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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet i Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun tasarısına dai r 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapı lan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi P\îm Komisyonu raporu, üzerinde 
bir süre görüşülerek kabul edildi ve tasarı ka
nunlaştı. 

Cumhuriyet. Senatosu ve Millet Meclisi İdare 
Amirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında, kanun teklifi kabul edilerek 
tümü acık oya sunuldu ise de gerekli çoğunluk 
temin, edilemediğinden gelecek birleşimde tekrar 
oya sunulacağı bildirildi. 

Başkanlıkça, İspanya Dışişleri Bakanı Ekse

lans Fernan do Maria Castiella'nın Meclisi şeref
lendirdiği bildirilerek kendilerine hoş geldiniz, 
denildi. 

Özel öğretim kurumları kanun tasarısı ve bu
nunla ilgili teklifler üzerinde bir süre görüşül
dü. 

19 . (i . 1964 Cuma günü yapılacak T. B. M. M. 
toplantısından sonra toplanılmak üzere (saat 19 
da) birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Mel;ki Keskin 

Katip 
Siir t 

Hüreı/ı/a Öner 

Kât ip 
Balıkesir 

M ithaf Şükrü Çavda rof/lıı 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, mem-
leektiınizde mevcut Rum Cemaatine ait, kaç aded 
vakıf bulunduğuna da i r sözlü soru «mergesi, 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (0/SHS) 

2. —- Edirne Milletvekili Fah i r Giritlioğlu'-
nıın, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Birdik 
suyu üzerinde yapımına başlanan sulama tesisle
rine dair sözlü soru önergesi, Ener j i ve Tabiî 
Kaynaklar ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (T)/S()9) 
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manda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/873) 

7. .— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nuri, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar bucağının 
beş köyü nallanın il ve ilçeleriyle irtibatlarının 
sağlanması için ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, içişleri ve Bayındırlık Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/874) 

Yazdı sorular 

1. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
Devlet Karayolları Genel Müdürlüğünün, Keban 
Barajı projesine muvazi olarak, bir çalışması 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/511) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlır-
rıını, Yüksekova ilçesi Oramar bucağında nok
san bulunan okul ve öğretmen durumunun telâ
fisi için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir/ (7/512) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, As

kerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin A fıkrasına 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/726) (Millî Savunma Komisyonuna) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Girıtlioğlu'-
nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azorat buca
ğının Uzundere mahallesinden geçen sel yatağı
nın temizlenmesi hususunda bir karar alınıp 
alınmadığına dair sözlü soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/870) 

4. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, izmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. (6/871) 

5.. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca Plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/872) 

6. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa za-



KATİPLER 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
Süreyya öner(Sirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Birleşimi açı- yorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Elektrikler yandığı zaman lütfen 
düğmeyi çevirip beyaza basın. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklaima muamelesi bitmiştir, 

çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği 
politikanın son safhasının ve bu safhada takibo-
lunacak istikametin Meclisçe uygun görülüp gö
rülmediğini belli etmek için Anayasanın 104 ncü 
maddesi gereğince Başbakanlığın güven istemi 
üzerinde oylama (3/896) 

BAŞKAN — İlk işimiz Anayasamızın 104 
ncü maddesi gereğince Hükümetin güven istemi 
oylama muamelesidir. Zarflar dağıtılacaktır. 

Arkadaşlar, Hükümetin güven istemini ka
bul edenler beyaz, reddedenler kırmızı, çekimser
ler yeşil oy kullanacaklardır. Kürsüye 3 sepet 
konmuştur. Hangi intihap dairesinden başlana
cağını tesbit için kur'a çekiyoruz : (Antalya) 

Yanında matbu oy pusulası olmıyan arkadaş
larımız isimlerini Divan Kâtiplerine kaydettir
mek suretiyle kullanacakları kâğıtlar üzerine in
tihap dairelerini, isimlerini ve oylarının mahiye
tini sarih olarak yazsınlar. 

Kıır'a Antalya iline isabet etmiştir, Antalya 
ilinden başlıyoruz. 

(Oylar verilmeye başlandı.) 
(Başbakan İsmet İnönü'nün oyunu kullan

ması sırasında samiin localarında vukubulan te
zahürat dolayisiyle A. P. 1 iler ayağa kalkarak 
itirazda bulundular.) 

BAŞKAN — Samiindeıi rica ediyorum, İçtü
zük hükümlerine göre tezahüratta bulunmama
ları lâzımdır. (Sağdan ve soldan şiddetli gürül
tüler) Vazifeliler vazifesini yapmışlardır. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Meclise bas
kı yaptırmak için tertip vardır. Salonu terk et
tirmeniz lâzım. 

(Dışarı çıksınlar, sesleri) (A. P. ve C. II. P. 
sı ralarmdan gürültüler) 

MEMDUH E R D E M t t (Kırşehir) —Salonu 
terk ettirin.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar, 
yerinize oturunuz. Karşılıklı atışma yapmayınız. 

(Oylamaya devam edildi.) 

BAŞ KAN — Oyun u kul 1 anmıyan arkadaşı -
ımz var mı? Lütfen kullansınlar. (Yar, sesleri) 
Lütfen çabuk olunuz. 

Oy kullanma muamelesi bitmiştir. Tasnif ya
pılıncaya kadar diğer işlerin görüşülmesine geçi-
voruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 2/709, C. Senatosu 2/128) (S. 
Saym : 717) 

ÎS 



M. Meclisi B : 109 
BAŞKAN — Geçen birleşimde nisap hâsıl 

olmadığı için açık oya konma muamelesi tekrar
lanacaktır. Kupalar gezdirilecektir, lütfen arka
daşlar oylarını kullansınlar. 

2. — Özel öğretim kurumları kanunu tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim mües
seseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının Âmme men
faatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı: 495 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — özel öğretim kurumları kanun 
tasarısının müzakeresine geçiyoruz. Komisyon 
lütfen yerini alsın. (Neticeyi alıncaya kadar cel
seye ara verelim, sesleri) Tasnif bittiği zaman ne
ticeyi arada söylerim. Komisyon lütfen yerini al
sın. («Bir kâtip yok» sesleri) Kâtiplerin okuya
cağı iş yoktur. Meclisin zaman kaybına tahammü
lü yoktur. 

5 nci madde üzerinde söz almış olan arkadaş
lardan sırası gelmiş olan Sayın Oğuz Oran? (Yok, 
sesleri) 

Sayın Ali Dizman? (Yok, sesleri) 
Sayın Mustafa Uyar? 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Aydın Bolak? 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Cevat Dursunoğlu? 
OEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Vaz -

peçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer.. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, memleketimizde yabancı uyruklu, ya
bancı memleketlere ait mekteplerin kuruluşu, 
Osmanlı devrinde bir imtiyaza mahsus olarak 

(1) S. Sayısı 495 e 1 nci ek olan basmayazı 
11 . 5 . 1964 tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı 
sonuna eklidir. 

19 . 6 .1964 O : 1 
memleketimize kabul ettirilmiş maddelerden bir 
tanesidir. Bunlardan bir tanesi olan Amerikan 
Kolejinin Rumelihisarı'na kurulmasının dahi 
mânası; o zaman içimizde büyük bir acı teşkil 
eder şekildedir. Türkler İstanbul'u fethe Rumeli-
hisarı'nı fetih suretiyle başlamışlardı, biz de bu
radan başlıyoruz diye kurulmuştur. Diğer ya
bancı okulların heyeti mecmuasının bünyesine 
bakarsanız, hepside Hıristiyan mutaassıp dinî 
cemiyet]erinin Türkiye'deki Hıristiyan anasın 
uyandırmak ve otonomisine kavuşturmak gaye
si ile kurulmuştur. Bu gaye memleketimizde 
tahakkuk etmiş ve bugün memleketimizde sure
ti zahirede yeni bir yolla çalışır gibi görünmek
tedir. Ama bizim için acı hatıralar ve imtiyaz
lar devrinin mahsulü olan bu mekteplerin mem
leketimizde devamı değil, yerine yenisinin açıl
ması Türk âmme vicdanının müsaade edeceği 
mevzulardan değildir. Size Lozan Konferan
sında kabul edilmiş olan Ahitnameden hekim
lere ait yani yabancı hastanelere ait bir mev-
zııdan huzurunuzda misal vereceğim. 

Yabancı hastane hekimlerinin vefatları ya
hut tekaüt olmaları vukııbulduğu takdirde Lo
zan Ahitnamesi gereğince o hastanelere Türk 
hekimlerinin tâyin edilmesi Ahitname icabından 
idi. Bu bitti. Birçokları tekaüdolma yaşma 
geldiler, ölenler oldu. Yerlerine tâyin edi
lenler oldu. Bir de baktık ki geçmiş on yıl zar
fında yeni yeni yabancı hekimler ve yabancı 
mütehassıslar gelmeye başladı. Türk Etibba 
Odası adına Sayın Profesör Ekrem Şerif Egeli 
Hariciye Vekilimize müracaat etti. O zaman
ki Hariciye Vekili Köprülü Fuat Beyin \rcrdiği 
cevap şudur: Eğer istiyorsanız ben de size Fran
sa'da icrayı tababet müsadesi alayım. Arkada
şımızın verdiği cevap da şudur: «Fransa'da ala
mazsınız; ama Orta - Şark'ta da alamazsınız. 
Milletler o kadar uyanmıştır ki, Şark'ta dahi 
alamazsınız.» Buna rağmen bir tarafta ahitna
me, bir tarafta kanunlar mevcuttur. Bunu 
değiştirmeye dahi lüzum görmeden memleketi
mize yeni, yeni yabancı hekimlerin gelmesine., 

• hattâ ahitname görüşmelerine dahi müsaade 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını âmme vicdanını sız
latan bu hâdiseler açıkta iken memleketimizde 
yeni, yeni yabancı mekteplerin açılması teşeb
büsünde bulunmak bence bu memleketin umumi 
efkârına tamamiyle aykırı bir harekettir. Muh-
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M. Meclisi B : 109 
tereni arkadaşlarım, halihazırda mevcut bu 
ahitname gereğince açık kalmış bulunan mek
teplerde dahi zaman zaman ne gibi hâdiselerin 
vuku bulduğunu ve hattâ Hıristiyanlık propa
gandasının daîıi yapılmasından mütevellit tah
kikatlar açıldığını hepiniz duymuşsunuzdur. 
Bunların en baş ve en iç acısı kurbanı Türk 
Millî Şairi Büyük Fikret'in oğludur. («Ne alâ
kası var'S sesleri) Ne alâkası var diyen arka
daşlarıma, arz edeyim ki: Bana yabancı mek-
leplerde bulunan gece erkek alma hâdiselerinin 
hiçbirisini Türk mekteplerinde gösteremezler. 
İftihar ederim. Tabancı mektepler yabancı öğ
retmenlerini kendileri seçiyorlar. Bâzı arkadaş
larım burada, «öğretmeni sen seçiyorsun, kont
rol ediyorsun» dediler. Hayır, yabancı mektep
ler yabancı öğretmenlerini kendileri seçmekte
dirler. Bir lisan mevzuu, kültür mevzuudur 
tutturtnuşuzdur; ben bir lisanın bir, iki lisanın 
iki, daha fazlasının daha fazla insan olduğunu 
kabul etmez insan değilim. Ama bugünkü Tür
kiye Osmanlı devri Türkiye'si değildir. Bugün 
Türk kolejlerinde yabancı dil öğretilmektedir. 
Bugün muhtelif liselerimizde yabancı dil tedri
satı başlamıştır. Rğer bunlar kâfi değilse Sa
yın Maarif Teşkilâtımız buradadır. Elbette ya
bancı dil tedrisatını memleketimizde1 kâfi sevi
yeye çıkarmak iktidarındadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, size bu imtiyazla
rın devamının hattâ genişletilmesinin burada 
başka bir misalini daha vereceğim. Bu misal 
Amerikan Kolejinin bir lise ayarında olmasına 
mukabil sonradan yüksek mektep haline getiril
miş olmasıdır. Türkiye'de yüksek mektep açıl
maz. Türkiye'de üniversite açmak doğrudan 
doğruya Türk Milletinin ve Türk Hükümetinin 
hakkı iken Amerikan Koleji yüksek mektep ha
line ifrağ edilebilmiştir. Verilen her imtiyaz 
bize kazık gibi çakılmakta ve yerinden sökül
mesine imkân olamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum 
ki; hiçbir arkadaşımın bize kabul ettirilmiş im
tiyazlar devrinde kalma bu müesseselerin yeri
ne yenilerinin açılmasını teklif etmelerini gön
lüm arzu etmez. Binaenaleyh Hükümetin getir
miş olduğu maddenin aynen kabulünü istirham 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
Oğuz Oran'a da söz vereyim, ondan sonra ko
nuşmayı kabul eder misiniz? 

19 . 6 . 1964 Û : 1 
Buyurun Sayın Oran. 
OĞUZ ORAN (istanbul) — Aziz arkadaş

larım, meseleyi ifrat ve tefrit zaviyesinden 
almamak lâzımdır. Doğrudan doğruya maddenin 
esasını ve bu esası tadil zımnında arkadaşları
mızla müştereken vermiş olduğumuz bir tadil 
önergesinin bu esası üzerine mütalâa vereceğiz. 
Hiçbir zaman yabancı uyruklu kimselerin Tür
kiye'de gelişigüzel özel mektepler açması huşu* 
sunda bir kanaat izhar etmiş değiliz ve şimdiye 
kadar yapılmış olan görüşmelerde de umumi 
anlayış bu hususta Hükümetin, Meclis olarak, 
Hükümet olarak gerekli tedbirleri almasıdır. 
Yabancı uyrukluların özel olarak memleketimiz
de açtıkları mekteplerin tarihlerinde hakikaten 
teessüre şayan meseleler olmuştur. Bunu da 
inkâr edecek değiliz. Bunlar içtimai ve tarihî 
vakıalardır. Ama Cumhuriyet hükümetlerinden 
sonra bu mektepler memleketimizde Maarif Ve
kâletlerinin kontroliı ve millî anlayış istikame
tinde sadece birer kültür müessesesi haline gel
miştir. 

Buradan üzüntü ile ifade edeyim, dünkü 
görüşmelerde bâzı arkadaşlarımız bu mektepler
den mezun olan kimselerin millî anlayışından 
tutun da, lisanına kadar üzerine gölge düşüre
cek bâzı isnatlarda bulunmuşlardır. Türkiye'de 
bugün 30. 000 i aşan özel ecnebi mektepten me
zun olan, bakanından tutun milletvekiline ve 
nihayet hususi sektörde vazife gören vatandaş
larımız vardır. Onlar hakkında bu kabil sözle
ri bu kürsüden sarf etmenin doğru olamıya-
cağmı tescil sadedinde burada ifade etmek iste
rim. Arkadaşlarım, meseleyi Katoliklik olarak 
dar bir zaviyeden almamak gerekir. Meselâ 
bir tek dünya anlayışına doğru, bir Avrupa 
kültürü anlayışına doğru milletlerarası hareket
ler vardır. Bugün hudut meselelerinin dahi 
bertaraf edilmek istendiği, bugün (latt anlaş
maları ile Gümrük andlaşmalarmın dahi bir 
hadde indirilmek istendiği ve bugün bu kültür 
mübadelesinin geniş ölçüde, milletlerarası ya
pılmakta bulunduğu bir devirde meseleyi çok 
dar bir zaviyeden ve Katolik anlayışı içinde ge
tirmekte, Türkiye'nin kültür hümanizması ba
kımından bir fayda mütalâa edilemez. Bizim 
arz ettiğimiz teklif şudur arkadaşlarım; biz di
yoruz ki, bu mekteplerin gelişi güzel yeniden 
açılmasına sureti kafiyede müsaade etmiyelim. 
Ama Büyük Millet Meclisinin kararı veya Ba-
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kanlar Kurulunun kararı olmak üzere eğer böy
le yeni bir teklif gelirse ancak Bakanlar Kuru
lunun kararı ile özel mektep açılmasına müsaa
de edelim.. 

Şimdi müsaade ederseniz bir misal vereyim. 
Farz ediniz ki Amerika'da bir gazeteci çıkıyor 
ve diyor ki Türkiye'de Robcrt Kolejde atom 
araştırmaları üzerine bir enstitü kurmak isti
yorum ve bu ise beş milyon lira yatırım yap
mak istiyorum. Eğer komisyonun getirmiş ol
duğu teklifi, beşinci maddeyi aynen kabul eder
sek böyle bir atom araştırmaları enstitüsü kur
mamıza imkân ve ihtimal yoktur. Ama bizim 
teklif ettiğimiz tadil teklifi kabul edilirse bu 
kabil teklifleri Bakanlar Kurulunun kararı ile 
pekâlâ realize etmek imkânı mevcuttur. Mâru
zâtım bundan ibarettir. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, muhterem Meclisinizin son derece 
önemle müzakere etmekte bulunduğu yeni, Özel 
okullar Kanununun dünden beri müzakere edi
len ve değerli hatiplerin söz aldıkları .r> ııci mad
de özel okullar Kanununun hedef tuttuğu 2 
noktadan birisinin felsefesini ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; dünden beri dik
katle izlediğimiz hatip arkadaşların görüşleri 
2 kutupta toplanmaktadır. Bunlardan birisi 
5 nci maddenin «bundan böyle yabancı okullar 
açılamaz» sarih ve katî hükmünü, bir kutup 
yerinde bulmakta ve bundan kıvanç duymakta
dır, diğer bir kutup bunu yersiz bulmakta ve 
tadile muhtaç, görmektedir. Dün konuşan arka
daşlarımızdan en aşırı misali teşkil eden Sa
yın Kasım Oülek arkadaşımız hiç şüphesiz bi
raz da vefa hissiyle, kendisini yetiştirmiş bu
lunan bir müesseseye vefa duygusunu ifade et
mek üzere birden aşırı beyanlarda bulundular. 
Kendisiyle o mektepte bir ders yılı arkadaşlık 
etmek şerefini de duyduğum için kendisinin bu 
düşüncelerini vefa hissine tercüman olmuş dü
şünceler sayayım. Aksi takdirde hakikaten ken
disinin bulunmadığı celsede diğer bir arkada
şımızın cevap mahiyetinde dediği gibi kendisi
ni yetiştirmiş bulunan ve aynı vasıflara fazla-
siyle sahip bulunan ceddini ve diğer aile efra
dının nerede ve nasıl yetiştikleri üzerinde ha
kikaten kendisinin durmuş olması gerekirdi. Ar
kadaşımızın bu yabancı okulda yetişmekle ifti-
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I har edebilir. Kendisinin bugün taşıdığı müm

taz vasıfların bir kısmını ona borçlu olduğunu 
I ifade edebilir. Ama bu okul süresi içinde, iti

raf edeyim ki bendeniz pedagok değilim; fakat 
pedagoklarla devmalı surette çalışmaktayım. 
Bana verilen bilgilere göre aileden alması gere-

I kon bâzı niteliklere sahip bulunmasa idi bir 
I süre devam ettiği bu yabancı okulda bugün 
I kendisini mümtaz bir şahsiyet halmc getiren ve 

kendisinin ifade ettiği bu vasıflar kolayca te-
I şekkül etmezdi. Kaldı ki kendisinin sahip bu

lunduğu bıı vasıfları taşıyan arkadaşlarımız, 
I şükranla kaydedeyim ki, aramızda çoktur ve 

bunların büyük bir kısmı da Türk okullarında 
I yetişmiştir. Millî Eğitim Bakanı sıfatı ile bu 

vasıfları yalnız yabancı okulların verebileceğini 
sureti kafiyede reddederim. (Alkışlar, bravo 

I sesleri) 
I Yine söz almış bulunan değerli bir arkada

şım, bilgisi seviyesi, bilhassa çok çeşitli bil giy o 
sahip bulunan bu arkadaşımızın konuşması ha
kikaten pedamtizmin bir şahaseri idi. Kendisi
nin sürükleyici bir ifadesi de olduğu için itiraf 
öleyim ki, bu sürükleyici ifadenin bir an cazi-

I besine kapıldım, fakat Hükümet tasarısına ha
kim bulunan prensipler bendenizi o ölçüde sar
mıştı ki, bu düşüncemden her hangi 'bir kayıp 
olmadı. 

Muhterem arkadaşım 'bilhassa Lozan And-
laşmaisının bir taviz olmadığını, Lozan Andlaş-
masiyle Türk Hükümeti yabancı okullar kar
şısında hükümranlık haklarından bir şey feda 
etmediği tezini, bilmiyorum yanlış mı anladım. 
Halbuki biz tamamen aksi kanaate sahibiz. Lo
zan Muahedesi biliyorsunuz bir kısım devlet
lerle Türk Devletinin münasebeti 2 nei Dünya 
Savaşı ve onu takibeden Millî Müc'adele Sava-

I şundan sonra karşı karşıya getirmiş bir takım 
çelişmelerden sonra, fikir mücadelelerinden 
sonra Türk hükümranlık halci arını koruyan 
Lozan Muahedesine müncer olmuştur. Fakat 

I bu arada taraflar Lozan Muahedesinin içinde 
I hükümlemeye çalıştıkları bâzı isteklerini de o 
I günün Türk menfaatlerinin müdafaasını yapan 
I heyet ve onun başkanını alabildiklerini zorla-
I dıkları halde hu heyet bu fedakârlığa yanaşıma-
I mış, yalnız ıbir mektupla bâzı hakları tanımak 
I gibi bir tavize mecbur kalmıştır. Aslında, eğer 
I arkadaşımın ifade ettiği gibi, bunlar bir imti-
I yaz teşkil etmiyorsa bizim tarafımızdan da ve-
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rilmiş bir taviz sayılnııyorsa bu kadar çetin bir 
mücadeleye mahal kalmazdı ve böyle bir 'mek
tubun da verilmesine "lüzum olmazdı. Bu da 
gösteriyor ki, Lozan Muahedesine -merbut bu
lunan tmektup aslında bizim tarafımızdan ya
pılmış bir fedekâıiıktır. Bu fedekârlığın neti
cesi sayılan üç devlet ve bu arada sonradan il
tihak eden Amerika, ingiltere, Fransa, İtalya 
gibi devletlere bâzı haklar tannumijtır. Bu 
hakların karşısında da Türk Hükümeti bâzı 
haklara sah ib ol muştur. Neresinden bakılırsa 
bakılsın Lozan Muahedesi yabancı okullar re
jiminde tavizci bir rejim getirmiş bulunuyor. 
Bu tavizci rejim ingiliz, Fransız, Amerikan 
ve italyan okullarına bir takım haklan garan
tiye almakla 'beraber Türk Hükümetine de bu 
rejim karşısında bir takım haklar tanıyor. Vak
tinizi almamak için bu konu üzerinde fazla 
durmıyacağını. Çünkü dokümanlar elimde, muh
tevasını dahi açıklamaya, lüzum görmem, yal
nız Lozan Muahedesini inceliye n Profesör Ce
mil Beyin eserini tetkik zahmetine katlanan 
arkadaşlarımız burada Lozan Ahitnamesini im
zalamaya memur edilen Heyetin Sayın Basikanı 
General inönü;'nün bu neticeye vıarması için' 
nasıl güçlüklerle mücadele ettiğinin hikâyesini 
'bul alçaklardır ve göreceklerdir. işte hakika
ten bu mektubu vermek mecburiyeti ile bir 
takımı hükümranlık haklarımızı kısmak mec
buriyetinde kalmışız. Bunun karşısında bâzı 
haklar elde etmişiz. 

" Lozan Muahedesinin getirdiği haklara Türk 
Milleti, Türk Devleti riyakârdır, buna, saygı 
göstermektedir. Ancak, Lozan Muahedesinin 
dışında, kalan, benzeri hakları verip vermemek 
•meselesi bahis konusudur. 5 nci madde bundan 
böyle yabancı okul açılamaz diyor. Değerli 
hatip arkadaşlarımız, muhtelif düşünceyi taşı
yan arkadaşlarımız bu mekteplerin son derece 
faydalı olduğunu, yeni yeni açılışlarında bu 
faydaya hizmet edeceğini ifade ederler ve gö
rüşlerini bâzı prensiplere istinadettirirler. Türk 
Milleti derler, garplılaşma gayretindedir. Ana
yasamız bunu tahkim etmiştir, Atatürk dev
leri dediğimiz devrimler manzumesi de Batı 
uygarlığına ulaşmayı hedef tutmaktadır. 

Binaenaleyh bu müesseseler Türk toplumunun 
hakikaten Batı uygarlığı seviyesini kendisine sağ
lamakta büyük rol oynıyaeaklardır, derler. 
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Muhterem arkadaşlar; hakikaten bu konu aka

demik bir konudur, büyük ölçüde tartışmaya de
ğer bir konudur. Türk Milletinin tarihi boyun
ca geçirdiği birtakım tecrübeler ve bunun bize 
acı acı öğrettiği birtakım gerçekler vardır. Türk 
toplumu bu tarihî seyri içinde Arapçanın tesiri 
altında kalmış, Acemcenin tesiri altında kalmış; 
Osmanlı imparatorluğu devrinde, hattâ Karaman 
Beyi Mehmet Beyle başhyan fakat ondan sonra 
devam etmiyen kendi benliğini ifade eden ve ken
di benliğini teminde başlıca rol oynama
sı gereken Türkçeyi kullanmaz olmuş. Ve 
bunun yanında Arap ve Acem dilleri hâ
kim unsur olarak bir Osmanlıca dilinin 
meydana gelmesine yol açmıştır. Bu Os
manlıca dilinin yaratılmasında o günkü okulla
ra devam eden vatan çocukları rol oynamışlardır. 
0 günkü hükümlere göre Arapça ve Acemcenin 
hâkim bulunduğu lisan edebiyat olmuş, Arapça 
yazılmış, Acemce yazılmış, hakikaten Türk Mille
tinin kendisine has bir kültür dilinin bir kenara 
itilmesinden dolayı kendisine has bir kültürün 
yaratılması imkânsız olmuştur. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; Osmanlı tarihinde, 
Osmanlı Impartorluğunun sınırları içinde yaşı-
yan milletleri bir göz önüne getirirseniz, bunu o 
gün için biraz tabiî de görürsünüz. Millî Müca
dele ile başhyan Türk Milletinin gerçek millet ol
ma, gerçek Türk Devleti olma çabası "içinde ne 
kadar zorluklara mâruz kaldığı ortadadır. Eğer 
Türk aydını kendi öz dili ile yetişebilseydi, ken
di öz dilini, medeniyetinin ve harsının temeli
ni, dayanağını yapabilseydi öyle sanıyorum ki, 
bugün karşımızda bir başka hüviyette Türk Mil
leti bulunacaktı. Yurdumuzun bugün içinde bu
lunduğu fikir duygu istikrarsızlığında bu geçir
diğimiz tarihî seyrin büyük rolü vardır. Araştı
rıcılar bunu böylece tesbit etmiştir. Bunun üze
rinde de durmayı burada mevsimsiz sayıyorum. 
Şimdi iddiia edildiği gibi acaba memleketimizde 
Batı uygarlığının yolu gerçekten yalnız başına 
yabancı okullardan mı geçmektedir, yoksa yaban
cı okulların, zan ve tahmin edildiği gibi, Türk 
Milletinin gerçek Batı uygarlığına intibakını mil
lî vasıflarını, millî karakterini de muhafaza etme
sine yardımcı olarak sağlamak gücünde midir? 

1 Aziz arkadaşlarım, burada uzun boylu konu
şacak değilim. Hepinizin çok iyi bildiğiniz 
UNESCO, milletlerarası teşekkülün, biliyorsunuz 
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kültür mübadelesi bakımından Dünya milletleri
ni biribirine yaklaştırmak gayretini temsil etmek
tedir. Bu teşekkülün uzun araştırmaları netice
sinde vardığı bir netice olmuştur ki, bu netice
yi bilhassa 1953 yılında Seylân'da yapılan toplan
tıda özetlemiştir. UNESCO'nun vardığı bu kana
ate göre geri kalmış memleketlerin kendi malî 
üstünlüklerini sağlamak üzere bir kısım Batı 
milletleri tarafından kültür hâkimiyeti altına alın
ma gayretlerine mâruz tutulduklarını müşahede 
ederek bu milletlerin gerçek kişiliğini bulabilme
leri için bir nevi kültür kolonizasyonundan vaz'-
geçmesi gerektiği prensibini tesbit etmiştir. 

Burada esas olan unsur şudur: Batı tefekkür 
tarzını teımin etmek ibaşka bir şıeydir, Batıya 
mensubolan milletlerden bir kısmının şu veya 
bu düşüncelerle kendi kültürünü, kendi etkisi
ni, orjinalitesini hattâ milletinin bütün vasıf
larını kültür yoliyle, bu müesseseler yoliyle, 
girdiği o memleketin insanlarına malettirmesi 
ayrı şeydir. Bu müesseselerin bit rollerini gö
ren UNESCO topluluğu bu kültür gayretleri
nin müessirleştirilmesinin aleyhinde bulunmuş
tur. Yani her hangi bir millet diğer bir mille
tin kalkınmasında insani Ibakımdan, dünya da
yanışması bakımından rol oynamasında fayda 
vardır. Geri kalmış bir memleketin yetiştiril
mesine yardımcı olmalıdır. Ama ancak onun 
bu neviden müesseseler yerine diğer tali yar
dımlarla yapılabileceğini, yapılması gerektiği
ni prensibolarak kabul etmiştir. Bu da gösteri
yor ki, yabancı okullar, girdikleri bu memle
ketlerde bizim zan ve tahmin ettiğimiz gibi, 
mekteplere devam eden çocuklarımızı kendi 
tarzlarına göre, kendi damgalarını kendi tesir
lerini taşıyan bir şahsiyet yapısına götürmek
tedirler. Ama onun asıl alınması gereken millî 
vasfını ve ihmal etmektedirler? Bunun zanne
dildiği gibi bu okullara en kuvvetli öğretmen
leri, türkçe, tarih ve coğrafya öğretmeni gön
dermekle temin edilemediği de bizim tatbika
tımızda maalesef görülmüştür. Mektebin mü
dürü o milletin mensubu, öğretmenlerin çoğun
luğu o milletin öğretmenleri, kütüphanesini ih
tiva eden kitaplarının % 90 nı o milletin malı 
olan bir müessesede millî karektere, millî vasıf
lara, millî orjinaliteye yardımcı olması müm
kün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi bugün Türkiye'
mizde Alınan, İtalyan, İngiliz, Fransız, Ameri-
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kan mektepleri vardır. Daha bir kısım mek
tepler de vardır, Bulgar mektepleri vardır. 
Hiç tereddütsüz söyliydbilirim. ki, bu mektep
lere devam eden çocuklarımızın her birisinin, 
öğretmeni, ders araçları, kitapları ve bu mües
sesenin ister istemez her tarafına sinen millî 
tesirlerden hisse almaması imkânsızdır. Şim
di, Batı uygarlığını hedef tutan eğitim başka 
şeydir, Batı uygarlığına mensu'bolan bir mil
letin kendisine has olan eğitim sistemi ile eği
tim yapması ayrı şeydir. Bunu hiçbir kontrol 
ile ortadan kaldıramazsınız. Devlet var gücü 
ile gayret etse, bunu ortadan kaldıramazsınız. 
İçinizde öğretmenlik yapmış olan güzide ar
kadaşlarım vardır. Hepsi çok iyi bilirler ki, Öğ
retmenin tesiri yalnız müfredatta kendisini 
göstermez, öğretmenin tesiri, sıra gelir biran 
içinde bir talebeye kendisinin hedef tuttuğu 
yolu sağlıyacak bir tesir ve telkini temin eder. 
O halde arkadaşlarımızın zannettikleri gibi ya
bancı okulların masum olduklarını kabul et
mek mümkün değildir. Türkiye'de daha ne za
mana kadar yabancı okulların yardımına muh
taç kalmalıdır ve bu yabancı kaynaklardan yar
dım beklendiği süre içindede kendi müessesele
rinin varması gereken seviyeyi sağlaması için 
sarf edeceği gayret ister istemez kısıtlı olacak
tır. Halbuki )bu neviden müesseseler olmadığı 
takdirde bunların hakikaten şayanı kabul olan 
bir kısım faydalarını kendi müesseselerimizde 
yerleştirmek gayreti tesirsiz kalacak veya bu 
gayretten vazgeçilmiş olacaktır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bizim hedef tut
tuğumuz veya hedef tutmamız gereken bir ga
ye vardır. Bundan asla fedakârlık yapamayız. 
Bugün Türk aydını, bu çeşitli müesseselerden 
yetişen Türk aydını aynı dili konuştuğu hal
de, diğer hükümlerden farklar mevcuttur. Bu 
farklar işte bu neviden ayrı ayrı müesseselere 
gitmiş olmaktan ve bu neviden müesseselerin 
kendi benliklerini kendi millî damgalarını ister 
istemez oraya giden çocuklarımıza vurmuş ol
malarındandır. Biz henüz daha millî bütünlü
ğümüzü gerçekleştirmekten uzağız. Henüz 
Ara.p'm, Acem'in, tesirini silmediğimiz ve 100 
yıla yakın bir zamandan beri çeşitli G-arb mil
letlerinin, memleketlerinin kültürlerine açık bu
lunduğumuz için bugün birbirlerini anlamı-
yan, birbirinin düşüncesine nüfuz edemiyen 
insanlar haline geldik. Halbuki bu memleketin 
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her şeyden evvel aynı dili konuşan, aynı kıy- | 
met bükümlerine sahip bulunan bir topluluk 
olması lâzımdır. Bilhassa bunun idarecilerde 
büyük bir zarureti vardır, hiçbir idareci zümre 
daha uzun zaman eğitim imkânlarından mah
rum kalacağına, daha uzun zaman belli bir se
viyede eğitim yapma gücüne kavuşamıyacağı-
mıza göre bu topluluğu ve bu memleketi idare ' 
(iden idareci zümıenin anlayışta beraberliği, 
değer hükümlerin de beraberliği koruması lâ
zımdır. Yalnız bu .sebep Ibile başlı başına artık 
bu memlekete yabancı okullar rejiminin sona 
ermesini gerektirir. Bunun yanı başında çeşit
li sosyojik meseleler mevcuttur ve bundan bir
takım büyük hükümler çıkarmak mümkündür. 
Ama, Muhterem Heyetinizin vaktini almak ar
zusunda değilim. 

Değerli arkadaşlarım, müzakeresini yapmak
ta bulunduğumuz 5 nei maddedeki bu hüküm 
tamamen yerindedir. Lozan Muahedesi ile ta
nınmış bulunan haklara, vefa gösteriyoruz, 
sadakat gösteriyoruz. Diğer nıütaakıp mad
delerde de zaten onun bir kısım tartışması ya
pılacaktır. Ama beşinci maddede mevcudolan 
okulları değil, bugün mevcudolmayıp da ye
niden açılması düşünülen yabancı okullar 
hedef tutulmaktadır ve bunların açılması meıı-
•edilmektedir. Demin Orhan arkadaşımız bu 
konuda arkadaşları ile birlikte hazırladıkları 
bir takrirden ıbahscttilcr. Bu takrirle yeni ya
bancı okulların açılması konusunu ele aldık
larını ve bunu Büyük Millet Meclisinin yetki
si içinde bıraktıklarını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, millet iradesinin 
temsilcisi bulunan Yüksek Meclisiniz dilediği 
anda gördüğü lüzum üzerine kanun çıkarmak 
yetkisine lıer zaman sahiptir. Böyle bir yetkiyi 
önceden istemenin ben bir faydasını göremiyo
rum. Dün arkadaşımız ifade ettiler, dediler ki; 
«Bir muahede yapılabilir, bu muahede gereğin- j 
ce ya mütekabiliyet esasına dayanarak veyahut 
da olmadan bâzı eğitim müesseselerinin kurul
ması gecifceJbilir. Bunu gözeterek», bu takrirle 
varılmak istenen neticenin önceden sağlanması
nın faydası üzerinde durdular. Aynı görüşle 
hakikaten ben bu faydayı şu dakikada göremi
yorum. Kendimizi önceden böyle bir hükümle 
bağlamanın mânasını kavrıyamıyorum. 

Arkadaşlarımızdan bir kısmı beşinci madde
nin ikinci fıkrası üzerinde de dundular ve bu- I 
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nun faydasızlığına işaret ettiler. Biz bunun da 
faydalı olduğuna kaaniiz. Günkü, bu fıkra ile 
yeni yabancı okulların açılmasına meydan verme
mekle beraber, kendileriyle kültür mübadelesin
de bulunduğumuz memleketlerden sağlıyafeilece-
ğimiz yardımların meveudolduğunıı ifade edi
yoruz ve bunlara kapıyı açık bırakıyoruz. Bu 
bakımdan bu fıkranın da faidesd bulunduğuna 
kaaniim. Muhterem Meclisinizden bu maddeyi 
bu iki fıkrası ile birlikte kabul etmesini bilhassa 
rica ediyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki. 
HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, az sonra intişar edecek 
rey neticelerini boş beki iveceğinize bir başka ar
kadaşınızın fikirlerini dinlemeniz daiha yerinde 
olur. 

Arkadaşlar, bu kanunun içine hiç. girmek is
temezdim, fakat konu ile konuşulanlar birçok te
zatlar içinde tamamen hissî tarafa götürülmek 
isteniyor. Bir defa yabancı okullar mevzuunda 
yabancı okulların aleyhinde ve kanunla menedil-
mesini istiyen arkadaşlar işi o kadar büyüttüler 
ki, yabancı okul lanla okuyan arkadaşların millî 
niteliklerinden... 

RUHİ SOYAR (Niğde) — Öyle değil, öyle 
değil. 

HALÛK NUR BAKİ (Devamla) — Hattâ 
sosyal tesirlerinden tutun Türk kültürü üzerin
deki vahim gösterecekleri tehire kadar bu işi bü
yüttüler. Böyle bir şey yok bir defa. Eğer ya
bancı okulların millî eğitim politikasına uygun 
olmadığı bu kadar basit ölçülerle anlaşılıyor ise 
mesele yok. 

Bunun dışında çıkıp yabancı okulların getir
diği kültürün asli niteliği ne ise Millî Eğitim 
Bakanı bunu ayırmak istedi, «Kültür başkadır, 
eğitim sistemi başkadır» dedi. Ama netice bir 
noktada birleşiyor. Biz Türkiye'ye Garp medeni
yetini alırken bir noktaya çok riayet etmişizdir, 
demişizdir ki, «Biz Japonlar gibi Olacak değiliz, 
medeniyet bir bütündür, Batı medeniyetini bir 
bütün olarak alacağız.» demişiz'dir. Ondan sonra 
kalkıyoruz gayet garip birtakım tezatlar içerisin
de yabancı okulların bilhassa kendisinin okuma
dığı ve dolayrsiyle çok okumadığı için böyle ko
nuşuyorsun diyemiveceği bir anlam içerisinde hi-
tabediyorum. Çok hizmet ettiği kanaatindeyim. 
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Sonra Türkiye'de millî kültürümüz, yine Mil- I 

lî Eğitim Bakanından farklı olarak düşünüyo
rum, hiçbir ek millî kültürün etkisi altında de
ğildir. Türkiye'de ciddî bir millî kültür vardır. 
Fjğer biz bu kültürü bugünkü anlamda bugünkü I 
hümanizm ölçüleri içerisinde tekabbül ediyorsak j 
bu okulların açılmasının bakanlığa terkinde ya
hut biraz daha toleranslı tanınmasında bu kadar 
allerji duyacak bir nokta olmadığı kanaatinde
yim. Ama bunun doktoriner bir münakaşası ola
cak ise o zaman çok söylenecek lâf vardır. Bu
nun hiçbir doktoriner yönü yoksa gayet basittir; 
bunu bu kadar uzatıp da birtakım müesseseleri 
boş yovo rencide edip, boş yere üzmiyelim ve bu
nu bir, sanki millî hissimizin hançerlenişi, .«şek
linde tatbik etmiyelim. Sonra Lozan Konferansı 
ile de uzaktan yakından bir alâkası yoktur. Çün
kü efendim yabancı sermayenin bugünkü ortak 
pazar anlamı içerisindeki eski kapitülâsyonlarla 
olan münasebetleri, ne kadar münakaşa edilirse 
yabancı okulların bu durumu da o derece mü
nakaşa edilir. Birçok sosyal sahada, birçok kül
türel sa'hada almışız, Batı medeniyeti ile iç içe 
girmişiz. iktisadiyatımızla kendi okullarımızda 
etkilerimizle haşhaşa vermişiz, bütün mukadde
ratımızı beraber yapmışız, sonradan bir tek ya
bancı okulun bulunmasını millî kültürümüze et
ki sayıyoruz. Bu çok yanlıştır. Eğer huzurunuzu 
mutadım veçhile çekinmeseydim, bunun arkasın
da lüzumsuz birtakım basit ölçüdeki çekişmele
rinde durumunu anlatmak isterdim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs 
konusunda Hükümetin izlediği politikanın son 
safhasının yo. bu safhada takibolunacak istika
metin Büyük Meclisçe uygun görülüp görülme 
diğini belli etmek için Hükümetçe istenen güven
oyu üzerinde yapılan oylama neticesini arz edi
yorum : 

Oy sayısı: (396). kabul: (200), ret: (194), 
çekinser: (2). 

Şu neticeye güre, (194) ret ve (2) çekinser 
oya karşı (200) oyla Hükümetin güven istemi 
kabul edilmiştir. (Orta sıralardan alkışlar) 

Arkadaşlar, diğer açık oya oyunu kullanım -
yan var mı?.. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Komisyon söz istedi. Fakat söz islemiş olan diğer 
a rkadaşlarımız var. 

GFOÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FttTHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Müzakereleri uzatmamak 
maksadıyle efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlarım, 
beşinci madde üzerindeki görüşmeler maddenin 
şümulünü aşmaktadır. Dikkat buyurulursa, mad
dede yabancı uyruklu kimselerin memleketimiz
de okul açmamalarını, öğretim, eğitim kurumu 
a m a yetkilerinin tanınmamasını hedef tutmakta
dır. Bunun için de iki takrir vardır. Birisi, Sa
yın öoşkun Kırca ve arkadaşları tarafından bu 
türlü okulların açılmasını bir Meclis kararına 
bağlamayı hedef tutan bir takrirdir. 

İkincisi, Sayın Dursunoğlıvnun, Hükümetin 
getirdiği şekilde maddenin muhafazasını istihdaf 
eden takrirdir. Halbuki Geçici Komisyonun ha
zırladığı madde ikisinin ortasında bir imkân bah
şeden yo fakat Muhterem Meclisin temayülüne 
en uygun şekilde bir mahiyet taşımaktadır. Ya
bancı uyruklu kimseler tarafından okul açılma 
sini kısıtlıyan hükme mukabil o türlü okullara. 
bir nefes alma imkânı verici, «ancak» kelimesi 
ile başlıyan bir kısım mevcuttur. Ben muhterem 
üstadımız Dursunoğlu'ndan, şayet kendi takrir
lerini alma imkânını bahşederlerse, geride sade
ce iki noktainazar kalır, Geçici Komisyonun ha
zırladığı kısımla Sayın Coşkun Kimi ve arka
daşlarının teklifleri kalır. Tahmin ederim ve gü
venle ümidederim ki, Geçici Komisyonun hazır
ladığı kısım Muhterem Heyetinizce makbul adde
dilecektir ve böylece tasarı kabul edilmiş olacak
tır. 

Daha fazla görüşmelere imkân verilmemesi 
için Muhterem Başkanın bu takrirleri, oylamaya 
arz etmesini ve böylece işin bitirilmesini Komis
yon adına rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söz alan 
daha 1 arkadaşımız vardır. Ancak bir kifayet 
önergesi gelmiştir onu okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

S ay ııı B aşkanl ığa 
5 nci madde üzerindeki müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

A. Nihat Akay 

KASİM (İÜLEK (Adana) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun Sa
yın Gül ek. Sayın Gülek, sözlerinizi lütfen kifa
yete inhisar ettirin. 
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KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım, kifayet aleyhinde konuşacağım. Çün
kü, burada konuşulacak daha önemli noktalar 
var. Bilhassa Sayın Bakan son defa kürsüye çık
tığı vakit ağır birtakım ithamlarda bulundu. 
Bunların cevabı mutlaka verilmek lâzımıgelir. 
Benim şahsımdan da bahsetti. Bunları elbette ce
vaplandırmam lâzımgelir. Merhum babamdan 
tutun da tahsilimize, hissiyatımıza, millî hisleri
mize kadar burada sözler söyledi. Elbette bunla
rın cevabı verilecek, verilmek lâzımdır. En ufak 
bir zehap elbette kalmamalı. Millî hislerimizin 
memleketin kültürü ile dolu olup olmadığı ko
nusu üzerinde elbette zihinlerde şüphe kalmama
lıdır. 

Aziz arkadaşlar, benim merhum babam, bana 
no kadar itina etmişse her Türk babası da evlâ
dına aynı derecede ihtimam eder. Ben bundan 
eminim. Her evlât da tahsili boyunca ettiği isti
fadeyi babasından gördüğü nisbette elbette alır. 
Her Türk babası da bunu evlâdına temin eder. 
Yabancı mektepte okuduğum kadar... 

BAŞKAN — Sayın Gülek, kifayetin aleyhin
de konuşunuz. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Kifayet ye
rinde değildir. Çünkü bunların izahı gerekir. Bu 
ve buna benzer binlerce Türk vatandaşına, bin
lerce Türk gencine, bu mekteplerde az çok oku
muş insana burada ağır isnatlarda bulunuldu. 
Bunların cevabı mutlaka verilecektir. Bunların 
cevabı daha uzun verilir ama, derhal söyliyeyim 
ki, o mektep de okuyan da okumıyan kadar Türk-
tür ve Türk kültürü ile doludur. Bundan dola
yı müzakerenin devamı icaböder. Müzakerenin 
devamı icâbeder, çünkü bu okullarda milliyetin
den dilinden, dininden bir şey kaybetmiş Türk 
genci yoktur. 

BAŞKAN — Kasım Bey, sözünüzü kesece
ğim. Lütfen müzakerenin kifayeti üzerinde ko
nuşun. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Bunlardan 
dolayı müzakerenin devamı lâzımdır, Sayın Baş
kan. Bunların sâdece burada Bakan tarafından 
ifade edilmesi ve karşılık fikirlerin söylenmeme
si zihinlerde tereddüt ve birçok insanlar hakkın
da ağır isnat mânasını ifade eder. Bu isnat da 
varit değildir. 

BAŞKAN — Kasım Bey, şimdi cevap vermi-
yelim. Size ikinci ihtarı yapıyorum. 
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KASIM GÜLEK (Devamla) — Elbette bun

lardan dolayı müzakerenin devamı gereklidir. 
Muhterem arkadaşlarımdan müzakerenin deva
mı lehinde rey vermelerini rica ederim. 

BAŞKAN —• Kifayet takririni okutuyorum. 
(Çanakkale Milletvekili Nihat Akay'ın kifa

yet önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Sayın Kırca?.. Yok. Buyurun Sayın 
Dursunoğlu. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa* 
yın arkadaşlar, dün konuşurken söylediğim gi
bi, bu mesele Türk Milletinin bulgunu ile oldu
ğu gibi, geleceği ile de her bakumdan irtibatı olan 
ve Türk Milletinin kültür varlığının damgasını 
taşıyacak bu dâva üzerind'e ne kadar durulsa az
dır, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, ben işin filozo-
fik tarafına girmiyeceğim, münakaşa etmiyece-
ğim. İşin politik taraflarında da değil, yalnız bu 
kanun bakımından olan ehemmiyeti üzerinde du
racağım ve dâvanın ne olduğunu izah eden bâ
zı mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar; Türk Milleti hakikaten başka 
kültürlerin tesiri altında asırlarca azap çekmiş 
ve âdeta dilinde dahi varlığını kaybetmiş bir mil
let haline gelmiştir. Türk Milleti dünya uygar
lığına büyük hizmetler yaptığı halde bu büyük 
hizmetler dünyada bize mal edilmemiş başkasına 
mal edilmiştir. Dâva budur. 

Bir tbni Sina var dünya tarihinde, ilim tari
hinde, bir Far ab i var, fakat hiç kimse Türk oğ
lu Türk olan bu insanları Türk ısayma-z. Bu ba
kımdan Türklüğün, her hangi bir milliyetin di
le bağlı tarafı mühim bir dâvadır. Arkadaşlar, 
bir de şunu arz edeyim ki, bugün bir kültür de
ğişimi içerisindeyiz. Bu kültür değişimi içeri
sinde olmak meseleyi bir kat daha ehemmiyetli-
leştiriyor. Bir uygarlıktan başka bir uygarlığa ge
cen ıbir memlekette birçok problemler vardır. El
bette ki, bu problemlerin halli lâzımdır. Şark 
uygarlığından, Garb uygarlığına geniş bir bünye 
değiştiricidir. Ama bu da ancak bir milletin ken
di müesseselerinde ve kendi hür kararları altına 
olabilir. Dâvayı bu yönden ele almak lâzımdır. 
Hariçten olan müdahaleler bu kültür d'eğişimini 
karıştırır. 
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Şimdi bunları arz ettikten sonra işin pratik 

tarafına gelelim. Mesele şudur : Bu memleket 
bir novi mânevi sömürgelik devri geçirmiştir. Bu 
sömürgelik devrinde memleketin her tarafına fi
kir noktalarına dahî çeşitli milletlerin hululü 
muslihane yoliyle girdiği vâkıdır. İmparator
luktan. millî Devlete geçişte ve Lozan'da bunun 
esasi tesbit edildiği vakit, dâvanın bu tarafı 
üzerinde de duruİmuştıtr, arkadaşlar; gayet sa
rahatle durulmuştur, ve memlekette o zaman 
ınevcıidolan yüzlerce ve binlerce ecnebi mekte
bin lağvı kabul edilmiş, yalnız o tarihte mcvcıı-
dblanlarıtı devamı ka/bul olunmuştur. 

Ben şimdi mektubu okuyorum. Mektubun 
mahiyeti budur; Lozan Andlaşmasmm 28 nci 
maddesi görüşülürken şöyle bir kayıt var : (Ta
rafeyni âki'dcyn kapitülâsyonların lağvını kabul 
eder.) Bu madde görüşülürken kültür müessese
leri mevzuuJba'h&olur ve bu esaslar kalbul edilmiş
tir. Bu müesseselerde yalnız 30 Teşrinievvel 1914 
tc mevcudolup 24 Temmuz 1923 te açık bulunan
ların devamı caizdir. Yeni müesseseler açılamı-
yacağı gibi mevcudiyetleri kabul edilenlerin 
tevsileri de yapılamaz. Bu esas, Amerika Müşahi
dinin bir mektubu ile de aynen kaibııl edilmiş
tir, 

Arkadaşlar, geçen gün de arz ettim, hakika
ten bu dâva bizim için halledilmiş bir meseledir'. 
Biz bugün mevcutların hiçbirisine .bir şey demi
yoruz; verdiğimiz hakkı olduğu gibi bugün dahi 
tasdik edip devam ettiriyoruz. Mezun olanların 
İçinde, bu müesseselerin içinde, iyisi de vardır, 
kötüsü de vardır; her memlekette olduğu gibi. 
Milliyet 'hisleri bakımından hiçbirini damgaladı
ğımız yok, hiç kimseyi damgalamadık. Ben Ka
sım Gütek'in bir sözü üzerine, «aldığı meziyet 
babasından gelir» şeklinde şaka kabilinden söy
ledim. Yine buna eminim, babasını yakından ta
nının. O da vazifeşinas bir adamdı, kendisi de 
vazifeşinastır. Mesele budur, Şahsi bir taarruz 
ve hücum yoktur, arkadaşlar. Bütün dâva bu! 
Anadolu'da teşekkül eden millî Devletin yeni 
uygarlık değişimi içerisinde kendi normal inki
şafının devanı etmesi ve bunun için de kendi 
ellimizle Garba doğru ne kadar gidersek hepi
miz buna razıyız, e'vet diyeceğiz. Ama, bir kül
tür vesayeti altına, girmeyi taikafbıbül eideımüıyo-
ruz. îste-mıediğimiz şey Ibundmı ibarettir, dâva 
da zaten bundan İbarettir, başka bir şey yok
tur, Ortada istenilen soy, dâva, arz ettiğini gi-
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bi, bu millî Devletimizin esasını teşkil edeıi 
kültür müessesesi, kültür 'dâvası, kendi kültü
rümüzü kendi elimizle, kendi müesseselerimin 
için'de geliştirmektir. Hiçbir suretle yabancı' 
aleyhtarı da değiliz. Nitekim İstanbul Üniversi
tesine de yine bu Hükümet yüzlerce mütehassıs 
getirmiştir, dışarıya binlerce talebe gönderiyo
ruz. Bu kapıyı kendi elimizle açacağız. 

Tekrar ediyorum, dün de arz ettiğim gibi, 
dünyada Orta - Şark memleketleriyle Hindistan 
gibi memleketlerden başka hiçbir yerde İni ne
vi müesseselerin açılmasına müsaade edilmemek
tedir ve bu Orta - Şark haricolmak üzere mev
cutlar da, her yerde tasfiye edilmiş gitmiştir. 
Biz >de bu merhaleye gelmişizdir. 

Arkadaşlar, bir meseleyi burada arz etme
den gecemiyeceğim. 1937 senesinde Roıbcrt Ko
lejin başına Amerika'nın en (büyük pedagogla
rından biri olan Doktor Monroe getirilmişti. 
Doktor Monroe Amerika Pedagojik Ansiklopedi
sinin sahibidir. Geldiği vakit ben şahsan mem-
ınuıı olmuştum. İlmî otoriteyi haiz bir şahıs bu 
memlekette bir müessesesnin başına geliyor, is
tifade ederiz. Altı ay sonra ad'am Maarif Vekâ
letinin o zamanki erkâniyle vedalaşıyordu. Be
nim odama da geldi. «Hocamı dedim, siz gelirken 
çok sevinmiştik, ayrılışınızın sebebini anlatır 
mısınız?» Dedi ki; «Ben geldim. Bu müessesenin 
bu şekildeki devamına Türkiye'de lüzum yok
tur. Siz bu işte rüşdünüzü kazanmışsınız. Yaban
cı memleket mektebine ihtiyacınız yoktur» diye 
bu dâvayı pedagog olarak, re'sen, açıkça kendi
si söylemiştir. 

Şimdi bendenizin mâruzâtı şudur : Dün bu
rada arkadaşlarımızdan bir kısmı yeni mektep 
açılmasına mesağ verilmesi için bir teklifte bu
lundular. Ben bunun aleyhindeyim. Demin Sa
yın Komisyon Sözcüsü Fethi Ülkü Beyin de de
diği gibi, Komisyonun verdiği metin ile de bağ
daşabiliriz, bu suretle mesele halledilebilir. Ko
misyon metninin kabulüne bendemiz d'e tarafta
rım. Mâruzâtım bundan ibarettir. Ama vebal 
büyüktür. Yenilerini hiçıbir suretle açmamamız 
lâzımıdır, hürmetlerimi sunan m. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın 'Dursunoğlu, önergeniz 
de şimdi 'buyurduğunuzun aksine; geri .mi alı
yorsunuz ? 

OEVAT DUEŞUNOtfLU (Devamla) — öner
gemi geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Oülek. 
KASIM OÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş

larını, kanunun 5 nei .maddesi üzerinde yapılan 
konuşmalar hu madde çerçevesini hakikaten as
tı. Bilhassa Millî Eğitim Bakanının buradaki 
konuşmasının son kısımlarım büyük üzüntü ile 
dinledim. Millî Eğitim Bakanı yabancı mektep
lerde okuyanlar sanki düşünüş tarzlarında baş
ka türlü olur, sanki okudukları ıne'lctepleır han
gi millete mensup ise huni a fin daimlgasmı alır-
mış gibi ifadelerde bulundu. Bunları, (alimin 
etmiyorum, bütün mezunlarına şâmil ve bir 
vehlöde göründüğü kadar ağır ifa,de etmek is
temiş olsun. Bunları, belki kendi fikrini müda
faa eder yolda, konuşurken faydası olur diye, 
yardımcı fikirle.- m a'h i yeti tule kuillan ıluuştı r. 
Yoksa bunlar ağır it'ha unlardır. Bunaliarda eğer 
'1)U gibi te'Sİırter varsa maarif ne duruyor? Maa
rifin murakabesi nerede? 

'Muhterem ankadaşkır, ben buraya yabancı 
mekteplerin müdafaisaını yapmak için gelmedim. 
(Memleketin kültür dâvasında 'önemli bir mevzu 
var, burada, bil dikleri; mi ifade ilcin, huzurunuz
dayım. Evvelâ, şunu ifade etmek isterim. 

Türkiye hakikaten bir ;sıömür<g'.c devri geçir-
ıdi. Osmanlı imparatorluğu bir yarı sömürge 
İdi, ve o devirde. Türkiye'de biHaıkiım misyoner 
.mektepleri vardı. Bunlar misyoner mekt-eplleri 
olarak faaliyetlerde bulundu. Bunların birçok 
kütü 'misalleri görüldü. O Vakit bunlar bir ta
raftan din propagandası yapıyorlardı. Bir ta
raftan Osmanlı tmpaniitöi'fluğunun azınlık un
surlarına mensup (-ocukları okutuyorlardı. O 
mekteplerde okuyanların % 9f> - 98 i o azınlık 
unsurlara mensup talebelerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, I.m ular bugün kal
madı. Bunların mücadelesine ben de katıldım. 
Bu mekteplerin Türkiye'de bu tarzda faaliyeti-; 
ne razı olacak hiç kimse yoktur. Bu kötü devir
lerin son zamanlarında ben de bu mücadeleye 
katılmış arkadaşlarıııızdanım. Ama, bunlar tas
fiye edilmiştir. Bu tarzda misyoner mektebi, po
litika amacı güden mektep Türkiye'de ınevcııd-
olamaz. Evvelâ Lozan'ın verdiği haklarla, Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarının verdiği kaklar
la bütün bu yabancı okullar Türk Hükümetinin, 
Millî Eğitim Bakanlığının sıkı murakabesi al-
tımdaduiar. Bu murakabe bu tarzda en ufak bir 
harekete imkân vermez, ^imdi Lozan'a göre mev-
cudolan okulların devamını sağlıyoruz. Doğru. 
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Mevcut okullar dışında okul açılsın mı, açıl

masın mı konusuna, gelince; aziz arkadaşlarım, 
Türkiye Lozan'ın çok ilerisinde. Türkiye kırk se
nede her bakımdan o ıdevreden ileriye gitti. Dün
ya da çok ileri gitti ve değişti. Bugün hüküm
ranlık mefhumu değişti. Dünyada da, memleke
timizde de hükümranlık mefhumu değişti. Dün
ya, milletleri bir araya getiren topluluklara doğ
ru gitimektedir. Mski m adan a, dar görüşle haki
miyet da'.hi bugün ortadan kalktı. Böyle bir de
vimde ben acaba sömürgecilik kokusu var mı diye 
'her konuda hassasiyet gösterirsem dünyanın bu 
gidişine uyamam. 

Bu gidiş sermaye konusunda da var. Lozan'
da büyük zafer kazandık. Yabancı sermaye ile 
gelmiş müesseseleı üzerinde millî hâkimiyetimizi 
tesis ettik. Ama şimdi yabancı sermaye gelsin 
diye1 bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Yabancı 
sermaye gelsin, kalkınmamıza yardım,cı olsun, 
gelen yabancı sermaye Türkiye'yi sömürge mi 
yapacak? Haddine mi. düşmüş? O d'evir var mı? 
Türkiye Osmanlı İmparatorluğu Türkiye'si mi? 
Osmanlı imparatorluğuna gelen yabancı serma
ye Osmanlı imparatorluğunu sömürge yapardı, o 
tehlike vardı ama bugün Türkiye Ouınllıuryeline 
gelecek yabancı sermaye Türkiye1 Cumhuriyeti 
kanunlarına, tabi olacaktır, murakabesine tabi 
olacaktır ve ancak Türkiye'nin millî emellerine 
hizmet edecektir. 

NATO'ya girdik, bir savunma camiası içinde
yiz. En mukaddes varlığımız silâlılı kuvvetleri
miz, en mukaddes varlığımız o savunma camia
sı içinde, bu savunma camiasının emrinde. Silâih-
!ı Kuvvetlerimiz NATO kuvvetleriyle beraber 
bir yabancı generalin emrinde. Bu bizim millî 
şerefimize nakısa getiriyor mu? Elbette getir
mez. Çünkü buna biz kendiliğimizden, menfaati
mizin bu yolda olduğunu bilerek girdik. Millî 
'hâkimiyetimiz, millî şerefimiz daima bakidir. 
Çünkü o toplulukta bize eşit olarak bulunuyo
ruz. Bunda'bizim ne kadar hakkımız varsa öte
kinin de ancak o kadar hakkı var. 

Aynı şekilde Ortak Pazara da girdik. Ortak 
Pazarın yarın üyesi olduğumuz vakit Türkiye'
nin en nazik meseleleri hakkında müşterek ka
rarlara varacak ve biz buna tabi olacağız. Bu
nunla hâkimiyetimizi, istiklâlimizi kayıp mı edi
yoruz? Zerre kadar! Ortak Pazara girelim, Or
tak Pazarın üyesi olalım diye gayret ediyoruz 
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ve inşallah olacağız. Ama Ortak Pazara girdiği
miz vakit biz de öteki ortaklar kadar hak sahibi, 
öteki ortaklar kadar eğit, kendi menfaatimizi bi
lir keridi millî bünyemizin icaplarını takdir eder 
millet olarak bunlardan faydalanacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; yabancı okullarda 
okuyanlar hakkında burada söylenenlere uzun 
uzun cevap verecek değilim. Ancak, naçiz şah
sımdan bahsedildiği için, iki üç kelime ile ceva
bımı arz edeceğim. 

Sayın Dursunoğlu merhum babamı gayet iyi 
tanırdı. Burada iltifatlar ettiler. Merhum ba
bam hakikaten bana çok emek sarf etti. Minnet
tarıyım ve varlığımı onun bana gösterdiği nurlu 
yola medyununum. Ama ben samimî olarak ina
nıyorum ki her Türk babası da evlâdına aynı 
şekilde şefkat ve nurlu yol gösterir. Ben baba
ma bana açtığı bu yola ilâveten yabancı mek
teplerde ve memlekette okuyarak ilâveler yap
mışsam, her Türk çocuğunun da yine babasının 
açtığı nurlu yolda yabancı memlekette, yabancı 
mekteplerde elbette kendisine yeni bilgiler, ye
ni varlıklar iktisabeder. Ben Türk mektebinde 
yabancı mektebinde okutuğum kadar okudum. 
Ben birinde edindiğimi ötekinde de edindim 
ama, derhal itiraf edeyim ki, bâzı noktalar var, 
ki Türk mektebinde daha iyi öğretilir, bâzı 
şeyler var ki yabancı mektebinde daha iyi öğ
retilir. Meselâ dil; derinil söyliyeyim, dil yaban
cı mektepte daha kolay, daha iyi ve daha temel
li öğrenilir. Yabancı dilin medenileşmedeki bü
yük rolü kabili inkâr değildir. Yabancı dil me
deni âleme açılmış bir penceredir. Bu pencereyi 
de yabancı okul açıyor. G-önlüm çok isterdi ki, 
bizim mekteplerimiz de aynı derecede yabancı 
dil öğretilebilsiıı. öğretilemiyor. İnşallah günün 
birinde öğretecektir, öğretemiyorsa kabahat ta
lebede değildir. Türkler Dünyada en kolay dil, 
en iyi dil öğrenen bir millettir. Kendi şahsımdan 
biliyorum, burada övünmeye ihtiyacını yok. Al
lah nasibetti bir çok dil öğrendim. Benim gibi 
her Türk öğrenebilir. Ama bu dil öğretmenin 
metodu bizde kâfi derecede gelişmemiştir. Ne
den bir Türk evlâdını bu kolaylıktan mahrum 
edeyim? Neden ben Türk evlâdına medeniyete 
acılan bu pencerelerden yenilerini açma imkânını 
sağlamayayım? Yabancı bir memlekette okuyan 
bir Türk genci millî hislerinden, dilinden zerre
ce hiçbir şey kaybetmez arkadaşlar, bu bahis 
konusu değildir ve hiçbir zaman-da bahis konu-
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I su olamaz. Bunu başka türlü düşünmek biraz 

kendimizden şüphe etmek olur. Kendimizden 
t şüphe etmek için hiçbir sebebimiz yoktur. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı «değer hükmün
de fark olur» buyuruyorlar. «Millî damgalarını 
vurulmuş olarak görüyoruz» buyuruyorlar. De
ğer hükmünde hiçbir fark olamaz, hiçbir Türk 
gencinin, ister yabancı memlekette bulunsun, is
terse yabancı mektepte okusun... Eğer böyle bir 
tehlike varsa Millî Eğitim Bakanlığı derhal 
alarm zilini çalsın ve faaliyete geçsin. Yabancı 
kültürle derhal temasa gelen Türk genci kendi 
millî hislerinin inlendiğini görür, kendi millî 
hisleri daha kuvvetlenir. 

Aziz arkadaşlarım; millî eğitim dâvamızın 
bugünkü durumu şudur: okuyacak talebeye ye
ter okul açamıyoruz, ilkokuldan üniversiteye 
kadar. Bu bir vakıa, ayıp ta değil, henüz bu ka-

I dar imkânımız yoktur, (ilin gelecek bu imkân 
da olacaktır. 

Biz deriz ki, yabancı sermaye gelsin, Türki
ye'de yabancı sermaye faydalı sanayi müessese
leri açsın, bunlar bizim ileride gelişmemize fay
dalı ise aynı şekilde gelsin burada mektep açsın, 
ben bunları en sıkı şekilde murakabe edeyim, 

| ben burada ancak Türk Kültürüne, Türk ama
line hizmet eder müesseseler halinde çalışması 
için gereken bütün tedbirleri alayım. Bunun baş
ka türlüsü olamaz, bunun başka türlüsü kabili 
tasavvur değildir, bunun başka türlüsünü zaten 
burada ne söyliyen ve ne de, ümidedepim, aıılı-
yan oldu. Hiçbir vakit demiyorum ki, yabancı 
kültüre yalnız yabancı okuldan, yabancı ülkede 
girilir, asla! Ama yardımcı olsun. Açamıyoruz 
yabancı okul. Gelsin bunlar yardımcı olsun. Bü
tün dediğimiz bu. 

Bütün kültür dersleri Türkçe okutulacaktır. 
Türk kültürünün buralarda en iyi şekilde en 
mükemmel şekilde tedris edilmesi için gereken 
bütün tedbirleri Millî Eğitim'Bakanlığı alacak, 
murakabe daimi olacak. Bütün bunlara itina 
edildikten sonra mevcut misalleri göstererek 
«yabancı müesseseler Türk çocuklarına damga
larını vuruyor, yabancı müesseselerdeki kinivse-
ler Türk çocuklarının düşünceleri üzerinde mü
essir oluyorlar» şeklindeki sözleri burada ifade 
etmenin orada feyz almış Türk gençleri için an
cak bühtan olacağını ifade etmek isterim. Hür-

I metlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, üç arkadaş 'daha I 

var, onlardan sonra mı konuşmak istersiniz. 
İBRAHİM ÖKTEM MİLLÎ EĞİTİM BAKA

NI (Bursa) —• Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Asını Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım ; bendeniz önergemi takdim ettiğim I 
şekilde beşinci maddenin ikinci bendinin lüzum- I 
suzluğunu savunacağım ve birinci bendinin de I 
yerinde olduğunu arz edeceğim. I 

Burada bendenizden evvel konuşmuş bulu- I 
nan arkadaşlarımdan Kasım Güdek ve Oğuz I 
Oran arkadaşımız, yabancı, ayrıca verilmiş bu- I 
lunatı bir önergemin de savunmasını daha öner- I 
ge okunmadan önleyici şekilde yapmak suretiy- I 
I o ayrı bir konuya da değinmişlerdi. Ama bu, I 
halen resmen bilgimiz dışında olan bir mesele- I 
dir. Çünkü Bakanlıkça bu önerge okunmuş de- I 
ğildir ki savunulabilsin. Usule de aykırıdır. Bi- I 
naenaleyh o noktaya da gelmiş iken temas etme- I 
yi vazifem addederek, fakat onu sona bıraka- I 
rak, evvelemirde madde metni hakkındaki fi- I 
kirlerimi arz edeceğim. Yalnız Cevat Dursunoğ- I 
lu muhterem arkadaşımız lehte olarak, «komis- I 
yon sözcüsünün maddenin metninin müzakere I 
edilmeksizin kabul edilmesinin doğru olacağını, I 
zira tabiî, bedahat halinde bir madde olduğu- I 
nıı» beyan etmesi, Sayın Bakanın da mcmle- I 
ketin kültür dâvalarının tarihin ışığı altında I 
incelenmesinden ibaret olan değerli konuşması I 
bize yine maddenin ikinci bendinin kalması hak- I 
kındaki kanıda bir mesnedolamadılar. Çünkü I 
bu hususta deliller ibraz edemediler. I 

Pek muhterem arkadaşlarım; evet, ilini ne- I 
rede olursa olsun alınır. Bunda Peygamberimi- I 
zin sözünü bir delil olarak gösterebiliriz. Biz de- I 
li Petronun gidipte Manş sahillerinde, Şimal de- I 
nizi sahillerinde amelelik yaptığını, Üçüncü Se- I 
lim, İkinci Mahmut'un Baron de Keote'yi davet I 
ederek bizim memleketimizde fen ve askerlik I 
öğretmek için getirdiğini, bunların ışığı altında I 
bugün medeni bir mesken sitesi olan Levent de I 
açılan kışlada modern eğitimler yapıldığını, hat- I 
tâ Akkâ zaferini kazanan Cezzar Ahmet Paşa I 
emrindeki o eğitimi görmüş askerlerle zamanın I 
kahramanı olan Napolyon'a yüz çevirdiğini bili- I 
yoruz. İlim her yerde kıymetlidir, aranır, ama I 
unutulmamalıdır ki Türkiye bugün kendisini I 
aşağılık duygusuna kaptırmak istemiyen bir I 
memlekettir. Atatürk'ün kurduğu ilkeler ve Lo- I 
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zan sulhu ile perçinlenen istikbalimiz ve bu is
tikbalimiz üzerinde gelmiş geçmiş bütün Millet 
Meclislerinin titremesi, yalnız iktisadi bağımsız
lık için değil, ondan çok daha mühim olan kül
tür bağımsızlığı istikametindeki hamlelerinde 
pürüzsüz devamı icabeder. Bu bakımdan kur
mayların askerlikte iş tabiyesi dediği evvelâ 
menedilen bir işin sonra zerre zerre koparıla
rak tekrar istidrat edilmesi yolundaki hareket
lerin kanun tekniğine de sokulması bugün bir 
parça, yarın bir parça, öbür gün bir parça se-
mallıatlerle Lozan sulhünde Sayın general İnö
nü'nün ve onun kıymetli arkadaşlarının arka
sında bütün Türk Milletinin, başta Atatürk ola
rak, koparmaya çalıştığı kültür hamleleri istik
lâlini yalnız millî anlayış içerisinde elbette ze-
deliyecektir. 

Biz bu oyuna gelemeyiz. Hattâ yalnız 5 nci 
maddeyi değil muhterem arkadaşlarım 7 nci 
maddeyi de okuyun. Bugün Amerika'lı dostları
mızın veyahut başka dostlarımızın (geçici) na
mı altında açtıkları okullara dahi müsamaha et
memiz maalesef Lozan sulhunu zedelemiştir, o 
ruhu çiğnemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, acaba Amerika'da 
bir Türk okulu açılmasına Amerika müsamaha 
eder mi? Amerika kendi uyruklarının kendi 
memleketlerinde şu sebeple bu sebeple kısmen 
okunmasına mümanaat eden vilâyetlerle müca
dele eden bir memleket değil midir? Kendi uy
ruklarına bile taassup gösteren bir memleketin 
veya başka memleketlerin uyruklarının burada 
(geçici) namı altında, ama yıllarca sürmesi mu
karrer olan bir NATO ile birleşme ittifak anla
mı içinde belki asırlarca sürmesi mümkün olabi
lecek olan bir dostluk yüzünden ebediyete ka
dar devam etmesi muhtemel mektepleri açmaya 
ne hakları var? İşte bundan ötürüdür ki bizim 
bu semahatlerle damla damla Lozan Sulhunu 
parçalamamız, orada perçinlediğimiz kültür is
tiklâlini zerre zerre ama «damla damla göl olur» 
kalbilinden bir gün tamamını vermiş bulunmamız 
pek muhtemeldir. Niçin bu yola gidiyoruz? 

Bendeniz ikinci fıkraya da işte bu sebeple 
muarızım. Muvazaa her zaman mümkündür. 
Menfaat insanları her istikamette çelebilir. 
Türk'ü de çelebilir. Bugün kendi namına bir 
özel okul açmış bulunan herhangi bir Türk uy
ruklu vatandaş pekâlâ menfaat mukabili hariç-
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ten yardım alıyorum diye kendi dersanelerinde 
yabancı esprileri aşılıyacak insanları doldurabi
lir ama ad kendisinin mektebini içindeki hava 
yardım namı altında gelen insanların olur. Ben
deniz, ondan dolayıdır ki muvazaaya meydan 
verebilecek olan ikinci bendi de beğenmedim. 
Ondan dolayıdır ki bunun kaldırılması için bir 
önerge verdim. 

Muhterem arkadaşlarım, pek muhterem ar
kadaşlarımdan bâzılarının, bilhassa Kasım GKi-
lek arkadaşımızın söylediği bâzı sözleri karşıla
mak isterim. Yabancı sermaye ile yabancı kültü
rü birbirine karıştırmamak istediler, öyle değil
dir, ben size şunu temin ederim ki, yabancı ser
maye, daha doğrusu yabancı uyruklu herhangi 
bir kimsenin gerek hükmi şahsiyet olsun, gerek
se gerçek şahsiyet olsun Türkiye topraklarına 
ayak bastığı andan itibaren hangi hayat bran-
jmda faaliyet için gelirse gelsin, ilk işi kendi 
millî espirilerini bize maletmeye çalışmak ola
caktır. Ben size bunun misali olarak Mersin'deki 
Ataş Rafinerisini göstereceğim. O rafineride bu
gün ücret kavgaları yoktur arkadaşlarım, kül
tür kavgası vardır. 

Oradaki işçiyi kendi esprisi ile kendi anlayı
şı ile, kendi memleket havası ile kendine mecbur 
olarak yaşatmak istiyen insanlar var. 

Ondan evvel bir misal arz edeyim: Hirfanlı 
barajını inşa eden bir İngiliz şirketinin bütün 
mücadelesi Türk kültürüne karşı yapılmıştır. 
Eğer, o şantiyenin yakını ile teması olan arkada
şımız varsa lütfen bu noktayı tetkik buyursun
lar, göreceklerdir k i ; orada ingiliz mühendisle
ri, ingiliz işçileri, ustaları bütün müteahhit fir
ma mümessilleri daima İngiliz esprisini, İngiliz 
fikrini, İngiliz temayülünü, hülâsa İngiliz ruhu
nu bize hâkim kılmak bizimkini hiçe saymak 
şeklinde hareket etmişlerdir. Yalnız malî ve fen
ni sahada değil, her sahada, bilhassa kültür sa
hasında. Bugün Türkiye'nin her tarafında pet
rol pompalarım yıldırım süratile artırmaya, bil
hassa iki sene içinde petrol mücadelesine başla
dığımız günden bu yana artırmak için çalışmaya 
başlıyan yabancı firmalar, adlarını söylemiyece-
ğim, emin olunuz kendi işçilerini daima kendi 
esprilerine kendi temayüllerine kendi eğilimle
rine uygun insandan seçmekte, buna uymıyanla-
ra iş vermemektedir. Benzin satmıyorlar, emin 
olun millî.fikirlerini, millî temayüllerini satıyor-
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lar. İşte bundan dolayıdır ki bizim bu kanun do-
layısiyle yalnız bir mektep açmak, bir okul aç
mak, bir kurum kurmak şeklinde mahdut gör
mememiz gereken bu konu, bu kadar geniş, bu 
kadar önemlidir. Bundan dolayı ne bu maddenin 
ikinci bendine benzemiş, ne de hattâ bundan 
sonra gelecek olan 7 nci maddedeki espriye ka
tiyen taraftar değilim. Kore'de, Kore Birliğimiz 
bir yerde, zannediyorum Seul'de ufak bir okul, 
Türk okulu açmıştı. Yetim bâzı Kore'li çocukla
rı burada okutmak için. Ama bu tek bir misal
dir. Bugün hiçbir Devlet, Orta - Doğu'dan gay
rı, kendi memleketinde yabancı okulların yeni
den açılmasına katiyen müsaade etmediği gibi 
hattâ böyle bir teklifi garabet içinde karşılar. 
Kore misali de bir daha tekerrür edecek değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple bende
niz, hangi seviyede olursa olsun, bu kanunun tü
münün Türk kültür istiklâlini zedelemiyecek, o 
istiklâli perçinlemiş olan Lozan ruhunu asla ya
bancılara istirdat ettirmiyecek şekilde muhafa
za edilmesi için 2 nci bendin kaldırılarak madde
nin birinci bendi ile ibka edilmesini, kabul Du
yurulmasını istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir. 
Okutuyorum : 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Beye
fendi, daha üç kişi konuştu. 

BAŞKAN — önergeyi reddedersiniz ve ko
nuşursunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Hükümet olarak ben de konuş
mak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu madde üze
rinde zatıâliniz konuştunuz. Kifayet takririni 
Yüksek Heyetiniz reddettiği zaman, ancak size 
söz verebilirim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan takrir gelme
den evvel bendeniz söz istedim. 

BAŞKAN — Olsun efendim. Diğer arkadaş
larımız da kifayet gelmeden önce söz istediler. 
Usulümüz bu, yapamayiz. Kifayetin geldiği an
da aynı madde üzerinde Hükümet görüşünü ifa
de etmemiş olsa idi söz verecektim... Fakat Hü-

I kümet görüşünü ifade etmiştir. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) — Yeni unsurlar meydana geldi; 
(«Vekil konuşacak» sesleri) («Hükümetin hak
kı vardır» sesleri) 

BAŞKAN — Cevap vermek isterseniz redde
dersiniz kifayeti. 

Sayın Başkanlığa 
Beşinci madde üzerinde müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

A. Nihat Akay 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Aley
hinde... 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEYNEL GÜNDOÖDU (Erzincan) — Muh

terem arkadaşlarını; ihtisasını olmıyan işlere 
pek karışmak usulüm değildir'. Ama burada be
nim de sezdiğim bâzı noktalar vardır. Bu kanu
nun gerekçesi çok zayıf olduğu için millî his
ler... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu, kifayetin 
aleyhinde konuşun, esasa girmeyin. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Geli
yorum efendim. 

Bu kanunun gerekçesi çok zayıf olduğu için 
millî hisler tahrik edilmek suretiyle, bir istika
mette netice istihsaline çalışılmaktadırlar. Gö
rüşlerimiz vardır, suallerimiz vardır. Bakandan 
soracağız ve aksi istikamette olan arkadaşları
mızdan soracağız. Çok rica ediyorum, hassas bir 
mevzu üzerindeyiz. Bu takririn reddini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Kifayet takririm oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Belli ol
madı efendim. Bir daha tekrar edeceğiz. Kifa-
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yet Önergesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler,,. Kifayet önergesi kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlar saat 17,00 de daha ev

velki aldığımız karar mucibince sözlü sorulara 
geçmek lâzımgeliyor. Ancak Bakanlar Kurulu
nun toplantı halinde olduğunu öğrendiğim için, 
Bakanlar mevcut değilken sorular görüşülemiye-
ceğinden dolayı müsaade ederseniz Bakanlar 
Umumi Heyete gelinceye kadar müzakerelerimize 
devam edelim. («Olmaz, olmaz Umumi Heyetin 
kararı» sesleri.) Heyeti Umumiyenin kararı var 
Ama Bakanlar olmadığına göre Meclisi tatil etmek 
lâzımgelir. Onun için Riyaset arz ediyor, Bakan
lar toplantısı bitip, Heyeti Umumiyeye gelince
ye kadar müzakere mevzuumuz olan kanun tasarı
sının görüşülmesine devam edelim. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... («Olmaz, olmaz» sesleri) Bu 
takdirde müzakereyi burada bitirmek lâzımgeli
yor. 

Arkadaşlar, reylerinizle mesele halledilmiş ol
du. Şu anda müzakereye devam imkânı yok. 

Sayın Bakan, günü geldiği zaman bırakılan 
noktadan devam edeceğiz. 

Bakanlar mevcudolmadıkları için soruların gö
rüşülmesine imkân yoktur. 

Açık oyların neticesini arz ediyorum. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin yapılan oylamasına 
288 arkadaşımız iştirak etmiştir. 261 kabul, 17 
ret, 10 çekğinser oy çıkmıştır. Muamele tamam
dır, kanun tasarısı kabul edilmiştir. 

22 Haziran 1964 Pazartesi günü saat 15,00 tc 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,03 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — yAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Toprak-Mahsulleri Ofisince, hangi tarih
ten beri, afyon sakızı alındığına ve alınan mah
sul miktarına dair soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Fennî tslimyeli'nin yazılı cevabı (7/470) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi rica 
ederim. 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 

1. Toprak Mahsulleri Ofisince hangi tarihten 
beri afyon sakızı alınmaktadır? 

2. Toprak Mahsulleri Ofisince afyon sakızı 
alınmaya başlandığı tarihten bugüne kadar, yılı 
itibariyle; 

a) Alman (mubayaa edilen) mahsul miktar
ları nedir? 

b) Alman mahsule ödenen para miktarı ne
dir? 

c) Kâr ve zarar miktarları nedir? 
3. Toprak Mahsulleri Ofisince alman afyon 

sakızlarının alımında memur olmıyan ve kefalet
li olarak müstahsillar arasından vazifelendirilen 
eksperler vasıtası ile hangi yıllarda ve ne mik
tarlarda afyon sakızı alınmıştır? 

4. Memur olmıyan eksperlerin aldığı afyon 
sakızlarından yıl itibariyle ne miktarlarının 
«mahsus» olarak ayrılmıştır? 

5. Memur olmıyan eksperlerin almış olduğu 
afyon sakızlarından mahsus vesait' olarak ayrılan
lardan hangi eksperlere ve ne kadar borç çıkarıl
mıştır? 

6. Memur olmıyan eksperlerin almış olduğu 
afyon sakızlarından mahşuş ve sair olarak ayrı
lanların, Toprak Mahsulleri Ofisince; 

a) Satılmış mıdır? 
b) Satılmamış ise ne yapılmıştır? imha mı 

edilmiştir? Eksperlere borç, çıkarılmış miktarlar 
kendilerine iade mi edilmiştir? 

c) Satılmış ise, satıştan elde edilen paralar, 
eksperlere çıkarılan borçlardan düşülmüş müdür? 

d) Satılmış ise, sene itibariyle ne miktar sa
tılmıştır ve ne kadar fiyatla satılmıştır ve ne ka
dar para alınmıştır? 

7. Halen, memur olmıyan eksperlerden kimle
rin ve ne miktar borcu vardır? Bu borçlulardan 
tahsil imkânı var mıdır? Yok mudur? 

8. Halen, borçlu bulunanlardan haklarında 
kanuni takibata geçilmemiş kimse var mıdır? Var
sa kimlerdir? 

9. Halen, borçlu bulunanlardan ödeme kabili-
' yeti olmıyanların borçlarının kaldırılması husu
sunda ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 20.5.1964 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No: 4 /XXII 
Konu: Uyuşturucu maddeler i - • : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 4 . 4 . 1964 tarih ve 7/470-8647/47848 

sayılı yazınız. 
Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazınıza ekli 

olarak gönderilen ve Afyon Karahisar Milletve
kili Şevki Güler atarafmdan verilen Toprak Mah
sulleri Ofisince, hangi tarihten beri afyon sakı
zı alındığına ve alınan mahsul miktarına dair 
yazılı soru önergesi Ofisten temin edilen bilgile
re istinaden cevaplandırılmış ve iki nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Fennî tslimyeli 
Ticaret Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler 
tarafından verilen yazılı som önergesinin 
cevapları : 

Soru 1. — Toprak Mahsulleri Ofisince hane
ği tarihten beri afyon sakızı alınmaktadır? 

Cevap 1. — Toprak Mahsulleri Ofisince 
1938 yılından beri afyon satınalınmaktadır. 

Soru 2. —- Toprak Mahsulleri Ofisince afyon 
sakızı alınmaya başlandığı tarihten bugüne ka
dar, yıl itibariyle; 

a) Alman (mubayaa edilen) mahsul mik
tarları nedir? 

b) Alman mahsule, ödenen para miktarı 
nedir? 

c) Kâr ve zarar miktarları nedir? 
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Cevap 2. — Satınalınan afyon miktarları 

ile ödenen paralar ve kâr ve zarar miktarları 
yıllar itibariyle ekli (1) numaralı cetvelde gös
terilmiştir. 

Soru 3. — Toprak Mahsulleri Ofisince alı
nan afyon sakızlarının alımında memur olmı-
yan ve kefaletli olarak müstahsıllar arasında va
zifelendirilen eksperler vasıtasiyle hangi yıllar
da ve ne miktarlarda afyon sakızı alınmıştır? 

Cevap 3. — (1) Na lu cetvelin satmalman 
afyon miktarları sütunundaki rakamlardan 
1938 - 1954 yıllarına aidolanlarm tamamı ve 
1955 yılında satınalınan miktarın da 156 617 ki
losu memur olmıyan kefaletli eksperler tara
fından satınalmmıştır. 

Soru 4. — Memur olmıyan eksperlerin aldı
ğı afyon sakızlarından yıl itibariyle ne mik
tarlarının «mağşuş» olarak ayrılmıştır? 

Cevap 4. — Ofis memuru olmıyan mükeffel 
eksperler vasıtasiyle alım yapıldığı 1938 - 1955 
senelerinde Ofisin satmaldığı afyonlardan 
ceman 40 524 540 kilosu mağşuştur. Bunların 
seneler itibariyle miktarları aşağıda gösteril
miştir. 

Sene 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

.1. 

9 

2 
4 

Kilo 

85 140 
617 300 
320 590 
301 500 
326 100 
914 500 
214 000 
685 400 
610 700 
271 500 

4 362 500 

5 
11 
2 

1 

701 400 
887 680 
001 800 
780 700 
585 700 
514 700 
343 330 

Yekûn 40 524 540 

Bu mağşuş afyonlar için alımı yapan eks
perlere rucu edilmiş değildir. Bu eksperler an
cak sınıflandırmada yaptıkları hatalardan do
layı borçlandırılmışlardır. 

19 . 6 . 1964 O : 1 
Soru 5. — Memur olmıyan eksperlerin almış 

olduğu afyon sakızlarından mağşuş ve sair ola
rak ayrılanlardan hangi eksperlere ve ne ka
dar borç çıkarılmıştır? 

Cevap 5. — Ofis memuru olmıyan mükeffel 
eksperler tarafından mubayaa olunan afyonla
rın yanlış sınıflandırılması neticesinde tahassül 
eden Ofis zararları ekli (2) No. lu cetvelde alâ
kalı eksperin ismi hizasında alım yeri ile alım 
yılı da tasrih edilmek suretiyle, gösterilmiştir. 

Soru 6. — Memur olmıyan eksperlerin al
mış olduğu afyon sakızlarından mağşuş ve sair 
olarak ayrılanların, Toprak Mahsulleri Ofisince; 

a) Satılmış mıdır? 
b) Satılmamış ise ne yapılmıştır? İmha mı 

edilmiştir? Eksperlere borç çıkarılmış miktar
lar kendilerine iade mi edilmiştir? 

e) Satılmış ise, satıştan elde edilen para
lar, eksperlere çıkarılan broçlardan düşülmüş 
müdür? 

d) Satılmış ise, sene itibariyle ne miktar 
satılmıştır ve ne kadar fiyatla satılmıştır ve ne 
kadar para alınmıştır? 

Cevap 6. — 
a) Normal afyonlara münasip nisbetlerde 

karıştırılmak suretiyle satılmıştır. 
b) 4 ncü maddede kaydolunduğu veçhile 

eksperlere - mağşuşiyet sebebiyle - rücu edil
memiştir. 

c) Mağşuş afyonlardan borç çıkarılmadığı 
için mahsup da bahis konusu olmamıştır. 

d) Normal afyonlara karıştırıldığı için ay
rıca yıl itibariyle miktar ve tutarlarının hesabı 
tutulmamıştır. 

Soru 7. — Halen memur olmıyan eksper
lerden kimlerin ve ne miktar borcu vardır? Bu 
borçlardan tahsil imkânı var mıdır, yok mu
dur? 

Cevap 7. — Halen memur olmıyan eksper
lerden kimlerin ve ne miktarda borçları bulun
duğu ve bunların takip safhası ekli (3 ve 4) 
No. lu cetvellerde görülmektedir. 

Soru 8. — Halen borçlu bulunanlardan hak
larında kanuni takibata geçilmemiş kimse var 
mıdır? Varsa kimlerdir? 

Cevap 8. — Halen borçlu bulunanlardan 
haklarında kanuni takibata geçilmemiş kimse 
yoktur. 
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Soru 9. — Halen borçlu bulunanlardan öde- Cevap 9. — Halen borçlu bulunanlar hak-

rae kabiliyeti olmıyanlarm borçlarının kaldı- kında kanuni ve ierai takibata devam olunmak-
rılması hususunda ne düşünülmektedir? ta ve bunların neticesine intizar edilmektedir. 

Cetvel No. : 1 

1938 ilâ 1963 yılları içinde yapılan afyon alımlarını ve hâsıl olan 
kâr veya zararları gösterir liste 

Yıl 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

fekûn 

Satmalman afyon 
» 

Kilo 

83 008 
192 247 
233 515 
188 671 
115 147 
127 935 
110 507 
104 920 
163 799 
194 184 
516 968 
10 211 
183.767 
361 267 
468 818 
321 802 
70 864 
222 000 
278 233 
48 737 
161 780 
174 407 
364 810 
181 528 
325 832 
287 234 

5 492 191 

Tutar 
T. L. 

422 381 
614 135 
973 863 

1 507 880 
1 762 645 
1 973 289 
1 690 070 
1 691 694 
3 760 097 
6 713 760 
17 529 523 

339 490 
5 907 496 
12 614 222 
17 191 198 
12 083 770 
2 706 665 
8 133 094 
10 922 279 
1 898 709 
6 361 404 
13 013 295 
31 233 782 
15 289 971 
28 001 648 
24 077 483 

228 413 843 

Netice 
Kâr 
T. L. 

250 650 
1 163 295 
2 706 366 
2 264 737 
4 589 583 
4 096 411 
1 787 283 
2 881 472 
4 955 944 
6 482 114 
6 085 680 
4 057 394 
3 118 532 
3 427 598 
2 427 380 

— 
— 
— 
— 
—. 

5 190 933 
5 713 686 
9 992 101 
5 368 508 
2 424 666 
4 159 015 

83 143 298 

Zarar 
T. L. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—, 
— 
— 
— 
124 533 
39 913 
288 493 
778 783 
495 937 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 727 669 
* 

- 6 5 -
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Cetvel No. : 2 

Ofisimiz memuru olmıyan eksperler marifetiyle satmalınan 
afyonlarda tesbit edilen tasnif hatalanndan mütevellit borçlar 

Tasnif 
hatası 

Yılı Alım yeri Eksper ismi borcu T.L 

1948 
1948 
1948 
1948 
1948 

1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 

1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 

1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 

Emet 
Malatya 
Mecitözü 
Ş. Karaağaç 
Yalvaç 

Aydın 
Mecitözü 
Merzifon 
Ş. Karaağaç 
Ürgüp 
Zile 
Afyon 
Afyon 
Eskişehir 
O. Hacıköy 
Salihli 
Yalvaç 

Afyon 
Malatya 
Karaman 
Eskişehir 
Çardak 
Kula 
Orhaneli 
Niksar 
(î. Hacıköy 

Alaşehir 
Akşehir 
Bilecik 
Bozkır 
Beyşehir 

, Balıkesir 
Beypazarı 
Çal 
Çal 
Çivril 
Dursunbey 

MeUımet Çınar 
Sabri Ertuğ 
Mustafa Kazancı 
Vehbi Akman 
Tevfik Sağlam 

Zeki Kızıl kaya 
Selâhattin Üçüncü 
İsa Batur 
Vehbi Akman 
Sabit Elalan 
Ömer Tuncer 
Süleyman Ulupmar 
Niyazi Karamanı 
Ali Osman Sarper 
Mehmet Keçeci 
Mehmet Bal 
Tevfik Sağlam 

Süleyman Ulupmar 
Lûtfi Gebeş 
Mehmet özgür 
Zeki Görker 
İzzet Oral 
Mustafa Gülmez 
Ahmet Arıkan 
Mustafa Altım kaya 
Nazım tzgin 

Kâzım Akçalı 
Mustafa Özer 
Abdullah Eğilmez 
Abdurrahman Tural 
Emin Bülbül 
Tahsin Günal 
Zeki Güneş 
Ömer Gençtürk 
Tevfik Balkan 
Mehmet Ali Akgün 
Muharrem. Avcu 

4/9.17,12 
11* 605,90 
4 086,51 
3 588,95 
1 496,47 

1 3 6 0 -
.115,15 
541,45 

16 080,--
1 217,50 

587,05 
2 814,50 
6 832,45 
1 348,50 

511,— 
4 104,55 

22 985,04 

23 905,66 
177,16 
651,76 

1 399,30 
1 526,18 
* 937,50 

644,17 
35 609,11 

6 466,09 

2 662,79 
6 034,32 
3 257,50 
3 279,95 
3 540,76 
3 059,— 
8 520,88 

16 250,65 
15 239,05 
3 164,24 

11 925,30 
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Yılı 

1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 

1953 
1953 
1953 
1953 
1.953 
1953 
1953 
1953 

M. Meclisi B 

Alım. yeri 

Eğirdir 
Emirdağ 
Emirdağ 
Eskişehir 
Emet 
inegöl 
İsparta 
Keçiborlu 
Konya 
Kadınhan 
Kula ,. 
Korkuteli 
Niksar 
Orhaneli 
Sındırgı 
Simav 
Sandıklı 

: lûp 

V 

Sinanpaşa (Balmahnuıt) 
Salihli 
Seydişehir 
Tefenni 
Uşak 
Uluborlu 
Senirkent 
Denizli 

Bozkır 
Beypazarı 
Emirdağ 
Erbaa 
Gümüşhacıköy 
Niksar 
Tefenni 
Tavşanlı 

19.6.1964 0 

Eksper ismi 

Mehmet Kılıç 
Ahmet Çiftçi 
Mehmet Başaran 
Zeki Görker 
Rıza Ağdacı 
Veli Kavasoğlu 
İzzet Bilgili 
Emin Akşahin 
îdris Kıyak 
Lâtif Oflaz 
Mustafa Gülmez 
Şükrü Odabaşı 
Niyazi Ünlü 
Ahmet Arıkan 
Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet Teke 
Hakkı Turan 
Mehmet Varol 
Kâzım Akçalı 
Mehmet Avcu 
Sadık Erdem 
Tahsin Kırhallı 
Ahmet Armağan 
Tevfik Durmuşoğlu 
Mehmet Sarıoğlu 

Abdurrahman Tural 
İsmail Tura 
Nazmi Barlas 
Rüstem Ataçam 
Bayram Yeniler 
Rüstem Alaçam 
Rüştü Aruntaş 
Abdullah Ansoy 

1 
Tasnif 
hatası 

borcu T.L. 

3 414,96 
68 261,73 

İ 974,6? 
307,43 

. 3 491,93 
1 962,73 

14 336,52 
7 254,35 

39 982,87 
1 564,93 
7 152,69 
3 565,44 
3 017,02 

601,74 
2 395,20 

510,54 
13 873,64 
2 097,26 

268,62 
617,37 

1 042,43 
16 665,07 
17 062,95 

8 808,99 
4 957,04 

583,72 
1 902,57 

11 216,72 
5 473,— 
2 413,85 
3 136,— 

287,23 
2 161,50 

$ 7 -
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Dâva safhasında olanlar 

443— 26 Mustafa Gülnıezoğlu 

445— 46 Mustafa Kazancı 

447— 52 Edip Dürer 

447— 50 Tevfik Dunmuşoğlu 

447— 65 Mehmet Kılıç 

3 No.lu cetvel 

Davalı afyon eksperi- Alacak 
D. No. nin adı ve soyadı Lira K. Malhkeıesi iNeitice 

5 856 46 Kula As. Ticaret Derdest duruşması 20.5.1964 e 
muallâk 

4 086 51. Mecitözü As. Hk. Lehde neticelenmiş, icraya mü
racaat edilmek üzeredr 

2 429 50 Emet As. Ticaret Lehde neticelenmiş, dâvab Tem
yiz etmiştir 

6 973 64 Senirkent As. Hk. Derdest duruşması 6.5.1964 e 
muallâk 

2 774 90 Eğridir As. Hk. Aleyhte neticelenmiş olup, tara
fımızdan Temyiz edilmiştir 

îcra safhasında olanlar 4 No.lu cetvel 

Davalı afyon eksperi- Alacak 
D. No. nin adı ve soyadı Lira K. 

441-

453-

451-

457-
453-
4'57-
457-

456-
453-
453-
457-

-116 

- 35 

-207 

-349 
- 28 
- 53 
-347 

- 78 
- 19 
- 32 
-345 

457—346 

Zeki Güneş vârisi Nev
zat Güneş 
Şükrü Çavuşoğlu vâri
si Mithat Çavuşoğlu 
Emin Karabayır, Şük
rü Odalbaş 
izzet Bilgili 
Tevfik Baklan 
Hakkı Enver 
Ahmet Çiftçi, Hulusi 
Mut 
Mustafa özer 
Muharrem Avcı 
Mehmet Sarıoğlu 
Süleyman Ulupmar. 
Ahmet özdü ek 
Süleyman TTlupma r, 
H. Kahraman ve Ah
met özdilek 

Maihkeesi Neıtice 

7 953 

2 013 

2 822 
12 986 
19 426 

1 580 

65 064 
'5 004 

12 924 
5 797 

56 Ankara 6. icra 

93 izmir İcra 

13 Afyon icra 
43 Afyon icra 
16 izmir icra 
60 izmir icra 

05 izmir icra 
76 Konya icra 
29 izmir icra 
52 izmir icra 

29 257 65 Afyon 6. icra 

!) 646 95 Afyon icra 

Tahsilat safhasında 

Tahsil edilmekte 

Haciz safhasında 
Tarsil safhasında 

» » 
» » 
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2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı

kan'm, Midyat'ta bir erkek sanat enstitüsü ve
ya yapı usta okulu açılması konusunda ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı İbrahim Öktem'in yazılı cevabı (7/482) 

14 . 4 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Maarif Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerini saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
1959' yılından beri Midyat'ta bir erkek sa

nat enstitüsü veya yapı usta okulunun açılma
sı için yapılan tetkikler ne safhadadır? Bina 
için yapılan keşif sonucu nedir? Midyat'ta böy
le bir okulun açılması hususunda Bakanlıkça 
ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı ' 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 0004/1416 

Ankara 
6 Haziren 1964 

Konu : Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'm soru 

" önergesi h. 

îlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 17 Nisan 1964 tarih ve 7/482,8758-
48429 sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm, 

Midyat'ta bir erkek sanat enstitüsü veya yapı 
usta okulu açılması konusunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Dr. İbrahim Öktem 

Millî Eğitim Bakanı 

1959 yılından bu yana, Midyat'ta bir erkek 
sanat enstitüsü veya yapı enstitüsü açılmasiyle 
ilgili bir teklifle karşılaşılmamıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğin
ce, memleketimizin teknik eleman ihtiyacını kar-

19 . 6 . 1964 O : 1 
şılama'k maksadiyle mevcut erkek ve yapı ensti
tülerimizin tevsi ve İslahı öngörüldüğünden, ye
niden erkek sanat ve yapı enstitüleri açılması 
üzerinde durulmamaktadır. Bu itibarla, Midyat'
ta erkek sanat veya yapı enstitüsü açılması hu
susunda, yerinde bina keşfi yapılmamıştır. 

Ancak, Midyat'ta bir akşam kız sanat oku
lu açılması üzerinde durulmaktadır. Bina sağ
lanabildiği takdirde sözü edilen okul açılacak
tır. 

Bundan başka, bölgenin teknik eleman ih
tiyacını karşılamak üzere, Bakanlığımızca, Mid
yat'ta bir yatılı bölge kursu açılması 1965 prog
ramına alınmıştır. 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı
kan'm, Midyat'ın Kartmin köyündeki jandarma 
karakolu binasının kime aidolduğuna ve ne mik
tar kira ödendiğine dair soru önergesi ve içişle
ri Bakanı Orhan Öztrak'm yazılı cevabı, (7/48,4) 

14 . 4 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Midyat'ın Kartmin köyündeki jandarma ka

rakolu binası kime ait ve kimin malıdır? Mal 
sahibine ne miktar kira ödenmektedir? Kira 
ödenmiyorsa sebebi nedir? Köyün içinde ve ga.^-
risıhhi iki gözden ibaret olan bu bina yerine 
koy dışında ve nizam ve talimata göre bir jan
darma karakolu inşası düşünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Karargâhı 

Ankara 
30 Mayıs 1964 

Loj. : VII. Şb. Emi. Ks. 
148772-1740 

Konu : Kartmin köyündeki 
J. Karakolu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 Nisan 1964 tarih ve Genel Sekre-

— 69 — 
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terliği Kanunlar Müdürlüğü 7/484-8760-48431 
sayılı yazınız. 

1. Mardin ili Midyat ilçe »Jandarma Birli
ğine bağlı Kart m in köyündeki J. karakol binası 
ayni köyden'Hasan Gültekin'e aidolup, jandar
ma bu binada kira ile oturmaktadır. 1964 yılı 
kirası da Mart ayında 660 lira olarak gönderil
miştir. 

2. 1964 yılı için jandarma bütçesine iste
nen yatırım tahsisatı verilmediğinden bu köy
de nizam ve talimata uygun bir karakol binası 
inşasına bu sene için imkân olmadığını bilgile
rinize arz ederim. 

Orhan öztnak 
İçişleri Bakanı 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm Kızıltepe ilçesinde bir ortaokul binası 
inşaası konusunda ne düşünüldüğüne dair soru 
ömrgesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim ök-
tem'in yazılı cevabı (7/487) 

14 . 4 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Maarif Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arz ve rica ederim, 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Kifayetsiz ve gay.risıhhi ve son derece sı

kışık bir durumda bulunan Kızıltepe Ortaoku
lunun bu fecî durumdan kurtarılması ve ez
cümle (bu ilçede bir ortaokul binası inşaası 
hususunda hakanlıkça ne düşünülmektedir. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 . 6 . 1964 

Talim ve Terbiye 
Dairesi 

Sayı : 0004 - 1417 

Konu : Mardin Milletvekilli 
Mehmet Ali Arıkan'in soru 
Önergesi hakkında. 

Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 17 Nisan 1964 tarih ve 7/487, 8768/48434 
sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm, 
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Kızıltepe'de bir ortaokul inşaası konusunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Dr. İbrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı 

Kızıltepe'de, okul olmıya elverişli bulunmı-
yan, şahsa ait bir binada öğretim yapan orta
okulun durumu yakinen bilinmekte olup 1965 
yılı yapı programına, Kızıltepe Ortaokulu 
için 8 dersaneli yeni bir okul binası inşaasınm 
konması hususu düşünülmektedir. 

5. — Giresun Milletvekili'Mustafa Kemal 
Çilesizdin Suşehri - Şebinkarahisar ve Alucra 
arasındaki yolda vukubulan çöküntünün gide
rilmesi için faaliyete geçilip geçilmediğine dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'm yazılı cevabı (7/491) 

20 . 4 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumunun Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygı ile rica ederim, 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

1. Suşehri -Şebinkarahisar ve Alucra ara
sındaki yolun Tutlar Kıranı mevkiinde, vukua 
gelen çöküntünün 35 vatandaşın ölümüne se-
bebolduğu 'malûmdur. Daha evvel heyelana mâ
ruz bulunan; bu bölgede inceleme yapılarak teh
likenin tesbit edilmesine rağmen tedbir alın
madığı mahallî gazetelerde yayınlanan yazılar
da bildirilmektedir. Bu tesbit hangi tarihte ya
pılmış ve tehlike şimdiye kadar niçin gideri I-
memiştir ? 

2. Vukua galen hâdise evvelce yapılan etüt 
neticesine göre bir ıtedbir alınmamasından ileri 
geldiği takdirde sorumlular hakkında bir mua
meleye tevessül 'edilmiş midir? 

3. Bu yolun diğer kısımlarında da toprak 
kayması olduğu ve tedbir alınmadığı takdirde 
vahim faciaların doğması ihtimali hulunduğu 

, yine neşriyattan anlaşılmaktadır. Gerek zuhur 
bulan olay ve gerek melhuz tehlikeler dola-
yısiyle âcil tedbirlere başvurulması lüzumu 
meydanda olduğuna nazaran bu hususta halen 

- 7 0 -
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harekete,geçilmiş 'inidir? Geçilmişse bu hareke
tin mahiyeti ve şümulü nedir? 

4. Giresun - Şebinkarahisar - Alucra, Su
şehri - Şiran yol şebekesinin daimî bakımı için 
merkezî mahiyette olan Şebinkarahisar'dan Ka
rayolları Umum Müdürlüğü bölge teşkilâtı 
teşkil etmesi zarureti karşısında Suşehrinde 
bulunan bölge teşkilâtının Şebinkarahisar'a 
nakli hususu düşünülmekte midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 28 . 5 . 1964 

Hususi Kalem 
Sayı : 621 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 28 . 4 . 1964 gün ve 8801 - 7/491 - 48604 

sayılı yazı. 
Suşehri - Şebinkarahisar ve Alucra arasın

daki yolda vukubulan çöküntü ile ilgili olarak 
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz 
tarafından verilen yazılı soru önergesine ceva
bımı ilişik olarak saygı ile arz ederim. 

Arif Hikmet Onat 
Bayındırlık Bakanı 

1. Şebinkarahisar - Alucra yolu kadim bir 
yol olup Kelkit ırmağının bir kolu olan Bildor 
deresi boyunca vadiyi takibetmektedir. Yol bu 
suyun sağındaki yamaçta, volkanik moloz parça
larından ibaret bir arazi üzerinde tesis edilmiş 
ve geçit yolu çalışmaları ile ıslah edilmiştir. Sol 
yamaçta arazi ormanların tahribatı yüzünden 
akıcı bir hale" gelmiştir, 

5 Nisan günü esen lokos rüzgârı ile hızla ar
tan kar erimesi ve Alucra mmtakasında metre 
kareye düşen 21 m/m yağmur sebebiyle Bildor 
deresinin seviyesi 2 m. kadar yükselmiş ve yo
lun geçtiği yamacın eteklerini oyarak zeminin 
muvazenesini bozmuştur. Bunun neticesi olarak 
1,5 Km. lık yol kısmının dört yerinde büyük çö
küntüler meydana gelmiştir. 

Kazaya uğrıyan otobüsün saat 24,00 civarın
da Şebinkarahisar'dan hareketle, devam eden şid
detli yağmurun da tevlidettiği çok fena görüş 
şartları altında hâdise yerine geldiği ve saat 
0,30 - 0,40 arasında ikinci çöküntü noktasından 
yuvarlanmış olduğu tahmin edilmektedir. (Bi
rinci olarak itibar edilen çöküntü ertesi gün hâ
diseden sonra meydana gelmiştir.) 
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Kazayı takiben yapılan tetkikat, gerek yağış, 

gerekse kar erimesinin meydana getirdiği su akı
mının çok istisnai bir miktara ulaştığını, heye
lan ve çöküntülerle beraber olayın beklenmedik 
bir tabiat hâdisesi olduğunu göstermiştir. 

Kazanın vukubulduğu noktadan 1 300 m. 
ilerde yol, bir yıl önce bir oturma göstermiş ve 
yapılan onarımdan sonra oturma durmuştur. 

Bu hâdise dışında, böyle bir kazaya seibebo-
labilecek çöküntülere ihtimal verecek emareye 
rastlanmamıştır. 

2. Yukarda belirtildiği gibi" daha evvelden 
özel tedbir almayı gerektirecek bir durum tesbit 
edilmiş değildir. 

3. Bu yolun tahribolmasiyle kesilmiş bulu
nan birtiıbatı sağlamak üzere 3 Km. uzunluğun
da bir varyant yol inşaatına başlanmış ve toprak 
işleri bitirilmiştir. 

Stabilize malzeme döşenmesine ve sanat ya
pılarına devam edilmekte olup en kısa zamanda 
geçit temin edilecektir. 

Muvakkat bir geçit mahiyetinde olacak bu 
bağlantı dışında, zemini oynak bir karakter gös
teren bu bölgede yeni devlet yolu güzergâhını 
tesbit etmek üzere mütehassıslardan kurulu bir 
heyet de mahallî çalışmalara başlamış bulunmak
tadır. 

4. Muhtelif faktörler muvacehesinde yeri 
tesbit edilip yerleşmiş bulunan Su Şehrindeki 
karayolları şubesinin Şebinkarahisar'a nakli dü
şünülmemektedir. 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, uzunhöprü ilçesi yakınındaki Ergene köp
rüsünün yerine bir yenisinin yapılması veya es
kisinin tevsii konusunda ne düşünüldüğüne dair 
soru Önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'm yazılı cevabı (7/493) 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Bayındırlık Bakanlığına 

İstanbul'dan ipsala ve Edirne istikametleri
ne uzanan Trakya'nın ana yollarını birleştiren 
yol üzerindeki ve Uzunköprü kasabasının hemen 
yanında bulunan dokuz yüz küsur metre uzun
luğundaki Ergene köprüsü, Sultan Murat Hüda-
vendiğâr zamanında yapılmış olup 500 küsur se
nelik bir ömre sahiptir. 

500 sene evvelki ölçülere göre inşa edilen bu 
köprü bugün son derece dar gelmektedir. Büyük 
tonajlı kamyonlar ve büyük otobüsler köprü üze» 
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rinde karşılaştıkları takdirde geçememektedirler. 
Veya son derece büyük geçme zorluğu ile karşı
laşmaktadırlar. 

Köprünün darlık gibi mahzurundan başka 
kolayca giderilmesini mümkün olduğunu zannet
tiğim diğer bir mahzuru da vardır. Köprünün 
üstüne zamanla dökülmüş bulunan asfaltlar yer 
yer kalktığı için çukurluklar peyda olmuş ve 
seyrüseferin yapılması bu sebeple tamamı ile zor
laşmıştır. 

Sayın Bakanlıktan aşağıdaki sorumun yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Mevcut köprü yerine bir başka köprünün 
Ergene nehri üzerinde kurulması düşünülmekte 
midir? Şayet böyle bir tasavvur var ise tahakku
ku ne zaman için ve hangi şartlarla mümkün ola
caktır. 

2. Yeni bir köprünün yapılması bu sıralar
da düşünülmüyor ise: Mevcut Murat Hüdaven-
diğar köprüsünü genişletmek için köprünün taş
tan mamul orjinal korkuluklarının sökülerek iki 
trafına genişlik verecek şekilde beton inşaat veya 
buna benzer sair inşaat kabil midir? 

3. Köprü üstü bozukluklarının acele olarak 
düzeltilmesi için Bakanlık ne gibi tedbir almış
tır? 

4. Trafik kesafetinin en ziyade olduğu Er
gene köprüsü üzerinde Bakanlıkça başkaca düşü
nülen hususlar var mıdır? 

26 . 4 . 1964 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 
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I T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 28 . 5 . 1964 
Hususi Kalem 

Sayı: 620 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 30 . 4.1964 tarih ve 8828 - 7/493 - 48761 

sayılı yazı. 
Uzunköprü ilçesi yakınındaki Ergene köprü

sünün yerine bir yenisinin yapılması veya eski
sinin tevsii konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Edirne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesine cevabımı 
saygı ilo arz ederim. 

Arif Hikmet Onat 
Bayındırlık Bakanı 

1. İlk Beş Yıllık Plânda Ergene nehri üze
rinde yeni bir köprü yapılması bahis konusu de-

I ğildir. 
2. Mevcut tarihî köprünün iki vasıta geçe-

I bilecek şekilde genişletilmesi düşünülmekte ise 
i de, köprü üzerinde değişiklik yapılıp yapılamı-

yacağı hakkında görüşleri ve muvafakatleri alın
mak üzere Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile temasa 

I geçilmiştir. 

3. Köprüde hâsıl olan arızaların giderilmesi 
I ve genel bakım için bu yıl bütçesinden 125 000 

lira ayrılmıştır. 

4. Uzunköprü - Havsa arasında yeni bir gü
zergâh geçirilmesi hususunda çalışmalar yapıl-

I mıştır. îlerki ' yıllarda yeni yolun ele alınması 
r mümkün olduğu takdirde Ergene nehri üzerinde 

ikinci bir köprünün yapımı da bahis konusu ola
bilecektir. 
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Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği politikanın son safhasının ve bu safhada takibolunacak isti
kametin Meclisçe uygun görülüp görülmediğini belli etmek için Anayasanın 104 noü maddesi 

gereğince Başbakanın talebi ile yapılan güven oylaması sonucu 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahiraoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Boevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğhı 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
396 
200 
194 

2 
43 
11 

[Kabul 
ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacloğlu 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
tbrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 

edenler] 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus'Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefük Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Guhdoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdomir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sim Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ooşkun Kıroa 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Saricar 
Reşit Ülker 
Sabrı Vardarh 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
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Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

M. Meclisi B : 109 
KÜTAHYA 

•Ahmet Bozhay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğliı 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turhan Şahin x- ; 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

19 . 6 . 1964 O : İ 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Oeritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu " 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Halini Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhanı öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
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BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Brkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğru 
Ali Köymen 

M. Meclisi B : 1Ö9 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
HATAY 

Sekip İnal 
İÇEL 

Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Oelâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

19 . 6 . 1964 O : 1 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni A^kşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Soy fi Gün fistan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy. 
Ata Bodur 
Sadi PeMivanoğlu 

- 75 -

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kip er 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğluı 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

_ . ^ ^ - _ . ™ . . - . , . . . -'-Mim 



ADANA 
Cavit Oral 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 

BÎLECIK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

M. Meclisi B : 109 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 

19 . e . 1964 O : 1 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Çekinserler] 
BOLU 

Ahmet Çakmak 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

[Oya kabilmıy anlar] 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
ÇORUM 

Faruk Küreli 
DENÎZLI 

Sinan Bosna 
EDÎRNE 

îlhami Ertem 
GAZİANTEP 

Kudret Mavitan 
Süleymnn Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
Selim Sarper 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmeu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
Fakih özlen 

. KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Hur rem Kubat 

MUĞLA 
Tl han Tekınalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuraanoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

lAçık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

NİĞDE 
Oğnzdemir Tüzün 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Nazmi ökten 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 

Yekûn 11 

»&<i 
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M. MecUsi B : 109 19 . 6 . 1964 O : 1 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun teklifine verilen oyların sayısı 

(Teklif kabul edilmiştir.' 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
V e ! Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Oemıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzakoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
288 
261 

17 
10 

151 
11 

[Kabul 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük1 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Ndhat. Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Fennî Islimyelî 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

edenler] 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar, 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
tb rahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnen Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglü 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer CanbolaJt 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fehrett-in Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 

IZMIR 
Osman Sabri Adal 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan O ursan 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkeiâmoğlu 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

M. Meclisi B : 109 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göketr 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssa/met Kuzucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Gahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

19 . 6 . 1964 O : 1 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
TaMLt Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveei 
Hamit Kiper 
llyas Kılıç 

SîtRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Aitay 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Selâhattin Cüven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmnrdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erkovan 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Tahsin Demiray 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral (î.) 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M^hme+ özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkken 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
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BURSA 
Hikmet Akalm 
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[Reddedenler] 
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EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Tahsin Telli 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan 

KONYA 
irfan Baran 

[Çekinserler] 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

ismail Hakkı Yılanlı-
oğtu 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan EvTiyaoğlu 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Deımir ı(B.) 
Kâmil' İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (I) 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necini ökten (I.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdâi Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Recai Isıkenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
îlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naoi Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erikmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

ihsan Kabadayı 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

KONYA 
Rüştü özal 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Oilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Küıç 

İSPARTA. 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dormaıı 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
ilhamı iSancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baıkşık 
Nihat Künşat 
Şinasi Osma 
Lebit Yurtoğlu (B.) 
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KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğaıuçay 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gür kan 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
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ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
I Tur rem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
.* İnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
ihsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mntlu 

NEVŞEHİR 
Ra;ma,zan Demiraoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onalt (B.) 

19 . 6 . 1964 O : 1 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Güreır 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Ali Rıza TJlusoy 

TRABZON 
Nazmi öktem 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
A.H Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğl 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
tzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 



Meclisi 
GÜNDEM! 

YÜZDOKUZUNCU r.İULKŞİ.U 

19 . 6 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği 
politikanın son safhasının ve bu safhada ta-
kibolunacak istikametin Meclisçe uygun görü
lüp görülmediğini belli etmek için Anayasanın 
104 ncü maddesi gereğince Başbakanlığın güven 
istemi üzerinde oylama (3/896) 

B - İKİNCİ DEFA OY'A KONULACAK İŞLER 

X 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (M. Meclisi 
2/709, C. Senatosu 2/128) (S. Sayısı : 717) 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet ver on dolu ve 
sel âfeti dolayısiyk- meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne diÂşanüldüğüne 
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 tabii âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğün a 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/G93) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulvrû'.ın tam cam
ianı raporu verdiği haberinin doğru olay olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/710) 

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

5. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nm irimi ortaya konularak yapılan 
:: i'.lardaki hasılata ve seyircilerin durumlanra 

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 sö:dü sorulu (G/726) 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıihk Ka lk ın ı r Pla
jımda ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş-
bakandan sözlü sornsu (6-727) 

8. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOÜTIIBX - 63 ÎIATO 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 İlân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

10. — Edirne Milletvekili İlhami 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'nm, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmamanı sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövun, 
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'm, 
Zonguldak İli Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 



yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

14. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Sıkıyönetim komutanlıklarmca, 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. — Muğla 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, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

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

22. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkanın, 
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'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'in 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 bakanlarından 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, Karayollarmca, 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 sözlü sorusu (6/771) 

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. — İzmir 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 katı ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

39. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'in, 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 
Savaüi'nm, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

42. — Samsun Milletvekili îlyas Eılıç'm, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 
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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 înönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair tçişleri 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 Apaydm'm, 
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'nın, 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) 
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52. — Samsun Milletvekili İlyas 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. (0/791) 

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 Aydmçcr'in. 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

56. - - Manisa Milletvekili Hurrenı Kubat'-
m, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
v.2 kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

57. — Giresun Milletvekili t. Eteni Kılıç-
oğiu'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 î. Etern IIılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 
kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorulu (6/796) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim J^jom 
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 E tem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomu-
mm 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, 
2 '̂ATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

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

64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nuıı, 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) 

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

(<7. —•• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, tcel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana-, 
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ
fı olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

69. »- Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon 15+-
v?, ilerinde-'' hosabedilmesi sebebine dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

Gl Yozgat, Milletvekili İ'n-nat Kapısıa'm, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Eakan m -
ö:v:\ sözlü sorusu (6/807) 

70. - - ftTarrın Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
:-;or::s,ı (6/808) 

7i. -•- h,-n\h- Milli.-tvekili Şinasi Ûc«na'nnî, 
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 Gztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, O. 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. — Udime Milletvekili Fahir GiritlioğhV-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair imar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

7G. - - Edirne Milötvcktli Fahir Giritlicğ-
lu'nım, 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-
lıı'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, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaiiyle yaptırmasının daha istifa
deli olup ol kıyacağına dair CaliKnıa ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

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

00. — Eîdirao Milletvekili Fahir Girltlion-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta 

pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

81. — Aydın Milletvekili Reşat Özartla'mn, 
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) 

82. - - Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
hor hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

83. — Diyarbakır Mille tvekili,. Eecai İsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

84. — Trabzon Milletvekili Eski Yağmıırde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 
sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

od, — Yosgat Milletvekili Turgut Nka^ıoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

85. — 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) 

Q2. — İzrAİY Milletvekili fiinasi O.rma'iıiıı, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığn is
mi ka r ran bir ticaret mücavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
s id iğ ine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
T:akanından sözlü sorusu (6/826) 

od. -» Yozgat Milletvekili İsmet Kapısızın, 
•!)ğrr.tnıen Dernekleri Federasyonunun öncülü-



günde, 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 
Us un'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl, Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
ayılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tanın 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 ahndığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

D2. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin ya
pılamayacağı 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 Andlaşmasınm 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 An 
kan'm, 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 An-
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'-
mm, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de

fi — 

i reçeli, 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 îsmet Kapısız'-
ın, Ankara, İstanbul ve îzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
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 çıkarılma
sı sebebine daıir Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/839) 

102. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/840) 

103. — Aydm Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım Babanlarından sözlü sorusu. 
(6/841) 

104. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

105. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi 
bulunup bulunmadığına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/843) 

I 106. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan, kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından söz
lü sorusu (6/844) 

107. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı 



köyünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylüle
re, başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım,, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Üniversitelerimizin Arkeoloji kısmından, şimdi
ye, kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

109. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, İdil'in Hanik köyünde, bir ağanın köy
den çıkardığı vatandaşların evlerinin yağma 
edilmiş olup olmadığına dair, İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/847) 

110. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Mardin'in av sahası avcılar kulübü bu-
lımmıyan bölgelerinde av silâhlarının ve baru
tun serbestçe satılıp satılmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/848) 

111. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis 
arasının yapımına ne zaman başlanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/849) 

112. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

113. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

114. — Kocaeli Milletvekili Haldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

115. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

116. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

117. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu

nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

118. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

119. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
dîn adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri bakanlarmdan sözlü sorusu (6/857) 

120. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

121. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 

122. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/860) 

123. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapak tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

124. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

125. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleş
mesine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/863) 

126. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sorusu (6/864) 
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127. — istanbul Milletvekili Sahabettin Or-

hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup oQmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

128. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
m'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekeli Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

129. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
Tarım Teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil
memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

I I I 
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 
hi-.net gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
ara<an özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şınla, 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, içişleri 
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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİMCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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