
D O N E M : 1 C İ L T : 30 TOPLANTI : 3 

t _ 9 

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

•> ' t 

Yüzdördüncü Birleşim 

15 . 5 . 1964 Cuma 

İçindekiler 
Sayfa 

492:493 
493 

1. — Geçen /tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 493 
4. — Başbakanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 493 
,1. — Amerika Birleşik Devletleri Bü

yük Elçiliğinden Dışişleri Bakanlığı eliyle 
alınan bir imefctupla Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden 8 kişilik bir kurulun davet edil
diğinle ve bu davetin uygun mütalâa edildi
ğine dair Başkanlığın açıklaması 493:494 

2. — İstanbul Milletvekili Selim Sarper 
ve 6 arkadaşının; Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Cevat Açıkalın ile 21 arkadaşının; 
Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi 
ve koordinasyonu hakkındaki 9 Nisan 1964 
tarihli ve 2/704 esas numaralı kanun tek- _ 
lifinin havale edildiği Komisyonnlardan 
seçilecek üyelerden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/704) 494 

3. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
bir rakadaşmm 657 sayılı Harita Müdüri
yeti Umumiyesi Kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad-

Sayfa 
de eM'enım'esd hakkındaki kanun teklifinin 
komisyonlarına evvelce -havale edilen 7303 
ve 3458 sayılı kanunların tadili teklifleriy
le yalkm cılgisii doüayıisıiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun mütalâa 
edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma Ko
misyonunun kaltılımıadığını (bildiren tezkere
ler (2/515, 208) 494:503 

4. — Bartıi grupiliarı teıınâiloileriniin; 
Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri mü
nasebetiyle Millet Meclisinin 15 Mayıs 1964 
tarihinden 15 Haziran 1964 Pazartesi gü
nüne kadar tatile girmesi ve 15 Haziran 
tarihinden itibaren kabul edilmiş bulu
nan protokolün uygulanması ve tatilden 
sonra Millet Meclisinin Cumartesi, Pazar 
günleri, 'dışında her gün saat 15 te top
lanması hakkındaki önergesi 

5. — Görüşülen işler 
X I . — özel öğretim kurumları ka

nunu talsarısı ile Cu'mlhuriyet Senatosu 
Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi 
eğitim ve öğretim müesseseleri kanunu tek
lifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
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Sayfa 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev

ki (Uiler'in, Afyon Karaihisar'm köylerin
den hangilerine, 1962 ve 1963 malî yılların
da, içme suyu getirildiğine ve 1964 malî 
yılında Devlet Su İşleri frenci Müdürlü
ğünce yapılacak işlere dair soru önergesi, 
ve Enerji ve 'Tabiî Kaynaklalr Bakanı TTü-
dai (kal/m vasılı cevabı ' (7/479) 513:517 

2. — Gümüşhane Milletvekili Necmed-
din Küçüker'in, Gümüşhane ilinde 1964 
bütçe yılı içinde yapılacak Devlet yatırım
larına dair önergesi, ve Başbakan aldma 
'Başbalkann Yardımcısı Kemal Satirim ya
zılı cevabı (7/480) 518:519 

Sayfa 
demir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan d'ernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimöğlu ve 
55 arkadaşının, Âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonnlarından seçilen 
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/539. 2/581, 2/617, 2/61.8) (S. Sa
yısı : 495 e 1 nci ek) 503:513 

6. — Sorular ve cevaplar 513 
A) Yazılı sorular ve cevapları 513 

Sözlü sorular 
1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, top

rak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de ipo
tek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, imar 
ve iskân Bakanlığına gönderilmiştir (6/842) 

2. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
uı, Burdu r'da, 5 Yıllık Plân devresi içerisinde, 
kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bulunup 
bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/843) 
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3. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan ve 
15 milyon lira sermayeye sahip bulunan, kimse
lerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanacağı
na dair sözlü soru önergesi, Tarım ve Ticaret 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/844) 

4. — Buı'dur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
m, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yumrutaş 
köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı köyünde, 
tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, başka 
yerden toprak verilmesi v.1 el sanatı öğretilme
si konularında, bir çalışma yapılıp yapılmâdığı-

.1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral; beş ay 
geçmiş olmasına rağmen Köy işleri Bakanlığı 
teşkilâtının henüz kurulmamış olması, özellikle 
köylerle ilgili yol, su ve okul işlerine henüz ba
kılmamış bulunması ve Bakanın binlerce lira 
israfına sebebolan iç ve dış gezilerden vazgeç
mesi gerektiği hakkında gündem dışı demeçte 
bulundu. 

Saym Milletvekillerinden bâzılarına, Baş
kanlık tezkeresinde yazılı sürelerle izin verilme
si kabul olundu. 

özel öğretim kurumları kanunu tasarısı ve 
tekliflerinin tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

15 . 5 . 1964 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere (Saat 19,05 te) Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
Meliki Kesicin 

Kâtip 
Samsun 

îlyas Küıç 

Kâtip 
Yozgat 

tsm.et Kapısız 

SORULAR 
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na dair sözlü soru önergesi, Tarım imar ve İs
kân ve Sanayi Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(G/845) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Üni
versitelerimizin Arkeoloji kısmından, şimdiye 
kadar kaç talebe mezun olduğuna dair sözlü so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/846) 

(i — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, tdil'in Hanik köyünde, bir ağanın köy
den çıkardığı vatandaşların evlerinin yağma 
edilmiş olup olmadığına dair sözlü soru önerge
si, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/847) 
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7. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Mardin'in av stıhası avcılar kulübü bıı-
lunmıyan bölgelerinde av silâhlarının ve baru
tun serbestçe satılıp satılmadığına dair sözlü so
ru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/848) 

Yazdı soru 
8. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Midyat'ta inşası mukarrer 30 okul bina
sının, herkesten habersiz, pazarlık suretiyle llk-
eğilinı Müdürünün amcazadesi olan bir zata, bir 
kararla ihale edildiğinin doğru olup olmadığı
na dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmişti]'. (7/503) 

GELEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nıı-

ıuanoğlu ve 12 arkadaşının, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile müesseseleri iştirakler hakkın

daki 12 . :•> . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/722) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), îlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yapılacak oy
lamaya lütfen işaret buyurun. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz var, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

" ı. Amerika Birleşik Devletleri Büyük El- uetin uygun mütalâa edildiğine dair Başkanlı-
ciliğinden Dışişleri Bakanlığı marifetiyle alman ğtn açıklaması. 
bir mektupla Türkiye Büyük Millet Meclisinden BAŞKAN — Başkanlık sunuşları var. 
8 kişilik bir kurulun davet edildiğine ve bu da- Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğin-
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den Dışişleri Bakanlığı marifetiyle alınan bir 
mektupla Türkiye Büyük Millet Meclisinden 8 
kişilik bir heyet davet edilmektedir. Bu davete 
icabet edilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyeti 'bilgilerinize ve tasvibinize arz ede
rim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Selim Sarper ve 6 
arkadaşının; Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalın ile 21 arkadaşının; Milletlerarası müna
sebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkın
daki 9 Nisan 1964 tarihli ve 2/704 esas numaralı 
kanun teklifinin havale edildiği Komisyonlardan 
seçilecek üyelerden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (2/704) 

BAŞKAN — Bir karma komisyon teklifi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın 

ile 21 arkadaşının Milletlerarası münasebetlerin 
yürütülmesi ve koordinasyonu hakkındaki 9 Ni
san 1964 tarihli ve 2/704 esas numaralı Kanun 
teklifinin, hîivale edildiği Anayasa, Ticaret, Ma
liye, Dışişleri ve Plân Komisyonlarınca kendi 
üyeleri arasından seçilecek üçer üyeden kurulu 
bir Ceçici Komisyona havale edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kanun teklifi sahipleri. 
İstanbul Konya 

Selim Sarper Faruk Sükan 
İstanbul Rize 

Coşkun Kırca Erol Yılmaz Akçal 
Elâzığ Çorum 

Nurettin Ardıçoğlu Hilmi İncesulu 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve bir ar
kadaşının 657 sayılı Harita Müdüriyeti TJmumi-
yesi Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin, komisyonlarına evvelce ha
vale edilen 7303 ve 3458 sayılı kanunların tâdili 
teklifleriyle yakın ilgisi dolaytsiyle, komisyonla
rınca gerekçeli karara bağlanması uygun mütalâa 
edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma Komisyo-
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nunun katılmadığını bildiren tezkereler (2/515, 
208) ^ 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonunun bir 
teklifi vardır, okutuyorum. Millî Savunma Ko
misyonu ile Bayındırlık Komisyonu arasında, bir 
ihtilâf var. İçtüzüğün 28 nci maddesi gereğince 
bunu Yüce Heyetinize arz edip tasviplerinizi ala
cağım. 

Evvelâ Millî Savunma Komisyonunun yazısı
nı okutuyorum. 

Y üksek Başkanlığa 
Bayın di rlık Komisyonu Başkanlığının 

5 . 5 . .1964 tarihli, 2/515 esas, 7 karar sayılı 
olup, Komisyonumuza havale edilen yazıları ce
vabıdır : 

Ordu Milletvekili Ferda (lüley ve; J. arkada
şının 657 sayılı Harita Müdüriyeti- Umumiyesi 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna o ncü bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi Yüksek Başkanlıkça 
aslî komisyon olarak Komisyonumuza havale 
'buyurulmuş idi. 

İçtüzüğün 28 nci maddesi gereğince Bayın
dırlık Komisyonu tarafından mütalâa edilmek 
için istenildiği cihetle sözu\ geçen teklif bu Ko
misyona 8 . 4 . 1964 tarihli Esas 2/515, Karar 14 
sayılı Yazımızla tevdi olunmuştu. 

Bayındırlık Komisyonu yukarda zikredilen 
yazılariyle bu teklifi benimsediğini bildirmiş ve 
bu karara uyulup üyulmıyacağmın bildirilmesi
ni istemiştir. 

Olay 28 nci maddenin ikinci fıkrası ile alâ
kalıdır. Bu itibarla Bayındırlık Komisyonunun 
sadece bu fıkra hükümleri içinde kalması ve 36 
nci maddenin son fıkrası gereğince de mütalâa
sını 10 gün içinde bildirmesi iktiza eder idi. 
Bahis mevzuu teklif Yüksek Başkanlıkça Bayın
dırlık Komisyonunca havale edilmemiş bulundu
ğuna göre, hâdisenin, İçtüzük hükümleri muva
cehesinde bir başka tarzda mütalâasına imkân 
görülmemiştir. Esasen Bayındırlık Komisyonu 
kararının İçtüzüğün bir diğer maddesi istikame
tinde düşünülmesi de mümkün değildir. 

Bu sebeplerle Bayındırlık Komisyonu kara
rına Komisyonumuzca iştirak edilemediğini arz 
ederim. Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı 
Ordu 

Ferda Güley 
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BAŞKAN — Şimdi Bayındırlık Komisyonu 

müzekkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ordu Milletvekili Ferda Güley ve bir arka

daşının, 657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiye-
si Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki Kanun teklifi, Yüksek Başkanlıkça Millî 
Eğitim ve Millî Savunma Komisyonuna havale 
buyurulmuş idi. 

İçtüzüğün 28 nei maddesi gereğince Komis
yonumuza tevdi edilen teklifin incelenmesi sıra
sında evvelce komisyonumuzca karara bağlanan 
7303 ve 3458 sayılı kanunların tadil teklifleri 
ile yakın ilgi ve irtibatı tesbit edilmiştir. 

Teklif hakkında sadece bir mütalâa beyanıy
la diğer komisyona şevkinde sakınca gören ko
misyonumuz, havale edilmiş komisyon olarak ge
rekçeli karar, vermeyi uygun mütalâa etmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu ise bu görüşümü
ze iltihak etmemiştir. 

Keyfiyetin, İçtüzük gereğince Umumi Heyet
te halline delâletinizi saygıyla arz ederim. 

Bayındırlık Komisyonu Bask. 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asal. 
Mevzuu tabiî arkadaşlarımız anladılar, okut

tum. Millî Savunma ve Bayındırlık Komisyonla
rı arasındaki bir ihtilâf dolayısiyle 28 nci mad
deye göre müzakere açtım. Buna göre oylarını
za sunacağım. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Aziz arkadaşla
rım, Millî Savunma .Komisyonu sözcüsü sıfatiy
le mâruzâtta bulunacağım. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu veçhile, 
bu nevi ihtilâflar içtüzüğün 27 ve 28 nci madde
lerine göre doğabilir. Biz komisyon olarak bu 
tarzda Heyeti Umumiyeye sunulmasına ve Heye
ti Umumiyeden karar alınmasına da taraftar de
ğiliz ve bunu İçtüzük hükümleri muvacehesin
de hukukan gaynikabil görmekteyiz. 

Mesele şudur : Ferda. Güley ve bir arkada
şının yapmış bulundukları bir kanun teklifi aslî 
komisyonu olarak Millî Savunma Komisyonuna' 
havai e edilmiştir. 

Bir diğer komisyona havale edilmiş değildir. 
Bayındırlık Komisyonu, Komisyonumuza 28 nci 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince müracaat ede-
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rek, mütalâa vereceğini bildirmiş, Komisyonu
muz da bu teklifi kabul etmiş. Ve kanun tekli
fini Bayındırlık Komisyonuna mütalâasını, İçtü
züğün 28 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
bildirmesi için göndermiştir. 

O hale göre Bayındırlık Komisyonunun va
zifesi, bu kanun teklifi üzerindeki mütalâasını 
Millî Savunma Komisyonuna, Dahili Nizamna
menin 28 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
ve 36 nci maddedeki şartı yerine getirmek su
retiyle bildirmek idi. Bayındırlık Komisyonu 
Komisyonumuza yazdığı bir tezkere ile, ben bu 
kanun teklifini benimsedim, binaenaleyh ben 
müzakere edeceğim, yani aslî komisyon haline 
ben geçeceğim demek ister. Şu esaslar muvace
hesinde Bayındırlık Komisyonu ile aslında Millî 
Savunma Komisyonu, arasında her hangi bir ih
tilâf bahis mevzuu değildir. Eğer 28 nci madde
nin ikinci fıkrası hükmünü Millî Savunma Ko
misyonu yerine getirmemiş bulunsaydı 28 nci 
maddenin son fıkrası gereğince Riyaset Divanı, 
Heyeti Umumiyeye bunu sunacak ve iki komis
yon arasında bir ihtilâf çıkmış olduğu cihetle 
bu ihtilâfın hallini Büyük Meclisten istiyecek-
tik. Biz Millî Savunma Komisyonu olarak, Ba
yındırlık Komisyonunun fikrini benimsedik mü
talâa için gönderdik. O hale göre, 28 nci madde
nin son fıkrasının tatbikine mahal kalmamıştır. 
Bayındırlık Komisyonunun vazifesi mütalâasını 
36 nci maddenin şartı dâhilinde bildirmektir. 

Şu mesele de bahis mevzuu olmamıştır: Bir 
kanun teklifi Riyaset Divanına verildiği zaman 
Riyaset Divanı (gelen kâğıtlar) arasına bunu 
koyarak Umumi Heyetin ıttılaına arz etmekte
dir. Bu zamanda Bayındırlık Komisyonu herhan
gi bir şekil ve-surette bunun kendisine havale
sini istememiştir. Şu hale göre Bayındırlık Ko
misyonu ile Millî Savunma Komisyonu arasında 
İçtüzüğün 28 nci maddesinin son fıkrasına göre 
bir ihtilâf bahis mevzuu değildir. Mütalâa ver
mek istemiştir, kabul edilmiştir. Mütalâasını ve
recektir, komisyonumuz bunu beklemektedir. 
İhtilâf nerede olabilir? Olsa olsa. Şu prosedür 
dairesinde Riyaset Divanı ile Bayındırlık Ko
misyonu arasında bir ihtilâf vukua gelebilir. Ri
yaset Divanı ile Bayındırlık Komisyonu arasın
da bir ihtilâfın bahis mevzuu olduğu hali mev
cut değildir. Binaenaleyh, ortada Millî Savun
ma Komisyonu ile Bayındırlık Komisyonu ara
sında 'bir ihtilâf yoktur. Bayındırlık Komisyonu-
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nıııı istemiş bulunduğu, izhai' etmiş bulunduğu 
arzuyu komisyonumu/ yerine getirmiştir. Bu iti
barla Bayındırlık Komisyonumuı mütalâasını 
bildirmesi iktiza edcı*. Umumi Heyetin bir ihti
lâl" varmışcasına karar alması İçtüzük hükümle
rine aykırıdır. I .ki 'bir ihtilâf mevzuu değildir, 
muhterem arkadaşlarım. 

BAS/KAN — Buyurun Sayın Öztiirk. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Elskşehir) — Çok muh-

tere/m arkadaşlar; Sayın Ferda Grüley ve "bir 
arkadaşının teklif etmiş 'olduğu kanun teklifi 
(evvelemirde Paşkanlık Divanı tarafındam ha
vale komisyjomu 'olarak Millî Eğitim1 Komisyo
nuna ve Millî Bavunma Komisyonuna tevdi 
edilmiştir. Bayım dirlik ^Komisyonu meseleyi bir 
D'htısaıs 'komisyonu olarak ele alınış ve bu fconu-
nun /her şeyden evvel mühendis formasyonu
nun ne şekilde elde edileceği, iktisabedeıceği; 
mühendislik ve mimarlık sıfat ve unvanlarının 
hangi usul ve şekle göre vcriTm'eLsi gerektiği 
noktasından evvelce Ikomıisyonun tezekkür edip 
karara bağlanmış •olduğu ilki ikanunla yakın alâ
kasını teshil etmiştir. ıP>u itibarla 'komisyonu
muza. Ihıflivale edıilımiyen ve 'Millî Eğitim Komis
yonu tarafımdan. karara 'bağılanmış bulunan mcz-
kûr -kanun teklifimin bir kere de ühtıisas komis
yonu olarak 'komisyonumuzca tezekkür edilme
sine karar vermiştir. Bu1 karar İçtüzüğün 2'8 
ıirci maddesi 'gereğince Riyaset delâlet'i'yle (Millî 
Müdafaa Komisyonuma (bildirilmiştir. Millî 
Müdaıfaa •'komisyonu mütalâa 'beyan .etmek üze
re dosyayı komiisylonumuza te'vd'i. eıylediğüni 
cevaben bildîr'mektedir. Her ne 'kadar letüzü-
zün 28 mci maddesinde kendisime iş tevdi edil-
memiiş olan bir komisyonun alâkalı gördüğü 
bir mevzuda ıd'osıya celbedip mütalâa 'beyan et
mesi. mümkündür. Ancak 'komisyonumuz mü
cerret mütalâa beyanından öteye mıeseleyi ariz 
ve amik tetkik etmiş, <alâka!İTİarı dinlemişi, Ba-
kam'h'k temsilcilerini dinleımlış, üniversite mü
messillerini dinlemiş ve tam iraiâ.naısiylıe mevzua 
:şık tu'taca'k ve Umumi Heyette bir ihtusas ko
misyonu olarak telklifin gerçek yönünü bul
ması b alkımımdan yardımjcı 'Oİacalk, kanaatlerle 
mücelblhez 'bir 'heyet halinde bu İşi 'esbabı raıı-
cibeli bir kar'ara bağlamak lüzumunu ve ihtiya
cını! 'hisset m iştir. İçtüzüğüm 28 nci maddesi
nin son fıkrası bir (havale komisyonu gibi, es-
(ba'bı mucibeli maddeler üzerinde değişiklikler 
yaparak hev hanıgi Ibir karar verecek 'komisyon 

durumunda bulunduğumuz kanaatinli, görüşü
nü Riyasete intikal ettirmiş bulumuyioruz. Yüce 
•.Heyetimiz bu kamun teklifinin bir ihtisas ko
misyonu olaraik Nafıa Komisyoınu'nca gerekçeli 
karara bağlanması lüzumuna ikarar verime 
mesele ınalhlûldür. Aksine bir 'karar verirse, 
bittabi İçtüzüğün 28 nci mıaddeisine göre ko
misyonumuz sadece mütalâa' beyanı ile 'kifayet 
edecektir. Hakem Yüce Heyetinizdir. Hür
metlerimle. 

BASjKAıN — Buyurum iSayım Kırca. 
COŞKUN KIRÖA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, söz 'konusu kanun teklifimde 
nvevzuub'aihıslolan -okul, Te'vlhidi Tedrisat Ka
nunu gereğince Millî ıSavunma Bakanlığının 
akabileceği okullar arasındadır. Riyaset gere
ken 'havaleyi yapmış bulunimak tadır. Parlâ
mentolarda, yalnız bizde değil, her yerde, 
havale edü'em komisyonların sayısının namüte-
naftıi artırılması aslımda Parlâmentonun o ka
nunu biran evvel intaıcetm<ek arzusunu değil. 
fakat kamumu geciktirmek 'suretiyle çıkartma
mak arzusuna da hamledilebillir. Bendeniz (hiç
bir zaman havale e dilem komisyonlarım sayıısı-
nm i lâmba ye artmasına taraftar olmuş arkadaş
larım uzdan- değilim. O itibarla Millî Savunma 
Kbmisyonu Sözcüsü Talât Oğuz arkadaşımızın 
.sözleHine aynen iştirak ediyorum ve 'bu tale
bin reddini istiHitamı ediyorum. 

•TİAŞTCA'N — vSaym Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (KırşeUıir) — Muh

terem a i'% ad aşlarım, 'Sayım FeMda Oüley'im 
teklifi bai'ita subayı arkadaşlarımıza kamunla 
mübendisllik unvanı veril meşime matuf bir tek
liftir. Mal ûmuâl ilerin izdir ki, yüksek tahsili 
îkmal etmiş hiçbiir arkadaşımız (kanunla dipîlo-
ına almamış, imtihan vermek suretiyle fiilen 
o mekteplerde okumak sureliyle diploma almış
tır. 

FERDA GÜTJEY (Ordu) — Lûtfem esasa 
•girımıesin 'efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Mü
saade ederseniz arz edeceğim, esasa değil.. 

• BAŞKVIN — iMemıdmb Pey 'bir ricada- bulu
na cağımı.. 

MFJMDUH ERDEMİR (Devamla) — Yük
sek Heyetinizin kaırariyie... 

BAŞKAN — Memıdub IBey, bir dakika, ben 
söylemeden devam etmeyiniz. Bir ricamı ola
cak. 
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Bu Bayındırlık Bakanlığına da havale edi-

Üip edilmemesi 'bakım in dan kıymetli mütalâa-
larınızdır. 'Kusa olursa kanun taısarıısına, özel 
lokull ara ge'çeceğiz. 

MEMDUH ERiDEMİR (Devamla) — Kısa 
arz edeceğim. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
iştin mahiyetini Yüksek Heyetinize arz etme
den sizden hır karar beklemek yensliizd'ir. Ma
hiyetini evvelâ arz edeceğiz İki, sonradan, hu 
ihtilâf tamusu hakkında 'kararımız istihsal edi
leceğinden, İven "kısaca malhüyetimden bahset
tim. 

Şimdi, bu mevzu, mühendislik unvanının 
verilmesi meselesi, 34i58 sayılı Mülhendişlik Ka
nunu ile doğrudan doğruya alâkalıdır. Keza 
6235 sayılı Mimar ve Mühendisler Odası Ka-
nimiyle alâkalıdır. Ne Mühendislik hakkında
ki 3458 sayılı ve ne do 62.% sayılı (kanunlar Millî 
Savunma Komisyonunda hiçbir zaman görü
şülmemiştir. Bu kanunların görüşüldüğü, ka
ça ı-a bağlandığı komisyonlar Millî EğUtim Ko
misyonu ve Bayındırlık Komisyonu İle îmar ve 
İskân Komisyonu olmuştur. 'Mühendislik unva
nı ile alâkalı bir melseleınin 'Bayındırlık Ko
misyonunda. görüşülmesi, mevzu ile Bayındır
lık .Komisyonunun yakın alâkalı 'olmasından 
doğmaktadır. Bu itibarla Bayındırlık Komis
yonunun da asli bir .'komisyon olarak baskın-
gıeta gözetilmemiş olmam sadece bir {yanlış
lıktır. Bayındırlık Komisyonunun meseleye 
parmak Ibasması yerindedir. Yüksek Heyeti
nize daha etraflı, geniş ve «'izlerin kararlarmı-
mzı daha isabetli 'vermenize ya idim edecek bir 
raporun /Bayındırlık Komisyonunda hazırlan
masına, imkân vermek halkımmdan, bu mevzuun 
Bayındırlık .Komisyonunda 'görüşülmesino ka
rar verilmesini hassaten istirlham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAiN — Sayın Güley. 
MİLLÎ İSAVONMA KOMİSYONU BAŞKA

Nİ FERDA OÜLEY1 (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, basit 'gibi görünen bir mesele üze
rinde islimdi Meclis 'olarak oylarınızı kullan
mak suretiyle nizamnamenin Ijiir maddesinin 
getirdiği hükümleri savunacaksınız veyahut 
savunmıyacaksınız. 

Biz peşünen şunu arz edelim ki, Millî Savun
ma Komisyonu olarak, Bayındırlık Komisyonu
nun talebinin karşısında değiliz. Bayındırlık Ko
misyonunun nizamnamenin açtığı kapıdan bize 
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muhavvel bir teklifi veya bir tasarıyı 28 nci 
madde gereğince tatebetmesi tabiîdir. Ve biz 
kendisini bir nisbet dâhilinde ilgili görerek mu
vafakat ettik ve verdik. 

Şimdi muhterem, arkadaşlarım mesele şu: Bir 
teklif veya tasarı Meclis Riyaseti tarafından il
gili komisyonlara havale edilir, ilgili komisyon
lara havale edildiği (gelen evrak) ile kaydedilir 
ve Milletvekillerine dağıtılır. Milletveküllerl o 
gelen evrakta bir tasarı veya teklifin nereye ha
vale edildiğini görürler. Eğer; Riyasetin bu ha
valede eksiği olduğuna, hatası olduğuna, isabet
sizliği olduğuna kanaat getirirlerse, mütaakıp 
birleşimde derhal bu havaleye itiraz ederler. Me
selâ Sayın Seyfi ftztürk bu havaleye Bayındırlık 
Komisyonu Başkanı olarak itiraz eder. Çünkü, 
n'zamnamoin'in 66 ncı maddesinin son fıkrası bu 
itirazı mümkün kılmaktadır. Der ki; «Riyasetçe 
Millî Eğitim ve Millî Savunma Komisyonlarına 
havale edilmiş bulunan şu teklif'veya şu tasarı
nın, şu sebeple bizini Komisyonumuza da havale 
edilmesi lâzımdı.» flenel Kurulda bu görüşülür, 
ileri sürülen sebepler haklı ise Genel Kurulun 
kararı ile o Komisyona da, Ana Komisyon gibi, 
havale edilir. 

îşin bu devresi geçirilmiştir, itiraz olmamış
tır. Teknik ve ilgili Komisyon olarak Millî Eği
tim Komisyonuna gitmiştir. Bugün üzerinde dur
duğumuz teklif. 7 - 8 ay orada inceden inceye 
incelenmiş ve olumlu mütalâa ile esas Komisyon 
olan Millî Savunma Komisyonuna gelmiştir. 
Millî Savunma Komisyonu henüz daha bunu gö
rüşmeye» fırsat ve imkân bulamamış iken Bayın
dırlık Komisyonu 28 nci maddenin ikinci fıkrası 
gereğince, «Mütalâa bildireceğim bana gönderim» 
demiştir. Biz de, hayır siz bunu istiyemezsin'iz, 
mütalâa, bitdiremezsiniz, diyebilirdik. 

Oelirdi Umumi Heyete, sizler hakem olurdu
nuz. Teklifi 10 gün içinde cevaplandırılması ri-
easiylc mütalâa bildirebileceğini kabul ettik. 
Çünkü, bu da nizamnamenin bir hükmüdür, 
Bayındırlık Komisyonuna gönderdik. Bayındırlık 
Komisyonu 10 gün değil 1 - 1 , 5 ay bu teklifin 
üzerinde esas Komisyon gibi çalışmıştır. Kendi
lerine minnettarız, müteşekkiriz. Mühendis ve 
mimar arkadaşlarımızı geniş ölçüde bünyesinde 
bulunduran bu Komisyonun esas Komisyon gibi, 
bu kadar uzun bir süre bu teklifin üstünde ça
lışmış olması, bu teklifin getirdiği hakka ışık tut
muş olması, muhavvel komisyonlar olarak bizi sa-
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dece minnettar bırakmıştır. Esas Komisyon ola- I 
rak istiyoruz, diyorlar, tüzük imkân verse 
hahişle kabul edeceğiz. Fakat tüzük, bir komis
yonun mütalâa beyanının dışında diğer bir ko
misyona havale edilmiş olan her hangi bir tasa
rı ve teklifi Ana Komisyon gibi istemesine uy
gun hüküm getirmemektedir. Ve esas da, başlan
gıçta itiraz ettiği takdirde Ana Komisyon gibi 
görüşme hakkım, Nizamnamenin 66 neı madde
sinin son fıkrası tanıdığı için buna ihtiyaç da 
yoktur. j 

Sayın Bayındırlık Komisyonu arkadaşlarımı- | 
za, hayır size göndermek istemiyoruz, sizin bunu 
istemekle art maksadınız vardır, bu teklifi gecik
tirmek çabanız vardır gibi her hangi bir niyet
ten yüzde yüz uzağız. 

Nizamname el vermediğinden dolayı, arzula
rınızı yerine getirememekteyiz. Nizamnamenin 
66 ncı maddesinde peşinen itiraz tanımasını göz 
önünde tutarak. esasen Nizamnamenin esprisi 
içinde bunun haklı olmadığına kaaniiz. 

Bizim. Millî Savunma Komisyonu olarak, ar
kadaşımız sözcüsü sıfatiyle, bendeniz Komisyon 
Başkanı sıfatiyle konuşuyorum, Millî Savunma 
Komisyonu olarak, Nizamnamenin savunması 
noktasında bulunmakta olduğumuzu Yüce Hey e- j 
tinizin bilmesini istirham, etmekteyiz. 

Sayın Erdcmir arkadaşımız esasa müteveccih 
boyanlariyle usulün dışına çıkmışlardır. Ben o yo- i 
la girmiyeeeğim. Sayın Erdem arkadaşımızın Sa
nayi Komisyonu olarak aynı tasarıyı istiyen bir ! 
tezkere gönderdiklerini öğrendim. Komisyonu
muz henüz daha bunu görüşüp değerlendirmiş 
değildir. Fakat Kırca arkadaşımızın işaret bu- | 
yurdukları gibi, menfaat gruplarının bir tasarı 
veya teklifi sürüncemede bırakmak ve onun Mec
listen çıkmasını önlemek veya sonuna kadar ge
ciktirmek için Riyaset Divanınca düşüne düşüne 
havale edilmiş olduğu komisyonların dışındaki 
'komisyonlara doğru sürükleyip götürmesi ve bir- ! 
takım indî mütalâalara isnadederek o komisyon
dan o komisyona bir muhacir haline teklif ve ta
sarıları getirmesi bu nizamnamenin esprisinin 
yüzde yüz dışında kalan bir keyfiyettir. Yüce 
Heyetinize bu vesile ile bunu da bildirmeyi va
zife biliyoruz. Saygılarımla. 

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

kadaşlar, benden evvel konuşan sayın hatip ifade 
ettiler, ben de kısaca ifade edeceğim. | 
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İçtüzüğün 66 ncı maddesi gayet açıktır. Reis 

gelen lâyihaları aidoldukları encümenlere re'sen 
havale eder ve keyfiyeti zabıt ceridesine ve lev
haya derceder. 

Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterse, cel
se başında söz alır. 

Şimdi, Bayındırlık Komisyonunu da ilgilen
dirmiş olabilir. Özüne girmeksizin, bu İçtüzüğün 
sarih hükmü varken, artık bizim bunu burada 
oylamamıza imkân yoktur. Eğer biz bu yolu aç
mış olursak, her lâyiha havale edildikleri andan 
itibaren aylar geçtikten sonra burada bir mesele 
haline gelir ve uzun uzun müzakere yapılmak is
teriz ve kanunların Meclislerde, komisyonlarda 
yürümesi yolunu şaşırırız. 

O bir bakıma 28 nci madde bakımına gelin
ce; bir komisyon atlanmış, Bayındırlık Komisyo
nunun mütalâası alınması lâzım gelirdi... Ben dü
şünüyorum, atlanmış ama bu komisyon Meclise 
izafeten görüşünü vermiş. 28 nci maddenin sonun
daki fıkraya göre de mütalâası sorulan encümenin 
mazbatası diğer mazbatalar gibi basılır ve dağıtı
lır, denmiş. Karar yetkisi de hangi komisyondan 
geçerse geçsin, Yüce Heyetinizindir. Binaenaleyh 
bu mesele burada artık oylanmaz bir mesele halin
dedir, oya dahi konmasına imkân yoktur, Tüzü
ğün 66 ncı maddesinin son fıkrası ve sondan bir 
evvelki fıkrası gereğince. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, 28 nci maddeyi... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 28 nci madde 

bakımından ihtilâf çıkmamıştır. Orada 28 nci... 
BAŞKAN — İhtilâf çıkmıştır. İhtilâf çıkın

ca Heyeti Umumiye ne isterse onu yapacaktır. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Müsaade eder

seniz Sayın Başkanım, ihtilâf o işin başında çı
karsa 28 nci madde tatbik edilecektir, yani işin ba
şında ben mütalâamı bildireceğim diyecektir. Ba
yındırlık Komisyonu; ana komisyon olan Millî 
Savunma Komisyonu siz mütalâa vermiyeceksiniz 
diye işin başından çatışırlarsa o zaman Meclisin 
hakemliği mevzuubahistir. Ama mütalâayı uy
gun görür, ittifak ederlerse ki, etmişler ittifak, 
gitmiş mütalâa verilmiş. Şimdi tekrar 28 nci mad
deye göre burada oylamasına imkân olmadığı 
şahsi kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aral. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arkadaş

lar; basit gibi görünen bir hâdise, Büyük Mecli-
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sin bundan sonraki tatbikatı bakımından son de
recede ehemmiyet iktisabetmektedir. 

Bunca arkadaşımızın benim fikirlerim istika
metinde sebketmiş bulunan beyanları muvacehe
sinde söz almamam da mümkün idi. Fakat haki
katen, Parlâmento çalışması bakımından son dere
cede ehemmiyet arz ediyor. 

Bu verilmiş bulunan teklif doğru mudur, yan
lış mıdır, bir ihtiyacı karşılar mı karşılamaz mı? 
Menfaat gruplarını ne dereceye karşı karşıya ge
tirir, getirmez? Bu şu anda Büyük Meclisin üze
rinde duracağı bir mesele değildir. 

Esas itibariyle mütemadiyen komisyonlar da 
28 nci maddenin kalkanına sığınarak talebedil-
miş olması muvacehesinde asli komisyon olan Mil
lî Savunma Komisyonu da aylardır bu teklifi mü
zakere etmek imkânına sahibolamamıştır sevgili 
arkadaşlarım. 

Eğer burada bugüne kadar olan tatbikat rağ-
mma yeni bir karar alacak olursanız, bundan son
ra bu Meclisten hiçbir kanun teklifini, hiçbir ka
nun tasarısını normal usuller dairesinde geçirmek 
imkânına sahip bulunmıyacaksmız. Bunu, esasa 
mütedair fikirlerini açıklamış bulunan, meselâ 
Memduh Erdemir arkadaşımıza söylüyorum, me
selenin o tarafını bırakırız. Şahsan ben de Komis
yon Sözcüsü olarak teklif üzerine fikir imal et
miş vaziyette değilim, tetkik imkânı dahi bulama
dık. Çünkü, Sayın Başkanın ifade buyurduğu 
gibi, komisyondan komisyona bu teklif hicret et-

• inektedir. O mesele başka. Onun esasını konuşa
cağım ama bu kanun teklifine yüzde yüz karşı 
olan arkadaşımız bile, şu anda bunu bir kenara 
bırakmak, fakat bu Parlâmento tatbikatını göz 
önünde tutmak mecburiyetindedir. Aksi halde 
28 nci maddenin esprisinden uzaklaşacağız, 66 ncı 
maddenin son fıkrasının esprisinden uzaklaşacağız. 
Hükümetin getirdiği en mühim bir kanunu sev
gili arkadaşlarım şu müdafaa edilen fikirler is
tikametinin dışına çıktığımız zaman aylar ayı, yıl
lar yılı buradan geçirtmemek imkân vardır. 

28 nci maddenin ikinci fıkrası ne diyor: 
(Havalesini isterse, mütalâa beyan etmesi için 
verilir) diyor. Muvafık nnütalaâ etmişim, ko
misyon olarak, «buyurunuz mütalâanızı der.mc-
yan ediniz» demişim, Göndermemiş, aylarca 
kalmış... 

Sevgili arkadaşlarını, bakınız bir kanun tek
lifi 36 ncı madde muvacehesinde, memleketin 
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ana dâvasına müessir bir kanun teklifi olduğunu 
kabul ediniz, balanız nasıl kalıyor. 

Sonra size cevap veriyor, diyor İd, «ben bu
nu benimsedim.» Hangi hükmüne .binaen İçtü
züğün? Yoktur böyle bir hukukî sistem, mev
cut değildir. Ben bunu benimsedim, bana gön
derin. 

Diyoruz ki, buna imkân yoktur. Haydi bir 
kapı daha açıldı, bu sefer Riyasete diyor ki, gön
dersinler. Haydi bir kapı daha açıldı; Heyeti 
Umumiye, hakemsin. Vu burada saatler saati 
ve belki de günler günü bu nevi müzakereler ce
reyan edecek, hükümetin üzerinde ısraren du
rabileceği umumi bir politikasına hâkim bir ka
nun tasarısını dahi geçirmek imkânı bulunamı-
yacaktır. Ycp yeni bir obstrüksiyon sistemi ge
tiririz arkadaşlarım, bu prosedürü kabul etti
ğimiz takdirde.. 

Meseleyi evvelemirde bu ölçüler içinde düşü
neceğiz. Hattâ Memduh Erdemir arkadaşım 
dahi bu ölçüler içerisinde düşünmek mecburi
yetindedir. 

Şimdi Muhterem Riyasetin, Reşit Ülker ar
kadaşımın bana paralel fikirlerine karşı ileri 
sürdüğü meseleyi inceliydim : 28 nci.maddenin 
içerisinde böyle bir hüküm yok, son fıkrası ga
ye1! sarih. Diyor ki, son fıkra: «Şayet iki encü
men arasında ihtilâf çıkarsa, keyfiyet Reis ta
rafından- Heyeti Umura iyeye tebliğ oluna ra,k 
mesele orada müzakere ile halledilir. Var mı 
sevgili arkadaşlarım ihtilâf? («var, var» sesleri.) 

BAŞKAN — Var deniyor, onun için getir
dik. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım ihtilâf yok. Şimdi okuyalım, 28 nci 
maddenin ikinci fıkrası no diyor; «Mütalâa 
beyan etmek için ister de vermezse» diyor-. Açık 
efendim, mütalâadaki maksat 28 nci maddenin 
içinde mevcut. Mütalâa beyan etmek için gön
deriyorum. Göndermemiş olsaydım, işte 28 nci 
maddenin, son fıkrasındaki ihtilâf zuhur ede
cekti sevgili arkadaşlarım. Yok eğer gönde r-
meseydim vardı ihtilâf, gelecek, Heyeti Um il
miyede halledilecekti. Reform hazırlanmasına 
mütedair ihtilâf diye bir ihtilâfı İçtüzük tesbit 
etmemiş. Ancak İçtüzük, 66 ncı maddenin son 
fıkrası ile hak tanımıştır. Gelen kâğıtları gör
düğümüz zaman, arkadaşımız Ferda Gülcy'iu 
işaret buyurdukları gibi, Bayındırlık Komisyo-
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im Başkanı, «Hayır, Muhterem Riyaset bana 
da havale edilmesi lâzımgelir» diyecek!' \o ha-
vale edecekti. 

66 neı madde işte, bu mahzuru ortadan kal
dırmak için tedvin edilmiş bir maddedir ve 
66 neı maddedeki hak kullanılmadığı iein mü
talâa bu istikamete teksif edilmiştir, onun dı
şında her hak sakıt olmuştur. 

Buraya havale edersek ne olur, ne olma/ 
meselesidir? (.) ayrı sevgili arkadaşlarım. O 
Meclisin tatbikatın alâkadar etmiycu bir mese
ledir. Aksi halde bu Meclisi mütemadiyen iş
gal etmek durumu ile karşı karşıya kalırı/. 
İstemişler göndermişiz, ihtilâf yok. Muhterem 
Riyaset getiriyor. O itibarla.... 

KEMAL SARIlBRAIltMÖĞLU (Adana) — 
Bu mevzuun usulsüz bir şekilde Meclis huzuru
na getirildiği hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Görüştüğümüz usul hakkında 
Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARllRRAHtMOĞLU (Adana) - -
Bu. usulün bu şekilde Meclis huzuruna getiril
mesi hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Sıraya yazdım sizi. I 
TALÂT ASAL (Devamla) — O itibarla or

tada hakikaten benim noktainazarıma göre oy
lamayı icabettiren bir tevkifat mevcut değil
dir. Şimdi o komisyon bize mütalâasını bildire- ] 
çektir. Aslı komisyon olarak bu mütalâayı, el
bette ki nazarda tutacağız. Aksi halde sevgili 
arkadaşlarım, her hangi bir kanun teklifini ve
ya tasarısını Millî Savunma Komisyonunu mün
hasıran ilgilendirdiği halde bugün Sanayi Ko
misyonu, öbür gün Bayındırlık Komisyonu, on 
dan sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu' 
diyerek, 20 küsur komisyonu bu Mecliste do
laşır ve bu Mecliste bir kanunun, bir teklifin, 
bir tasarının kanuniye! iktisabetmesi yüzde yüz 
önlenir sevgili arkadaşlarım. Hiç değilse bir 
özel okullar kanunu gibi ehemmiyetli bir tasarı 
mevzuubahis iken burada, saatlerce müzakere 
etmek, imkânı hâsıl olur. İşte 66 neı madde
nin tedvinindeki maksat budur, işte 28 nci mad
denin 1 ve 2 nci fıkrasındaki maksat budur re I 
28 nci maddenin son fıkrasındaki ihtilâfı tes
hil, eden maksat budur. Bunun dışına çıkmak 
gayrihukukî olur ve Parlâmentonun bundan I 
sonraki çalışmasını güçleştirir. Tatbikata mü
tedair vereceksiniz ve sadece usul meselesini 
düşüneceksiniz, benim maruzatım bu kadardır. I 
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BAŞKAN — Sayın Altınsoy. 
KEMAL SARIİBRAHÎMOÜLU (Adana) -

Usul hakkında. 

BAŞKAN — Zaten usul hakkında, konuşuyo
ruz efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usul değildi i'. O zaman iki lehte, iki aleyhte söz 
vereceksiniz. 

BAŞKAN — Peki, Altınsoy konuştuktan son
ra buyurduğunuz usul hakkında size söz veri
rim. 

MEHMI4T ALTINSOY (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlar, benden evvel söz alan arkadaşla
rımın kıymetli fikirlerini dinledim. Benim maru
zatım kısa olacak. Arkadaşlarım pek çok husus
ları büyük bir vukufla Heyeti Aliyenize getirdik
leri için huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. 
Vahıız birkaç noktanın bilhassa aydınlatılmasın
da fayda mülâhaza ederim. 

Kanun teklif ve tasarıları Meclis Riyasetine 
verildiğinde, Riyaset re'sen takdir eder, başlıca ih
tisas komisyonunu en sona bırakılmak üzere aidol-
duğu komisyonlara havale eder. Komisyona hava
le edildiği andan itibaren gelen kâğıtlar arasın
da havale edildiği komisyonu öğrenen her millet
vekili, her 'hangi bir komisyona havale edilme
sinde zaruret görürse itiraz eder, bu itirazın Ri
yaset tarafından kabul edilmediği ahvalde mil
letvekili ile, veya her hangi bir komisyon reisi 
ise, komisyon reisi ile Millet Meclisi Başkanı ara
sında bir ihtilâf mevzuubalısolur. Bu geçtikten 
sonra 28 nci maddeye göre her hangi bir komis
yon. kanun teklif veya tasarısının kendi komis
yonuna aidiyetini mütalâa eder ve o komisyona 
mütalâa vermek üzere ister. O komisyon vermez 
ise iki komisyon arasında bir ihtilâf mevzuuba-
histir. Bu ihtilâfın halli Heyeti Aliyenize gelir. 
Bunun dışında bir üçüncü halde ihtilâf mevzuu
bahis değildir ve Heyeti Aliyenize de gelmesi 
mümkün değildir. Millî Savunma Komisyonuna 
Bayındırlık Komisyonu.kendisine iadesi için, mü
talâasını beyan etmek üzere bir talepte bulun
muştur. Millî Savunma Komisyonu bu talebi ka
bul etmiş ve Bayındırlık Komisyonuna vermiştir. 
Bayındırlık Komisyonunun vazifesi, Tüzüğün 
28 nci maddesine göre mütalâa beyan edip on 
günlük müddet içinde vermekten ibarettir. Bu
nun dışında bir ihtilâf mevzuubahis değildir. Ve 
Heyeti Al iyenizin halledebileceği bir mevzu da 
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değildir. Ama muhterem Bayındırlık Komisyonu 
ille bu kanun üzerinde bir değişikliği yapacağım 
derse usulsüz ve kanunsuz hareket etmiş olur. 
Bu Heyeti Âliyenizin halledeceği bir mevzu de
ğildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -— Sayın Sarıibrahimoğlu. Usul 
hakkında. 

KEMAL SARItBRAHtMOttLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, îetüzüğün 28 nci mad
desinin 3 ve 4 ncü fıkraları gereğince Yüksek Ri
yasetin bu meseleyi Meclisi Âlinin huzuruna ge
tirmeye hakkı yoktu, haksız getirmiştir, vaktimi
zi almıştır. Bu bakımdan söz almış bulunmakta
yım. Ve bu müzakerelere de burada re'sen son 
verip gündemdeki maddelere geçilmesi iktiza 
eder. 

«Madde 28. - Birinci fıkrayı okumuyorum -
Kezalik bir encümen diğer bir encümene muhav-
vel bir lâyiha veya teklif veyahut alelıtlak bir 
mesele hakkında mütalâasını beyan etmek üzere 
o lâyiha veya teklifin kendisine havalesini istiye-
bilir.» 

Meselemizde mütalâasını beyan etmek istiyen 
Nafıa Encümenine lâyiha havale edilmiş, müta
lâası alınmıştır. Bu gibi ahvalde alâkadar olan 
her iki encümen müttefik iseler Meclis Reisi ica
bını icra ederek ertesi celsede bundan Heyeti 
Ümumiyeye malûmat verir. Her iki encümen 
müttefik iseler, ki müttefikler, mütalâasını beyan 
etmiştir. Meclis Riyasetinin buradaki fonksiyo
nu Heyeti Ümumiyeye malûmat vermektir. 4 ncü 
fıkra mucibince şayet iki encümen arasında ihti
lâf çıkarsa keyfiyet Reis tarafından Heyeti Ümu
miyeye tebliğ olunarak mesele orada müzakere ile 
halledilir. Şimdi Sayın Riyaset, ortada 4 ncü fık
raya uygun bir durum, ihtilaflı bir mevzu yok-
iken bu mevzuu Heyeti Umumiye huzuruna ge
tirmişler ve müzakere mevzuu yapmak suretiyle 
Heyeti Umumiyece halli cihetine gitmişlerdir. 
4 ncü fıkranın kapsadığı bir durum, bir ihtilâf 
bahis mevzuu olmadığına göre, buradaki bu mü
zakerelerde usulsüzdür ve fuzulidir. Onun için 
Riyasetin lütfedip, bu müzakereleri re'sen bura
da kesmesini ve normal gündeme devam etmesi
ni arz ve istirham ederim. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık iki komis
yon arasında ihtilâfı kabul ettiği için Yüksek He : 

yetinize bunu getirmiştir, bilmüzakere varılacak 
neticeye uyacaktır. 28 nci maddenin son fıkra-
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sinin icabı budur. Sayın Seçkin, Buyurun. («Ol
maz, olmaz», sesleri) 

Olmuyorsa, İçtüzüğe aykırı buluyorsanız, oy
larınızla bildirirsiniz. Mesele bu şekilde hallo
lur. 

İL YAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, iki muhterem milletvekili ar
kadaşımız bir kanun teklifi vermişler. Muhterem 
Riyaset Divanı da bu kanun teklifini Millî Eği
tim ve Millî Savunma Komisyonlarına havale et
miş. Kanun teklifi Millî Savunma Komisyonun
da görüşülürken Teknik Komisyon olarak kendi
sini de ilgilendirdiğini gören Bayındırlık Komis
yonu Millî Savunuıa Komisyonundan bu tasarı
yı, mütalâa vermek esbabı mucibesiyle, talebet-
miş. Bu talebi uygun görülmüş ve Millî Savun
ma Komisyonu Bayındırlık Komisyonuna teklifi 
göndermiş. Teklif Bayındırlık Komisyonunda 
tetkik edilirken görülmüş ki, bir tezkere ile iste
nen ve birkaç gün içerisinde mütalâasını bir tez
kere ile bildirmesi, gibi basit bir mesele değildir. 
Bayındırlık Komisyonu Teknik Komisyon olarak 
üzerinde durup, İm meseleyi enine boyuna tetkik 
edip bir kanun teklifinin maddelerini, her mad
denin gerekçesini ve encümen mazbatasını yaz
mak suretiyle bir tetkik yapmak cihetine gitmiş 
ve Komisyon bu kararı almıştır. Şimdi Millî Sa
vunma Komisyonu Sözcüsünün ve Başkanının 
izah ettikleri gibi biz nisbeten ilgili gördük, mü
talâa verilmesi için. Bayındırlık Komisyonuna bu 
tasarıyı gönderdik. Bu hudut dâhilinde mütalâa 
verebilir, bu tasarının maddelerine girmez, ta
sarı hakkında Büyük Meclise mazbata yazamaz. 
E... Bir komisyonun diğer komisyonun salâhiyet
lerini kısıtlaması gibi içtüzükte bir hüküm var 
mıdır? 

TALÂT ASAL (Edirne) — Yar, 28 nci mad
de. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Arz edece
ğim sayın milletvekili, yoktur arkadaşlar. Bir 
ve encümen bir tasarı veyahut teklif hakkında 
I'iıtısals' Encümeni, «thluısas Komihyonu olıaırtaık 
esasa gireceğim, bunu ben de ariz veamik tetkik 
edeceğim. Mazbata yazacağım. Maddeleri hak
kında mucip mucibeler göstereceğim, tetkikler 
yapacağımı», dedi .mi, öbür encümenin (bunu ka
bul etmesi, lııiç lilutıilâüa düşmeden kabul etmesi 
lâzım.' Kabul etmezse ihtilâf çıkar, ihtilâf çı
karsa 28 nci maddenin son fıkrasında göre 
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Büyük Meclis halleder. Şimdi 1920 den beri 
Büyük Meclis faaliyetlerinde bu gibi emsaller 
pek çoktur. 

Arz 'edeyim, diyelim ki, Bayındırlık Ko
misyonu Millî Savunma Komisyonundan bu 
meseleyi istemedi, farkında da değil. Millî Sa
vunma. Kciiniıoyoınıı ile Millî Eğitilin Komi;; iyo
nunun mazbataları Büyük Meclisin gündemine 
girdi, müzakere ediliyor. Gerek Bayındırlık 
Komisyonu azaları gerek Büyük Meclisin 
muhterem azalarından biri kürsüye çıksa da 
«Efendim, şu şu sebeplerden dolayı bu tasa
rının bir de Bayındırlık Komisyonunda tetkik 
ve müzakeresi gerekir» diye bir takrir verse, 
oylanır ve mesele Bayındırlık Komisyonuna gi
der, Meclis kararı ile gider. 

Bu iş Meclisin müzakereye başlamasından 
evvel, Bayındırlık Komisyonu tarafından gö
rülmüş ve denmiştir ki, «Ben İhtisas Komis
yonu olarak bu tasarıyı tetkik etmek istiyo
rum; mazbata yazmak istiyorum, maddeler 
hakkında gerekçe yazmak istiyorum» demiş. 
Bunu Millî Savunma Komisyonu hiç, çekinme
den, ihtilâf çıkarmadan kabul etmesi lâzım-
gelirken kabul etmemiş. îlcrde bu encümenin 
mazbatası, Büyük Mecliste görüşülürken çık
ması muhtemel ihtilâfı şimdiden hallediyorum. 
Encümenin mazbatası görüşülürken, karar ve
recek olan Büyük Meclis isterse bu encümene, 
isterse Bayındırlık Komisyonuna, isterse başka 
bir komisyona lüzum görüp gönderemez mi? 
Şimdi do gönderebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir encümenin, mun
zam olarak tetkik etmesinden hiç korkma
malıdır. Obstrüksiyon taksitleri şeklinde mü- ' 
talâa ettiler. Coşkun Kırca arkadaşımız da bu 
kanunun çok geciktiğinden bahis buyurdular. 
E ... bir encümen tetkik ederken, diğer bir en
cümen istemiş şimdi hâdiseyi geııelleştirip do 
ne obsrüksiyon usullerine ve de başka bir şe
kilde kanun teklif ve tasarılarının gecikti
rilmesinin bir manivelası olarak tavsif etme
mek lâzımdır. Genelleştirmiyelim. 28 nci mad
desinin son fıkrasına göre iki encümen arasın
daki hiçbir ihtilâf yok, hakem Büyük Meclis
tir. Çeşitli yönlerini arkadaşlarımız izah etti
ler, bendeniz üzerinde fazla durmıyacağını 
amıa Bay mirlırl ilk Koımiisyonıııran Millî Sa
vunma Komisyonundan, vâki talebi, Millî Sa-
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vunma Komisyonu tarafından «Hayır, yalnız 
mütalâa edebileceksin» diye tahditli olarak ka
bul edilmiş, esasa giremezsin mazbata yazamaz
sın demiş. Bu ithıilâfı halle Büyük Meclis 28 ncıi 
ımaddemıim wom fıikrasma göre vazifelidir. 
Onun için bu işi reye konamaz diye geciktir
mekte fayda yoktur. Bu mesele Büyük Mec
lis reyleriyle halledilecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın îlyas Seçkin arkada
şımız meselenin bir cephesine vukufla temas 
buyurdular. Şimdi , 3438 ve 6235 sayılı kanun
lar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu ve onun tadilini taşımaktadır. Bu ka
nun hazırlanırken ana komisyon olarak görev 
alan komisyon, Bayındırlık Komisyonu idi. 
Ben, konunun esasına inmiyaceğim, Harita 
subayı arkadaşlarımızım, mülhendişlik farmasyo-
nunu haiz 'olup olmaldıklarını esasen münakaşa 
etıiniyoruz. Ancak 'balhis 'konusu kanunda bir 
gedik, 'bir .kapı açılmak isteniyor. Bu 'kanunu 
Ihazırlıyan ana komisyon Bayındırlık Komis
yonu idi. Bu 'kamunda tadilât yapılmak isteni
yor. Fakat Bayındırlık Komisyonunun ısrarlı 
tateıbine rağmen, Ibir maz'bata 'hazırlaması bu
nu te)ksir edip, 'bastırıp komisyonlara dağıtıma 
imkânı 'kendisinden eısir'geniiylor. Meclisi Âlimin 
isabetli bir karar alabil m'es i için, iher şeyden 
evvel 'bu konuda yetkili olan ve şahsi kaınaati-
iinc ıgöre esasen 'başlamgııçta. ana koımiisıyonlar-
daın !biri olarak tadadcdilmesi kalbedcm, Bayın
dırlık Komisyonuna 'havale 'edilmesi gereken 
'bu kanunun talebi veçhile lütfedip tekrar bu 
komisyonda tezekkür edil m eslini sağlarsak 
alacağımız karar o (kadar isabetli olacaktır, 
Arkadaşlarımız hatalı bir İçtüzük münakaşası ile 
konuyu esastan uzaklaştırmak istiyorlar. Esas 
olan 'Türk Mülhendis ve Mimar Odaları .Birli
ği Kanunudur. Bu kamunda m'ühendiislik tarif 
'edil mekt'cdi r, formasyon! a r 1 leljıtiLm ektedir 
.kurulacak lodaların görev ve yetkileri, miina-
sc'b etleri ayarlanmaktadır. Ve 'bütün bunlar, 
Bayındırlık Komisyonu ta raf nidam hazırlanmış 
ve Yüce 'Meclisçe dana 'önce kaıbml edilmiş bi:* 
kamunda yer almış lb ulun maktadır. 

Şimdi, böyle bir kamumda yapılacak her han
gi bir değişiklikte bu komisyonun görüş ve mü
talâası Yüksek Heyete duyurulmazsa elbette ki 
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alacağımız 'kararlarda üıalta <o nisbette büyük 
olur. istirhamını, bu tasarınım 'Bayındırlık (Ko
misyonuna .havalesine 'arkadaşlarımın iltifat 
etmesidir. Hürmetlerimle. 

[BAŞKAN — Kifayet -takriri varıdır, o'ku'tu-
yorunı : 

ıSayın Başkanlığa 
Müzafeere konusu mesele tavazzuh .etmiştir. 

Kifaye'tin 'oykınna asımı arz ederim. 
ıÇorum 

Faru:k Küreli 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... KaJbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıMulhterem arkadaşlar, mesele enine 'boyuna 
tartışıldı, konuşuldu. îşin hulâsası, Millî Sa-

15 . 5 . 1964 O : 1 
vunma ve Millî Eğitim kıomisıyonlariına ıhavale 
edilen 'bu 'teklifin, Bayındırlık Komisyonunca 
da esbabı mucibeli mütalâasının alınması için 
esas komisyon :gi'bi havalesi istenmektedir. 
Bayındırlık Komisylonıiina havalesi talebedili-
yıör. Oylarınıza sunuyiorum. Kabul edenler... 
Kabul «etmdyeın'ler... Teklifin Bayındırlık Ko-
ımisyonuna da 'havale edilmesi '23 e karşı 27 
•oyla (kabul 'edilmemiştir. 

MEMDUH ERDEMÎR (KırşeMr) — Yeniden 
sayılsın (Başkanım, Kâtüp tarafsız değil. Ka
bul edenler -daha faizlaıydı, bendeniz de saydım. 

BAŞKAN — Efendim, ıkaibul edilmemiştir. 
Gündeme geçiyoruz. Memldulh Bey, 'konuşur
ken arkadaşlarımızı ilzam edecek beyanlarda 
'bulunmanızı doğru görmüyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

X 1. — Özel öğretim kurumları kanunu tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim mü
esseseleri kanonu teklifi ve Kırşehir Milletve
kili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlik
leri hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkadaşı
nın, Amme 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) 

BAŞKAN — Efendim, özel okullar kanun 
tasarısının 'görüşülmesine devam ediyoruz. Ko
misyon ve Bakan lûtfenı yerlerini alsınlar. Ar
kadaşlar dağılmayınız. Bir önerge var, kalaba
lık görmezsem önergeyi okutmam. Biraız ö'zel 
okullar kanun tasarısının görüşülmesine devam 
edelim, sonra önergeyi oku*tacağım. Sayın 
Mustafa. Şükrü Koç, buyurunuz., 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 
arkadaşlar, özel okul öğretim kurumları Ka
nununun tümü üzerindeki görüşmelerin en önem
li noktası yabancı okulların Türkiye'de şimdiye 
kadar elde etmiş bulundukları ve Lozan hukuku

na dayanarak yürüttükleri bâzı imtiyazlardan 
mahrum edildikleri hakkındaki endişelerine daya
nan bir kampanyadan doğmaktadır. Hattâ Ame
rikan kolejleri mütevelli heyeti adına Amerika'
dan bir avukat kalkıp geliyor ve Türk Hüküme
tinin Millî Eğitim Bakanı ile âdeta pazarlık ede
bilecek gücü kendisinde buluyor ve diyor ki ; 
«Biz Lozan hukukundan vazgeçerek, imtiyazları
mızın devamını kabul ettirebilirsek Türkiye'ye bu
nu da kabul ederiz, Lozan hukukundan vazgeçe
riz.» Hattâ bunu Türkiye Cumhuriyeti Başkanı
na kadar götürmek imkân ve cüretini de kendisin
de buluyor. 

Sayın arkadaşlar, bu tasarı ile güdülen hedef
ler şudur: Türk vatandaşlarının veya tüzel kişi
lerin açtığı özel okullar, bu tip okullar teşvik 
edilmektedir ve son birkaç yıldan beri sayıları hız
la arttığı için, bir nizam altına alınması için dü
zenleyici hükümler getirilmektedir. Teşvik un
surları fazlası ile vardır. Bilhassa resmî okul
lardaki öğretmenlerin özel okullarda çalışmaları
na imkân verici hükümlerin getirilmesi en büyük 
teşvik unsurlarından birisidir. Azınlık okulları 
da mevcut statüleri içerisinde daha çok murakabe 
imkânlarına kavuşacaklar ve yardım görmüş ola
caklardır. Fakat, yabancı okulların endişesi se
faretlerin himayesinden mahrum olmak noktasın
dan doğmaktadır. Oysa ki, Geçici Komisyonun, 
bir üyesi olarak katıldığım komisyonun kabul et
tiği 6 ncı madde, yabancı okulların kendi eğitim, 
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özelliklerini devanı ettirme imkânlarını da sağla
maktadır. Bunu da Türk uyruğuna geçme veya 
bir Türk okulu haline gelmek esasına bağlamakta
dır. Türkiye'de uzun yıllardan beri çalışan ve 
Türk eğitimine hizmet ettiklerini iddia eden bu 
okulların kendi eğitim özelliklerini devam ettir
me endişelerinden başka bir endişeleri olmasaydı 
(! ncı maddeye itiraz etmeleri ihtimal dâhilinde 
bulunurdu. Bendeniz, bu kanunun bir noktasın
da, 22 ne i maddede, yabancı okulların sınıflarını 
ve mevcutlarını genişletmemek kaydiyle binaları
nın genişlctilemiyeceği, sınıflarının çoğaltılamıya-
eağı maddesinin, Lozan'da mevcutları olduğu gi
bi kabul ettiğimiz, tanıdığımız bu okulların öğ
renim derecelerinin değiştirilememesinin de bu 
kanuna ilâve edilmesini arz ve istirham ediyorum. 
Çünkü, geçmiş birkaç yıl Önce Türkiye'de uzun 
zamandan beri çalışan bir yabancı okul, öğrenim 
seviyesini yükselterek bir üniversite kurmak gaye
si içinde çalışmıştır. Robert Kolejin yüksek kısmı 
açılmış ve bunu Fransız, İngiliz okulları aynı şe
kildeki taleplerde bulunmak üzere takibetmeye 
başlamıştır. Türkiye'de yabancı okulların yüksek 
derecede okullar haline getirilmesi yeni üniversi
telerin nüvesini teşkil edecektir. 

Anayasamız da yabancıların değil, Türk özel 
kişilerin bile üniversite açamıyaeağmı âmirdir. 
Fakat esas yarış Türkiye'de bir Amerikan üniver
sitesinin kurulması konusunda koparılan imtiya
zın diğer yabancı okullar tarafından da elde edil
mesi gayesi içinde olmaktadır. Bu arada, Millî 
I'jğitim. Bakanlığına bundan birkaç yıl önce sık 
sık yabancı elçilikler, bilhassa lıarb alacağından 
dolayı Türkiye ile kültürel münasebetlerini geniş 
1 etmek istiyen bir Devletin Türkiye'deki misyon
ları kendi özel okullarında yüksek dereceli okul
lar haline getirilmesi için tazyiklerde bulunmuş
lardır. Bu nevi tazyikleri önliyebilmek için; 
22 nci maddeye «mevcut yabancı okullar bulun
dukları seviyeyi değiştiremezler.» hükmünün ko
nulmasında fayda olacağı kanısındayım. Saygıla
rımla. 

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

Muhterem arkadaşlar, üzerinde hassasiyetle du
rulan özel öğretim kurumları kanun tasarısı, bil
hassa bir maddesiyle arkadaşlarımızın dikkatini 
çekmiş bulunuyor, özel öğretim kurumları biç
ki - dikiş yurtları gibi, muhabereyle öğretim ya
pan kurumlar gibi kurumların dışında bırakılır- ı 
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sa, esas itibariyle şu üç öğretim kurumunu kap
samına alan bir tasarıdır: özel Türk okulları, 
azınlık okulları ve yabancı okullar. Bendeniz bil
hassa konuşmamı yabancı okullar üzerine teksif 
etmek istiyorum. Yalnız şunu hemen ifade ede
yim ki, mükemmel bir tasarı hazırlamış olmasın
dan dolayı Vekâlete teşekkürlerimi arz etmeyi 
bir vazife bilirim. 

özel öğretim kurumlarından ilk kısmını teşkil 
(iden Türk özel okuulları tabiat iyi e hiçbir özel 
teşebbüsle mukayese edilecek bir özel teşebbüs fa
aliyeti değildir. Bir fabrika ile bunları mukayese 
edemezsiniz. Nerede kaldı ki, bir fabrikayı bile 
murakabesinde tutan bir Devlet pek tabiîdir ki, 
her şeyden evvel özel Türle okullarını disipline 
etmek mecburiyetindedir. Bu kanunun bu bapta 
bu prensibe sıkı sıkı bağlı kalmasını şükranla 
karşılıyorum. 

Kanunun kapsamına giren ikinci özel Öğretim 
kurumları ise azınlık okullarıdır. Adlarını 
ilbtiraım ile ifade edeyim ki, Millî Eğitim Bakan
lığı, kanunun bu kısmında birtakım boşlukların 
doldurmasını düşünememiştir. Maddelerin mü
zakeresi sırasında, bu husustaki görüşlerimizi 
ifade edeceğiz. Yalnız şu kadarını ifade etmekle 
bu hallisi kapatmak istiyorum : 

Azınlık okullarını, Lozan Andlaşması şu hük
me bağlamıştır : 

Madde 41, - - Tedrisatı umumiye hususunda 
Türkiye Hükümeti gayrimüslim tebeanm mühim 
bir riİMbet dâhilinde mütemekkin oldukları şehir
ler ve kasabalarda bu Türk tebeanın çocuklarının 
iptidai mekteplerde kendi lisanlariy'le tahsil et
melerini temin zımnında teşkilâtı münasibe ihzar 
edilecekti i-. Bu hüküm Türkiye Hükümetinin 
mezkûr mekteplerde Türk lisanının tedrisini mec
buri kılmasına mâni olmıyacaktır.» (rörülüyor ki, 
Lozan azınlık okullarında, azınlığın kendi dille
riyle tedrisat yapmalarını sadece ilkokullar için 
kabul etmiştir. Böyle olmasına rağmen tatbikat, 
bugüne kadar azınlık okullarının orta ve lise se
viyesindeki okulların da kendi dilleriyle tedri
sata müsaade eder mahiyette olmuştur. 

(Geçiyoruz yabancı okullara: Efendim, yaban
cı okullar dün. konuşan bütün arkadaşlarımızın 
da ittifak ettikleri gibi, menşe bakımından tam 
bir misyoner teşkilâtıdır. Bunun vesaiki mevcut
tur. Meselâ İstahlml'da 1863 tarihinde ilk önce 
ufak bir evde Hamlen tarafından kurulan Kolej 
ki, bilâhara 1871 tarihinde büyük mikyasta, yar-
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dımlar yapan bir Amerikan tüccarının ismine 
izafeten Rdbert Kolej adını almıştır. Bu kolejin 
kurucuları misyonerlerdir. Bakınız dün Cevat 
Dursunoğlu üstadımız ifade ettiler, bâzı arkadaş
lar duymamış olabilirler, tekrar edeyim. Bu mek
tebin bir senei devriyesinde kurucularından biri 
şöyle diyor: «Biz bu mektepte bugüne kadarki, 
mesaimizle muhtar ve müstakil bir Bulgar Dev
leti yarattık. Bundan sonraki mesaimizle de muh
tar ve müstakil bir Ermeni Devleti yaratacağız.» 
Buna ben sunu ilâve ediyorum. Bu mektebin ku
rucularından biri, bilhassa fatihane bir jestle bu 
mektebin Bebek sırtlarında yapılmasını istemiş 
ve bunda ısrar etmiştir. Bu ısrarın arkasından 
söylediği şudur: Fatih'in İstanbul'u alması için 
hisarları kurmasını ima ederek, «Onlar buradan 
gird.il erse, biz de Bebek sırtlarından gireceğiz bu 
şohire», demiştir. 

(lene bir vesika, 1911 tarihli bir Alman mis
yoner mecmuasından 

Dünya Hıristiyan Talebeleri Birliği Konfe
ransı tstanlbul'da acildi. Toplantıya 33 milleti 
ve 37 mezhebi temsilen 248 talebe mümessili iş
tirak etmiştir. Toplantı, 1871 de kurulan ve için
de Türklerin de bulunduğu 450 talebeye hıristi-
yani esaslara müstenit bir tahsil veren Robert 
Kolej de yapılmıştır. 

1896 da Toranto'da Hopkins tarafından neş
redilen ve Türkçe ismi, «Islâmm Kılıcı ve Ermi
ninin ıstırabı» olan bir kitapta şu cümle de çok 
manidardır: Robert Kolej, hususiyle Amerikan 
terbiyesi istikametinde şayanı takdir bir faaliyet
te bulunmaktadır. Menşeini bu şekilde tesbit edi
yoruz ye zannederim, hiçbir arkadaşımız bu gö
rüşün dışında bir görüşü müdafaa edemiyecektir, 
menşe itibariyle. j 

Gelelim Lozan'a, Lozan, azınlık okullarında i 
olduğu gibi yabancı okulları da birtakım hüküm
lere bağlamıştır. Ondan okuyorum; ismet Paşa- ! 
nıri Başmurahlhas olarak Lozan'da diğer devlet
lere yazdığı mektuplar vardır, il'k önce ondan 
bir parça : 

«Lozan, 24 Temmuz 1923. 1914 tarihinden 
mukaddem mevcudiyeti musaddak ve Fransa'ya 
mensup müessesatı mezüıöbiye, tedrrsiye, sıhhiye 
ve hayriyeyi tanıyacağımı, beyan ederim», diyor. 
Ve yine Lozan zabıtlarından bir parça: «Türki
ye Heyeti MurahJhasası 30 Teşrinievvel 1914 se
nesinden evvel Türkiye'de mevcudoldukları mu
saddak ve Fransa, Büyük Biritanya ve İtalya'ya | 
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tabi bulunan müessesatı tedrisiye ve hayriye ile 
hastanelerin kemafcân payidar olacaklarım beyan 
eder. Mamafih bu müessesatın hiçbir bahane ile 
ve hiçbir veçhile Türkiye'nin menafime ve Türk 
kavaninine mugayir lâalettâyin bir propaganda
da veya fiil ve harekette bulunamıyacakları iyice 
mukarrerdir.» Lozan bunları bu şekilde tesibit 
etmiştir. 

Albdulihamit İmparatorluğunda sadece Ameri
kan müessesesi olarak 400 müessese vardı. O za
man büyük bir tayz'ıkle imparatorluk son gün
lerini yaşadığı halde, bu 400 müesseseden ancak 
10 unu tescil etmiştir. Arkadaşlar derler ki, bu 
ecnebi mektepler Türk kültürüne hizmet ederler. 
İstirham ediyorum arkadaşlar, hangi memleket, 
hangi devlet Taırsmsit'a bir kolej açar, Arapkir'
de bir kolej açar, Gaziantep'te, Mardin'de, Van'
da, Mersin'de bir kolej açar ve bunu sadece Türk 
kültürüne hizmet etmek için yapar? Rica ederim, 
bu kadar saf olmryalım. 

Bakınız dün konuşan bir muhterem profesör, 
fikirlerine daima hürmet ettiğim bir muhterem 
profesör aynen şöyle dediler. «Osmanlı İmpara
torluğu zamanında bu mekteplerin muzır faali
yetlerde bulundukları iddia edilebilir. Ama Cum
huriyet zamanında olmamıştır.» Cevap veriyo
rum, hem de vesika ile. 

Amerikalıların Bursa'd a bir kolejleri vardır. 
Malûm. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
(«Devam devam», sesleri) 

AHMET NİHAT AK AY (Devamla) — 
Mümkünse ve müsaade buyururlarsa devam ede
yim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız beyanatını bir da
kika içinde, yani kabul buyurduğunuz 10 daki
kada bitiremlyeceğini söylüyorlar ve devamı için 
istirhamda bulunuyorlar. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
AHMET NİHAT AKAY (Devamla) — Te

şekkürlerimi arz ederim. 
Bir kolej vardı. Amerikan Kız Koleji. Yal

nız, ondan evvel hemen şunu söyliyeyim. Ata
türkçüyüz diye bar bar bağırırız. Ben istirham 
ediyorum, samimî Atatürkçülere değil, gayrisa-
mimî Atatürkçülere, Atatürk'ün arkasından çe
kilsinler de yüzlerini görelim. Atatürkçülük 
ilimcilik demektir. Atatürkçülük bir kolu ile Ba
tıya bu tarafiyle uzanır, fakat diğer bir kolu ile 
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vatana ve onun üzerinde yaşıyan milletle sımsı
kı bağlı kalır. Atatürkçülük Lozan'da tasfiye 
edemediğini tasfiye öden ve etmiye çalışan bir 
cereyandır. Atatürkçülükten bahsedenler unut
masınlar ki, 1923 ten sonra Atatürk Cumhuriye
tinde, Atatürk her şeyden önce bu mektepleri 
kapatmayı kendisine ideal edinmişti. 'Bugün 
Türkiye'de ınevcudolan yabancı mekteplerin ta
mamı bu kadar mı zannediyorsunuz? Atatürk'ün 
kapattıklarını da düşünmek lâzımdır. Şu o'kuya-
cağım vesika da onlardan biridir. 

Şunu unutmamak lâzımdır ki, imparatorlu
ğun yıkılışından sonra Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşu, bir batışın, bir doğuşun takibi değil
dir. Bu, bir imparatorluktan bir millî devlete 
geçiştir. Millî devlete nasıl geçilir? Millî mektep
lerle geçilir; millî tor/biye ile, ıgeçiTir. 

Ziya Grökalp hakkında burada konuşan arka
daşlar, eğer millî devletimizin temelini araştır
mak isterlerse, orada ilk önce, gayet tabiîdir ki, 
Atatürk'ü bulacaklardır. Ama, hiç şüphe etme
sinler ki, Atatürk'ün hemen yanında Ziya G ok
ul p vardır. Ziya Gökalp'ı tam anlıyalım. Belki 
bugünkü anlayışımıza göre Ziya Grökalp'm eski
yen tarafları vardır, tenkide değer tarafları var
dır, ama Ziya: (Jökalp Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin Atatürk'le beraber millî devletin bir 
•kurucusudur. Ziya Gö'kalp'ta millî terbiye, Ziya 
Gökalp'ta millî mektep ön plânı teşkil eder. İşte 
dünkü iddiaya bir cevap : 

Cumhuriyet devrinde bu mektepler hiçbir 
muzır faaliyette bulunmamışlardır. Bugün mat
buatımızda da bu madde karşısında büyük bir 
heyecan, büyük bir telâş vardır. Meselâ bakınız 
1928 de, bugünkü Cumhuriyet Gazetesi ne diyor, 
bu mektep meselesinde, bu maddeyi en çok ten-
kid eden gazetelerden Cumhuriyet •Gazetesi 1928 
de ne diyor: «Amerikan mektebinin, - Bursa'-
daki Amerikan mektebinin - 150 talebesi vardır 
ve hepsi Türk.''tür. Museviler daha 'gecen sene ço
cuklarını mektepten, aldılar. Amerikan mektebi
ne itibar edenler maalesef münevver ailelerdir.» 
27 Kânunusani 1928, Cumhuriyet, 

Aynı mektebin Maarif Vekâleti tarafından 
kapatılmasına ait emrin suretini okuyorum. 

«Bursa Amerikan Kız Koleji talebelerinden», 
isimlerini saymıyacağım, «filân, filân hanımlar 
mektep muallimleri tarafından gayritabiî ve di
nî 'telkinata mâruz ve binnetice protestanlık aki
desini kabule ikna edildikleri anlaşılmıştır. Bu 
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hanımlar rcşidol madan evvel telkine mâruz bu
lunduklarına göre mektebin, çocukların tecrübe
sizliklerini ve zaıflarını istismar ettiği tamamen 
tahakkuk etmiştir. Maarif Vekâleti kendilerine 
evlâdı memleketin emniyet olunduğu irfan mües
seselerinde, hiçbir şeyin Cumhuriyetin âli pren
sipleri hilâfına olarak her hangi bir şekilde dinî 
telkinat yapmaya mezun olmadığı hakkındaki 
kati ve mütaaddit emirlerine ve talimatın bu 
babta'ki sarih hükümlerine rağmen gizlice talebe
sinin samimî akidesi ile oynıyan ve millî seviye
lerini bozan ve emniyeti suiistimal eden bu mek
tebi derhal seddetmiş ve alâkadarlar hakkında 
Cumhuriyet mahkemeleri nezdinde ikamei dâva
ya karar verilmiştir. . 

Yalnız şunu da ilâve edelim. Başlangıçta ta
mamen biraz evvel ifade ettiğim gibi, bir misyo
ner teşkilât] olan bu mekteplerin bugün bu fa
aliyet içinde bulunduklarını tabiatiyle iddia ede
meyiz. Çünkü 19 ucu asırdan 20 nci asra geçiş
te ilim de, teknik de büyük İnkişaflara uğramış
tır. Propaganda da usul bakımından büyük inki
şaflara uğramıştır. Hindistan bir İngiliz sömür
gesi olmaktan çıkmıştır bugün. Ama gidiniz Hin
distan'a İngilizler devrinden kalma eserlerden 
önce, tngiliz kültürüyle karşılaşırsınız. Cezayir 
Fransız'ları kovmuştur ama bugün gidiniz Ceza
yir'e Fransız kültürü hâlâ yaşar. Afrika bugün 
çeşitli kültürlerin mücadelesi içindedir. Rusya'
nın Afrika'ya nüfuzu inekte,}) yoliyle olmuştur. 
Moskova'da- açılan dostluk üniversitesinde Afri
kalı talebeler okutulmuş ve ondan sonra Afrika'
ya gönderil nflştir. Onun için bugün Türkiye'de 
ınevcudolan ve bir imtiyazın, dün Millî "Eğitim 
Bakanının ağzından duyduğum zaman gurur ve 
heyecanla ifade edeyim bir imtiyazların dökün
tüleri, kalıntıları olan bu mekteplerde dünkü fa
aliyetlerde usul bakımından bir değişikliğe uğ
ramıştır. Bakmışlar vaktiyle misyonerler, müslü-
manlan hıristiyan yapmak, bu yolda mümkün 
değildir, «Bir memlekette her şeyden evvel bir 
kültür dejenerasyonu meydana getirmek lâzım
dır.» demişler, bu yola koyulmuşlardır ve maale
sef bugüne kadar bu mekteplere tâyin ettiğimiz 
Türkçe kültür öğretmenlerinin zafiyetinden de 
büyük mikyasta istifade etmişler. Çocuk, ki bü
yük nisbeti Türk'tür, bu çocuklar yabancı bir 
hocanın karşısında o yabancı kültürün hayranı 
kesilir ve bu yoldan Türk çocuklarına devamlı 
surette aşağılık duygusu telkin edilir. Onu bu 
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aşağılık duygusundan çekip kurtaracak, kendi 
kültürünün içerisinde, kendi gruruyle ve heye-
caniyle yetiştirecek seviyede bir öğretmen kad
rosuna da sahibolmadığımız için, çocuk gider. 

Ama derler ki arkadaşlar, yabancı memleket
lere talebe göndermiyor muyuz? Cevap vereyim: 

Meselâ ilk mektep çağına gelmiş bir çocuğu i 
yabancı memleketle i e göndersin veya 'orada bu
lun an 'bir aile ilk. mektep çağındaki çocuğunu 
yahancı memlekette okutsun. Bunun bir tahri
bata mâruz kalacağını kabul ediyor musunuz, 
etmiyor musunuz? Bir ,şeyler 'kaybedecek mi
dir bu çocu'k? Gayet tabiî kaybedecektir. Orta 
mektebe girince hu kayıp ilkten dalha az ola
caktır, liseye gidince dalha az olacaktır. Ama, 
bir lise mezununu yabancı memlekete gönder
mek -bir kayıp değildir, onda kültür şahsiyeti 
arttık teşekkül etmiştir. Temel atılmıştır, onun 
tahribatını yapamaz yalbancı kültür. Ama bir 
orta mektep veya Ibir lise talebesi bu tahribata 
istediği 'kadar mukavemet .etsin, boyun eğmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Bu sahanın otori
teleri var. 

Edebiyat fakültesi Profesörlerinden Mümtaz 
Tarhan'ıın eserlerime bakınız. Kültür değişme
lerini okuyunuz. «Garpçılığın Neresindeyiz?» 
isimli eserini okuyunuz. Bunlar en büyük ve
sikalardır. En büyük salahiyetli ağızlarda soy- ' 
lenmlş sözlerdir.' 

Yine yakın tarihe ait misallere geçiyorum 
Diyorlar ki bâzı arkadaşlar. «Bu mekteplerin 
muzır faaliyetleri yoktur.» 1953 senesinden bir 
misal daha, Mektepte pek muvaffak olamadık
larını tatil aylarında kurdukları izci 'teşkilâ-
tiyle yapmaya çalışırlar, istanbul'da meselâ 
Sakıt Bemoit lisesi vardır. Sakıt Fisheriste 
ortaokulu vardır. İkisi de Katoli'k Fr.amsi'z pa
pazlarının idareısindedir. Türkiye lâik Devlet. 
Kendi mektebinde, ilerde gelecek, kendi 
mektebinde din. hocasına, din adamına değil, 
büyük bir hassasiyet 'gösterirken, yalbancı mek
tepte Ibir papazın her türlü tahribatına göz yu
muyor. Lâik Devlet Türkiye'ye hakimiz, bu 
mekteplerde izci teşkilâtı kuruyor. «Sainte 
Puleherie» adı ile kurulan ilki teşkilâttan biri
sinin adı Coşkun Ruhlar, diğerinin adı ise 
Bizans Neşesi'dir. 'Bunlardan Saint Bemoit'da 
buna muvaızi bir teşkilât kurulur. ıSaimt Be
moit'da kurulan teşkilâtın adı ise «Meryem'in 
gocukları» dır; % 95 i Türk - Müslüman ta- I 
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leheleri olan bu çocuklarım kurduğu bu teşki
lâtın ismi, «Meryem'in Çorukları» dır. Kato
lik papazların idare ettiği izcilik 'teşkilâtına 
ait hüviyet varakaları ve izci üniformalarının 
yakalarına iliştirilen madenî arma Fransa'dan 
kurye çantasiyle gelmektedir. Bu -armalar haç 
şeklindedir. Ve çocukların yakalarına iliştiri
lir ve bunları takmak mecburiyetindedir ço
cuklar. Ve yine üniformalarının kollarına 
(S. F.) harfleri yazılmıştır, ki bu harfler Fran
sız izcisi mânasına gelen kelimelerim başharf-
leridir. Onlar takılır. Sınıf .geçmek, hattâ me
zun olmak istiıyenler hu izcilik faaliyetlerine 
katılma'k mecburiyetindedirler. (6-7^8-9 Mayıs 
1953 tarihli Yenisabah gazetesi) 

Dün bir iddia daha dinledik, dediler 'ki; 
efendim, yabancı mektepler Garp'a açılmış pen
ceredir. Bir an yahancı mekteplerin Garp'a 
açılmış Ibir pencere olduğunu kabul etsek de 
hu pencerelerden bizi muasır medeniyet sevi
yesine ulaştıracak Garp girmemişti. Garp'm 
medeniyetinin dışında kalanlar buradan sokul
maya çalışılmıştır. Ve zannedilmesin ki Türki
ye bugün sekizlbin 'talebesi olan yabancı mektep
lerle hugünkü seviyesine gelmiştir de Garplı-
laşraıştır. Bu biraız tgülünç, ilmî hakikatler kar
şısında gülünç bir iddiadır. Bu yolda bu mek
teplerin faaliyetleri yiolk mudur? Vardır, onun 
için de hir vesika vereyim. 

Bir yabancı bu yolda şöyle diyar : «islâm 
memle'ketlerinde.ki ımisytoner teşkilâtı- faaliye
tinin iki cephesi vardır : Yapıcı ve yıkıcı veya 
hir haşka tâbirle, eritici ve yeniden şekil ve
rici. Meselâ 'Türkiye'de muazzam değişiklikle
rin mihrakı batı medeniyetinden ıziyade mis
yonerlerde aranmalıdır.» 

Efendim, bir kültüre hizmet, demin temas 
ettim, biraz daha temas etmek isterim bu me
seleye : 

Bu mektepler bugün dünkü menşei gayele
ri bir tarafa bırakırsak, şu gaye için hizmet et
mektedirler: Kendi kendilerini yaymak. En ba
sit gaye olarak bunu kabul edelim, Bir cemi
yetin yabancı kültürlere kayması, yabancı kıy
met hükümlerine sürüklenmesi, bu yolla başlar. 
Dil, hiç kimse inkâr ve reddedemez ki, bir mille
tin millet oluşunda en mühim temel taşıdır. Ve 
bir dil sadece bir yabancı okullarda, Türkçe 
okutulan tarihle, Türkçe okutulan edebiyatla 
Türkçe okutulan coğrafya ile öğrenilmez. Bir 
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dil mefhumlariyle, terimleriyle ibir bütündür. 
Bir çocuk dilini, matematikle beraber, tarih'o 
beraber, hendese ile beraber, biyoloji ile, fizik 
ile kimya ile beraber öğrenir. Ve yine ne garip 
tecellidir ki; hiç unutmam, Ankara'da Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi kurulurken bu Mec
lis büyük: bir millî heyecan göstermişti. Muh
terem Esat Mahmut'un o Meclisteki sözleri ha
lâ kulağımdadır. Şöyle diyordu Esat Mahmut: 
«Türkiye'de millî vatanda yabancı dille tedri
sat yapacak bir üniversite! «Havsalam almaz ^ 
bunu» diyordu. Millî haysiyetim, "millî şerefim, 
millî izzetinefsim bunu kabul etmez» diyordu Esat 
Mahmut bu Mecliste. Ve yine hatırlarım uzaktan 
da olsa Robert Kolejin yüksek kısmı açılırken 
bugün 22 nci maddeyi tenkid eden matbuat kı
yameti koparıyordu, «Lozan nerede?» Diye. Ar
kadaşlar, 1923 de millî mücadelemiz eğer Lo
zan'da tevsik edilen bu senetle, bu bcraetle bu 
hale geldi ise, bize düşen vazife onun bu tara
fından gelen bir nesil olmamıza rağmen Lozan'
ın imzalandığı o tarihte dünyaya gözünü açan 
bir insan sıfatiyle ifade edeyim, asgari vazife 
ona hürmet etmektir. (Soldan «bravo» sesleri) 

Lozan nutukları çekeriz, millî mücadele za
ferlerini te'sit ederiz, 30 Ağustaslarda; Cum
huriyet bayramlarında 29 Teşrin edebiyatından 
Türkiye bir baştan bir baca dalgalanır, gider; 
ıama onun heyecanı geçer, geliriz Millet Mecli
si kürsüsüne «efendini, deriz; yabancı okulla
ra daha fazla haklar tanıyalım» Ben bunu te
lif edemiyorum. Ya o heyecan sahtedir, ya bu 
iddialar sahtedir. Ortasını bulalım, o ortamdan 
çıkalım. 

Atatürkçülük bir ruhtur, bir medeniyetin 
sadece bir tekniğin esiri olmak değildir. Ata
türk bize o ruhu aşıladı. Ama ben Türkiye'de 
bugün gerçek Atatürkçüyü arıyorum. Gerçek 
Atatürkçülük ortada olduğu halde, sahte Ata
türkçülerin, ne söylediklerinin farkında olmı-
yanlarm İstırabını duyuyorum. (Solda «bravo» 
sesleri.) 

İki kelime ile demin ifade ettim, ilimdir ve 
Türklüktür. Atatürk Millî Mücadeleyi bitirdik
ten ve ismet Paşası ile Lozan'ı, elde ettikten sonra 
Millî Mücadelesini orada tescil ettikten sonra 
başka bir harekete geçti. Ziya Gökalp'a Allah 
ömür verseydi de 1921 de ölmeseydi Ziya Gök-
alp, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti o hareketin 
misalidir, Tarih Kurumu o hareketin bir misâ-
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lidir. Nedir bunlar? Bir taraftan medeniyet, 
medeniyet derken, öbür taraftan Aatatürk'ün 
Türklüğe sarılışıdır. Atatürk'le Ziya Gökalp 
muvazidir. Ziya Gökalp'm eserinin ismi nedir? 
Türkleşmek, islâmlaşmak, muasırlaşma. 

Ayıramazsınız bu üç mefhumu birbirinden. 
O ,halde Ata türk lüyüz diyenler millî terbiye
ye, millî mekteplere önem verenler tona 'hür
met etmesini bilenlerdir. Her şeyden önce 
('Soldan «ibraVo» sesleri) 

Biz ne diyoruz? Yabancı mektepler kalk
sın mı diyoruz? Hayır, 'böyle 'bir iddiamız yok. 
Keşke Lozan bunları kaldı rsaydı. memnun 
olurduk. Ama dünyanın hiçbir milletinde olmı-
yan ve bize has -olan muahedelere .hürmet bizi 
bugün mevcut, 'bu yalbancı okulların karşısın
da -bundan 'öteye götürmeye mâni oluyor. Lo
zan'a karşı beslediğimiz ihürmet ibııîgün yaban
cı 'okulların Türkiye'de kalmasını bize emre
diyor. Arkadaş!arımız nıe derler? Amerika'
dan Türkiye'ye bu mesele için heyet gelir. Bü
tün milletvekillerinin dolaplarına Robert Ko
lej'den mektuplar atılır. Bu kadar mühim 
midir acaba? Bu kadar ımübimse 'bizim endişe-
lerimiizo. hak vermek lfvzımgelir. Ne isterler? 
Efendim yeni bir mektep yapabilmeli.. Bunun 
acısını çok gördük arkadaşlar. Yeni (bir mek
tep yapabilmeli, yani eskisinin yerine kaim 'ol
mak üzere. Ne yapar biliyor musunuz? Bu
gün. .bin kişilik mevcudu -olan bir yaj'mncı 
mektep iki 'bin kişilik bir mektep yapar. Ve
ya bugünkü Ihmasına yeni bir ek inşaat ile 
•mevcudunu itıpkı yeni bir mektep açılmış gibi 
genişletir, bunu yapar! 

Bir görüş daiha var; efendim bu yetkiyi 
Hükümete verelim. Katiyen, zinhar! Günün 
bilinde bu yetkinin Hükümet elinde istismar 
edilmi'yeceğini za'fa uğramıyacağmı kim te
min eder? Edebilir misiniz? Onun için bu
nu maddeye 'bağlamak, hükme bağlamak ve 
sureti katiyede bunun dışına çıkmamak Mzum-
gelir. Ben bu samimî inancın içindeyim, gö
rüşlerimde büyük hatalar olabilir, baştan ba
ca 'hatalar olabilir. Fakat Yüce Heyetinize 
karşı beslediğim (hürmet benim (hatalarımın hoş 
görülmesi için kâfi bir se'bebolacaktır. Hür
metlerimi arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek. (Yok ses
leri) 
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Sayın Turgut Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın Baş

kan, mıuhterem arkadaşlarım; Anayasanın 
21 nci maddesinin emrettiği bu kanunun ge
tirilmiş olmasından 'büyük 'bir memnuniyet 
duymaktayım. İlenden evvel konuşan arka
daşlarım ve ibilhassa kıymetli arkadaşım N'i'ha»t 
Akay pefcçıok noktalara temas ettiği için aynı 
noktaları geçiyorum. Bendeniz sadece yük
sek okullar mevzuuna temas edeceğim. Tasa
rının 16 nci maddesinde «yüksek dereceli okul
ların diplomaya-esas olan teorik ve pratik im
tihanları 'Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır» 
dendiğine göre bunlar aynı branştaki üniver
site fakülteleri mezunlariyle aynı hakka sa
hiptirler demektir. Ve dol ayı siyle ayrı ayrı 
açılan yüksek "okullar Ibir nevi üniversite fa
külteleri yerine geçiyor mânasına gelivor. Ben-
denizce bu iki şekil de ma'hzuıiudur. 

1. Anayasanın 1*20 nci maddesini müsaa
denizle okuyacağım : 

(Madde 120. — Üniversiteler, ancak Dev
let eliyle 've kanunla kurulur. Üniversiteler, 
bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel 
kişileridir.) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; yarın bir 
gün Anayasa Mahkemesi hu kanunu ve hattâ 
yüksek-özel okullara aid'olan kısmı iptal e'der-
se, 'bu yüksek okullardan mezun olan öğrenci
lerin durumu ne olacaktır? Ve 'halen hu yük
sek okullarda okumakta »olanların durumlarını 
kim .kurtaracaktır1? Bir bu mesele var. 

İkincisi, hakiki 'üniversite mezunları ile ay
nı unvan ve hakka saihibotmaları, fakat aynı 
ilim <ve irfandan mahram 'bulunmaları keyfi
yetidir. 

Mezun olacaklar sırf hir kültür gelişmesi 
iğin bu tahsili yapıyorlarsa, diyecek bir şey 
yok. Sırf ıbir titr için ise 'bunun seıvalbı da 
günahı da 'kendilerine aittir. Ama huni ar 'bir 
ımesuliyet alacak, 'bir meslek sahihi olacak
larsa iş t) zaman değişil'. Yarın hir yüksek 
özel okul mezunu mülhendis mimar çıkar ve 
yaptırdığı 'bir bina üç gün sonra çökerse, İni
nim hesabını kim verecektir? Yarın -bir tıp 
'yüksek okulu mezunu doktor, bir hastayı öl
dürürse •bunun -vicdan azaıbım kim duyar, bu
nun sorumluluğunu kim üzerine alır? 

'Bu yüksek özel okullar, ticari 'bir zihniyet
le mi kurulmuştur, yoksa (bir ideal neticesin-
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de mi kurulmuştur? Sayın Bakan bu noktaya 
temas ettiler. 

İlk, ıorta, lise özel okulları hir dereceye ka
dar bu 'bakımdan, yani ticari bakımdan mâkul 
karşılanabilirler. Fakat 'bu yüksek okulların; 
'bendeniz tamamen diyemiyorum ama, bir dere
ceye kadar şahsi menfaatler neticesi kuruldu
ğu kanaatindeyim. Bunların kontrol mevzuu
na dün Sayın 'Giritlioğlu arkadaşımız temas 
buyurdular, bu kontrol mevzuuna alt en ufak 
bir mevzuat getirilmediğine de temas ettiler. 
Şimdi kurulan bu yüksek okullar, ıgayeleri iti-
'bariyle 'belki tebrike şayandır, ancak, bunların 
'hangi esaslar dairesinde ve ıhangi müsaadeyle 
kurulduğu da mucibi ımeraktır. Yabancı 
memleketlerde de üniversite ve yüksek okul
lar mevcuttur. Ama 'bunlar vakıflarla 'birta-
ikıım fonlarla unut evcili heyetller tarafından ida-
re edilir ve kâr gayesi katiyen gütmezler. Ga
zete ilânlarından öğreniyoruz ki, bizdeki özel 
yüksek (okulların öğretmenleri resmî hu çeşit 
okul ve üniversite 'hocalarıdır. Bunların 
feyzinden, ilminden, irfanından istifade etmek 
elbetteki hüyük hir mazhariyettir. Ama ma
demki, !bu sayın 'hocaların, profesörlerin vak
ti müsaittir. Niçin üniversite çatısı altında ted-
ri'hat çoğaltılmaz'. (lerdkirısc Mır Idöneır ıserımıaye 
ile Millî Eğitim Bakanlığının da tavassutu ile 
ıbu tedrisat imkânı fazlalaştınlaibilir. Ve üni
versitedeki muhtelif faMiltelere alman takibe 
adedi de fazlalaştı nlaibilir. 

Netice olarale bendeniz yüksek özel okul
ların açılimasmmv Anayasaya aykırı olup olma
dığı mevzuımun, bir kere de Yüce Meclisiniz-
ce mütalâa edilerek tekrar tezekkür edilmesini 
talcbediyorum. Eğer bu durum aydmlan'mı-
yaea'ksa 'baş tarafta da arz ettiğim 'gibi, ka
nun çıktıktan sonra, halen açılmış (bulunan 
'okulların ve burada okuyan öğrencilerin 'vazi
yeti çok perişan bir durum arz edecektir. 

'Benim maruzatım hundan ibarettir, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, ko
misyon konuşmak istiyor mu?.. 

KOMİSYON ADINA FETHİ ÜLKÜ (Tun
celi) — Hayır. 

B A ŞKAN — Hükümet ?.. 
MİLLÎ ECÎÎTÎM BAKANI tBRAHtM.ÖK-

TRM ('Bursa) - H a y ı r . 
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BAŞKAN" — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
İki birleşimden Iberi görüşülmekte 'olan 

özel eğitim kurumları kanunu tasarısının tü-
anıü üzerindeki -görüşım'e-lıar/in kifayetine kaannüz. 
Keyfiyetin ıoya arzını teklif ederiz. 

Valhyi özarar Rüştü özal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edeni er... Kaıbul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Efendim; tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmelerimiz 'bitmiştir, maddelere geçilmesini 
loylarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
mi'yenler... KaJbul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır. İvedilikle 
görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Özel öğretim kurumları Kanunu 

Tanım 
MADDE 1. — özel öğretim kurumları, Tür

kiye Cumjhuriyeti uyruklu gerçelk kişiler, özel 
hukuk tikel kişileri veya özel hukuk hüküm
lerine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından 
açılan her derecedeki 'okullar, ya/bancılar ta
rafından açılmış .bulunan öğretim kurumları. 
(haberleşmeyle öğretim yapan yerler, çeşitli 
kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve 
(benzeri kurumlardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?. 
Buyurun ISaym Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, hu maddede kanun tekniği ba
kımından bâzı anlaşılmıyan hususlar var. Me
selâ özel Ihukuk tüzel kişileri dendikten son
ra, veya özel hukuk hükümlerine göre idare 
edilen tüzel kişiler. Bu nedir ve bundan ne 
kastedilmiştir. Bunları an'laımalk ple'k mümkün de
ğildir. Eğer bununla kamu yararına çalışan der
mekler kastediLmnşse benim bilebildiğim kadar ka
mu yararına çalışan dernekler özel hukuk tüzel ki
şileridir. Bunlara Cemiyetler Kanununa göre ka
mu yararına çalıştıklarına dair Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle bir belge verilebilir, bun
lar özel huku'k tüzel kişileridir. Ama o da 
Özel 'hukuk tüzel kişileridir. Binaenaleyh özel 
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'hukuk tüzel kişileri dendikten sonra bunun 
içerisine, Sayın Akay'm buyurdukları gibi, es
ki tabiriyle menafii umum iyeye lhadim mües
seseler dâlhildir zaten. Ayrıca >hariç tutan 
bir hüküm sevk etmedikten sonra şâmil bir 
hükmün içerisine bütün 'bunların dâhil oldu
ğunu kaibnl etmelk gerekir. Bunu burada 'mu
hafaza edersek ilerde kanunun tatibikı -bakı
mından endişe ederim ki, «bu yeni ibir şey mi
dir nenin nesidir» diye birtakım tereddütler 
hâsıl olmaya, 

Sonra bu umumiyetle öğretim ve eğitim ku
rumunun tarifinin mümkün mertebe ıgeniş 'ol
masında fayda vardır. Şimdi 'burada madde 
şöyle 'bitiyor. Biçki - dikiş yurtları ve benzeri 
kurumlar. Kanunun yazılış tarzına göre, biç
ki - dikiş yurtları ve Ibiçki - dikiş 'yurtlarına 
benziyen kurumlar mânası çıkar bundan. Bu 
çıkmasa bile Jhiç değilse böyle bir mânanın çık
ması mıılhtemeldir. Onun için maddeyi ibiraz 
daha kanun tekniğine uygun olarak yazabil
meye medar kılmak için İbir metin teklif edece
ğim. 

Sonra bir nokta da'ha vardır, «yabancılar 
tarafından açılmış bulunan öğretim kurumla
rı..»1 Ne demektir yabancılar?.. 

Yabancılar da; ya gerçek kişidir, ya 
tüzel kişidir. Yabancıların 'bu bakımdan Türk 
uyruklu 'olanlarla 'hiçbir farkı yoktur, ya ger
çek kişidir, ya özel kişidir. 

Yalnız yukarda Türk uyruklu olanlar için 
(gerçek kişiler) denmiştir, bir de (öızel hukuk 
tüzel kişileri) denmiştir. Arkasından, yalban
cılar için 'sadece yabancılar dersek, sanıki ger
çek kişi olan ö-zel hukuk tüzel kişim 'olan ya-
Ibancıların dışında bir de kamu Ihukuku tüzel 
kişisi olan yabancılar dahi sanki Türkiye'de bu 
kanuna göre özel öğretim kurumu açabilirmiş gi
bi bir mâna çıkar. Eğer bu madde kanun tekni
ğine uygun ve kelimeleri olduğu gibi hukuku Dü
velin verdiği anlam içinde tefsir edersek. Halbu
ki maksadın bu olmadığı aşikâr. Onun için ben
deniz bir metin teklif ediyorum, «özel öğretim 
kurumları Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan ve
ya olmıyan gerçek kişiler veya kamu yararına 
çalışan dernekler dâhil olmak üzere özel hukuk 
tüzel kişileri tarafından açılan her derecedeki 
okullar, haberleşmeyle öğretim yapan kurumlar, 
kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve ben
zeri kurumlar ile diğer her çeşit öğretim ve eği-
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tim kurumlarıdır.» Böyle olunca hiçbir tereddüt 
kalmaz, iki noktada da tereddüt kalmaz. Bir kere 
özel öğretim kurumlarının ancak özel hukuk ki
şileri yani gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişi
leri tarafından açılacağı tescil edilmiş olur ve 
mevcut yabancı okullara ilâveten bunlar özel hu
kuk tüzel kişileri tarafından açılmıştır. 

Bir de umumi yabancılar tarifi getirmek su
retiyle, kamu tüzel kişisi olan yabancılara sanki 
bu kanun özel öğretim kurumu açma cevazı veri
yormuş gibi bir mâna da çıkmamış olur. Komis
yonun bu teklifime itibar edeceğini ümidederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akay. 
AHMET NÎHAT AKAY (Çanakkale) — 

Efendim bendenizde de "Sayın Kırca'nm tereddüt
leri vardı. Onların her halde komisyon tarafın
dan cevaplandırılması bizi tatmin edecek. Onun 
dışında bu madeyi bendeniz biraz fazlaca müda
haleci buluyorum. (Çeşitli kurslar), bunlardan 
kasdedilen nedir, hududu çizilmemiştir, bu kurs
ların şümulüne neler girecektir?.. 

Dersaneleri kabul edelim, biçki - dikiş yurtla
rı; artık bunlar öğretim kurumlarının dışında mü
talâa edilmelidir, benim kanaatime göre ve hele 
haberleşme ile öğretim yapan kurumlar. Bunlar 
da zannetmem ki, özel kurumlar dışında mütalâa 
edilmesi münasibolacak urumlar olsun. Bilhassa 
kurslar, birtakım tatbikatta bizi müşküllerle karşı 
karşıya bırakabilir, her çeşit kurs vardır. Araba
cılık kursu, marangozculuk kursu vardır, hafız 
kursu vardır. Bütün bunlar acaba bu maddenin 
şümulüne girer mi? Ve komisyon bu maddeye 
biraz daha aydınlık getirmek düşüncesinde midir? 
Bunların öğrenilmesi zannederim faydalı olacak
tır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Buyu
run Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlarım, bi
rinci madde üzerinde konuşan arkadaşlarımızın 
noktai. nazarları birkaç noktada toplanmakta, 

Bir; Sayın Coşkun Kırca özel hukuk tüzel ki
şileri veya özel hukuk hükümlerine göre idare 
edilen tüzel kişiler tarafından açılan her derece
deki okullar tâbirlerinin neler olduğunu sordular. 
Tasarı olarak Hükümet tarafından hazırlanmış 
olan maddenin, birinci kısmında yani özel hukuk 
tüzel kişilerden maksat dernekler, şirket ve saire. 
Diğer özel hukuk hükümlerine göre idare edilen 
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tüzel kişilerden maksat iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve belediyelerdir. Bunu bu şekilde tavzih 
etmek isterim. 

Diğer nokta (Biçki - Dikiş yurtları ve benzer
leri kurumlardır.) sözünün şümulü soruldu Sayın 
Kırca tarafından. Yani biçki - dikiş yurtları gi
bi buna benzer nihayet bir dershane mahiyetinde 
mahareti olan bir kimsenin, o maharete talibolan 
kimselere bunu öğretmesi ve bu şekilde bir mües
sese kurması keyfiyetidir.' Yalnız biçki - dikiş 
öğretilemez, yarın bir hususi teşebbüs tarafından 
halıcılık kursu, bir çorap örme kursu, buna ben
zer kurslar da açılabilir, kasıt budur. Maliye Ba
kam uygun bulursa olabilir, misalleri yok değil, 
mümkündür efendim. Meselâ bir folklor kursunu 
açmak istiyen, millî oyunlar kursu açmak istiyen 
bir kimse için de Millî Eğitim Bakanlığının mu
rakabesini tesis etmek üzere, bu şümul dâhilinde 
düşünüp müsaade etmesi lâzımdır. Yetkisi var mı
dır, yok mudur, bunlar hangi niyetin insanları
dır, elbette bunu tetkik etmesi lâzımdır. 

Sayın Akay'ın sorusunu tesbit edemedim. Şu 
anda verdiğim izahımın dışında mı kaldı. Bilmi
yorum? 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Bendeniz şu noktayı öğrenmek istiyorum; biraz 
evvel temas buyurduğunuz kigi, (kurslar) çok ge
niş bir tâbirdir, şümullüdür. Ancak komisyon bu 
kursların maddeden kaldırılmasına taraftar mı
dır?.. Eğer bu (kurslar) kelimesi sadece Kur'an 
kursu için konulmuş ise, bu mahzuru Diyanet İş
leri vasıtası ile halledebiliriz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Komisyonda bu mesele 
enine boyuna görüşüldü. Bir muayyen nokta 
üzerine teksif edilmiş bir kasıt, bir ifade de
ğildir. Bugün lisan kursları vardır, buna ben
zer birçok kurslar memleketimizde yapılmakta, 
görülmektedir. Bütün bunları istihdaf etmek
tedir. Şüphesiz kursun mahiyeti müracaat 
zamanında belli olacaktır. Bunlara göre ilgili 
makam, Maarif Vekâleti kursun mahiyetine, 
faydasına ve lüzumuna göre bu karara varmış 
•bulunacaktır. Sayın Ahmet Nihat Akay ar
kadaşımızın buyurdukları gibi, burada meselâ 
Kuran kursu diye bir sarahat yoktur elbet. 
Onu da nihayet ilgili makamlar şey yapacak
lardır. Maarif Vekâleti bünyesine sığan, Millî 
Eğitim Bakanlığının yapması lâzımgelen bi-
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lûmum mesaide söz sahibi bakanların bu mad
deden istifade ederek karar vermelerini temin ! 
eden hususattır. Muayyen bir nokta ifade et- ' 
memektedir. Meselâ lisan kursları da vardır. | 

BAŞKAN — Efendim madde hakkında bas- i 
ika söz istıyen yok. Değiştirge önergesini oku- • 
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değiş-

• tirilmıesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Tanın : 
Madde 1. «Özel öğretim kuramları, Tür

kiye Cumhuriyeti uyruklu 'olan veya olmıyan, 
veya kamu yararına çalışan dernekler dâhil 
olmak üzere özel hukuk tüzel kişileri tarafın
dan açılan her derecedeki okullar, haber
leşme ile öğretim yapan kurumlar, kurslar, 
dershaneler, biçki -dikiş yurtları ve benzeri 
kurumlar ile diğer her çeşit öğrettim ve eğitim 
kurumlarıdır.» 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon sözcüsü ar
kadaşımızın mevzu, üzerinde durmasını arzu 
ederdim. Maalesef iyice farkına varmadılar, 
onun için üzerinde pek durulmadı. Bu madde
nin ve kanunun tümünün lâfzı ruhu, espirisi 
şu : Yabancılar tarafından bundan sonra okul 
'açılamaz. Ama bu tadil teklifi ile Türkiye Cum
huriyeti uyruklu olan veya olmıyan gibi, 
tam metni bilmiyorum, hatırımda kaldığına 
göre, gerçek kişiler veya özel kişiler deniliyor. 
ve (Yabancılar tarafından açılmış bulunan 
öğretim kurumları) kelimelerini çıkarıyor. Bu
rada betahsis bu metin kabul edilmiştir. Ya
bancılar tarafından açılmış bulunan öğretim 
(kurumlan, yani açılmış olan öğretim kurum
ları, ama açılacaklar yok. Halabuki, tadil tek
lifi kapıyı açıyor. Yabancı uyruklular ıtara-
fından da öğretim kurumu kurulmasına cevaz 
veren bir imkân hazırlıyor, ki, bu, kanaati 
âcizaneme göre, yerinde değildir. Ve iki gün
dür yapılan müzakerelerde beliren, Meclisi 
Alinin umumi havasına da uygun değildir. 

15.5.1964 O : İ 
Bu itibarla kanun tasarısındaki ve geçici ko
misyon tarafından da bu tasarının birinci mad
desi aynen kabul edilmiştir-. Ve tahsisan bu 
şekilde kabul edilmesinde fayda mülâhaza 
edilmiştir. Bu itibarla tasarıdaki hükmün ay
nen kabulünü, önergenin birtakım muhataralı 
neticeler doğurması ihtimaline binaen reddini 
arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -^ Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanunla yabancılar tarafından 
bundan böyle okul açılmamasına mütaallik 
hükümler '5 nci, 6 ncı ve 22 nci maddelerde yer 
almaktadır. Burada yapılan şey bir tarif ver
mekten ibarettir, öezl öğretim kurumu 
nedir, ne değildir? özel öğretim kurumu olarak 
tarif edilenlerden hangileri açılamaz, hangileri 
açılabilir. Bu, kanunun diğer maddelerinde tes-
bit edilecek hususlardandır. Meseleyi bendeniz 
münhasıran kanun tekniği bakımından mütalâa 
cıtmeikıteyıilm. iŞiTnldli ibliıraın için ıbu* teanunun aynen 
böyle çıktığını ve bir müddet sonra 5 maddenin 
tadile uğradığını kabul edelim, ne neticeye va
racağız? Birinci madde aynen kaldığı takdirde, 
«yabancılar tarafından açılmış bulunan», bir 
kere Türkçede yabancılar tarafından açılmış bu
lunanın behemahal mânası daha önce açılmış bu
lunan olduğu şüphelidir. Hukukçular bu gibi hu
suslarda daima tereddütlere düşerler. Vardığı
mız netice ne?.. 5 nci maddenin bir gün tadil 
edildiğini kabul ettiğiniz takdirde, yabancılar tâ
birinin içinde sadece özel hukuk gerçek ve tüzel 
kişileri değil, kamu hukuku tüzel kişileri de gi
rer. Maddeyi benim gibi tarif ettiğiniz takdirde, 
özel öğretim kurumunu tarif etmekle iktifa edi
yorsunuz. Hiçbir şeye kapı açmıyorsunuz. 5 nci 
maddeyi aynen ipka ettiğiniz takdirde, birinci 
maddeyi benim dediğim gibi kabul etseniz dahi 
yine bundan sonra yabancı okul açılmamasını 
sağlamış olursunuz. Ancak, tarif bakımından 
doğru hareket etmiş olursunuz. Neden? Açıla
cak olan şey nedir? özel öğretim kurumudur. 
özel öğretim kurumu ancak ve ancak, özel hu
kuk tüzel kişisi tarafından açılan öğretim kuru
mudur. Halbuki, Türk uyruklular için, gerçek 
kişiler dendikten ve arkasından özel hukuk tüzel 
kişileri dendikten sonra bilâhara sadece yabancı
lar derseniz, sanki Türkiye'de özel öğretim ku-
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rumu mefhumu bâzı hallerde kamu tüzel kişiler 
tarafından dahi özel öğretim kurumu açılmasına 
cevaz veriyormuş gibi kanun tekniği bakımından 
bir sakatlık taşır. Benim dediğim tarzda birinci 
maddenin kabul edilmesi, özel öğretim kurumla
rının gerçek veya tüzel her halükârda özel hu
kuk kişiler tarafından açılmasını âmir olacak olan 
bir husustur. Ayrıca gene 5 nci maddeyi 6 ncı 
maddeyi 22 nci maddeyi olduğu gibi kabul eder
seniz istediğiniz maksat gene yerine gelmiş olur, 
Sayın Sarıibrahimoğlu. 

15.5.1964 0 : 1 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Komis

yon önergeye katılıyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHÎ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI (Devam) 

4. — Parti temsilcilerinin; Cumhuriyet Se
natosu kısmi seçimleri münasebetiyle Millet Mec
lisinin 15 Mayıs 1964 tarihinden 15 Haziran 1964 
Pazartesi gününe kadar tatile girmesi ve 15 Ha
ziran tarihinden itibaren kabul edilmiş bulunan 
protokolün uygulanması ve tatilden sonra Millet 
Meclisinin Cumartesi,. Pazar günleri dışında her 
gün saat 15 te toplanması hakkındaki önergesi 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri müna

sebetiyle Millet Meclisinin 15 Mayıs 1964 tali
hinden 15 Haziran Pazartesi gününe kadar ta
tile girmesinin ve 15 Haziran tarihinden itiba
ren yapılacak çalışmalardan mevcut işlerin in
tacı için evvelce kabul edilmiş bulunan protoko
lün uygulanmasının ve tatili mütaakıp Millet 
Meclisinin Cumartesi, Pazar günleri hariç her 

gün saat 15 te toplanmasının Yüce Meclisin tas
vibine sunulmasını arz ve teklif ederim. 
C. H. P. Meclis Grup A. P. Meclis Grup 

Başkan V. Başkan V. 
Dr. Kemali Bayazıt Cihat Bilgehan 
Y. T. P. MeclisiGrup C.K. M. P. Meclis Grup 

Başkanı Başkan V. 
Sekip inal Cevad Odyakmaz 

M. P. Meclis Grup 
Başkanı 

îsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bir ay iyi bir tatil geçirmeniz temennisi 
ile 15 Haziran 1964 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Afyon Karahisar'ın köylerinden hangile
rine, 1962 ve 1963 malî yıllarında, içme suyu ge
tirildiğine ve 1964 malî yılında Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünce yapılacak işlere dair yazılı 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Hüdai Ordl'vn yazılı cevabı (7/479) 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların yazılı olarak Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca cevaplandırılma
sına delâletinizi rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 
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1. — 1962 ve 1963 malî yılları zarfında Af

yon Vilâyeti içinde : 

a) Hangi köylerin içme suyu getirilmişti t'? 

b) Hangi köylerin içme suyu projeleri ta-
immılanmıştır? 

c) Nerelerde araştırma sondajları yapıl
mıştır? 

d) ' Nerelerde Taşkın korunması ve kurut
ma yapılmıştır? 

2. — Afyon Vilâyeti içinde 1964 malî yılı 
zarfında Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
yapılacak işler nelerdir1? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 9 . 5 . 1964 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 

Yardımcılık (S. S.) 
Sayı : 100. 6/439 

Konu : Afyon Milletvekili 
Şevki Güler'itı yazılı soru 

önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 4 . 1964 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğünün 7/479 8692/48178 sayılı yazınız. 

Afyon İli içinde 1962 - 1963 malî yılları zar
fında yapılan iç.mesuyu, sondaj, taşkın ve ku
rutma faaliyetleri ile aynı ilde .1964 malî yılı 
zarfında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ya
pılacak işlere ait Afyon Milletvekili Şevki Gü
ler tarafından verilen 8 . 4 . 1964 tarihli öner
gede sorulan hususların cevabı, ilişikte listeler 
halinde takdim olunmuştur. 

Bilginize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hüda/i Oırall 
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1. 1962 ve 1963 malî yılları zarfında Afyon vi

lâyeti su işleri faaliyeti ile ilgili cetvel 

A) içme suyu getirilen köyler : 
içme suyunun 

getirildiği 
Köyün adı yıl 

Merkez - Bayatçık 
Merkez - Kızıldağı 
Merkez - Nuribey 
Dinar - Cadı 
Dinar - Dikici 
Merkez - Göynük 
Çay - Armutlu 
Çay - Göçen 
Dinar - Çapalı 
Emirdağ - Sarıkavak 
İnsaniye - Eynihan (Kuzören) 
Sultandağı - Derecine (Kas) 
Dazkırı - Darıcalar 
Dazkırı - Kızılören 

1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 

Projenin 
tamamlandığı 

Köyün adı Yıl 

1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 

Bolvadin - Dişli 
Dazkırı - Merkez 
Dazkırı - Evciler 
Dinar - Cadı 
Emirdağ - Sarıkavak 
Sultandağı - Derecine (Kas) 
Merkez - Bahçecik 
Merkez - Çobanlar 
Merkez - Göynük 
Çay - Armutlu 
Çay - Göçen 
Dazkırı - Madenler 
Dinar - Çapalı 
İhsaniye - Eynihan (Kuzören) 
İnsaniye - Merkez 
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C) Araştırma sondajı yapılan yerler : 
1. Ovalar : 

Sondaj yapılan yerler Yılı 

a) Afyon ovası (1962 yılında 2 aded), 
(1963 yılında 5 aded), 

b) B. Sincanlı ovası (1963 yılında 3 aded). 
2. içme suyu sondajları : 

Emirdağ - Türkmen - Akviran 1962 
Emirdağ - Emirin 1962 
Merkez - Ana Tamir ist. Ana. Dp. 1963 
Merkez - Hava Er. Eğ. Tb. 1963 
Merkez - DSİ 42 nci Şb. Tes. 1963 
Dazkırı - Yakaköy 1963 

15 . 5 . 1964 O : 1 
D) Taşkın koruma ve kurutma yapılan yer

ler : 

işin yapıl-
Işin adı dığı yıl 

Bolvadin özburun deresi ıslahı 1962 
Sultandağı yedi derenin temizlenmesi 1962 
Emirdağ Bayat deresi ıslahı 1962 
Çay, Eberin köyü taş. korunması 1963 
Çay, Uyanık köyü taşkından korunması 1963 
Sincanlı Kırka köyü taşkından korunması 1963 
Bolvadin Bayat nahiyesi taşkından ko
runması 1963 
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Sıra 
No. A D I 

Taşkın : 
1 Akarçay ıslahı 

Tesisler : 
1 42. Şube benzin ve bakım 

yeri 
Ağaçlandırma v/e fidanlık: 

1 'Seyitler barajı ağaçlandır
ması 

.2 Sele'vir barajı ağaçlan'dır-
ması 
'Bahlk Myollojisi etütleri : 

1 Seyitler barajı 
teme suyu : 
IV. 'Bölge : 

Sıra 
No. A D I 

Afyon : 

1 Merkez - Bahçecik 
2 Merkez - öoTDanlar-KasaJba 
3 Emirdağ - Emirini II. Ks. 

Keşif 1964 ödemesi 
(1 000 T.L.) (1 000 T.L.) 

7 000 400 

Fayda 
İşin 'bitiminde 1964 

337 
— 

İnşaat 

109 
Köy 
Aded 

3 

1 
1 
1 

istikşaf 

76 
Keşif 

337 
40 

20 

20 

5 

(1 000 T.L.) 

868 

128 
650 
90 

Proje 

67 

— 

Kaptaj 

4 
1964 ödemesi 
(1 000 T.L.) 

'67 

5 
50 
12 

Nakit 

50 

50 
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2. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-

çüker'in, Gümü§ane ilinde 1964 bütçe yılı için
de, yapılacak Devlet yatırımlarına dair 
önergesi ve Başbakan adına Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'ın yazılı cevabı. (7/480) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delâlet Duyurulmasını saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Gümüşane Milletvekili 
Necmeddin Küçüker 

Gümüşane ilinde 1964 bütçe yılı içinde ya
pılacak Devlet yatırımları nelerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Ve Başbakan Yardımcılığı 8 . 5 . 1964 
Sayı : 248 

Gümüşane Milletvekili Sayın 
Necmeddin Küçüker'in yazı
lı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 4 . 1964 gün ve 7/480. 8702 - 48147 

sayılı yazınız. 

Gümüşane Milletvekili Sayın Necmeddin 
Küçüker tarafından Başbakanlığa yöneltilen 

15 . 5 . 1964 O : 1 
yazılı soru önergesine karşılık olarak hazırla
nan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Dr. Kemal Satır 

Başbakan Yardımcısı 

Gümüşane Milletvekili Sayın Necmeddin Kü
çüker'in yazılı sorusuna ait cevap 

Gümüşane Milletvekili Sayın Necmeddin 
Küçüker'in Sayın Başbakana yönelttiği ve 1964 
yılında Gümüşane ilinde yapılacak Devlet ya
tırımları ile ilgili yazılı sorusuna karşılık aşa
ğıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

1. — 1964 yılı içinde, genel ve katma büt
çeli dairelerin, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ve döner sermayeli idarelerin, Gümüşane ilin
de yapacakları yatırım miktarı 7 987 000 TL. 
dır.- Bu miktara iller tasnifine girmiyen 2,8 
milyar tutarındaki yatırımlardan Gümüşane 
ilinin payına düşen kısım dâhil değildir. 

2. — Mahalli idarelerin 1964 yılında Gümü
şane ilinde yapacakları yatırım miktarı hakkın
da kesin bilgi alınamamıştır. 

3. — 1964 programına göre Gümüşane ilin
de yapılması kararlaştırılan, genel ve katma 
bütçeli dairelerin, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ve döner sermayeli idarelerin yatırımları 
ekli tablo da sektörler ve projeler itibariyle 
ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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Sektör 

1964 programına göre Gümüşane ilinde yapılacak yatırımlar 

Proje sahibi Proje adı 

Tarım 
Madencilik 
Enerji 

Ulaştırma 

Eğitim 

Diğer kamu 
hizmetleri 

Orman Genel Müdürlüğü 
Maden Tetkik ve Arama Ens. 
Etibank Genel Müdürlüğü 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
PTT işletmesi Genel Md. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bayındırlık Bakanlığı 

Yol açma ve ıslah 
Petrol etütleri projesi 
O. G. - A. G. Şebeke 
Kelkit Dizel - Şebeke < 
Gümüşane geçişi 
Gümüşane binası 
ilkokul yapımı ve donatımı (49 dersh.^ 
Öğretmen okulu derslik bloku inşaatı 
Halk Kütüpanesi II nei kısım inşaatı 
Gümüşane Lisesi 

Devlet Su işleri Genel Md. Köy içme suları (6 köyde) 

Not : 1. İller tasnifine girmiyen «1,8 milyar» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde göster 
2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla île ait toplam rakamlarıdır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 
15 . 5 . 1964 Cuma 

Saat: 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — 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) 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için' 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

3. —• İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/710) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ- 1 
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/717) 

5. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nm, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727) | 

14,00 

8. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) * 

9. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

10. — Edime Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı İçin, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 

12. — Antalya Miflletvekili İhsan 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) 

13. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Zonguldak İli Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

14. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

15. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

\ 



16. — Muğlu Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

17. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi,Baka-
nından sözlü sorusu (6/752) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, istanbul Teknik Okulunda bîr ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

20. — îzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

21. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne olduğu
na -dair İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

22. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

24. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydm'ın Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

26. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 

hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

27. —- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıslah 
ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

28. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

29. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına her 
sene verilmekte olan iki maaş tutarındaki ik
ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

30. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765) 

31. — 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 bakanlanndan sözlü so
rusu (6/766) 

32. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/767) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yolu, Karayollarınca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in» 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica-
ret Bakanından söslü sorusu (6/771) 
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36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 

Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

37. — tzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Demirci İlçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

38. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'm, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin kati ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

39. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi 
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/776) 

41. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın-
madığına dair Tanm ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

42. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 

43. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/779) 

44. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonun-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usul
süz tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

46. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun 
sair işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

47. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'ın, 
ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 

48. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
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) 

49. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

50. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağrı 

•uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/787) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair Ta
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

52. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (.6/790) 

53. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791) 
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54. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-

in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

55. __ Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

56. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
in, 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) 

57. — Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıç
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/795) 

58. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 
kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sormu (6/796) 

59. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna 
ve bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/797) 

60. — 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) 

61. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediye
nin hudutlarında değişiklik yapıldığına dair 
İçişleri Bakanının sözlü sorusu (6/799) 

62. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

63. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması, sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 

yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/802) 

65. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/803) 

66. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması 
ve tüketimi konularındaki çalışmaların ne 
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair Ti
caret ve Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/804) 

67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ
fı olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

68. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

69. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

70. — 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) 

71. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

72. — 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) 

73. — 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) 

74. — 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) 

75. — 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 İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

76. — Edirne Miletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

77. — 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) 

78. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, işçi 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) 

79. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçlan yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

81. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 
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| 82. - - Amasya Milletvekili Nevzat Şener'-
| in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 

her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

83. — Diyarbakır Milletvekili Recai tsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 

I programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
I durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül

düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

I 84. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
| reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 
i sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 

muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

85. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurudmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

86. — İzmir 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) 

87. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci madde
sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se
bebine dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/825) 

88. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

89. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

90. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl, Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 

I Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 



91. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

92. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin ya-
pılamıyacağı hususundaki 16 3 1964 tarih 
ve 1333 sayılı Kararı hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/830) 

93. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmın imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının mikta
rı ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

94. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm, Adalet Partisi Genel Başkanının, Bur
sa il kongresinde, Kıbrıs meselesi hakkında 
verdiği demece dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/832) 

95. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare Kuru
luna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkındaki 
iddiaların doğru olup olmadığına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/833) 

96. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı 
kan'ın, Midyat'ın Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

97. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, 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) 

98. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli, üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

99. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

100. -— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
m, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
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alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/838) 

101. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bitlis 
Kapalı Spor Salonunun programdan çıkarılması 
sebebine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/839) 

102. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurul-
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair Sa
nayi, Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/840) 

103. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin 
himayesi konularında ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım bakanlanndan sözlü sorusu. 
(6/841) 

m 
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
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 Sarıibrahimoğlu 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 kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 



V — 
4. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa

rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı :458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 .4 1964] 

5. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonlan raporlan (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

6. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-

nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17. 8.1963] 

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 
ÎŞLER 
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