücret almaktadır. Profesör Koçer'in Ça
lışma Enstitüsünden 5 000 lira tazminat alması 
gibi bir husus yoktur. Çalışma Bakanlığının 
isteği ve makamın, izniyle bu enstitiitüden, ka
tıldığı seminerlere karşılık ayda 770 lira 'bürüt 
ücret almaktadır. Prof. Melih Koçer'in. haftada 
üç gün İstanbul'a harcırahlı seyahat ettiği hu
susu hakikate de uygun değildir. Tâyin edil
diği ilk günlerde teknik personel ile ilgili ikali-

| fikasyon, fonksiyon ve unvanları tesbit husu-
j sundaki kolegyum ve senpozyum çalışmalarının 

değerlendirilmesi ile ilgili toplantılara katılmış
tır. Mütaakımen 50 günde bir kere İstanbul'a, 

| gidebilmiştir. Tâyininden 'beri Zonguldak, Bolu, 
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Eskişehir, Bursa, İzmit'te ve bu arada istan
bul'da görevi ile ilgili kısa süreli tetkikler yap
mıştır. 

"Dış Teknik Yardımlar ve Ders Araçları Yar
dımlar Müdürlüğü olarak belirtilen ve aslında 
Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği adını taşı
yan dairenin başında bulunan genel müdür bu 
makamı bir ihtisas ve kariyer adamı olarak ka
nunun 'bakana verdiği yetkilerle işgal etmekte
dir. Ehliyet ve enerji ile yürüttüğü bu görevi 
dışında merkez teşkilatındaki her görevli gibi 
kanun çerçevesi içinde Erkek Yüksek öğretmen 
Okulunda ek görevli olarak öğretmenlik göre
vini da ifa etmektedir. Bunun yanı sıra Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde, rektörlğün talebi 
ve makamın izniyle üç saat için idari görev 
ve sorumluluklarına ve çalışma.' saatlerine halel 
getirmeden önemli bir eğitim hizmeti görmek
tedir. Bu derslerinin tutarı, idarecilere verilen 
demlerin kanuni tutarını aşmamaktadır. Kal
dı ki, bu hizmet makamın izniyle olduğu ve ge
nelge bu izni gerekli gördüğünden bu öğretini 
görevi Bakanlık ta m imiyle çelişik değildir. 

Talim ve Terbiye Kurulu Sayın Başkanı. 
Test Kurulu Başkanlığını asli görevi icabı ola
rak yapmakta, bu görev için hiçbir surette ek 
ücret almamaktadır. Öğretmen Kitapları Ko
misyon Başkanlığı ise fahrî bir görevdir. Se
çimle tevcih olunur. Bunun için de hiçbir su
rette ücret ödenmez. Talim - Terbiye Kurulu 
Üyesinin sadece bir resmî ek görevi vardır. Ter
cüme Kurulu Üyeliği fahrî bir görevdir. Bu 
görev karşılığında da ücret ödenmemektedir. 
Söz konusu üyenin Fransız Kültür Merkezinde 
mesıai saatleri haricinde verdiği dersler tamamen 
Özel mahiyettedir ve 707 sayılı Genelge şümulü 
dışındadır. 

Aynı zamanda öğretmenler Bankası İdare 
Meclisi Reisi bulunan Talim ve Terbiye Kumlu 
Üyesinin durumuna gelince ; öğretmenler Ban
kası idare Meclisi Reisliği ile İlkokul öğretmen
leri Yardım Sandığı Müdürlüğü bu kurumların 
teşkilât kanunu ve tüzükleri gereğince ve 
seçim yoliyle iktisabedilmektedir. Ve 707 sa
yılı genelgenin şümulü dışındadır. Söz konusu 
Talim - Terbiye Kurulu Üyesi, İlkokul öğret
menleri Yardımı Sandığı Müdürlüğünden esa
sen istifa etmiş bulunmaktadır. Test Araştırma 
Bürosu Müdürü Teftiş Kurulunda her hangi 
bir vazifesi yoktur. Adı geçenin sadece Orta 
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- Doğu Teknik Üniversitesinde bir görevi var
dır. Bu konuda şu hususu da belirtmek isterim 
ki, Bakanlığımız kendi elemanlarının içtimai 
seviyelerini göz önünde bulundurarak hizmet 
karşılığı olmak üzere görevler verilmek suretiy
le içtimai mevkileriyle mütenasip asgari bir ha
yat düzeni kurmalarına imkân verilmesinin ye
rinde bir hareket olacağı kanısındadır. Önemli 
olan; hiç. kimseye kanunlara aykırı ödemede bu-
lıınulmamasıdır. 

İkinci soru: öğretmenlerin cezalarının affı
nın politik görüşle yapıldığı hakkındaki iddianın 
cevabı. 

Geçmiş devirde siyasetle uğraşan öğretmen
lerin, komünistlik suçundan dolayı haklarında 
takibat yapılmış olanların, köy enstitüsü mezun
larının himayesi ile ilgili veya yukarıdaki suç
ları işliyenlerin affı diye bir şey bahis konusu 
değildir, Aziz Altınsoy. Yüz kızartıcı suçlar lıa-
rieolmak üzere, türlü sebeplerle disiplin yö
nünden 788, 1702 ve 4357 sayılı kanunlar ge
reğince ihtar, tevbilı, maaş ve ücret kesimi ce
zası almış olanlar hakkında yönetmelik ve ge
nelgelere göre konulan tahditlerin bundan son
raki okul müdürü, ilköğretim müdürü ve mü
dür yardımcıları, ilköğretim müfettişi seçimle
riyle burs tevdii, 4489 sayılı Kanuna göre ya
pılacak seçimlerde ve ilkokul öğretmenlerine ait 
tâyin ve nakil yönetmeliğine göre, merkezler 
için sıraya alınmalarda, eğitim enstitülerine gi
riş imtihanlarında ve müfettişlik kurslarına ka
tılmalarda dikkate alınmaması gibi af prensibi 
konmuştur, af prensibinin şümulü içerisine gir
miştir. Bu konudaki yönetmelikler de değişik
liklerin ikâmelerine kadar bu durumun muame
lâtta dikkate alınmaması keyfiyetinin bütün 
öğretmenlere duyurulması valiliklere bildiril
miştir. Yukarıda zikredilen cezaların affı di}ro 
bir şey bahis konusu değildir. 

4. Yabancı memleketlere 500 aded araştır
ma bursu sağlanmış değildir. Bahis konusu 500 
burs Devlet Plânlama Teşkilâtınca gösterilen 
lüzum üzerine bütçeye konulup Yüksek Öğre
tim Umum Müdürlüğüne tahsis edilen burslar 
olsa gerektir. Yabancı memleketlerden temin 
edilen çeşitli burslar usulüne göre dağıtılmak
ta ve tamamen kullanılmaktadır. Şu teferruatı 
Muhterem Meclisinize, faydalı olur mülâlıazasiy-
le arz edeyim. Bu 500 bursun tahsisi plân hc-
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deflerine uygundur. Eğitim elemanlarının yük
sek okullara ve üniversitelere eğitim elemanları 
yetiştirilmeyi istihdaf etmektedir. Bunun sayı
sı her sene 500 dür. Bu yıl 1 500 civarında, bini 
bulmuştur, bunların doğrudan doğruya üni-
site mezunları olmaları gerekmektedir. Dokto
ra yapacaklar ve bunu aşan dereceler alabilir-
lerse bunları almaya çalışacaklar, döndükten 
sonra Türkiye'de yüksek okul ve üniversiteler
de eksik olan öğretim üyeliği kadrolarını dol
duracaklar. Maalesef, verdiğimiz tahsis, aylık 
döviz tahsisi ve diğer sebeplerden üniversito 
mezunları iltifat etmemişler, geçen . yıl iki saf
hada açılan, iki defada tekrarlanan imtihana 
rağmen ancak 60 küsur gencimiz muvaffak ola
rak harice gönderil ebilmiş. Bu yıl da bu imti
hanlara iştirak edenlerin sayısı aşağı - yukarı 
geçen seneninkinin aynı olmuştur. Bunu göz 
önünde tutan Bakanlığımız Plânlama Dairesiy
le mutabık kalmaya çalışarak hiç değilse bu 
burslardan lise mezunlarının istifade ettirilme
si yolunu araştırdık ve bir mutabakata vardık, 
fakat şartlı olarak. Bu teferruatı Muhterem 
Heyetinize bilgi olarak sunmayı faydalı bul
dum. 

AÎD bursları bu yıl 60 olmayıp yirmidir. 
Bunlar Devlet Plânlama Teşkilâtının işbirliğiy
le ve bu teşkilâtın nezareti altında tevdi edil
mektedir. Bu yıl miktarın azlığı ve ihtiyacın 
öğretmen yetiştirme alanına yöneltilmesi lüzu
mu karşısında bu alanda en başarılı namzetler 
dairelerince seçilecek yabancı dil imtihanlarına 
sevk edilmiş ve başaranlar kursa sevk edilmek
tedir. Kurs sonunda da bu kursu başarı ile bi
tirenler yabancı, memleketlere gönderilmekte
dir. 

Demek ki, bir defa burada Plânlama Daire
sinin nezareti vardır. Bunlar belli kıstaslara 
tabi tutularak, vazifeli öğretmenler arasında ya
pılmaktadır. Müdürler komisyonu bu kıstasın 
kullanılmasına nezaret etmektedir. Bundan son
ra iki kademe daha geçirmektedir, Evvelâ bi
rinci kademeyi kazananlar dil öğretmeye tabi 
tutulmaktadırlar. Dil imtihanını kazananlar da 
Ibursa lâyik görülerek bu AÎD burslarından is
tifade ettirilmektedir. 

üçüncü sorunun cevabına gelince; bu ga
rip soru, arkadaşımızın, Kalkınma Plânının na
sıl hazırlandığını âdeta bilmediğini zannettiri-

13 .11.1964 0 : 1 
i yor. Plânın nasıl hazırlandığını burada tekrar 
I etmiyeceğim. Herhalde kendileri gayret etso 

öğrenirler. Şu kadarını belirtmekte fayda gö
rüyorum ki, Millî Eğitim Şûrası kararları Dev-

I let Plânlama Teşkilâtını ve bunun hazırladığı 
plânı müzakere ve kabul eden kurullar ile Yük
sek Meclisi elbette bağlamaz. Müsteşar Koda-

I manoğlu'nun Devlet Plânlama Teşkilâtında mü-
I şavir olarak çalıştığı devir olmuştur. Kalkınma 
I Plânına emeği geçmiştir. Ancak önce Devlet 

Plânlama Teşkilâtı Sosyal Plânlama Dairesi 
Başkan ve uzmanlarının, sonra Devlet Plânla-

I ma Teşkilâtı müsteşarı ve daire başkanlarından 
I kurulu Devlet Plânlama Teşkilâtı safının, son-
1 ra vekillerden meydana gelen Yüksek Plânla-
I ma Kurulunun, Meclis komisyonları ve heyeti 

umumiyesi tetkik, tadil ve taktiğinden geçen 
plân hükümlerini orada çalışan bir müşavire 
atfa imkân var mıdır? Kaldı ki, plânın müza< 
kere safhalarında değerli selefim Sayın ince
sulu'mm plâna girmesini istediği bir şûra gö
rüşü hakkında, ya da plânı bu mânada düzelt
me yolunda her hangi bir teklif ve takriri de 
- hatırladığıma göre - olmamıştır. Dışarıda ve 
içeride oldukça büyük bir takdir toplıyan plâ
nın kusurları gibi meziyetlerini de orada çalı
şan tek kişiye atfetmek imkânı olmasa gerek
tir. Tekrar arz edeyim ki, Devlet Plânlama Teş
kilâtı, plânın daima ilgili bakanlıklarla işbir
liği halinde hazırlandığını ifade ve ilân etmiş
tik 

Yine suallerinden birinin cevabını arz edi
yorum. özür dilerim, arkadaşımın sorduğu bü
tün suallere cevap vermek benim vazifemdir. 
Konuşmam uzun oluyor, fakat bağışlıyacağmıza 
inanıyorum. 

Beş Yıllık Plân gereğince yüksek öğrenim 
için öğretim üyesi yetiştirilmek üzere 3 000 kon
tenjan tanındığı malûmdur, özür dilerim, de
minki ile karıştırdım, bunu tekrarlıyacağım. 

1963 - 1964 öğretim yılında... 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Doğru 

cevap verin de bizde anlıyalım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — özür dilerim efendim, ta
biî bu kadar sualin cevabını bir-anda hazırla
mak kolay değil. Sayın Altınsoy, satiâlimz bu 
kadar suali günlerce titizlikle' üzerinde dura
rak hazırladınız. Bendeniz 1,5 saat içinde sizin 

I bütün suallerinizin cevabını bulmaya çalıştım. 
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Bunu takdir edecek yerde sizi contre - pied'e 
düşürdü, fena halde sıkıştırdı diye böyle yap
mayın lütfen. Zatiâlinizin bütün sorularınız
da, aslında soru olmaması gereken sorular var, 
fakat ben onu münakaşa etmiyorum, hak sizin
dir. Lütfedin de ufaiktefek hatalar olabilir. Ceva
bınızı verirken müsamaha gösterin de dinleyin. 
Bu, sizin de ve benim de Meclis vazifemizdir. 

Beş Yıllık Plân gereğince yüksek öğrenim 
için öğretim üyesi yetiştirmek için 3 000 kon
tenjan tanındığı malûmdur. 1963 - 1964 öğre
tim yılında 500 öğrenci gönderilmesi öngörül
müş, Ibu maksatla bütçeye 4 milyon 500 bin lira 
ödenek konulmuştur. 1416 sayılı Kanun gere
ğince, imtihan hazırlıkları yapılmış, imtihan 
gün ve dalları gazetelerle ve radyo ile ilân edil
miştir. Netice şu olmuştur:. 

1. Mühendislik ve mimarlık dalları için 
200 talebe gönderilecekti, müracaat 54 olmuş, 
bundan bir tanesi kazanmıştır. Fen dalları için 
100 gönderilecekmiş, 62 müracaat çıkmış, üçü 
kazanmış. Sağlık dalları için 60 öğrenci gönde
rilecekken, 15 müracaat olmuş, 8 i kazanmış. İda
recilik ve müteşebbisliğe hazırlayıcı dallar için 
92 talebe gönderilmiş, 144 namzet müracaat et
miş, bunun ancak 15 i kazanmış, sosyal bi
limler için 25 öğrenci gönderilecekmiş, 13 öğren
ci müracaat etmiş, 6 sı kazanmış. Tarım dalları 
için 23 öğrenci gönderilecekmiş 17 öğrenci mü
racaat etmiş, 7 si kazanmış. 500 bursa mukabil 
305 müracaat olmuş ve ancak 40 Iküsur öğrenci
miz muvaffak olmuştur. Bu imtihanlar netice
sinde rağbetin azlığı sebebiyle, üniversite ve 
yüksek okullar temsilcileriyle; (aslında bu im
tihanı doğrudan doğruya üniversite kurullarına 
tevdi etmişizdir, imtihan heyetlerini ve soruları
nı onlar bizzat hazırlamaktadırlar ve Bakanlığı
mız yalnız onların uygulamalarına yardımcı ol
maktadır.) yapılan muhtelif toplantılarda araş
tırılmış, öğrenci ödeneklerinin azlığı ve bâzı dal
larda üniversite mezunlarının az oluşu üzerinde 
durulmuştur. Bu hususta da evvelâ doktora öğ
renimi yapanlar için, genel yüksek öğrenim ya
panlara tahsis edilen miktarlardan fazla ödenek 
tahsisi Bakanlar Kurulunun 9 . 5 . 1964 tarih ve 
6/3039 sayılı kararı ile sağlanmıştır. 

Sonra, yeter sayıda Üniversite mezunu bu-
lunmryan dallar için lise mezunu gönderilmesi 
hususu da, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile çalış
malar yapılarak karara bağlanmıştır. 

13 .11.1964 0 : 1 
Bu yıl yani 1964 - 1965 te gönderilecek öğ

renci miktarı 1068 dir. (Zira 600 bu yıl için tah
sis edilmiştir; 468 de geçen yılki 500 den kalan
dır.) 

Bu yılki dağılış şöyledir : 
Gönderilecek 

Mühendislik ve Mimarlık dalları 
Fen dalları 
Sağlık dallan 
idareci ve müteşebbisliğe hazır
layıcı dalları 
Sosyal bilimler 
Tarım dalları 

374 
237 
160 

144 
103 
50 

imtihanların tarihleri ilân edilmiştir. Bu ta
rihlerde yapılacak imtihanlarla eğer üniversite 
mezunlarından yeter sayıda müracaat ve yeter 
sayıda muvaffak olmuş namzet bulunursa isti
mal edilecek, değilse lise mezunları için ayrıca 
bir imtihan açılacaktır. 

Sayın Altmsoy arkadaşım onlarca sual sor
du. Oldukça insafsız bir sayı. Ama kendisini eli
mizden geldiği kadar tatmin etmeye ve gerçek
leri huzurunuzda göstermeye çalışacağım. 

Soru 5 : Yüksek öğretmen Okulu in§aatı. 
1. — Yüksek öğretmen Okulu inşaatı 31 Tem

muz 1961 tarihinde yol ve yapı limited şirketi
ne ihale edilmiştir. 

2. — Keşif bedeli : 27 122 297,99 liradır. 
3. — ihale tenzilâtı % 34,56 dır. 
4. — ihale bedeli 17 748 831,80 liradır. 
5. — ihale tarihinde Amerikan karşılık pa

ralar anlaşması fonundan 10 000 000 lira ayrıl
mış olduğundan müteahhitle bir mukavele ak-
dedilememiş, Bayındırlık Bakanlığınca hazırla
nan bir protokolle inşaat yürürlüğe ''konmuştur. 

İhtilâf sebebi : 
1. — İlk ihtilâf 1962 yılında malî formalite

ler eksikliğinden müteahhidine ödenemiyen 43 
bin lira ile ilgili olarak doğmuştur. 

2. — Asıl ihtilâf 1964 malî yılı başında Ba
yındırlık Bakanlığı, mütea'hhit firmadan bir in
şaat programı istemiş olmasından ve müteahhidi 
mukavele yapmaya zorlamasından çıkmıştır. 

3. — Müteahhit firmanın % 34,56 gibi fazla 
bir kırım yapmış olması, işten daimi zarar etme
si sebebiyle mukavele yapmaya yanaşmamıştır. 

4. — Bu arada Bayındırlık Bakanlığını mah
kemeye vermiştir. 
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Konu hukukî bir mesele haline gelmiş, gerek

li tcs'bit işlerine başlanılmıştır. 
Sarf edil en ödenek : 

Proje müsabakası 121 81.'5,04 
Gazete ilânı 360,— 
Şantiye masrafları 7 418,— 
Proje masraflarına ödenen 892 530,— 
Müteahhide avans 3 000 000,— 
İnşaat masrafları 2 294 099,92 

Toplam 6 316 220,96 T.L. 
.1964 programından ödeme yapılmamıştır. 

Diğer bir sorunuzun cevabı : 
1963 - 1964 yılında, plân hedeflerine uygun 

olarak Teknik öğretime kaydırma politikası ba
şarı ile uygulanmış ve Erkek Teknik öğretim 
okullarının 1 ve 2 nci devrelerine 23 228 öğren
ci kaydedilmiştir. Bu sonuç plânın öngördüğü 
sayıdan (2 000) 1962 - 1963 •öğretim yılma göre 
de (7 810) öğrenci daha fazladır. 

Bu yıl kesin rakamlar okullardan alınmamış 
olmakla beraber 27 Eylül 1964 günlü bilgilere 
göre Erkek Teknik öğretime kaydedilen öğren
ci sayısı 18 000 dir. Kaydedilmek üzere müraca
at eden 'bütün öğrenciler «bir iki okul müstes
na» tamamı kabul edilmiştir. 

İllere gönderilen heyetler bir Talim Terbiye 
Kurulunun Başkanlığında üç veya iki Bakanlık 
müfettişinden ibaret idiler. Bu heyetler İllerin 
bütün okullarının genel durumlarım ve 'kapasi
telerini tesbit etmek üzere gittiler. 

Tedbirleri yerinde düşündüler. Dönüşlerin
de verilen raporlar plân ünitesinde dikkatle in
celendi ve değerlendirildi. Verilen sonuçlar, alı
nacak tedbirlerimize esas oldular. Böylece fazla 
yer sıkıntısı olacak illerde daha evvelinden, yani 
okulların açılışından altı ay önce tedbir almak 
fırsatı bulduk. İmtihan hazırlıklarımızı daha 
evvelinden yaptık. ISayın konuşucunun dediği 
gibi, lüzum olmıyan yerlerde değil, Türkiye'de 
sadece 27 ünitede, fazla müracaat olan yerde, 
imtihan açılmıştır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, arkadaşımın soru
sunu tevcih etmeden evvel ve sonra bilhassa has
sasiyetle parmak basarak, sonunu en ağır şekil
de; saçı bitmemiş yetimlerin nafakasından kesi
lerek milletin Hazinesine aktarılan paraların 
güya şu şekilde carcur edildiğine misal 'olarak 
bunu vermişti. 

13 . İİ . 1964 Ö : İ 
Aziz arkadaşlarım. Millî Eğitim .Bakanlığı 

gibi hepinizin son derece hassas olduğunuz, onun 
denetiminde günlerden beri hassasiyetle üzerin
de titrediğiniz bir konuda bu neviden son dere
ce önemli bir mesele için elbette göndereceği
miz heyet olacaktır ve bunun için harcanacak 
para vardır. Şayet biz bu neviden tedbirleri al-
masaydık da bu fiyasko ile neticelenseydi, bin
lerce çocuğumuz okul dışında kalsaydı, o zaman 
ben Mehmet Altınsoy arkadaşımızın mucip sebe
biyle huzurunuza çıksaydım, efendim harcırah
tan tasarruf edeyim diye heyetler göndererek 
mahallinde tetkik ettirmedim, deseydim; bunu 
nasıl karşılardınız 1. 

18 nci sorunun cevabı : Üniversiteye giriş sı
navlarının sonuçları eldktronik beyinle alındığı 
halde bâzı öğrencilerin lehinde, bâzılarının aley
hinde neticelenmiştir. 13u sadece bir öğrenci de
dikodusundan ileri gidemez, öğrencilerin iste
dikleri fakültelere, aldıkları puanlara ^ör<} ka
yıtları yapılmıştır. 

Soru 1.7. Köy Eenstitüleri ve yatılı bölge 
okulları : Köy Enstitüleriyle ilgili görüşümüzü 
gecen toplantıda açıklamıştım. Buna yeniden 
temas etmiyeceğim. 

Yatılı bölge okullarına gelince; bunlar ilk öğ
retim kurumlarıdır. Bu okullar 250 den az nü
fuslu islâm bölgelerinin ilk öğretim ihtiyacını 
karşılamak amacı ile kurulmaktadırlar. Ayrıca, 
bu okullara akademik kabiliyetli çocuklarımıza 
ortaokul öğrenimi görme imkânını vereceklerdir. 

Yatılı bölge okullarının Köy Enstitüleri ile 
bir ilişkisi bulunmadığı ortadadır. 

Aziz arkadaşlarım, bu noktada, Saadet Ev
ren arkadaşımız da dâhil, çeşitli fırsatlarda ifa
de etmiş olmamıza rağmen, nedense daima bu 
konuda benim aleyhime bir hassasiyet gösteren 
çevre vardır. O da şudur : 

Ben köy enstitülerini savundum. Şükrü Koç 
arkadaşım da burada «Doktor öktem benden 
daha çok savundu,» dedi, doğrudur. Ve bir ana 
prensibe de yardımcı olduğumu ifade ettim. Bun
ların hepsi doğrudur. Ama bunu şunun için söy
ledim : Köy Enstitüleri 'kuruluş zamanında Tür
kiye'nin gerçeklerine son derece uygun, hakika
ten Sayın Evren arkadaşımızın biraz da müsteh
zi eda ile, eğitimde demokraöizasyondan bahset
tiğimi, bu mu idi domdkrazisyoıı dediği ve 
onun için örnek olarak verdiğim köy enstitüleri 
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hakikaten Türkiye'de eğitimin demokrazisyonu, 
yani fırsat ve imkân eşitliğinin ille merhalesi ol
muştur. Burada yetişen onbinleree genç herbiri-
si herbiriniz kadar vatanperver ve milliyetper
verdir. Bunların içinde sapık insanlar olmamış 
mıdır? Olmuş olabilir. Bugün bunların içinde 
eski Köy Enstitülerinden mezun olanlardan nur
cular da vardır, aşırı solcular da olabilir. Ama 
bu mekteplerden yetişip de ömürlerini köylerde 
hizmete vakfetmiş olan insanları istihza etmek, 
onları tahkir etmek, tezyif etmek gerçekler
den uzak kalmaktır. Bunun müdafaasını yap
tım. Fakat hiçbir zaman ben Millî Eğitim Ba
kanlığım zamanında köy enstitülerini açacağım 
demedim. Bakanlığa geldiğimin daha haftasın
da muhalefete mensup gazetelerden birinin mu
habiri Kızılay'da dolaştığım sırada yanıma yak
laştı ve beni durdurdu. Bu suali sordu: Köy 
Enstitülerini açacak mısın? diye.. Ben bu sualin 
cevabını daha o zaman verdim. Oeva'bım da ga
zetesinde vardır, (fazete yanı nidadır çıkarır tak
dim edebil i rim.-"K.öy enstitüleri zamanında bü
yük hizmetler yapmış son derecede bilgili ve 
takdir ettiğim, tecrübelerinden istifade edilmesi 
gereken bir kuruluştur. Fakat Türkiye o günün 
şartlarından çok ileridir. O şartlar içinde fayda
lı olabilecek bir müessese bugün için faydalı ol
maz dedim. O gün ,'bugün bu görüşümü muhafa
za etmekteyim. Bilhassa bunu Saadet Evren ar
kadaşımıza söylüyorum. Beni prensiplerimle, 
tutumumun 'bir olmadığı şeklinde tavsif etmeye 
kalktılar. Katiyen, bu kanaatleri yanlıştır, 'ger
çeğe uymamaktadır. Evvelsi günde yaptığım te
mel konuşmada köy enstitülerinin yine değerini 
belirttim, onların bir zaman içinde Türk eğiti
mine getirdiği kıymetlerini'övdüm ; fakat dedim 
ki, bu müesseseler artık bugün için mııtla'ka ih
ya edilmesi gereken müesseseler değildir. Ama 
nedense, benim bütün düşüncelerimi acıklıyan 
konuşmalarım bir kenarından alınmakta yalnız 
belli bir maksat için kullanılmak istenmektedir. 
Bunu müsaadenizle siyasi ahlâkla bağdaştırmak 
mümkün değildir. (Ortadan bravo sesleri) 

Şimdi yine arkadaşım bir sorusunda Avru-
pa'daki bölge müfettişlerimizin, talebe müfettiş
lerimizin, Amerika'ya giden ve İsviçre'de bulu
nan müfettişlerin lisan bilmediğini öğrenmiş, 
kimden öğrenmişse. Hakikaten yazık, arkadaşı
mı feci şekilde aldatmışlar. Ama feci şekilde. 
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Yani arkadaşımızı feci şekilde aldatmışlardır. 
Menşeleriyle söyliyeceğim, efendim. İsviçre böl
gesi öğrenci müfettişliğine tâyin edilen elemanı
mız, hepimizin yakineıı tanıdığı eski Teknik Öğ
retim Müsteşarı Nihat arkadaşımızdır, öğreni
mini Belçika'da yapmıştır, isviçre'nin üç resmî 
dilinden birisi olan Fransızeayı ve biraz da İn
gilizce bilmektedir. Amerika Bölgesi öğrenci 
müfettişliğine tâyin edilen elemanımıza gelince; 
literatürü takip ve muhaberatı yapacak ölçüde 
ingilizce bilir. Esasen kendisinin, yapamıyacağı 
bir işi kabul etmiyecek 'karakterde bir adam ol
duğunu bütün çevresi bilir. Bu arkadaşım be
nim gibi lisanı öğrenmiş, benden daha üstün ola
rak literatürü takibedecek kuvvette İngilizce 
bilmektedir. 

Gene arkadaşımızın bir sorusuna cevap arz 
ediyorum. 

122 Kız Enstitümüzden 25 nde ikinci dönem 
birinci sınıflar öğrenci azlığından dolayı bu yıl 
maalesef teşek'kül edememiştir. Ancak, bunlar
dan 6 sı 'bu yıl Kız Enstitüsü haline getirilmiş
lerdir. 

İkinci dönemlerinin teşekkül edememe nede
ni budur. Geri kalan 19 Enstitünün ikinci dönem 
birinci sınıflarının kurulamaması nedenleri üze
rinde durmak tgere'kir. Kız Enstitülerimiz bünye, 
sistem değişikliği içindedirler. 

Bir yönden Kız Enstitülerinin öğrenim süre
si Devlet Plânlama Dairesinin tavsiyesine ve 
7 nci Millî Eğitim Şûrası kararlarına uyularak 
o yıla çıkarılmış, bir yandan da programlar gü
nün ihtiyaç ve eğitim akımlarına göre kökden 
değiştirilmiştir. 

Bunların bâzı velilerde bâzı tereddütler ya
ratacağı çok tabiîdir. Bu tereddüt 'Enstitüleri
mizin olumlu çalışmalariylo kısa zamanda gide
rilecektir. Kız Enstitülerimizin birinci dönemle
rine bu yıl da 'geçen yıl 'gibi 8 000 in üstünde 
öğrenci kaydedilmiş bulumv^sı bu tereddüdün 
kısa zamanda giderileceğinin delilidir. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, eğer beyanlaırı-
nız daha uzam, dav anı edecetoe .batşik-a bir güme 
ıbi'ralki&aik... 

iMlDLÎ EĞİTİM BAKANI İRRAHlM ÖK-
TEM (-Devamla) — Kıısa kaldı .Sayım Bafjteaaıiını, 
mıüsaaıde eders'endiz onlar* da arz etdeyiinr. 

BAŞKAN — Avni Doğıan Beyin bir iki 
ıSOTufsu var da onum iiçİTi rica edecektirm Pekâlâ 
buyuran. 
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•MİLLÎ E Ğ « M BADEANI İBRAHİM ÖK-

'TElM (Devamla) — 7 nıci sorunun cevabı : Bir 
Balkan olarak Eskişehir kongresine bakanlık er
kâna ile .birlikte katili/manın lıüızıumjuj ve fayda
sına inandıım. Hattâ Ihunun 'bizim en Önemli 
vaziMerlmıizden birisi olduğuna inandığum için 
giitltilrm. Ve arkadaşllarim dıa haklan olan, her 
vazifeye giden insanların aldıkları, kanuni bar-! 
leııırahlarıuı aldılar. 

'9 nen sorunun cevalbı : 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğünle bir Al-

ımanea öğretmeninin tâyin edildiğini ve bu öğ
retmenle işlerini yürütlülemıi(yeceğini ileri SÜH 
rtüyıor. 

Edip Kemal Kiürikıçüoğlu arikadaşımıız önemli! 
(bir ameliyat ıgeçirdiği ve ameliyatı; mütaa-f 
kıp uzum müddet istirahat etmek ımıeeburi-
yetilnde kaldığı) için, şaıhlsıan kendisiyle tanış-
maık fırsattı dalhiı bulmadan istifa etmiş ve 
ıkendiısıinin bugünkü vazifesine atanmasını ar
kadaşlar;]; vasıtasiyle ıbendeni rica etmiştir. 
Amedilyat geçiren bir arfcadaişiımııızra bu isteği
ni yerine getirmek kadar ıtıalb'iî bir şey bulman 
dım VÖ arkadaışıımnızı buıgünlkü vazifesine atan 
idim. 

Yabancı imıamıleketüerde milletieraıraıST te-
ışekküllerce tertiplenen ev daimî mahiyet arz 
eden toplantılara aıynı delegelerin gönderil
mesi h akanla ğıımiiizca prensibolıarak kafeul edil--
mistir. Delegeler, ancak vazife değişikliği se-
hobiyle mecbur fcalimadılkça değiştirillmemekte-
dir. 
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Pakistan'da ne Iböyle bir kon/gre yapılmış 

ne de buna (bakanlığımızdan yaibıaneı dil bil-
mi'yen bir matematik öğretmeni katılmıştır. 
ıBelki, şunu arkadaşımın 'kaısti, Hindistan'a 
AÎD Teşkilâtının davetlisi olarak gönderilen 
heyettir* 

Hindistan'a Atatürk Üniversitemiz tipinde-' 
iki üniversiteleri ziyaret etmek üzere, AÎD 
Teşkilâtının davetlisi olarak, 7 kişilik Ibir be-' 
yet gönderilmiştir. Bu inceleme gezisine Ata
türk Üniversitesi profesör ve öğretim üyele
rinden 4, AÎD Teşkilâtından bir müşavir kar 
tılmılşltır. 

Davet edilenler arasında Tanım ve Milli 
Eğitim Balkanları da bulunımıakta idi. Fakat 
ben ve Tarım Bakanı arlkadıaışıiım işle:rimizİn 
çokluğu sebebiyle davete bizzat katılamadık. 

'Tamımı (Bakanımı ilgili hakanlığın yüksek 
dereceli bir memuru, benii de Bakanlığiımız 
Müsteşar Yardımcısı temsil etmiştir. İsmen 
yapılan bu davete icabet eden bütün/ (temsilci
ler yalbanci dil bilmektedirler. 

Aziz arkadaşlarım, eğer Sayını Başkanı izin 
verirse Saadet Evren arkadaşnmızın şıahıslaııt 
üzerinde yaptığı! tenklidlere de cevap verebili
rim, yalnız biraız uızunıcadır. 

BAŞKAN — Muihlterem arkadaşlar, uzun 
sürme ihtimali vaır. Avni Doğan .artoadaşnmııı-
ızıns da Bakandan sorudan vardır. Vakit de geç
miştir. Onun için 16 Kasnım Pazartesi günü 
saat 15.00 te toplanlmıalk üzere birleşimi kapar 
itiyorum. 

Kapanıma Saati : 19,15 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. ı— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu9-
nun, Türkiye -Petrolleri Anonim Ortaklığının 
İtalya'dan ithal \ettiği fena vasıflı gaz yağına 
dair yazılı soru önergesi, ve Enerji ve Tabiî 
aynaklar Bakam Hüdai Oral'm yazılı f cevabı. 
(7/340) 

25 . 7 . 1962 

özü : Türkiye Petrolleri Anonim! 
Ortaklığının itlhal ettiği 11 000 
tonluk gaız hakkında Sanayi 

Bakanlığından yazılı soıru. 
Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 

Banayi (Bakanlığına 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı eliyle 

'dan fena vasıflı U 000 ton miktarında 
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ıgaız ithal edildiği ve Petrol- Ofisi kamalı ile 
satışa arz edilen işbu gazlardan sadece 1 000 
Ik'ilio kadar mdiktaırıııiMi Dfoğnı (bölgesinde sa^ 
ttuşa arz edildiği, ancak! gaflarını valsfınm fe
na olufşıuı sebebiyle saltııiş rağbeti' görmediği1 

ıgilbi, «bİEBat Peıtrjod Ofisin işıbıı fenal vasıflı gaz -
ilacı saltışıaı anız etmıeısi seibe'biyle kendi müiş>terî  
derinini rağbet ve teveictfüihterini 'feaiylbetlmıek: tettı-» 
ülkesine maraz Ikalduğı öğrenilliiMşti'r, 

§aıyeit istihbaratım doğnı ilse a 
1. Gazlara Tüırikiyıe Pdtoolle'ri] Anonim Or

taklığı ne sıfatla, nasıl ve niçin ithal etmiştir? 
2. Fena vaısiıflu (gaz itıhali ıseibebiylie T. P.. 

A. O, ya ıbi>r zıairafr doğimıuış ımııdur? Mikltarıı 
mo kadardur? 

3. Fena vasıflı gazlanın ÎPRAŞ nafinıeıri-
ısinde tasfiyeye talbi tutulduğu doğnı mıudulr? 

4. Olayda T. P. A. Ortaklığı yönlünden bir 
vazife ıSuıiMilmıali var mıdır? 

iBuı huısaıslaınn yazılı olaraik cevaplandınl-
(nıaısmıi sıayıgılarıımıla rica öderim. 

Edirnıö Milletvekili 
Faihir Giritritoğltı 

T. C. 
Enerji ve Taibiî 3 . 11 . 1964 

iKaıymaıklar (Bakaınili'ğı 
Töftıiş Kurullui 

iBaışkanlığı1 

Sayı : D - 700/2 - 485 

Millet! IMeclıîsi Baişlkanlığına 
l'llgi : ıSanayi Bıalkanilığıınıa yazılan 20. 8.1063 

•güm ve 6351/37463 - 7/340 sayılı yazıları i 
Tüırlkiyo Petrolleri! Anonim Orltıaiklığıınıca 

italya'dan ithal edilen ıgaız yağları hakkımda 
Edirne Milıletvelki'lli Fahir Griritliıoğlıuı tarafım
dan! verilen yaaıllı ssorU önengesi cevabunını 
ililşilkıte sunulduğunu arz ederim. 

Hüdai Oralı 
Eme'rji ve Tabiî 

Kaynakılar Bakanı 

Edirne Milletvekili Fahir Gdritlioğlu'nun, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığmea İtal
ya 'dan ithal edilmiş olan 12 000 ton gaz yağı 
hakkındaki, yazılı «soru önergesi dolayısiyle 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı cevabı. 

Soru 1. Gazlan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı ne sıfatla nasıl ve niçin ithal etmiştir? 
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Cevap 1. Türkiye Petrolleri A. O. 6327, 

6433 sayılı kanunlara müsteniden ve bu kanun
lar dle esas mukavele ve hususi hukuk hüküm
lerine göre idare edilmek üzere .kurulmuş bulu
nan bir anonim ortaklıktır. 

Türkiye Petrolleri A. O. 'nın kuruluşu hak
kındaki 6327 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince; 

Petrol Kanunu hükümleri dâhilinde Türki
ye'de petrol ameliyelerini ve icabında petrol ve 
petrol mahsullerinin alım, satım ve tevziini yap
mak, 

Faaliyet mevzuuna dâhil işler için her türlü 
ticari muamelelere girişmek, 

6327 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğin
ce tanzim edilen ve Bakanlar Kurulunca tasdik: 
olunan esas mukavelenamenin 4 ncü maddesinin 
(<b) fıkrası mucibince; 

Kendi istihsalinden veya başkalarından al
dığı petrol ve petrol mahsullerini depolamak, 
nakletmek, satmak ve tevzi eylemek, gibi hu
suslar, Türkiye Petrolleri A. O. 'nın iştigal mev-
zuundan bir kısmını teşkil etmektedir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 3 ncü madde
sinin 2 nci bendinde ise petrol mahsullerinin ta
rifi yapılmakta olup, bu tarife göre gaz yağı 
da bir petrol mahsulü olarak kabul edilmekte
dir. 

Hal böyle olunca, petrol mahsullerinin alım, 
satım ve tevziini yapmak ve başkalarından al
dığı petrol mahsullerini satmak yetkisine haiz 
bulunan Türkiye Petrolleri A. O.'nın gaz yağı 
ithal etmesine ve ,bunu satmasına kendi kuruluş 
Kanununda ve esas mukavelenamesinde mâni 
her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

M'ömıllûkötiım'i'zıin 1963 yıllı aikar yakıt ihtiiya-
cınm tesbiti amaciyle Ticaret Bakanlığında 
Moibil Oil, BP, Shell, Petrol Ofisi gibi akarya
kıt tevzii şirketlerinin ve rafineri şirketlerinin 
iştirakleri ile yapılmış olan 1 . 2 . 1963 tarihli 
toplantıda ; 

Mersin Rafinerisinin 1963 yılı gaz yağı üre
tim miktarını 240 000 ton, ÎPRAŞ Rafinerisinin 
106 000 ton, Batman Rafinerisinin ise 17 000 
ton 'olarak bildirmeleri ve 1963 yılı tüketiminin 
de 437 000 ton olarak hesaplanması üzerine 
akar yakıt tevzii şirketleri, aradaki 70 000 ton
luk farkdan Mart - Haziran ayları ihtiyacı olan 
40 000 ton gaz yağının derhal ithali için gerek-
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li tahsisin yapılmasını ve gaz yağının metrik 
tonu başına da CİF 37,09 dglârlık fiyat talebet-
ınişlerdir. Bu husus 1 . 2 . 1963 tarihinde tu
tulmuş bulunan Protokol ile tesbit edilmişti!'. 

Türkiye Petrolleri A. O. Genel. Müdürlüğü
nün iştiraki i teşebbüslerinden olan İstanbul .Pet
rol Rafinerisi A. Ş. (İPRAŞ) tarafından, İngil
tere'de Lambert Bendall Limited, İtalya'da I)o-
menica Gauıı'bini ve diğer ihracatçı firmalardan 
ithal edilecc'k gaz yağı için fiyat teklifleri isten
miş, bu firmalardan Domenico Gamlımı firması 
en ucuz ve münasip fiyat olarak gaz yağının met
rik tonunu FOB 25 dolar teklif etmiştir. Alı
nan bu teklif üzerine İPRAŞ'm gaz yağı ithal 
edebilme yetkisinin bulunup bulunmadığı husu
su üzerinde durulmuş ve nitekim İPRAŞ Ge
nel Müdürlüğünün gaz yağı ithal edebilmesi ise; 
Esas mukavelenamesi hükümlerine göre umumi 
heyetin Petrol Ofise gaz yağının metrik tonunu 
CİF 37 dolar fiyatla satmak istiyen Caltex 
•Şirketi temsilcileri de bulunduğu cihetle, bu 
konuda gerekli muvafakat kararının alınması 
imkânsız görüldüğünden, yukarıda da bir nebze 
1emas edildiği üzere gaz yağı ithalinin 6327 sayı
lı Kanunla kurulmuş bulunan gerek bu kanım ve 
gerekse esas mukavelesinde bu işi yapmaya salâ
hiyet verilmiş olan Türkiye Petrolleri A. Ortak-
lığmca yapılması daha uygun görülmüştür. 

Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğün
ce 12 000 ton gaz yazının ithal edilmesine karar 
verilmesi üzerine Ticaret Bakanlığına gönderilen 
4 . 3 . 1963 tarihli ve 5122 sayılı yazı ile; yurdu
muzda mevcut rafineri tesislerinin imal edemedi
ği petrol ürünleri ihtiyacının Hazineye en 
az döviz yükü tahmil edecek şekilde 
karşılanması amacını gerçekleştirmek için 
girişilen temaslar neticesinde, akar yakıt tevzi ve 
rafineri şirketlerinin iştiraki ile Bakanlıkta yapı
lan 1. . 2 . 1963 tarihli toplantıda, akar yakıt 
tevzi şirketlerinden Mobil Oil, Bp ve Shell'in 
metrik tonunun teslim fiyatını CİF 37.09 dolar 
olarak talebettikleri gaz yağının, FOB 25 dolar
dan ve ayrıca 2 dolarlık navlun ücreti ile temin 
edilmesi imkânının sağlandığı ve bu konuda katı 
ve nihai teklif alındığı ve 10 000 - 12 000 ton 
gaz yağının ithaline müsaade edildiği takdirde 
Hazineye 120 000 dolarlık döviz sağlanacağı ci
hetle, gerekli ithal permisinin verilmesi hususu 
Bakanlık tensiplerine arz edilmiştir. • 
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i Ticaret Bakanlığınca ithaline müsaade edilmiş 

bulunan 12 000 ton gaz yağı için, metrik tonu 
FOB 25 dolar, CİF 26.77 dolardan olmak üze
re 2 905 615,80 T. L. sı karılığı olarak ceman 
CİF 321 240 dolar tahsis edilmiş ve ortaklık Sa
tmalına Komisyonunun ve Müdürler Kurulunun 
tensip kararları üzerine 1.2 000 ton gaz yağının 
2 905 615,80 T. L. sı karşılığı CİF 321 240 dola
ra Domenico Canibini Firmasından mubayaası ka
rarlaştırılmıştır. 

12 000 ton gaz yağının İtalya'dan ithal edil
mesine mütedair Ticaret Bakanlığından gerekli 
müsaadenin alınmış olması üzerine, Türkiye; Pet
rolleri A. O. Genel Müdürlüğünün Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğüne gönderdiği 4 . 4 . 1963 ta
rihli ve 7847 sayılı, 9 . 4 . 1963 tarihli ve 8140 
sayılı yazılar ile; 12 000 ton gaz yağının bilcüm
le Gümrük ve İthal Vergisi ile bilcümle hare 
ve resimlerin ofisçe ödenmesi kaydiyle Derince'-
de (gemide) teslim fiyatı ton basma 327,97 lira
dan satabileceği bildirilmiş ve Petrol Ofisçe 
bu hususların kabul edilmesi üzerine satış akdi 
tekevvün etmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlü
ğünce İtalya'dan ithal edilen 12 000 ton gaz ya
ğını havi Giacinta Fassio tankeri 12 . 4 . 1963 
günü saat 13,20 de Petrol Ofisin Derince İske
lesine yanaşmış ve malın tahliyesine başlanmadan 
evvel Petrol Ofisi İzmit Bölgesi Müdürlüğünce 
alman numune lâboratuvar tahliline tabi. tutula-

. rak İpraş Şartnamesine uygun bulunması ve dok
tor testinin negatif olarak tesbit edilmiş olması 
üzerine, hortum bağlanarak 11 997 007 Kg. gaz 
yağı teslim alınarak Petrol Ofisin 9, 13, 15 nu
maralı tanklarına, tahliye edilmiş ve girişi yapı
larak gemi kaptanına da şartnameye uygun tesel
lüm yapıldığına mütedair tesellüm ilmühaberi ve
rilmek suretiyle geminin ilişiği kesilmiştir. 

Petrol Ofisi. İzmit Bölgesi Derince Lâborat li
varında 15 . 4 . 1963 tarihinde yapılan testlerde 
de gaz yağının aranılan vasıfları haiz olduğu tes
bit edilerek durum 15 . 4 . 1963 tarih ve 44 sa
yılı gaz analiz raporunda da belirtilmiştir. 

Şurasını da belirtmek gerekir ki: 
Ticaret Bakanlığınca T. P. A. O.'na ithal iz

ni verilmesinden önce akar yakıt tevzi şirketleri
ne gaz yağının metrik tonunu CİF 26,77 dolar 
fiyatla ithalât yapmaları teklif edilmiş ise de; bu 
teklifi kabule şayan görmiyerek reddetmişlerdir, 
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Diğer taraftan Caltex Şirketi de, Petrol Ofi

sinin Batman ve îpraş Rafinerilerinden karşılan-
mıyan akar yakıt ihtiyaçlarını Petrol Ofisi ile ara
larında 1952 yılında imzalanmış olup 1977 yılı
na kadar uzatıldığını ileri sürdüğü mukavele hü
kümleri gereğince gaz yağı ihtiyacının kendisin
den temin edilmesi gerektiği tezini ileri sürmüş
tür. 

12 000 ton gaz yağının ithalâtı fiilen yapılıp 
lâboratuvar tecrübeleri tekemmül ettirildikten 
sonra âcil ihtiyaç dolayısiyle 575 tonu hemen pi
yasaya arz edilmiş, İzmit ve Yalova acentalarm-
dan şikâyetler gelmesi sebebiyle bu konuda Pet
rol Ofisinden 18 . 4 . 1964 tarihli bir işar vâki 
olmuş ve gaz yağının bütün diğer vasıfları aranı
lanlardan daha iyi olduğu halde kokusunun tes-
biti için yapılan doktor testinin lâboratuvar ana
lizinde negatif çıkmasına mukabil pozitif olduğu 
ileri sürülmüştür. Gaz yağının içinde bulunan 
organik kükürt birleşiklerinden izalesi için Petrol 
Ofisi îpraş ile temasa geçerek müteamel proses
lerden birinin uygulanmasını istemiştir. 12 000 
ton gaz yağının içinde bulunan organik kükürt 
birleşiklerinin Îpraş Rafinerisinde tasfiyesi için 
temizleme ücreti, navlun bedeli, tasfiye firesine 
ait gümrük resmi ile % 2 tasfiye firesi bedeli 
karşılığı olarak 458 498,06 T. L. lık bir masraf 
yapılmış olmasına rağmen, İtalya'dan ithal edi
len 11 997 007 Kg. gaz yağının tamamının satı
şa arz edilmesiyle Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
231 202,17 TL. lık kâr sağlamıştır. 

Bu konuda bilhassa belirtilmesi gereken bir 
husus da; Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdür
lüğü gaz yağının metrik tonunu, akar yakıt tevzi 
şirket ve müesseselerinden bulunan Mobil Oil, 
Bp. ve Shelliri teklif ettikleri CİF 37.09 dolar 
yerine, 10,32 dolar daha ucuz olarak CİP 26.77 
dolardan ithal etmek suretiyle 123 809,11 dolar
lık döviz tasarrufunun sağlandığı, 11 997 007 
Kg. lık gaz yağının ithal edilmesi üzerine Mart -
Haziran aylarında ithal edilmesi Ticaret Bakan
lığında yapılan 1 . 2 . 1963 tarihli toplantıda 
tesbit ve kararlaştırılmış bulunan 40 000 ton 
gaz yağı - Ticaret Bakanlığında yapılan toplan
tılar neticesi tanzim edilen 2 . 4 . 1963, 2.5.1963 
tarihli proktollerde tesbit edildiği gibi - ithal 
edilmiyerek memleketimizin yerli istihsal kaynak
larından ve stoklarından karşılanması yoluna gi
dilmesi suretiyle de takriben 1 500 000 dolarlık 
dövizin dışarı gitmesi önlenil mistir. 
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I Sual : 2. Fena vasıflı gaz ithali sebepleriyle 

Türkiye Petrolleri A. O. na bir zarar doğmuş 
mudur? Miktarı ne kadardır? 

Cevap: 2, Türkiye Petrolleri A. O. 11 997 007 
Kg. gaz yağının ithali için 2 957 388,30 T. L. lık 
bedel ödemiştir. Bu gaz yağının metrik tonunu 
327,97 T. L. smdan ceman 3 934 658,39 T. L. sı
na Petrol Ofise satmak suretiyle Türkiye Petrol
leri A. O. nın safi kârı 3 934 658,39 T. L. 
— 2 957 388,30 = 977 270,09 T. L. sına baliğ 
olmaktadır ki, 11 997 007 Kg. gaz yağının ithal 
edilmesi sebebiyle Türkiye Petrolleri A. O. zarar 

I değil kâr etmiştir. 

Sual : 3. Fena vasıflı gazların Îpraş Rafi
nerisinde tasfiyeye tabi tutulduğu doğru mudur? 

Cevap : 3. Yukarıda da belirtildiği üzere 
İtalya'dan ithal edilen 11 997 007 Kg. gaz yağın
dan alınan ilk numunenin Petrol Ofisi İzmit Böl
ge Müdürlüğü lâboratuvarında yapılan analizi 
neticesinde doktor testinin negatif çıkması ve Îp
raş Şartnamesine uygun olduğunun tesbit edilme
si üzerine Petrol Ofisi İzmit Bölge Müdürlüğü
nün 9, 13, 15 numaralı tanklarına tahliye edi
lerek teslim olunmuş ve kayıtlara intikal ettirilmiş 
bulunan bu gaz yağından âcil ihtiyaç dolayısiyle 
575 tonu hemen piyasaya arz edilmiştir. İzmit ve 
Yalova'dan şikâyetler gelmesi üzerine yeniden 
bölge lâboratu varında tahlile tabi tutulan gaz 
yağının doktor testi bu kere pozitif olarak tesbit 
edilmiştir. İthal edilen bu gaz yağının doktor tes
tinin pozitif olarak tesbit edilmesi üzerine içinde 
bulunan organik kükürt birleşikleri Îpraş Rafine
risinde tasfiyeye tabi tutulmuştur. Gaz yağının 
içinde bulunan organik kükürt birleşiklerinin 
îpraş Rafinerisinde tasfiyesi için temizleme üc
reti, navlun bedeli, tasfiye firesine ait gümrük 
resmi ve % 2 tasfiye firesine ait mal bedeli kar
şılığı olarak 458 498,60 T. L. lık bir masraf ya
pılmıştır. 

Bu izahattan anlaşılacağı üzere İtalya'dan it
hal edilen 11 997 007 Kg. gaz yağının Îpraş 
Rafinerisinde tasfiyeye tabi tutulduğu doğru
dur. 

Diğer taraftan, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
ve Bakanlığımız müfettişlerince ayrı ayrı yapılan 
tahkikat sonunda tanzim olunan raporlarda ital
ya'dan ithal edilen gaz yağının doktor testinin 
pozitif olarak tesbit edilmesi gerekirken negatif. 

I 
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olarak tesbit edilmesinin Petrol Ofisi İzmit Böl
ge Müdürlüğü Kimyageri Selçuk özünal'm yan
lış tahlilinden ileri geldiği anlaşılmış ve evsafı bo
zuk gaz yağının Ipraş Rafinerisinde ıslahı için 
yapılan navlun, sigorta, tasfiye v. s. masraflarının 
bir kısmını T. P. A. O. nm takabbül etmesi ha
sebiyle, mezkûr Şirkete rücu edilmesi bu mümkün 
olmadığı takdirde adı geçen Kimyagerden tahsili 
yoluna gidilmesi teklif edilmiş bulunmaktadr. 

Sual: 4. T. P. A. O. yönünden bir vazife su
iistimali var mıdır? 

Cevap: 4. italya'dan Domenico Gambini Fir
masından ithal edilen 11 997 007 Kg. gaz yağı 
dolayısiyle Türkiye Petrolleri A.' O. bakımından 
her hangi bir vazife suiistimali mevzuubahsolma-
yıp, yurt ekonomisine döviz kazandıran bir hiz
met olarak kabul edilebilir. 

2, — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Burhan Alpsar ve Hafize Kopkop'un Çankı
rı'nın Tepe Alagöz köyünde bulunan arazilerden 
tasarruflarını cebren menetmeğe kalkanlar ve 
mallarını yağma edenler hakkında ne gibi adlî 
takibat yapıldığına dair soru önergesi ve Ada
let Bakanı Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı 
(7/468) ' ':' İ j f " 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Adalet Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

19 . 3 . 1964 
Fahir Giritlioğlu 

Edirne Milletvekili 

Ekli olarak sunduğum iki takipsizlik kara
rının konusunu teşkil eden olay; Çankırı mer
kez kazasının Tepe Alagöz köyü hudutları içe
risinde Çevrik mevkiindeki bir arazinin tasarruf 
nizasiyle ilgilidir. Bahis konusu arazinin geniş
liği vasati bin dönüm ebadında olup tapunun 

23 . 2 . 1962 tarih ve 4 numarasında Burhan Ca
hit Alpsar ile Hafize Kopkop uhdelerine müsec-
celdir. 

Malikler : 1959 tarihine kadar kendileri 
müstakillen ekmekte oldukları ODU yeri 1959 ta
rihinden itibaren ortakçılık usulü ile yani ya
rıcı sistemi ile aynı köyden muayyen kimseler 
eliyle, ektirmeye devam etmişlerdir. 

Nisan 1963 tarihinden itibaren ortakçılar ve 
köyden bâzı kimseler muhtar ve azaların teşvik-

13 . 11 . 1964 O : 1 
leri ile malikleri tasarruflarmdaıı menettiraıeyi 
kararlaştırarak bahis konusu malikleri, arazile
rine sokmamışlardır. Bu arazileri bilfiil ken
dileri kullanmaya başlamışlardır. Bununla da 
yetinmiyerek malikleri devamlı tehdit altında 
köye ve hattâ köydeki evlerine dahi, sokmamış
lardır. Biçer döğer gibi, ziraat aletleri kullan
maktan menettikten başka bunları tahribetmiş-
ler, ayrıca ambar, garajdaki 3 500 .kilo fenni 
gübre ile 8 - 10 ton arasındaki hububatı gas-
betmişler, evin kapısını kırarak içindeki eşyayı 
aynı şekilde gasbetımişlerdir. 

Vaka; İçişleri Bakanlığının tahkikatı ile 
de, sabittir. Olay ile ilgili olarak vilâyet maka
mına çeşitli müracaatlar vardır. Bu olayın öner
gem tarihine kadar devam etmekte olduğu dahi, 
içişleri Bakanlığı ile yaptığım temastan anla
mış bulunmaktayım. 

Çeşitli yönden suç. mahiyetinde tezahür eden 
mevzuubahis olay, Çankırı Savcılığına ilgililer 
tarafından intikal ettirildiğinde, neticede, ekli
ce takdim ettiğim takipsizlik kararı verilmiştir. 

Bu konu ile ilgili bulunan sorularımı arz edi
yorum : 

1. Açık bir suç mahiyetinde gözüken vaka
nın failleri bulunamadığına ve 'müştekilerin id
dia ettikleri kimseler hakkında takipsizlik ka
rarı verildiğine göre adalet makamları, vakayı 
yokmu f arzetmektedirler. ? 

Vakanın mevcudiyeti idari tahkikat evrakı 
ile sabit bulunduğuna ve halen mal sahipleri 
mülkiyet haklarını tehdit ve cebir suretiyle kul
lanmaktan menetmiş durumda olmalarına ve 
mezkûr araziler, halen mütecavizler tarafından 
bizzat kullanılmakta olduğuna göre: 

Faillerin tesbiti bu derece kolay ve mümkün 
görülmemekte midir? Tahkikatla görevli adlî 
makamların !bu konuda kusurlu durumları var-
mıdır? 

2. Çankırı Savcılığı 4 . 7 . 1963 tarih ve 
637 sayılı talimat yazısiyle iskilip Savcılığından 
italikler vekili müşteki ismail Alpsar'dan yeni 
deliller sormak lüzumunu hissettiği ve 'muştaki 
ismail Alpsar dahi bu delilleri yani yeni şahit 
isimlerini bildirdiği halde, ve iş bu talimatın 
cevabı iskilip C. Savcılığından 16 . 7 . 1963 ta
rihinde 14 sayı ile, Çankırı C. Savcılığına iade 
edildiği halde; iş bu yeni delillerin tahkikine 
tevessül etmeksizin, yani yeni gösterilen şahitlerin 

286 — 
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dinlenilmesinden sebepsiz olarak vazgeçilerek, 
bahis konusu 23 . 8 . 1963 tarihli takipsizlik ka
rarının verilmesinde; açık bir ihmal veya ada
let 'makamlarının ilgisizliği görülmekte imidir? 

T. C. 
Çankırı C. Savcılığı 
Hz. No. : 1963/630 
Ka. No. : 1963/268 
Davacı : K. H. 

KARAR 

Müşteki : Burhan Cahit Alpsar, İskilip'in 
Mutatlar mahallesinden. 

Sanık • 1. Dursun Doğan, Alioğlu 1934 
doğumlu Çankırı'nın Tepe Ala göz 
köyünden. ^::^:;'- 4 
2. Bayra4fr^||i A 

aynı köyden, 
3. Ali Gargı, 
köyden. 
4. Hüseyin Yavuz, 
aynı köyden. 
5. Bekir Duran, Mehmetoğlu 
aynı köyden. 

Suç : Hırsızlık, tehdit. 
Suç Ta. : 24 . 4 . 1963 

Hazırlık tahkikatı evrakı incelendi; 
Müşteki, sanıkların kendisini tehdidedip ta

pulu yerini ektirmedikleri gibi ambarını delerek 
buğday çaldıklarını iddia etmişsede; sanıkların 
müsnet suçları işledikleri hakkında görgüye 
müstenit bir delil elde edilemediğinden, sanık
lar hakkında C. M. U. Kanununun 163/2-164 
ncü 'maddeleri gereğince itirazı kabil olmaik 
üzere takibata mahal olmadığına karar verildi. 

30 . 5 . 1963 
Kemalettin Alikâşifoğlu 

13225 
Çankırı C. Savcı Y. 

KARAR 

Hz. No. : 1963/637 
Ka. No.. : 1963/450 
Davacı : K. H. 
Müşteki : İsmail Alpsar, ömeroğlu 1324 do

ğumlu, İskilip Kazasının Mutatlar mahallesin
den, 

13 . 11 .1964 O : 1 
Maznun : 

1. Ali Osman Durmuş Tepe Alagöz köyünden 
2. Ali Duran » » 
3. Dursun Doğan, » » 
4. Bayram Yıldız, » » 
5. Hüseyin Yavuz, » » 
6. Ali Gargı, » » 
7. Mustafa Yılmaz, » » 
8. Nazmi İpek,. » » 
9. Hüseyin Ekizceli » » 

10. Salih Sakar, » » 
11. Ahmet Koç, » » 
12. Salim Yavuz, » » 
13. İbrahim Şeker » » 
14. Bekir Buran, y> » 
15. Mehmet Koç » > 

>Suç '•>. Silâhlı olarak ve 10 kişiden fazla şa
hıslar tarafından cebir, şiddet kullanarak şahsın 

\" emlâk ve arazisinden istifadesine mâni olmak, 
tehdidetmek. 

Suç ta.. : 1962 Mayıs ayı içinde 
Hazırlık tahkikatı evrakı incelendi; Müşteki 

Tepe Alagöz köyündeki tarlaya şahitlerle birlik
te keşif için gitmekte iken Tepe Alagöz köyü 
halkı tarafından önüne geçilerek bu tarlaya git
mesine mâni olunduğu bir vakıa ise de uiüsnet 
,bu suçun biKmaznunlav ^raf ından işlendiği hu
susunda dâva açmaya ySiev delil elde edilemedi
ğinden maznunlar hakkında C. M. U Kanunu
nun 163/2 -164 ncü maddeleri gereğince takiba
ta mahal olmadığına, .mütekinin tapulu arazisi 
oluduğunu iddia ettiği ve bu yere bir haksız teca
vüz ve müdahale •vaka ise aidolduğu Hukuk 
Mahkemesine dâva açmakta muhtariyetine, iti
razı kabil olmak üzere karar verildi. 

23 . 8 . H963 
4 Mustafa Işıklı 

11149 
Çankırı C. Savcı Y. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 25 . 6 . 1964 

Ceza İşleri G. Müdürlüğü 
Sayı : 16291 

Konu : Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu'nun yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 1 . 4 . 1964 gün ve 
7/468-8585/47603 sayılı yazılarına : 
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Edirne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğva'-

nurı 19 . 3 . 1964 tarihli yazılı sorularında belirti
len hususlarla ilgili incelemeye devanı edilmekte 
olup, yapılan işlemler sonuçlandığında önerge
nin derhal cevaplandırılacağını arz ederim. 

Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 3 . 11 . 1964 

Ceza İşleri G. Müdürlüğü 
Sayı : 26877 

Konu : Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu'nun yazılı soru önergesi
nin cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 1 . 4 . 1964 gün ve 
7/468-8585/47603 sayılı yazılarına : 

Edirne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğlu 
tarafından Yüksek Başkanlıklarına hitaben sunu
lan 19 . 3 . 1964 günlü soru önergesinde : 

«Ekli olarak sunduğum iki takipsizlik kararı
nın konusunu teşkil eden olay; Çankırı merkez 
kazasının Tepealagöz köyü hudutları içerisinde 
Çevrik mevkiindeki bir arazinin tasarruf niza sı 
ile ilgilidir. Bahis konusu arazinin genişliği va
sati bin dönüm ebadında olup tapunun 23.2.1962 
tarih ve 4 numarasında Burhan Cahit Alpsar ile 
Hafize Kopkop uhdelerine müseeceldir. 

Malikler : 1959 tarihine kadar kendileri müs
takil en ekmekte oldukları bu yeri 1959 tarihinden 
itibaren ortakçılık usulü ile yani yarıcı sistemi 
ile aynı köyden muayyen kimseler eliyle ektirme
ye devam etmişlerdir. 

Nisan 1963 tarihinden itibaren ortakçılar ve 
köyden bâzı kimseler muhtar ve azaların tesviklc-
riyle mâlikleri tasarruflarından men ettirmeyi 
kararlaştırarak bahis konusu mâlikleri arazilerine 
sokmamışlardır. Bu arazileri bilfiil kendileri 
kullanmaya başlamışlardır. Bununla da yetin-
miyerek mâlikleri devamlı tehdit altında köye 
ve hattâ köydeki evlerine dahi sokmamışlardır. 
Biçer - döğer gibi, ziraat aletlerini kullanmaktan 
menettikten başka bunları tahribetmişler, ayrıca 
ambar garajdaki 3 500 kilo fennî gübre ile 8 - 3 0 
ton arasındaki hububatı gasbetm işler, evin kapısın 
kırarak içindeki eşyayı aynı şekilde gasbetmişler-
dh\ 
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Vaka; İçişleri Bakanlığının tahkikatı ile de 

sabittir. Olay ile ilgili olarak vilâyet makamına 
çeşitli müracaatler vardır. Bu olayın önergem 
tarihine kadar devam etmekte olduğu dahi İçiş

leri Bakanlığı ile yaptığım temasdan anlamış 
bulunmaktayım. 

Çeşitli yönden suç. mahiyetinde tezahür eden 
mevzuubahis olay, Çankırı savcılığına ilgililer 
tararından intikâl ettirildiğinde, neticede eklice 
takdim ettiğim takipsizlik kararı verilmiştir. 

Bu konu ile ilgili bulunan sorularımı arz 
ediyorum : 

1. Açık bir suç mahiyetinde gözüken vaka
nın failleri bulunamadığına ve müştekilerin id
dia ettikleri kimseler hakkında takipsizlik kararı 
verildiğine göre Adalet makamları, vakayı yoknıu 
farz etmektedirler. 

Vakıanın mevcudiyeti idari tahkikat evrakı 
ile sabit bulunduğuna ve halen mal sahipleri mül
kiyet haklarını tehdit ve cebir suretiyle kullan
maktan men edilmiş durumda olmalarına ve mez
kûr araziler halen mütecavizler tarafından bizzat 
kullanılmakta olduğuna göre : 

Failleri tesbiti bu derece kolay ve mümkün 
görülmcmcktcmidir? 

Tahkikatla görevli adlî makamların bu konu
da kusurlu durumları var mıdır? 

2. Çankırı savcılığı 4 . 7 . 1963 tarih ve 
637 sayılı talimat yazısiyle İskilip Savcılığından 
mâlikler vekili müşteki İsmail Alpsar dan yeni 
deliller sormak lüzumunu hissettiği ve müşteki 
İsmail Alpsar dahi bu delilleri yani yeni şahit 
isimlerini bildirdiği halde ve işbu talimatın ceva
bı İskilip C. Savcılığından 16 . 7 . 1963 tarihinde 
14 sayı ile Çankırı C. Savcılığına iade edildiği 
halde, işbu yemi delillerin tahkikine tevessül et
meksizin, yani yeni gösterilen şahitlerin dinle
nilmesinden sebepsiz olarak vazgeçilerek, bahis 
konusu 23 . 8 . 1963 tarihli takipsizlik kararının 
verilmesinde; açık bir ihmal veya adalet makam
larının ilgisizliği görükmekto midir?» denilmek
te ve sorunun Bakanlığınızca yazıl olarak cevap
landırılması ta.lcbedilmekt.edir. 

Edirne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğlu'
nun soru önergesinde bahis konusu ettiği olaylar
la ilgili tahkikat evrakı Çankırı Cumhuriyet Sav
cılığından celbedilerek, Bakanlığımızca tetkik 
olun muş ve; 

1. 23 . 8 . 1963 gün, 963/637-450 sayılı ta
kipsizlik kararını muhtevi tahkikat evrakında : 

http://ta.lcbedilmekt.edir
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I - 16 . 7 . 1963 tarihli! istinabe zaptında, 

müşteki tarafından yemi delil olarak; Osman 
Atalay, ötaıor Atalay, Talâlt Karakaya ve Ha-
ılıil Karaıbek gösterilip, ve .gerektiğinde başkaca 
>şaıhit> de irae edileceği bildirildiği halde, ika-
ıime edilen bu yeni deliller toplanmadan, evvelce 
tevsiine lüzum görülün tahkikatın ıbu yönden 
noksan bırakıldığı; 

I I - Olayın görgü şahitleri Salih. Kek-
liıkçi, Mehmet Keklikçi, Kâmil Alemdar, Ah
met Küllük, ö'mı&ıı Atalay, Hasan Atalay, 
Abdulllaih Durmuş ve Hüseyin Yıldız, jandar
ma 'karakol komultanı tarafından alman ifa
delerinde : Samiıklaırın, ellerinde taş ve sopalar 
olduğu halde, mağdurun yolunu kesip ona hü-
•cum etmek suretiyle, arazisinden istifadesine 
•mâni olduklarını ve içlerinde silâfh: atanın da 
bulunduğunu beyan etımelerine rağmen, hu 
ihususllamn dikkate alınmıyarak, delil yoklu
ğundan bahisle takipsizlik kararı verildiği, 
vâki itiraızın da Kastamonu Ağır Ceza Mahke-ı 
mesi Başkanlığınca reddedildiği anlaışılımıtş ve 
mezkûr kararda isabet görülmediğinden, 
C. M. U. K. nun 343 mcü maddeci gereğince bo
zulmasının istenilmesi, Cumjhuriyet Başsavcılı
ğından tâleiholunmuşltur. 

Cumhuriyet Başsavc ılgımım ihbarıl üzerine, 
tahkikat evrakı Yaırgıtay Dördüncü Ceza Dai
resince tetkik edilerek, 22 . 6 . 1964 gün ve 
2634/2636 sayılı ilâmla «Şahit Salih Keklikçi, 
Mehmet! Keklikçi, Ahmet Küllük, Abdullah 
Durmulş, Hüseyin Yıldız ve Kâmil Alemdar'-
ııı, tecavüz ve tehdide mütedair beyanları ya
nında, bunlardan Salih ve Mehmeft Keklikçi 
dilekçede iadlaın yazılı sanıkların müştekinin 
arazisine tecavüz ettiklerimi, Hüseyin Yıldız 
(Hüseyin'in kardeşi Mustafa ve Bekçimin oğlu 
Adem Bayram'ı tanıdığını, 'kavgaya karışan-
laını şahsan tanıdığını fakat isimlerini bilme
diğini) Alh'melt Küllük (Mustafa Yılmaız'ı tamı-
muş bulunduğunu) bildinmiş 'Oİmıalıarına, şu su
retle dâva açıllmıalsıni mucip - haklı ve kâfi - se-
ıbeplerin mevcudiyetine göre, yazılı emre daya
nan ihbarnamedeki düşüncenin yerinde gö
rüldüğümden «bahisle» itiraz üzerine Kasta
monu Ağır Ceza; Mahkemesi Başkanlığıntca 
ittihaz olunan 2 . 10 . 1963 ^ünliü kararın, 
«C. M. U. K. nun 343 ncü maddesinin 3 ve so
nuncu fıı'kraları gereğince bozulmasına» ka
rar verilmiştir. 

13 . 11 .1964 O : 1 
Tahkikat evrakının mahallime iadesini mıü-

taakup; 
ı 
j ,a) Bıoızma ilâmı dairesinde işlemlerin ta-
; marnlanarak, hususiyle soru önengesinde, müşte-
: kilerin arazisine vâki tecavüzün halen devam et-
; inekte bulunduğu ididaısı da, ihlbar mıahiyetin-
| de telâkki edilip, ibu yönden de ıgerekli tahki-
j kait yapıldıktan .sonra, neticede; 19 . 9 . 1964 
j .gün ve 964/9187 - 202 - 637 sayılı iddianame ila 

Dursun Doğan ve 14 suıg arkadaşı hakkında 
T. C. K. nun 515/2, 522 ve 80 nci maddeleri 
uyaranca Çankırı Asliye Ceza Mahkemesine 
kamu dâvası açıldığı; 

h); Aynıca, 24 . 5 . 1963 tarihinde yapılan 
hukuk keşfi sırasında, kanunlara alenen söv-
ımıekten sanık Miehınnet Ali Çevik ile Arif Çe
vik müşteki Hilmi Kopkıop ile Ali Alpsar'a 
kavgada korkutmak makısadiyle silâh boşalt
mak ve 6136 sayılı Kanuna muhalif olarak rulh-< 
satsuz silâh taşımak! suçlarından da Muısitafa 
Eıkizoeli, Mustafa Sakar, Arif Çevik ve Meh-
mıet Ali Çevik haklarında 17 •. 10 . 1963 ıgün 
ve 963/1093 - 610 sayılı iddianame ile aynı yer 
asliye ceza mahkemesine kamu dâvası ikame 
edildiği; 

c) Bundan baışka 30 . 5 . 1963 gün ve 
963/330 - 268 sayılı takipsizlik kararım muh
tevi tahkikat evrakının yeniden ele alınarak; 
•müştekinin dinlendiği ve irae edilen yeni de
lillerin de toplanıp, evvelce şikâyet konusu 
yapılımıyan, ancak önergede ifada edilmesi se
bebiyle, tahkikat mevzuu edilen; fennî gübre 
ve ziraat aletlerinin imhası ile gasp iddiala
rının incelenip, neticede : Hırsızlık, izrar ve 
gasp suçlarından dolayı/ Dunsun Doğan, Bay
ram Yıldız, Ali Karığı, Hüseyin Yavuz ve Be
kir Duran haklarında 28 . 9 . 1964 gün ve 
984/1031 - 630 sayılı talepname ile Çankırı SOT-
-gm Hâkimliğine kamu 'dâvası açıldığı; 

Çankırı Cumhuriytet Savcılığının 29 . 9 .1964 
•göm ve 315 sayılı yazısiyle ilişiklerinin tetki
kinden anlaşılmış; diğer taraftan yukarda ifa
de edildiği üzere, delillerin takdir edilip kıy-
ımetlendirılmıesinin yetkili mahkemeye ait (bu
lunduğu düşünül'meksizin ve dâva açılmasına 
yeter 'delil mıevcudolduğu halde, noksan tahki
kata müsteniden ve evvelce tahkikatın tev
siine lüzum ıgörüliniıesine rağmen bu ciheti ük-
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mxal: eteneden takipsizlik karara ittihaz eden 
ilgili C Savcı Yardıımıcısı hakkında da keyfi
yet tahkiki müstelıziın m-alhiyetlte gö^ilmüş ve 
Hâkimler Kanunutnıum 105 nıei maddesi hüikımü-
ne tevfikan, tahkik izni verilerek mütaakıp 
(kanuni ınu anı efelerini ifasına tevessül olun
muştur. 

Keyfiyetin önerge salhibime bMdirilımıesime 
delâlet buyurulmasıımı ara ederim.. 

Sedat ÇuımıraiLn 
Adalet ıBıaıkamı 

3. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Ki-
hçoğlu'nun, Ankara Belediye Başkanının, hangi 
banka ve \ müesseselerde, ne zamandan beri, 
vazifeli bulunduğuna dair ; \soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Orhan ̂ öztrak'm yazılı cevabı. 
(7/515) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlhğına 
Aşağıdaki ıhusulsların, İçişleri Bakanı tıara-

rfından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ* 
ietlerimizi sayıgı ile a;nz ve istirhamı ederim. 

Giresun Milletvekili 
ibrahimı Etem Kıilıçjoğlu 

1. Arıkara Belediye Başkamı Halil Sezai 
Enkuıt, hanıgi! banka ve müesseselerde mıe za-
ımıandan beri, ımuırakıp, i'daıre meclisi âzaısıı 
veıya başka bir vazife ille vazifeli buluınımıalkta-
dır? 

2. 1580 say ılı Belediye Kanunumda deği
şiklik yapılmasına dair 307 sayılı Kanunun 
5 nci ek maddesinin atıfta bulunduğu Millet
vekili 'Seçimi hakkındaki 25 . 5 . 1961 tarih 
've 306 sayılı Kanunum 17 nei maddesi ınuvaıûe-
ıhesinde, T. C. Merkez Bankası murakıplığı ile 
Belediye Başkanlığı vazifesi, aynı zamıanda bir 
şahısın uhdesinde bulunabilir mi? 

•3. Bakanlığımız ve Danıştay, 307 sayılı ve 
19 . 7 . 1963 kaıbul tarihli Kamunun 91 nıei mad
desi gereğince! Halil Se'Ziai Erlkuıt hakkımda 
-her hanıgi ıbir işlem yap'lmınş mildir? 

4. Yapmamış ilse BalkamlığmıızMi ilhmal ve
ya kastı var imidir? 

13 . 11.1964 0 : 1 
I T. C. 

İçişleri Balkanılığn 4 . 11 . 1964 
Mahallî İd. Gm. Md. 

Şb. Md. 2. D. Bs. Mua. 
621 - 302 - 6/18814 

Konu : 1. Etem Kılıçıoğlu'mum 
yaızib soru ömerıgeisi' hakkında'. 

I Millet Meşelisi Başkanlığıma 
JıJigi : 24 „ 6 . 1964 tarihli v,e Geneli Sekre

terlik Kamnnla.r MüdıMüğü 7/515 - 9079/51458 
I (sayılı yazı. 

Anlkara Belediye Başkanımın ihanlgi banika 
I ve müesseselerde, ne »annandan beri vazifeli 

bulunduğuna dair Giresun Milletvekili İbraHıim 
Eteni Kılııç'oğikı taraflından verilen soru ömer-

I ıgesi üzerine :yapitni"ilam inıeeleme neticesinde : 
I 1. Ankara Belediye Başkanınım T. C. Mer

kez- Bankasının 30 . 4 . 1963 tarlhinidö top
lanan Genel Kurulunun hususi (sermayeyi' tem
sil edeni (D) grupu adıma, bu çeşit banika or-

I taklan temsilcileri tarafından murakıp Seçil
diği ve uMesinde başkaca idaıre meclisi ülye-
iliği buuilnmadığı, 

j 2. T. C. Meırlkez B,anlkası, 1715 Sayılı Ka-
I nunla kuıruUmuş bir anonim şirkettir, İktisadi 
I Devleti Teşekkülleri ila >möeısseseleri ve işti-
I raıkler hakkındaki 12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 
I sayılı Kanunun 34 neü maddesinde T.. C. Mer-
I ke;z Baınlkası, bu kanun hükümlerinle tabi 
I değildir, denildiğine göre, Merkez Bankası 
I Ibir İktisadi Dcıvlefo Teşekkülü 'olmadığı içim 
I mu/rakıplarım memur ve biızımetli olarak tel'âk-
I kişi mümkün görıiiiKmediğinden belediye baş-
I kanlığı! ile bu vaızifeınin aynı şalisi ulhdesinıde 
I bulunabileceği, 
I Belediye Kanununda (değişiklik yapaiıma&ma 
I dair olan 307 sayılı Kanunun 91 mcil maddesi 

«^Belediye Başkanlığıma seçilidükten slonra se
tçim yeterliğini kaybeden belediye başkanlıarı 
•İçişyUeri Bakanlığımın bildirisi üzerime Dattiaş-
tay tarafından bir ay içerisinde verileıeek 

I kararla başkanlıktan düşerleır» ıhükmümü İhti
va ettiğine ve Ankara Belediye Başkanı da ne 

I seçimden evvel nie de seçimden sıoanna belediye 
ibaışikamı 'olabilmek niteliğini kayibetımıediğine 

I ıgıöre, bu mıadde hükmünün de <aldi' geçen bele-
I diye başkanına tatbikine lüzum görüllmediği, 
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4. — Ankara Belediye Başkamı Halil Sezai 

Enkult haklkında Baıkanlığıımızca yapılacak her 
hangi bir işleım olmadığı anlaşılmuştur. 

Ara ederim. 
Oıftıam öztraik 

İçişleri Bakamı 

4. ı— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Et ve Balık Kurumunun Amerika'dan, Çcaç bin 
ton soya yağı getirdiğine üe bunları 'hangi sa-
7Kvyicilere tevzi ettiğine \dair soru [önergesi ve 
Maliye Balam Feridy Melen, Ticaret Bakanı 
Fennî îslimyeli ve \j3anayi Bakanı Muammer 
Erten'in yazılı cevapları. (7/540) 

Millet Meclisi »Başkanlığına 
Aşağıdaki sıoruımum Sayın, B,aşbalkan, Ma

liye, Ticaret ive. Sanayi Balkanlarımdan yazılı 
olanak cevaplandırılmasını saygılariımla ricaı 
ederitaı. 

(Burdur MiletiveJkilii 
Mehımıet. öızhey 

Balık Kurumıu Amerika'dan kaç (bin 
ton soya yağı <getitfmişltir? Bn yağları hanıgi 
sanayicilere tevzi etmiştir? Bunlardan bir 
iki firma mrüstelsna (Ünlıüıver, "Turan Yağ F>aibj 

•r ikası, Tariş Koperaıtifi gilbi) diğerlerinin ifrit 
yağlan margarin ve sabun1 imalinde kullamH 
mıadıklan ve piyasaya gizili ellerle sürimıelkte ol
dukları yapttıığnmıız teltlkikat neticesinde öğre-
nıihndştir. Bu 'bir vakıadır ve gazetelerde dahi1 

intişar etmiştir.. Balılk Kurumumdan kiliosunuı 
350 kuruştan tonlarla aldıkları bu soya yağ-
(laıının pijyasadalki! esnafa fatıurasız olarak ki
losunu 420 kuraşa satarak karalborsa yapmakta 
ve mnaızzam kârlar sağlamaktadırlar. Bu yağ-
•ları alari esnaf 'kâr ilâvesi ile 'halka çiçek yağı 
diye satnıalktadırlar. Bu gizli ve gay'rikanumi 
saltıışüar faturamız cereyan ettiği için alâkalıla
rın defterine intikal ettiriLmeımeikte ve hâsıl 
olan büyük kârlardan Gelir Vengilsi kaçakçı
lığı yapıl araik (maliyemizde mııazızaım zararlara 
'imânız kalmaJktadıırlar. 

Bundan franka ve en mühimimi bütün Trak
ya ve Bursa çiçek tohumu müstahsilinin soya 
yağlan rekabeti dolayısiyle idindeki çiçelk to
humlarına müsait! fiyalt bulamıamıası ve keza 
zeytin yağı müstahsilinin da 450 'kuruşa .mal et
tiği heş asit zeytini yağlarının hu sene ihra
cat imikânsuzlikları ve soya yağları! rekabeti 

13 .11.1964 O : 1 
yüzünden 385 kuruşa düşmesini ve frn ımüstah-
sılların mahvolmasını intaeelbmiştir. Binaen
aleyh Balak Kurumıu Müessesesi her ay bu sa
nayicilere verdiği soyaı yağı (miktarı kadar 
imalât yapılıp yapılmadığının neden kontrol! 
edilmediğini ve sahte hayalî faturalarla bu 
hesaplarım kapatıldığı söylmilmelktedir. Bu 
halin devamı memleketimiz yağcılığına ve 
ımüstalhsılına büyük bir darlbe teşkil ettiğinden 
hu dnruıma seıbeibiyet veren ve müsa/maha 
gösteren ilgililerim cezalandıniUması ve ibu ci
hetin soruşturularak gereken tedbirlerin alın-
ımasın» ve yazıyla cevaplandırılmasını' rica ede
rim. 

T. C. 
Maliye Balkanlığn 27 . 7 . 1964 

• Hazine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası iktisadi 
İşbirliği Teşkilâtı 

İrtibat ve Temsil Şubesi 
Sayı : 57100 -1 - 7327/32683 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Burdur Milletvekili Sayın Mehmet özibey 

tarafından Et - Balık Kurumunca Birleşik Anre-
rikadam ithal edilen nebati yağların mik
tarı. ve tevzii ile ilgili olaralk Baikamlığıma 
tevcih edilmiş olan yazılı soru önergesinin Tica
ret Bakanlığına tevcih edilmiş bulunması ve esa
sen meselenin ıgerefe iştigal konusu gerekse 
adı ıgeçen Kurumun bağh bulunduğu malkarnı 
şifahiyle Ticaret Bakalığına taallûku haselbiyle 
sorunun sadece mezkûr Bakanlıkça cevaplan
dırılmasının uygun olacağı mütalâa edilmekte
dir. 

Bdllgilerine a;rz olunur. 
Farid Melemı 

ıMaliye Bıakanı 
T. C. 

Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma Gn.Md. 

Şubo Remzi ve No. IV 6/9681 
6 . 11 . 1964 

Konu : Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in yazılı soru 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 7 . 1964 günlü ve 7/540-9214/52181 

sayılı yazınız. 
Et ve Balık Kurumunun, Amerika'dan kaç 
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bin ton soya yağ] getirdiğine ve bunları hangi 
sanayicilere tevzi ettiğine dair Burdur Milletve
kili Mehmet özbey'in yazılı sora önergesi ince
lenmişti r. 

I. — Kurumca, Amerika'dan ithal' olunan 
soya yağı miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Yıl Soya yağı cinsi Miktarı ton 

5 000 

51. 59<S 

25 307 

11)03 Tam rafine soya 
y;>ğı 

1963 Bir defa rafine 
soya yağı 

11)04 Tam rafine soya 
y;»ğı 

1964 Bir defa m fino 
soya yağı 9 500 

11. — Et ve Balık Kurumunca, aşağıda isim
leri yazılı firmalara margarin imali maksadiy-
le yağ »atışları yapılmıştır. 

Üııilcver - İş Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Eekor Yağ Ticaret Ltd. Şti. 

. Beccp Hal it Kademoğlıı ve Oğulları Koli. 
Şti. 

M. Zakir Buğdaycı ve oğullan Koli. Sİ i. 
Turyağ A. Şti. 
Taritj. 
Toroslar Ticaret Türk A. Şti. 
Ticaret İşletmeleri A. O, 
Yağcılık Kontuarı 
Erdoğan t) çbaşaran, 
Birleşik Margarin, 
II'. Hüseyin Taıırınıan, 
Ali (I al ip Karaağaç, 
Yağ Sanayi ve Ticarte Koli. Şii. 

Büyük kısmı margarin imalâtçılarına olmak 
üzere sabunculara, piyasanın likit yağ ihtiya
cını karşılamak için küçük ambalajlar İmlinde 
(Tariş, Migros ve Ülfet müesseseleri vasıtasiy-
le) piyasaya ve cıızi miktarda da boya sanayiine 
verilen yağların, maksat dışı kullanıldığına dair 
yapılmış olan ihbar ve müracaatlar dolayısiy-
le keyfiyet evvelce Bakanlığımızca ele alınmış, 
üzerinde hassasiyetle durulan bu konuda lüzum
lu işlemlere ve gerekli tedbirlerin ittihazına sü
ratle tevessül edilmiştir. Bu çalışma ve faali
yetlerle ilgili sonuçlar ve yağ satışlarının şe
kil. ve şartlarına müteallik muameleler aşağıda 
sjresiyle arz olunmuştur. 

a) Amerika'dan ithal olunan bu yağlar, 

margarin imalâtçılarına; satış fiyat ve şartla
rı, her yıl Sanayi, Tarım Bakanlık! ariyle Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsalar Birliği, Et ve Balık Kurumu yet
kili temsilcilerinin iştirakleriyle Bakanlığımız
da yapılan toplantılar neticesinde düzenlenen 
Protokol esaslarına göre verilmektedir. Ay
rıca. margarin imalâtçıları, mahallî sanayi oda
larından aldıkları fiilî istihsal durumlarına ait 
vesaiki Odalar Birliğine vermekte, bu birlikle 
Et ve Balık Kurumu arasında düzenlenen pro
tokolde yer alan satış şekil ve şartlarına dair 
esaslara, göre Kurum margarincilero yağ sat
maktadır. 

Bahis konusu yağların maksat dışı kullanıl
maması hususunda satışlar Kurumca, yukarıda 
belirtilen esaslara göre ve kontrollü bir sistem 
dâhilinde yapılmakta, buna ilâveten son zaman
larda vâki çalışmalarla, özellikle meslekî teşek
küllerin bu konudaki kontrollara iştirakinin 
sağlanmasına tevessül edilmiş bulunmaktadır. 

Aldıkları yağları maksat dışı kullandıkları 
veya bu yola tevessül ettikleri kanısı hâsıl olan 
istanbul'da 3, Hayrabolu'da 1, İzmit'te 1, Ban
dı rma'da 1, adcd olmak üzere 5 firmaya yapı
lan yağ satışları derhal durdurulmuştur. 

b) Diğer taraftan; memleketimizin belli 
başlı ürünlerinden olan ve geniş bir müstahsil 
kütlesinin geçimini yakından ilgilendirdiği gi
bi önemli ihraç; mallarımız arasına girmeye 
namzet bulunan zeytin yağı fiyatlarının hak
sız rekabetle düşürü!memesini ve piyasada is
tikrarın bozulmamasını teminen, 480 sayılı 
Amerikan Kanununa tevfikan ithal edilen so
ya yağlarının satış ve dağıtımı ile ilgili şu ted
birler alınmıştır. 

1. Sabun imalâtı maksadiyle sabunculara, 
aldıkları don yağının % 15 i nisbetine kadar 
soya yağı verilmekte iken bu nisbet 1964 Tem
muzu başından itibaren % 10 a indirilmiş, da
ha sonra memleketimizin bu yılki nebati yağ
lar ve özellikle ayçiçeği yağı istihsalinin geçen 
yıla göre daha yüksek seviyede idrak edileceği
nin anlaşılması karşısında salbuneıüarm likit 
yağ ihtiyaçlarını yerli mahsûlden kolaylıkla 
ve ucuz fiyatla sağlıyabilccekleri göz önünde 
tutularak, sabun imalâtçılarına şimdilik likit 
soya yağı satılmaması yolunda Kuruma ge
rekli talimat verilmiştir. 
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2. Buna ilâveten, sabuncuların fiilî ima

lât miktarlarının, bağlı bulundukları Meslek 
Komiteler ince tetkik edilmesi kabul edilmiş ve 
bu işle Türkiye Odalar Birliği tavzif olunmuş 
idi. 

3. Margarin imalâtçılarına verilmekte olan 
soya yağının nisbeti de keza Temmuz başından 
itibaren c/c 70 den % 60 a indirilmiştir. 

Bilâhara, birinci maddede açıklanan, ınem-

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı : 4. 9458 

13 . 11 .1964 O : 1 
ı lekelimizin bu yıl ki nebati yağ istihsal duru-
J mu göz önünde tutularak, yerli yağlarımızın 

vo dolayısiylc çekirdek fiyatlarının piyasada 
müstahsilin emeğine cevap verecek şekilde de
ğerlendirilmesini sağlamak amaciyle, ithal ma
lı likit yağ satışları tamamen durdurulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Fennî lslimyeli 

16 . 9 . 1964 

Konu : Donyağı ve soya yağları. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi •. 10 . 7 . 1964 tarih 7/540-9214 -52181 sayılı yazınız. 
Ticaret Bakanlığının 25 Aralık 1963 tarihli ve 11770 sayılı yazısına bağlı olarak alman ve 

A. B. T), den ithal edilen donyağı, soya ve pamuk yağlarından Et ve Balık Kurumunca hangi 
firmalara ne miktarda dağıtım yapıldığına dair olan listelerin birer örneği ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

M. Erten 

istanbul Deposu 

Firmanın adı 

Ünilever Ticaret 
Turyağ T. A. Ş. 
Yağcılık Kontuarı 
Hüseyin Tanrmıan 
Rekor Yağ Tie. 
Yağ Sanayii 
M. Zakir Buğdaycı 
Toroslar Ticaret T. A. Ş. 
Ceyhan Sanayi ve T. 
Erdoğan Üçbaşaran 
Recep Halit Kademoğlu 
Çavuşoğlu Boya Sanayii 
Birleşik Margarin 
Necmi Komili 
Alemdarlar Koli. Şti. 
Sabuncu Zade M. Şakir 
Mayoğlu Koll.Şti. 
Emek Ticaret ve Sanayi 
Ferit Emekli ve Ortakları 

F. R. 
Soya yağı 

O. R. 
Soya yağı 

17 703 430 
150 000 
410 364 
910 392 
484 665 
885 887 
686 498 
247 280 
308 052 
567 912 
278 716 
171 079 

1 139 256 
73 155 
32 005 
310 005 
4 572 

100 396 
4 001 

Ünite : 

Don yağı 

17 809 
148 955 

417 204 
199 542 
48 580 
50 671 
72 195 
75 173 

Kgr. 
Pamuk 
yağı 

11 777 513 
499 903 

19 453 

107 448 

12 002 
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Firmanın adı 

İbrahim Çamoğlu 
Puro Sabun Fabrikası 
Faik Apaydın 
Kozdağ Koli. Şti. 
Şükrü Sabuncu 
Suat Hergül 
Mustafa Asım Sıvış 
Yıldız Sabunhanesi 
Ada Sabunculuk 
Salih Mersinoğlu 
Mehmet Bakkurt 
Maraşoğlu Koli. Şti. 
Mustafa Lofçalıoğlu 
Akın Âdi Kom. Şti. 
Vita Sabunculuk 
Ömer Topal 
Cemal Uçkaç. 
Ali Kemal Kavrakoğlu 
Emel Sabun imalâthanesi 
Sabun - İş Lmt. Şti. 
Kurulmaz Koli. Şti. 
Sekip Emel ve Ortakları 
Lever Brothers 
Kadir Esmer 
Muzaffer Aksoy 
Cevat Gürkan ve Krd. 
Evyap Sabun Sanayii 
Bahattin Çavdar 
Kâmil Kafoğlu 
Marhall Oil 
Fikri İkiş 
Kep - Kep Gliserin 
Ali Turgut - Mehmet Turgut 
Ali Haydar Görener 
Sait Yayla 
Yorgo Anağnastopulos 
M. S. B. Lv. Dairesi Amirliği 
Süleyman Sırrı Taşkın 
ÂlemdarTic. Sanayi A. Ş. 

: ö 13 . 11 . 1964 0 : 1 
F. R. 

Soya yağı 

374 957 

374 957 

0. R. 
Soya yağı 

2 476 

8 192 
4 190 

2 475 
4 382 

6 286 
7 620 
(i 287 
5 334 
1 714 

4 380 
3 619 
3 237 

55 142 

3 429 
14 287 
1 142 

24 384 
I 524 

571 
381. 

5 524 

3 048 
8 763 

24 596 117 

Pamuk 
Don yağı yağı 

14 894 
79 596 

170 054 
49 261 
83 577 
33 737 
15 512 
17 255 
13 229 
51 571 
50 422 
55 201 
35 044 
13 788 
11 319 
6 336 
5 941 

17 247 
30 676 
19 374 
29 931 
4 800 

49 610 
78 214 
4 792 

37 372 
29 732 
31 427 
28 177 

7 277 
139 603 

9 000 
8 809 
9 211 

17 043 
59 208 

2 348 369 12 416 319 
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İzmir Poposu 

Firma adı 

Turyağ 
Durmuş Yaşar ve Oğu. 
Tariş 
Birleşik Margarin 
Dewiluks Boya Sn. 
Erdoğan Üçbaşaran 
Bayraklı Boya Vernik 
Muzaffer Tuzcuoğlu 
Saffet Turan ve Ev. 
Ali Şen 
Ahmet Turan 
îzzet Otar 
özer Tırnaklı 
Ali Süzme Taş 
Ahmet Sayıcıer 
Sadık Sağıroğlu 
Hamdi Dalan 
Hüsnü Ekiz ve Halefleri 
Ali Yoldaş 
Zeynep öndeş 
Muharrem Canbolat 
Kanber Acar 
Sadettin Çelikbilek 
Bosnalılar Koli. Şti. 
Gürsel Koli. Şti. 
Şakir Yağcı 
Avni Külâhlı 
İbrahim Turgay 
Horoz Sabunculuk 
Hüseyin Bosnalı 
Ömer Atıf Centoğlu 
M. Reşat Çerçi 
Nuri Sabuncu 
Sabri Dalan 
Muharrem Aktüy 
Mehmet Tuncel 
Ümit Sabun Fabrikası 
Makbule Ferdahlı 
En - Al Komandit Şti. 
Kırağı Koli. Şti. 
Yasemin Sabun Fabrikası 
İsmail Manavoğlu 
Hüsnü Ergenç 
Yükselay Koli. Şti. 
Hafiza Atillâ 
Ekonomi Koli Şti. 

B : £ 13B. 11.19Ü: O :1 
Ünite : Kgr. 

O. Rafine Fully R. 
soya Soya Pamukyağı Don yağı 

5 161 659 
82 772 
760 713 

61 725 

17 717 
6 286 

190 
952 
571 

7 048 

3 810 
2 857 
7 339 
15 812 

20 575 
1 524 

8 573 

32 245 
1. 333 

2 666 

8 763 

3 829 
190 

3 620 
5 711 

1 905 
381 

6 096 

33 466 

1 159 265 

299 865 

40 007 

203 868 

45 164 
38 925 
6 041 
11 576 
8 094 
83 431 
6 028 

34-295 
32 378 
92 836 
90 109 
3 953 
9 600 

129 104 
8 501 
29 483 
166 605 
45 931 
2 070 
2 070 

301 810 
21 459 
16 000 
2 823 
34 260 
4 141 
42 482 
6 023 
6 250 

29 742 
19 953 
20 330 
1 882 
20 706 
49 110 
3 576 
24 329 
13 422 
39 154 
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Firma adı 

A. Muhsin Aktüy 
Ömer Muharrem Apaydın 
Fahri Kederli 
Ali Cömert ve Oğulları 
Alay Koli. Şti. 
Halit Türedi 
Rifat Akdemir 
Selçuk Koli. Şti. 
Mehmet Belice 
Ahmet Sadi Kâhyaoğlu 
Ahmet Soyuer 
Ali Rıza Yürek 
Ahmet Sabri Yiğiter 
Cazım ve Nuri Ermanlar 
îdris Kaptan 
Avni Altınbaş 
Abdullah Yıldırım 
Fethi Baksoy 
Mustafa Cömert 
Kerim Çavuşoğlu 
Ankara Numune Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
Malatya Pamuklu Sanayii 
Sümerbank Basma Sanayii Ms. îznı. 
K. K. Batı Menzil Ktn.Levazım Âmir. 
Teknik Ziraat Okulu 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 
Sümerbank - Nazilli 
Muharrem Yönet 
İzmir Sabun ve Yağ Fbr. 
Muammer Tuzcuoğlu 
Ne emi Komili 
Eminzade San. Ltd. Şti. 

13 . 11 . 1964 0 : 1 
0. Rafine 

soya 

762 
190 

5 715 
1 143 

1 524 

1 143 

190 

2 476 
5 433 
3 810 

381 

952 
571 

5 143 

„ , _. Ünite : Fuly R. 
Soya Pamuk yağı 

' 

1 928 
1 928 
1 156 

964 
187 500 

1 927 
385 

1 927 

Kgr. 

Don yağı 

11 482 
4 329 
2 447 

32 378 
7 530 
1 882 

941 
16 941 

376 
941 

6 212 
1 882 
1 906 
1 882 

376 
13 157 
29 666 
26 849 
37 866 

3 246 

5 647 
3 200 
4 517 
2 447 

29 177 
Emin Uğur 
Sadettin Sayın 
Şaban Ay gör 
Sabuncuoğlu Koli. Şti. 
Şevket Knaeı 
Ahmet Fevzi Kara menderes 
Mustafa Sönmez 
tneila Sabun Fab. 
Çiçek Sabun Fab. 
Hüseyin Algül 
Yılmaz Koli. Sti. 

I 143 

Yekûn 

1 

2 

1 263 

190 
762 
715 
190 

858 

153 

2 635 
1 318 
753 

6 024 
376 

1 318 
4 330 
10 165 
1 317 
564 

15 436 

231 181 1 499 137 2 042 110 
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İskenderun Deposu 

Firma adı 

Toroslar Margarin T. A. Ş. 
Kâmil Ali Yetkin ve ort. 
Kemal Uran 
Hüseyin Sarıoğlu 
Nihat Tuneer 
Süleyman Pekmez 
Müslüm Gökdoğan 
Kemal ve Hikmet Tekin 
Kemal özdoğru 
Sait Söylemez 
Fevzi Kazaz 
Sait Kazaz 
özgüven Sabun imalathanesi 
Ömer Faruk Okan 
Abdullah özkaya 
özmenler Koli. Şti. 
Tevfik Yakar 
Nihat özyurt 
Meeit Yıldız 
Bekir Küçük 
Musa Dertli 
Zekeriya özgen 
Yüksel Alkan 
Mahmut Günok 
Süleyman Alkan ve Mahdumları 
Mustafa Yakar 
Mehmet özüberk 
Mahmut Uygur 
Mehmet Çalışır 
Ali Alkan ve Oğulları 
Fevzi Okan 
Memik Hilmi Üzümcü 
Osman Üzümcü 
Ahmet Aksoy 
A. Kerim Sayın 
Mahmut Oğuz 
Şaban Kaşoğlu 
Muhtar - Mehmet Can 
Kâmil Filik 
Müslüm Alkan 
Vecihi Beten 
Reşat özfırat 
Mustafa Hımanızlı 
özbaşak Koli. Şti. 
Ekrem Görgün 
Ali Boynukısa 

5 13 . 11 . 1964 0 : 1 

Önce Rafined 
Soya yağı 

791 406 Kgr. 

43 

382 Kgr. 
13 158 » 

13 158 » 

6 675 » 
10 679 » 

Don yağı 

8 860 
16 966 
89 727 
43 167 
50 520 

154 006 
30 915 
55 421 
35 480 

154 572 
16 402 
4 715 

26 581 
46 750 
95 005 

194 911 
34 308 
87 842 
3 959 

47 881 
8 673 

57 305 
29 594 
82 377 

105 563 
17 344 

116 306 
20 360 
10 933 

109 143 
18 097 

135 155 
219 227 
20 170 
88 236 
15 081 
4 902 

167 389 
8 672 

38 454 
9 992 

11 122 
95 570 

102 923 
14 892 
10 745 

. 

Kgr. 
» 
» 
» 
» 

' » 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Önce Eafined 

Soya yağı Don yağı 

Nuri Çiçektaş 
Salah Gandur 
Hüseyin Akgül 
Mustafa Görgün 
Aksoylar Koli. Şti. 
Mustafa Aypan 
Ali Akpek 
Hüseyin Sayın 
Vahit özuslu 
Karataş Yağcılık Şti. 
Abdülcelil Baz 
Ocak Koli. Şti. 
Hamdi Kargül Koli. Şti. 
Galip Cömert 
Emin Parmaksız 
Ali Yakın 
Hanifi Ukap 
Burhan Eralp 
Sıtkı Aselcioğlu 
Makbule Ferdahlı 
Fatma Aslangil 
Niyazı Sabun 
Selahattin Dayın 
Reşit Büdeyri 
Muharrem Canbolat 
Hüsnü Ekiz ve Ortakları 
M. Celâl Görgün 
Cahit Bozkurt 
M. Reşat Çerçi 
Sadettin Sayın 
Mehmet Çiçektaş 
Ali Süzme Taş 
Bosnalılar Koli. Şti. 
Toros Sabunculuk 
Yükselay Koli. Şti. 
Paksoylar Ltd. Şti. 
Çağlayan Sabun Fab. 
Mustafa H. ve Oğulları 
Fahri Uran 
Mazlum Sayın 
Miskaviler 
Kadri Sabuncu 

Aslı gibidir. 

13.11.1964 0 : 1 

Firma adı 

4 901 
95 948 
32 046 
13 950 
180 019 
4 713 
4 001 

118 945 
13 195 
55 043 
13 573 
32 046 
5 466 
37 700 
5 655 
6 786 
7 917 
10 933 
19 981 
11 499 
1 320 
25 448 
9 425 
9 991 
23 186 
7 352 
1 885 
10 368 
6 032 
7 163 
4 001 
943 

112 723 
3 582 
3 582 
69 934 
16 777 
23 940 
9 991 
5 844 
18 862 
9 991 

•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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5. — Mardin Milletvekili Seyfi Güne§tan'm 

belediyelere yapılacak yardım fonundan, bugü
ne kadar, hangi belediyelere ne miktar ödeme 
yapıldığına dair yazılı soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Ferid Helen'in yazılı cevabı (7/544) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususlarda- Sayın Maliye Bakanı

nın beni yazılı olarak aydınlatmasına delâletleri
nizi arz ve rica ederim. 

15 . 7 . 1964 
Mardin Milletvekili 

Seyfi Güneştan 

1. — Belediyelere yapılacak yardım fonu na
mı altında Maliye Bakanlığı emrine verilen tah
sisattan bugüne kadar hangi 'belediyelere ve ne 
miktar yardım yapılmıştır? 

2. — Bu yardım hangi ölçülere göre yapıl
maktadır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 3 . 11 . 1964 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Md. Bütçe Şb. 

Sayı: 111116-38-16441 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 17 . 7 . 1964 tarih ve 7/544/9287 - 52622 
sayılı yazıları. 

Belediyelere yapılacak yardım fonundan, bu
güne kadar hangi belediyelere ne miktar ödeme 
yapıldığı hakkında Mardin Milletvekili Seyfi Gü
neştan tarafından Başkanlıklarına verilmiş bulu
nan soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

Yazılı soru cevabı : 
Mardin Milletvekili Sayın Seyfi Güneştan 

tarafından verilen 15 . 7 . 1964 günlü yazılı so
ru önergesinde : 

1. — Belediyelere yapılacak yardım fonu na
mı altında Maliye Bakanlığı emrine verilen tah
sisattan bugüne kadar hangi belediyelere ve ne 
miktar yardım yapıldığı : 

2. — Bu yardımın hangi ölçülere göre yapıl
makta olduğu hususlarının tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması istenmektedir. 

1. — Bakanlığımız 1964 yılı Bütçesinin 
34450. (Diğer belediyelere yardım) maddesinde 
kabul edilmiş bulunan 3 275 000 liralık ödenek
ten bugüne kadar ilişik cetvelde adlan yazılı be
lediyelere ceman 3 244 000 lira yardım yapılmış
tır. 

2. — Yardım miktarları, İçişleri Bakanlığı 
ile valilikler ve belediyeler tarafından yapılmış 
talepler nazara alınarak takdiren tesbit edilmiş
tir. 

Takdir ölçüsü olarak, 
a) Belediyelerin köy, bucak, ilçe ve il bele

diyesi oluşlan, 
b) Yeni kurulmuş olmaları, 
c) Malî durumları, 
ç) Başlanmış yapı ve tesislerin ikmali ve 

hizmete girebilmesinin muayyen bir me'blâğa ih
tiyaç göstermesi hali; 

d) Belediyenin, tabiî âfetler dolayısiyle za
rar görmüş olması gibi ölçüler göz önünde tu
tulmuştur. 

Arz ederini. 
Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

10 . 10 . 1964 tarihine kadar belediyelere 
yapılan yardım listesidir. 

Lira 

Balhçe 
Feke 
Mağara 
Pozantı 
Kadirli 
Feke 
Karatas, 
Karaisalı 
Yumurftalık 

Adana 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
5 000 
'5 000 
5 000 
5 000 

Toplamı 66 000 

Adıyaman 
Merkez 
Çelikhan 
Sama/t 
Gerger 
Tut (Bucak - Besni) 
Suvarlı (Bucak - Besni) 
Kâhta 

10 000 
15 000 
0 000 
5 000 
2 000 
2 000 
5 000 
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Lira 

Haymana 
Keskin 
Sulakyurt 
Delice 
Ayaş 

Gölbaşı 
Besni 
Besni 

Toplam 

Afyon Karahisar 
îhsaniye 
Daskırı 
Sultandağ 
Başmakçı (Bucak) 
Haydarh (Bucak - Dinar) 
Sincanlı 
Çay 
Emirdağ 
Davulga (Bucak) 

7 000 
7 000 
3 000 

61 000 

6 000 
6 000 
6 000 
3 000 
*ı ooo 
6 000 
6 000 
6 000 
3 0O0 

Toplam 44 OOO 

Ağrı 
Merkez 
Doğubeyazıt 
Patmois 
Eleşkirt 
Diyadin 
Tutak 
Hamur 
Taşlıçay 
Eleşkirt 

Amasya 
Taşova 
Göynücek 
Gümüşhacıköy 
Merzifon 
Sululava 

Beypazarı 
Kalecik 
Kızılcahamam 
Şereflikoçhisar 
Çaimlıdere 
Güdül 
Kırıkkale 

Ankara 

Toplam 

Toplam 

20 000 
5 000 
5 OOO 
5 000 

l'Ö OOO 
10 000 

5 000 
6 000 
6 000 

72 000 

•6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 

30 OOO 

5 00O 
5 000 
% OOO 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

Korkuteli 
Finike 
Kaş 
Gündoğmuş 
Manavgat 

Merkez 
Ardanuç 
Ar'havi 
Borçka 
Yusufeli 
Şavşat 
Yusufeli 
Ersiz 
Ar'havi 
Ardanuç 

Lira 

Antalya 

5 000 
'5 OOO 
5 000 
5 000 
7 000 

Toplam 62 000 

5 000 
S 000 
5 000 
5 000 
r> ooo 

Toplam 25 000 

Arvin 

10 000 
6 000 
6 OOO 
6 000 
•e ooo 
6 000 
4 000 
3 000 
5 000 
7 000 

•Toplam 59 000 

Aydın 

K u y u c a k 
Köşk (Bucak - Merkez) 
Bozdoğan 
Çine 
Karacasu 

6 OOO 
3 000 
6 000 
6 000 

10 000 

Toplam 30 OOO 

Balıkesir 

Bigadiç 
İvrindi 
Balya 

6 OOO 
6 000 
6 OOO 

Toplam 18 OOO 
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Merkez 
Söğüt 
Gölpazarı 
Osmaneli 

Merkez 
Genç 
Kiği 
SSollhan 
Karlıova 
Genç 

Merkez 
Tatvan 
Ahlat; 
Adilcevaz 
Mutki 
Hizan 
Mutki 

Kılbracık 
Yığılca 
Mengen 

Bilecik 

Lira 

10 000 
10 000 
6 000 
6 000 

Toplam 32 000 

Bingöl 

Bitlis 

Toplam 

15 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
5 000 

48 000 

20 000 
5 000 

10 000 
10 000 
5 000 
r> ooo 
5 000 

Bolu 

Toplam 60 OOO 

6 000 
6 000 
6 000 

Burdur 
Merkez 
Ağlasun 
Yeşilova 
Kemer -((Bucak - Merkez) 
Bucak 
Gölhisar 
'Teffenni 
Altmyayla (Gülhisar'a bağlı 
bucağı köyü) 
Bagsaray (Merkeze bağlı 
bucağı köyü) 
Karamanlı (Bucak - Tef enli) 
Dirmil 

Toplam 18 000 

4 
4 
4 

Dirmil 
1 

Çeltikçi 
1 
o 

10 000 
6 000 
(i 000 
3 OOO 

000 
000 
000 

500 

500 
000 

2O0Ö 

Lira 

Arvanlı 
Gölhisar 

Kelez 
Orhaneli 
Orlhangazi 
Mudanya 
Armutlu (Bucak 
Armutlu 

Topla'nı 
Bursa 

- Gömük) 

2 000 
3 000 

49 OOO 

6 000 
6 000 
0 OOO 
6 000 
5 OOO 
7 000 

Toplam 36 000 

Çanakkale 
Bayramiç 
Yenice 
Ayvacık 
Lapseki 
Gelibolu 
Ayvacık 
Çardak 

Merkez 
Orta 
Şaibanözü 
Yapraklı 
Kurşunlu 

Alaca 
Ortaköy 
Meeiltlöızü 
Bayat 

50 000 
5 000 
5 000 
& 000 
7 000 
5 000 
5 000 

Toplanı 82 000 

Çankırı 
10 
6 

000 
000 

0 000 
6 
5 

000 
000 

Çorum 

Toplam 33 OOO 

G 000 
6 000 
tf OOO 
6 OOO 

Toplam 24 000 

Denizli 
Bozkurl (Bucak - Çardak) 3 000 
Çivril 7 000 
Çal 5 000 
Çardak 5 000 
Kale 5 000 
Çam eli 5 000 
Babadağ (Bucak, Sarayköy^ 2 000 
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M. Meclisi B : 6 13 . 11 .1964 O : 1 
Lira Lira 

Bozkur (Bucak - Çardak) 
Yeşiltynı/va (Kasaba) 
Acıpayam 

Çınar 
ÇJİİnigÜŞ 

Haııi 
Kulp 
Dicle 
Ergani 
Lice 
Eğil (Bucak -
Bismil 
Silvan 
Bismil 
Hazro 
Çermik 
Dicle 
Kulp 
Lice 
Hani 
Çüngüş 
•Eğil 

Meriç 
Enez 
Lalapaşa 

Palu 
Baskil 
Sivrice 
Kelban 
Karakocan 
Ağm 

Toplam 

Diyarbakır 

Dicle) 

Toplam 

Edirne 

Toplamı: 

Elâzığ 

Harput (Bucak - Merkez) 
Maden 
îçme (Bucak) 

Toplam 

2 000 
3 000 
7 000 

49 000 

5 000 
5 000 
5 000 
9 000 
6 000 
5 000 
6 000 
2 000 
5 000 
5 000 

10 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
2 000 

96 000 

7 000 
7 000 
7 000 

21! 000 

m f\f\t\ 

5 000 
5 000 
5 000 
0 000 
5 000 
5 000 
2 000 
5 000 
2 000 

39 000 

— 3< 

Kemah 
Kemaliye 
Tercan X \J L V t l H 

Röfalhiye 

Erzincan 
8 000 
6 000 
6 000 
8 000 

Çadırkaya (Tercan ilçesine Ibağlı 
köy) 
iliç 
Çayırlı 

Olur 
Çat 
Tekman 
Hınıs 
Oltu 
Şenkaya 
Karayazı 
Tortum 
Aşkale 
Hınıs 

Kaymaz 
Sarıcakaya 
Mihalıççık 
Çifteler 
İnönü (Bucak 

Toplam 

Erzurum 

ıy 

• - " 

Toplam 

Eskişehir 

- Merkez) 

Toplam 

Gaziantep 
Altuntaş (Araban) 
Çingife (Yavuzeli) 
Kargamış (Nizip - Bucak) 
Uluyatır (Nizip - Köy) 

Toplam 

Alucra 
Dereli 
Keşap 
Eğnesil 

32 -~ 

Giresun 

Toplam 

1 900 
5 000 
8 000 
, 

42 500 

8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
5 000 
•5 000i 
5 000 
5 000 
4 000 

m ooo 

'5 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 

219 000 

6 000 
6 000 
2 000 
a ooo 

16 000 

15 000 
5 000 

15 OOO 
5 000 

40 000 



M. Meclisi B : 6 13 . 11 . 1964 O : 1 
Lira 

Gümüşane 
Merkez 
Kelkit 
Şiran 
Torul 
Merkez 
Kelkit 

Hakkâri 

10 000 
7 000 
7 000 
7 000 

10 000 
10 000 

floplaim 31» 000 

Merkez 
Yüksekova 
Şemdinli 
Çukuren 
Beytüşşebap 
Uludere 

Hassa 
Altınözü 
Yayladağ 
Reyhanlı 

Mııt 
Taşuçu (Bucak 
Gözne (Bucak 
Panzinçukuru 

Toplam 

Hatay 

Toplam 

îçel 

- Merkez) 
- Merkez) 
(Bucak - Köy) 

Arslanköy (Merkez - Bucak) 
Yenice (Bucak 
Namrun (Buca 

Şarkikaraağç 
Sütçüler 
Gelendas 
Uluborlu 
Keçiborlu 

- Tarsus) 
k - Tarsus) 

Toplam 

İsparta 

Kumdanlı (Bucak - Yalvaç) 
Hüyüklü (Köy 
Süeüllü (Köy) 
örnekse (Buca 
Çarıksaraylar 

) 

k) 
(Köy) 

10 000 
10 000 
® 000 
5 000 
5 000 
15 000 

40 000 

7 000 
7 000 
7 OOO 

10 000 

31: 000 

5 000 
5 000 
5 000 
3 000 
3 000 
2 000 
2 000 

25 000 

5 00O 
5 000 
5 OOO 
5 000 
5 OOO 
2 000 
1 500 
1 500 
2 000 
1 600 

Lira 

Ululbey (Kay) 
Ananas (Köy) 

Küçükçekmece 
Şile 
Ümraniye 
Silivri 

Foça 
Karaburun 

Toplam 
îsanbul 

Toıplam 
izmir 

G-üızelIbalhiçe (Bucak - Merkez) 
Gültepe (Köy) 
Selçuk 
Kaymakçı (Bucak - ödemiş) 
ören 
Urla 
-Dikili 
Zeytiridağ 
Ömer köy 
Birgi 
(Beydağ 
Bağyurdu 
CUmalovası 

Çıldır 
Arpaçay 
Posof 
Tuzluca 
Susuz 
Aralık 
Digor 
Han ak 
Selim 
Kağızman 

İnebolu 
Devrakâni 
Azdavay 
(Küre 

Toplam 

Kars 

Toplam 

Kastamonu 

î 500 
1 500 

30 500 

3 OOO 
10 000 

3' 000 
10 000 

2'6' 000 

7 000 
7 000 
3 000 
1 500 

15 000 
5 000 
6 000 
6 000 
6 000 
4 000 
3 000 
4 000 
4 000 
3 000 
5 000 

79 500 

7 000 
7 000 
7 000 

10 000 
6 000 

10 000 
6 000 
7 000 
6 000 
5 000 

71 000 

6 000 
6 000 
6 000 
6 OOO 
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Çatalzeytin 
Daday 
Abana (Köy) 
Araç, 
Cide 
Bozkurt 

M. 

Kayseri 
Felâlhiye 
Sarız 
Samoğlan 
Hisarcı (Köy) 
IBünyan 
Pınarbaşı 
Çukurköy (Bucak 
Ağırnas 
Tomarza 
Sarız 
Yeşilhisar 
Tomarza 

Kır 
Pehlivanköy 
Kofças 
Kaynarca (Köy) 
B. Mandıra (Köy) 

Ki 
(Kurancılı 
Merkez 
Çiçekdağı 
Akpınar (Bucak -
Mucur 
Kaman 
Akpınar (Bucak -

Meclisi 

Toplam 

- Felahiye) 

Toplam 
klareli 

Toplam 
rşehir 

Kaman) 

Kaman) 

Kocaeli 
Kandıra 
Kaynarca 
Değirmendere 
Suadiye (Köy) 
Bahçecik (Bucak) 

Toplam 

Toplam 

B :6 
Lira 

6 000 
6 OOO 
6 000 
6 000 
6 Ö0O 
5 000 

59 000 

0 000 
6 000 
Ö 000 
1. 500 
0 OOO 
6 000 
2 500 
3 000 
O 000 
6 000 
6 000 
8 000 

63 000 

7 OOO 
7 000 
İl 500 
1 500 

17 000 

3 OOO 
10 000 
10 000 
2 000 
6 000 

10 000 
10 000 

, 
51! OOO 

10 000 
10 000 
10 000' 
2 000 
3 OOO 

35 000 

13 . 11 . 1964 O : 1 

Konya 
Seydişehir 
Sarayönü 
Doğanlhisar 
Ermenek 
Hadım 
Reis 
IHalkapmar 
Bozkır 
Karasun (Köy - Çumra) 
Üstünler (Köy - BeyşeTıir) 
Yeşildağ (Köy - Beyşehir) 
Kozanlı (Köy - Kulu) 
Al'tıntekin (Köy - Cihanibeyli) 
Tuzhı'kcu (Bucak - Akşehir) 
İçeri Çulmra (Köy - Çumra) 
Doğanfbey (Köy) 
Karapınar 
D'oğanlbe'y 

Toplam 

Kütahya 
Kuşu 
Domaniç 
Altıntaş 
Şaphane (Bucak - Gediz) 
Pazarlar (Köy) 
Emet 
Oiftg-öl 

Toplam 

Malatya 
Yakııvcak 
Hekimhan 
Pöltlüılge 
ıBala'ban (Bucak - Darende) 
Gündüzbey (Köy) 
Doğanşdhir 
Arapkir 
Akçadağ 
Arguvan 
Darende 
Yeşilyurt 
Dilek 
Dilek 

Toplam 

Lira 

5 000 
5 000 
5 OOO 
5 000 
5 000 
1 500 
1 500 
5 000 
1 500 
.1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
2 OOO 
T» 500 
2 OOO 
5 000 
3 OOO 

'54 000 

2 000 
7 000 
7 000 
2 000 
1 500 
7 OOO 
1 500 

28 000 

1 '500 
6 000 
0 000 
2 000 
2 000 
!6 OOÖ 
6 000 
'5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
8 000 

59 500 
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M. Meclisi B : 6 
Lira 

Manisa 
Karaoğlanlı (Bucak - Merkez) 
Gölmarmara (Bucak - Akhisar) 
Selendi 
Gökceören (Köy - Menye - Kula) 
Selendi 
Killik 
Yeşilyurt 

Elbistan 
Afşin 
Türkoğlu 
Göksün 
Elbistan 
Göksün 

Ömerli 
Gerçjüş 
Savur 
İdil 
Merkez 
Gercüş 
Nusaybin 

Pötîhîye 
Marmaris 
Datça 
Yatağan 
Ula 

Merkez 
Bulanık 
Malazıgirt 
Varto 

Derinkuyu 
Gül şehir 

2 500 
2 500 
7 000 
2 000 
5 000' 
2 000 
2 000 

Maraş 

Toplam 23 000 

10 000 
10 000 
10 000 
12 000 

5 000 
3 000 

Toplam 

Mardin 

Toplam 
Muğla 

Toplam 
Muş 

Nevşehir 

50 000 

20 000 
7 000 
5 000 
5 000 
20 000 
10 000 
10 000 

77 000 

5 000 
10 000 
10 OOO 
8 000 
8 000 

m 'Ooo 

20 000 
10 000 
10 000 
10 000 

Toplam 50 000 

7 000 
7 000 

13 .11.1964 O : 1 

Hac]ibek!ta§ 
Uçhisar (Köy) 
Acıgöl ('Bucak - Merkez) 
Aksular (Ürgüp) 
Tuzköy (Ürgüp) 
Üng'üp 
Çat 
Ortalhisar (Üngüp) 
Kozaklı 
Avanos 
Avcılar 

Lira 

10 000 
1 500 
2 000 
1 500 
1 500 

10 000 
5 000 
3 000 
5 000 
7 000 
1 000 

Toplam 61 500 

Niğde 

Aksaray 6 000 
Gömüşler (Merkez ilçesine îbağlı) î 600 
Bor 6 000 
Çamardı 6 000 
Ortaköy 10 000 
Ulukışla 10 000 
Balcı (Bucak) 2 000 
Balhçeli (Bor ilçesine (bağlı) 2 000 
Kitreli (Köy) 1 500 
Pertek 2 000 

Toplam 47 000 

Ordu 

Ünye 
Akkuş 
Meısudüye 
Ulubey 
Gölköy 
Yeşilce (Bucak) 
Aylbas'tı 
Fatsa 
Kumru 
Ünye 

Rize 

ikizde re 
Fındıklı 
Ardeşen 
Çamlıhemşin 

6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
2 000 
6 000 
6 000 
6 000 
14 000 

Toplam 64 000 

4 000 
7 000 
7 000 
7 000 

— 305 — 



Kalkandere 
Çayeli 
Kalkandere 

Pamukova 
Karasu 
Hendek 
Serdivan (Köy) 
Arifiye (Bucak) 
Sapanca 

Alaçam 
Lâdik 
Kavak 
Vezirköprü 
Yafcakent 

Merkez 
(Kozluk 
Eruh 
Şirnak 
Pervari 
Sason 
Tillo (Merkeze 
Kurtalan 
'Baykan 

Toplam 

Sakarya 

Toplaım 

Samsun 

Toplam 

Siirt 

>ağlı bucak) 

7 000 
4 000 
7 000 

43 000 

40 000 
7 000 
7 000 
2 000 
5 000 
7 000 

68 000 

7 00O 
7 000 

10 000 
7 000 
3 000 

34 000 

20 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
e ooo 
2 000 
0 000 
•0 000 

M. Meclisi B : 6 13 . 11 . 1964 
Lira 

Kangal 
Yıldızeli 

(Merkez 
Gerze 
Erfelek 
Tiirkeli 
Boyabat 
Ayancık 
Durağan 

O : 1 

Toplanı 64 000 

Sivas 

Öoğanlşelhir ('Köy - Hafik) 2 000 
Eabider (K'öy - Suşehri) 2 000 
Çeprii (Köy - Gemerek) 2 000 
Yenibucuk (Köy - Gemerek) 2 000 
Zara 20 000 
Gürün 5 000 
Yıldızeli 7 000 
Koyulhisar 6 000 
Hafik 0 000 
Gemerek 6 000 

Lira 

Toplam 
Sinop 

Toplam 
Trabzon 

"Vakfıkebir 
Arakla 
Çaykara 
'Tonya 
Düzköy (Bucak) 
Of 
Sinek 
Aı\sin. 
Yarara 
Beşikdüzü 
Maçka 
Akçaköy 
Uzungöl 
Kondu ('Dernekpazarı) 
îskefiye (Çarşıbaşı) 

Toplam 
Tunceli 

Merkez 
Ovacık 
Pülümür 
Nazimiye 
Çemişikez'elv 
Mazgirt 
Hozat 
Pertek 
Çemişkezek 

Tekirdağ 

Çerkez Müsellim (Köy) 
Marmara Ereğlisi (Bucak) 

ö 000' 
7 000 

71i 000 

İS 000 
8 000 
8 000 
8 000 

10 000 
10 000 
10 000 

69 000 

7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
2 000 
7 000 

20 000 
r> ooo 
5' OOO 
2 000 
9 000 
2 000 
2 000 
2 OOO 
2 000 

82 OOO 

1'5 000 
8 000 
8 OOO 
8 000 
8 000 
6 000 

10 000 
8 000 
6 000 

Toplam 76 000 

(L. 500 
2 000 
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M. Meclisi B : 6 13 .11.1964 
Lira 

O :1 

Şarköy 
Malkara 
Saray 
Muratlı 
Çerkezköy 
Çorlu 
Hayrabolu 
Saray 
Hayrabolu 
Şarköy 
Çerkezköy 

Tokat 
Artova 
Almus 
Reşadiye 
Pazar (Bucak) 

Urfa 

6 000 
5 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
5 000 
5 000 
4 000 
3 000 

Toplam 6® 500 

8 000 
8 000 
8 000 
2 000 

Uşak 
Merkez 
Eşme 

Toplam 26 000 

Merkez 
Bozova 
Hilvan 
Akçakale 
Birecik 
Suruıç 
Ceylanpınar 

Toplam 

10 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
6 000 
7 000 

m ooo 

10 000 
7 000 

Lira 

Banaz 
Büyükoturak 

Merkez 
GKirpınar 
Çatak 
Özalp 
Başkale 
Gevaş 
Erciş 
Muradiye 
Merkez 

Merkez 
Sorgun 
AkdaJğmadeni 
Boğazlıyan 
Çayıralan 

(Köy Banaza bağlı) 

Toplam 
Van 

Yozgat 

Büyükkışla (Köy) 
Şefaaltili 
Çekerek 

Çaycuima 
Eflani 
Kurucaşile 
Ulus 

Genel toplamı 

Toplam 

Toplam 
Zonguldak 

Toplam 

7 000 
2 000 

26 000 

30 000 
7 000 
7 000 

10 000 
10 000 
10 000 
W 000 
10 000 
10 000 

1:14 000 

T5 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
2 000 
5 000 
5 000 

55 000 

7 000 
7 000 
7 000 
7 000 

28 000 
3 244 000 

>>»-<< 



Millet Meclisi 

GÜNDEMİ 
6. BİRLEŞİM 

13 . 11 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - IKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin, 

Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süre
since, takibettiği eğitim politikası ile Bolu Mil
letvekili Kâmil tnal'ın, 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nının hedefine ve prensiplerine uymıyan durum
lar hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/3, 11/4) 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/710) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Şoyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Enerji Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

5. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

6. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu

ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 

7. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

8. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Ealık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzuma 
binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun sair 
işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/783) 

9. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

10. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

11. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
m, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

12. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıç-
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/795) 

13. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştırı
lan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin katı 



olarak tâyin olunup olunmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/796) 

14. — Giresun Milletvekili İbrahim 'Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna ve 
bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/797) 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomu-
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

16. — Giresun Milletvekili îbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediyenin 
hudutlarında değişiklik yapıldığına dair îçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/799) 

17. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nuı, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

19. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanlıoğlu,-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan halkevlerine, şimdive kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair Başbakan ve İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/802) 

20. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/803) 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması ve 
tüketimi konularındaki çalışmaların ne safhada 
olduğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla, kredi 
sağlanıp sağlanmadığına dair Ticaret ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/804) 

22. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâfı 

2 — 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/805) 

23. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

24. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

25. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

26. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

28. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

29. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

30. —• Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ve ls-

j kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 



31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

32. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

34. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

35. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tanm ağaçlan yağma olunan şahısların 
durumlannın ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

36. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, is
tanbul Emniyet makamlan tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

37. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Recai tsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

39. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolannda saklanan 

sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

40. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamog-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

41. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

42. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi kansan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

43. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/827) 

44. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

45. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un; Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tanm Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

46. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktan 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisâdi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

47. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare Kuru
luna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkındaki id-



dialann doğru olup olmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/833) 

48. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın, Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

49. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman, ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın kime aidolduğuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/835) 

50. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmlesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

51. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

52. — Yozgat Milletvekili tsmet Kapısız'-
m, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/838) 

53. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş '-
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bitlis 
Kapalı Spor Salonunun programdan çıkarılma
sı sebebine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/839) 

54. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/840) 

55. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/841) 

56. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 

ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

57. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

58. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'in, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

59. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

60. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
üniversitelerimizin arkeoloji kısmından, şimdi
ye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

61. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, İdil'in Hanik köyünde, bir ağanın köy
den çıkardığı vatandaşların evlerinin yağma 
edilmiş olup olmadığına dair, İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/847) 

62. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Mardin'in av sahası avcılar kulübü bu-
lunmıyan bölgelerinde av silâhlarının ve baru
tun serbestçe satılıp satılmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/848) 

63. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis 
arasının yapımına ne zaman başlanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/849) 

64. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka-



rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

65. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, il
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadaruûn tamamlandığına dair îmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

65. — Koceeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

67. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

68. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

69. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

70. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

71. — Adana Miletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

72. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
imam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

73. __ Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 
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I 74. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 

Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

75. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü ısorusu (6/861) 

76. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğds ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

77. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu, (6/863) 

J 78. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
iktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

79. — istanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla-

I • rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

I
" lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün

lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm-
II rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

81. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
i lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
I tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil

memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

82. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka-

I nmdan sözlü sorusu (6/868) 
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83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ- j 

lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir- ; 
. dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama I 

tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve | 
Köy işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu- ı 
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

85. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

86. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en lasa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

87. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

88. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oraımar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

89. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

90. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) | 

91. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arab asiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/877) 

92. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

93. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ıaı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktınldığı-
na dair Devlet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

94. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Raybankta vukubulan suiistimaller
den ne zaman haberdar olunduğuna ve zama
nında gerekli müdahalede bulunup bulunulma
dığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/880) 

95. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
.Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

96. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

97. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

98. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

99. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 



100. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeoeğine dair imar ve iskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

101. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

102. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini, 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

103. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, yurda, Gümrük vergileri ödenmeden, 
sokulan otomobillerden, yalnız Gümrük Ver
gisi alınması yolunda bir mevzuat değişikliği 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/889) 

104. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

105. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basma intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

106. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkari illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

107. — Edirne Milletvekili Fahir Giritoğlu-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurlan üze
rinde durulup durulmadığına dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

108. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mani olduğunun doğ
ru olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

109. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

110. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, izmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

111. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

112. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

113. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

114. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair imar ve iskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

115. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüno yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yırdım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

ÜC. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği idare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan izmir Milletve-
Mü Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

117. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı'nın Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/903) 



118. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An
kara'm, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

119. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir gerici
lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

120. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içersinde kaldığı İçin is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/906) 

121. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus Ortaoklununun, 1964 yıl; içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

122. - - Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/908) 

123. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

124. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

125. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair imar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/912) 

127. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 
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I 128. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuz

un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasiboîacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

129. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

130. — Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

131. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin îkizdere, Çamlıhemşin ve Ka-p-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

132. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Çay islerinin müstakil bir teşiklât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

133. — Trabzon Milletvekili Zeki Yagmur-
dereli'nin Basın - îlân Kurumunun 24 savılı 
Genel Kurul kararının 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

134. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

135. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal ' bulunduğuna 
dair Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

136. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 

I (6/922) 



137. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

138. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba-
kanllarından sözlü sorusu (6/924) 

139. — Samsun Milletvekili llyas ' Kılıç'ın, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/925) 

140. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

141. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

142. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

143. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yollun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Bayındırlık BakanHarın-
dan sözlü sorusu (6/929) 

144. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, İşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

145. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

146. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

147. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

148. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

149. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

150. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı 
olduğuna dair M. M. Başkanından ve Başbakan
dan sözlü sorusu (6/936) 

151. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

152. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

153. — Samsun Milletvekili llyas Kıllıç'ın, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

154. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü
ğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

155. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-
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nm Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

156. — Samsun Milletvekilli Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokoldan çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

157. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

158. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

159. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

160. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

161. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

162. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sdbebolduğuna dair 
Bayındırlık, îmar ve îskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

163. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

164. — Aydm Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, İstanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkın
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) 

165. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Özel öğretim kurumları kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet-

I vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

3. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon rapora (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

X 4. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1963] 

5. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M* 
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Meclisi S. Sayısı: 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

X 6. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

7. — Serbest maflî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı: 368) [Dağıtma tarihi: 17 . 8 .1963] 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18 .10 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2 . 7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştiridmesine dair 

kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) 
(S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 15 . 7 .1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Mliletvekili Hilmi In-
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1363] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komsfyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 .1963] 

6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10.1963] 

X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) (S. 
Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24 .10 .1963] 

X 8. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Dağıt
ma tarihi : 24 .12 .1963] 

9. — Millet Meclisi İdare Amirlerinin, Sayış
tay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sayısı : 
706) [Dağıtma tarihi : 7. 5.1964] 

10. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı : 734) [Dağıtma tarihi: 14. 7.1964] 

(Millet Meclisi 6. Birleşim) 




