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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 40:41 
2. — Gelen kâğıtlar 41 
3. — Yoklama 42 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 42 
1. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in', Beş 

Yıllık Kalkınma Plânının finansman ih
tiyacını sağlamak amacı ile kurulmuş bu
lunan Türkiye'ye Yardım Konsorsiyum 
faaliyetlerini açıklıyan demeci 42:44 

2. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'm; 
Batman'daki 1 200 işçinin greve başladık
larını ve memleketin günde bir milyon lira 
kadar bir zararı olduğunu, Hükümetin bu 
mevzuda gerekli titizliği göstermesini isti-
yen konuşması 44 

3. — Sayın milletvekillerinden bâzıları
na izin verilmesi hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/923) 45:46 

4. — Partiler Grup Başkanlıklarının ve 
Maliye Bakanının; Maliye Bakanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanunlara bâzı maddeler eklenmesine dair 

Sayfa 
kanun tasarısının gündeme alınarak öncelik
le görüşülmesi kararlaştırılan işler arasında 
görüşülmesini teklif eden önergesi 46 

5. — Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'-
nin; Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki Bakanlık İnzibat Komisyonu 
kurulmasına dair kanun tasarısının diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hakkında önergesi 46 

6. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in; ve 
Parti Grup Başkanlarının; Devlet İstatistik 
Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluş hak
kındaki 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin, diğer işlerden de önceye alınarak 
ivedilikle görüşülmesini istiyen önergesi 46:47 

5. — Görüşülen işler 47 
1. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 

Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına da
ir kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
2 Numaralı Vergi Reform Geçici Komisyon 



Sayfa 
raporu. (M. Meclisi 1/(K>;>, C. Senatosu 
I/-l(ili) (S. Sayısi : (>:$(> ya 1 nei eki 47 

2. Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile ( i ımhuı iye t Senatosu Manisa. 
Ciyesi hYıit Alpiskender iu , hususi ojitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve 
Kıı şehir Milletvekili Memdulı Urdemiri ı ı , 
Amme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan 
dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında, ka
nun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğiu ve 55 arkadaşının, Amme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından acılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında lal
ının teklifi ve Millî İlgilim ve Plân korniş-
\ onlarından seçilen l:eş"r üyeden kurulan 
(îecici Komisyon raporu ( l/f>.'if), 2/5S 1, 
2/017, L'/ıi 1S ) (S. Sayısı : 4!)f> e 1 ııci ek) 47:0! 

6. — Sorular ve cevapları 81 
.1 ) tföztii sanılar re eer<ij>!an fil 
1. - Niğde Milletvekili Asım B r e n i n , 

Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolay isiyle meydana gelen 
hayvan haslabklarını (inlemek ve mesken
leri vıkılan halka, yardım yapmak hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân 
Hakanından sözlü sorusu (O/Of'7) 01:02 

2. - - İsparta Milletvekili Ali İhsan Ha
l imin, bir köre sıhhi muayene kurulunun 
tam sağlam raporu verdiği haberinin doğru, 
olup olmadığına dair, İçişleri Hakanından 
sözlü sorusu (6/710) 62 

.''. -•• Niğde Milletvekili lîuhi Söver in , 
Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi pro
jelerin dair Bayındırl ık Bakanından söz
lü sorusu (G/717) 02 

-!-. ---• İzmir Milletvekili Şinasi Osmaiun , 
Hüyiik Atai ı ın ismi ortaya konularak yanı-
lan. maçlardaki hasılata, ve seyircilerin du
rumlarına, dair Başbakandan sözlü sorusu 
((î/720) 02 

o. - Hrzıırum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Hrzıırunı ili ve dolaylarındaki yolların 
ne zaman, karayolları programına, alınaca
ğına dair, Bayındırlık Hakaııındu sözlü 
"orıi'U (ti/72(i) 02 

(i. --•• İzmir Milletvekili Şinasi Osma,'-
uııı, Trakya 'da yapılan SOCTH KX - 0,'î 
NATO tatbikatına, muhalefet partileri ileri 
gelenleri ile Millî Sa\ -unnıa Komisyonu üye
lerinin neden davet olunmadıklarına dair 
Millî Savunma. Hakanından sözlü sorusu 
(ii/7;S4) 

7. -•• Bolu Milletvekili Turgut (\\\\vd-
nıu, özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü mü
essesesinin . kuruluş ve görevlerinin hangi 

•esaslar dâhilinde düzenlendiğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Hakanından sözlü sorusu 
(0/7.*>7) 

S. Udime Milletvekili İlhami Kr-
lemin , Beden Terbiyesi Oenel Müdüı iüğün-
ce, (Edirne Kırkj)inar er meydanının ona
rımı için, lf)0.') yılı programına konulan 
ödeneğin tenkis edilip edilmediğine dair 
Devlet Hakanından sözlü sorusu ((i/740) 

!). - Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öviin, Ani a lya, Belediye sınırları dâhilin
de, Kvkafa ait, ne kadar boş ara/ i bulun
duğuna ve satılan gayrimenkullerden ne 
kadar gelir sağlandığına, dair Devlel Baka
nından '••'özlü sorusu (0/747) 

10. - • Bolu Milletvekili Alımel (/ak-
nıakin, Zonguldak ili Devrek ilcesine bağ
lı Dirgine köyünün. Bolu ili Mengen ilçesi
ne bağlanması için yapılan plebisit sırasın
da, valandaslara, baskı yapıl ıp yapılmadığı
na dai r içişleri Hakanından sözlü sorusu 
(0/748) ( 

11. ----- İzmir Millelvekili Şükrü Akkan'-
ın. Sıkıyönetim komutanlıklarında, sıkıyö
netimin tatbik -edilmekte bulunduğu bölge
lerde, kaç gazete ve dergi kapatıldığına da
ir Millî Savunma. Bakanından sözlü sorusu 
((i/740) 

12. Kocaeli Milletvekili Süreyya So-
fuoğluiııın, r i u s (Jazetesi matbaa ve, tesis
lerinin halen kimin veya kimlerin tasarru
funda, olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (0/750) 

l.'î. Muğla Milletvekili Adnan Akar-
ea.iım, Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metinin, Hükümetimize, eski yardımın de
vam edeceği hakkında, bir garantisi bulu-
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Sayıa. 
tın}) bulunmadığına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/751) 

14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
l inoğlu 'nun, Kskişehir'in Mihalıççık ilee-
si elektrik işinin ne zaman yapılacağına da
ir Sanayi Bakanııulau sözlü sorusu (6/75:2) 

15. — Bskişehir Milletvekili A/.iz Zey
li noğiıı'n un, Eskişehir 'de inşa. edilen 
İmanı - Ha t ip Okulunun neden öğretime 
açılmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/75.'î) 

16. - Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali IYstilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda. 
bir maden ihtisas bölümünün, bugüne kadar 
faaliyete geçirilmemesi sebebine dair Millî 
Kğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/754) 

17. fzmir .Milletvekili Nihat Kürşaf-
m, Tüi'kiye'de Türk vatandaşlarına tahsis 
edilen sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 
sayılı Kanunun, günün şart ve. icaplarına 
güre, kaldırılması veva tadili hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/755) 

IS. - İzmir Millel vekili Nihat Kürş.al'-
m, Türk vatandaşlarının seyahat serbest î-
s;ni tahdideden ledbirlerin nıüstenidat ınııı 
ne olduğuna dair İçişleri ve 7\laliye bakan
larından sözlü sorusu (6/75') ı 

1!). — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
in, bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu Mi'757) 

•20. • Kaslanıonu Milletvekili Sabri Kes
kin, "in, plâna, ve programa alınıp ödeneği 
de ayrılan Kastamonu kapalı spor salonu
nun ihalesinin geri bırakılması sebebine da
ir l)evlet Bakanından sözlü sorusu f6'75S'' 

21. --• Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
sar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kay
makamlığına, ne zaman tâyin yapılacağına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(ö/75in 

•2:2. - Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'tn, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yazır kö
yü halkı tarafından gönderilen 80 imzalı 
dilekçe üzerinde bir işlem yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
ıfi/760) 

Sayfa 

(!:•] 

2o\ — Kütahya .Milletvekili Ali Krbek'-
in, Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 prog
ramı hazırlanırken köylerin seçiminde ne gi
bi esasların göz önünde tutulduğuna dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/761) 

24. - Trabzon Milletvekili Ali Hıza 
l 'zuner ' in, Trabzon Limanının hinterlandı 
ile irtibatını sağhyacak münakele tesisleri
nin ıslah ve ihyası konularında ne gibi ted
birler alındığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/762) . 

25. --• Oümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk üniversitesi Dekanı
nın görevine son verilmesi sebebine dair Mil
lî Kğitim Bakanından sözlü sorusu (6/76)') 

64 

64 

ö l 

•26. - Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
hau'ın, Devlet Demiryolları memurlarına 
her sene verilmekle olan iki maaş tutar ında-

| ki ikramiyenin bu sene ödenip ödenmediği-
| ne da.ir r i aş t ı rma Bakanından sözlü soru-
I su ((/'764) 
; 27. - Toka* Milletvekili Mehmet Kazo-

64 i va.'nııi- Almus baraj .'»-ölü içerisinde kaldığı 
ic'uı istimlâk edilen arazilerin bedellerinin 

I • 
i ne zaman verileceğine dair Bayındırlık Ba-
', tun.lan sözlü sorusu i 6 • 755 \ 
! 2':. Ki/e Milletvekili Kro! Yılmaz 

6)! i Akçai'ıu. Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt 
j Hamuru Kabrikamnın kuruluş yeri hakkuı-
| da yapılan etütlerin tamamlanıp taıuamkuı-
| madığına dair Tarım ve Sanayi hakanla nn-

( ) ) > • dan. süz! ü sorulu ' 6/766) 

6-1 

64 

2İ\ - - Amasya Milletvekili hV.>ı! Arpa-
cıoğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası 
ile bir çimento fabrikası kurulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi Ba-

6o I kanından sözlü sorusu. (6.767) 

:H). - Niğde Milletvekili Hulıi Soyer'in, 
İ Ben- ile Adana asfaltı arasında bulunan top

rak yolun Karayollarmca, ]';H>4 yılımla in 
sası suretiyle trafik, kazalarının ömlenmesi 

(>)>:64 ! lur usunda, ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından, sözlü sor ıra i ( 6/76'/ ) 

))1. - • Niğde Milletvekili l îuhi Soyer'in. 
Ak'--aray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 
)"i kilomel relik yolun ne zaman yapılaeağı-
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru-

64 i sn. (6/770) 

64 

64 

65 
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32. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan 
yerlerde alım yeri açmaması ve aldığı mah
sullerin bedelini vaktinde ödememesi se
bebine dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/771.) 65 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
5 Vıllık Kalkınma Plânında ihraç madde
leri arasında bulunan elmanın istihsal ve 
ihracı hususlarında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Ticaret ve Tarım bakanlarından 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şa
lı i n'in sözlü cevabı (6/772) 65:68 

34. — İzmir Milletvekili Arif Eıt!lnga ,-
nın, Demirci ilçesinde yapılan A. P. ka
palı salon toplantısında 27 Mayıs'a ve yeni 
demokratik rejime tecavüz eder mahiyette 
konuşmalar olup olmadığına dair İçişleri ve 
Adalet bakanlarından sözlü sorusu (6/773) 68 

35. — İt ize Milletvekili Oevat Yalçın'm, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâ
ğıt hamuru fabrikasının kurulacağı yerin 
kati olarak tesbit edilip edilmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/774) 68 

36. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçü
müne ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/775) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Ko
mitesi kurulup kurulmadığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/776) 68 

38. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Kalkınma Plânında derpiş edi
len zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâ
ki zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp 
alınmadığına dair Tarım ve Ticaret bakan
larından soru önergesi ve Tarım Bakanı 
Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/777) 69:73 

«•«•»» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Harçlar kanunu tasarısında Senatoca kabul 
edilmiş olup da l numaralı Vergi Reform Geçi
ci Komisyonunca rapora dercedilmemiş bulunan 
21 nci maddedeki adliye yerine (yargı), 71 nci 
maddedeki konsolosluk yerine (konsoloslukla
rı) şeklindeki değişiklikleri de benimsemiş bu
lunduğunu bildiren Komisyon Başkanlığı tez
keresi okundu ve yapılan teklifler oylanarak 
kabul olundu. 

Özel öğretim kurumları kanunu tasarısı ve 

bu kanunla ilgili tekliflerin maddeleri üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

10 . 7 . 1964 Cuma günü saat 15 tc toplanıl
mak üzen/e Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, morinoseu-
luğıı teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair sözlü soru Önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/892) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
Ju'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kil âtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığına. dair sözlü soru 

önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/893) 

3. —• Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mâni olduğunun doğ-
ru olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir (6/894) 

4. —• Elâzığ Milletvekili Nureddin Ardıçoğ-
lıı'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
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ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Sanayi bakanlıklarına gönderil
miştir (6/895) 

Yazılı sorular 
1. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Hakkâri'nin ilçelerinde müftü, imam ve 
vaiz kadrolarının boş bırakılması sebebine dair 
yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönde
rilmiştir (7/530) 

2. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Adilcevaz - Site arasındaki yolun yapıl
ması hakkında bir karar alınmış olup olmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir (7/531) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
luı'nun, Şemdinli ilçesini Irak hududuna bağh-
yan Şemdinli - Kabarık yolunun yapımı konu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Bayındırlık, Millî Savunma ve Tarım 
bakanlıklarına gönderilmiştir (7/532) 

4. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün, 
18 seneden beri, teftiş ve murakabesinin yapıl-

Tasarı 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştinlmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/706) . (İmar ve İskân, İç
işleri ve Plân komisyonlarına) 

madiği hakkındaki söylentilerin doğru olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir (7/533) 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Oiritlioğ-
lu'nun, Muş ili Karasu Regülâtörünün yapımı
na ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceğine 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir (7/534) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Elektrik İşletmesinin bir elden idaresi
nin ne zaman ve ne suretle kabil olabileceğine 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir (7/535) 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lunun, Safranbolu ilçesinde, bağ ve bahçeleri 
sulamaya mahsus olan, su arklarının beton ya
pılmasının kabil olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/536) 

8. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Fisko Birliğin kredi ihtiyacının, bu 
seneki rekolte ile mütenasip bir seviyeye yük
seltilmesi imkânının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir (7/537) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
2. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu ta

sarısı (M. Meclisi 1/4, C. Senatosu 1/407) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 634, C. Senatosu S. Sayıs-
sı : 469) (Çalışma Komisyonundan 5, Millî Eği
tim, Ticaret, Adalet, Bayındırlık, İmar ve İskân 
vo Plân komisyonlarından seçilen ikişer üyeden 
kurulan Geçici Komisyona) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



BİRÎtfCÎ OtfURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN - - Millet Meclisinin .124 neü Birle- simini, acıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN Yoklama yapılacak, sayın üyeler 
lütfen elektrikler yandıktan sonra beyaz düğme
lere bassınlar. Yoklama muamelesi başlamıştır. 

Lütfen acele ediniz, yoklama muamelesi de
vam etmektedir. 

Vokl a m a muamelesi bitmiştir. .Müzakereler 

için gerekli çoğunluğumuz "mevcuttur, müzakere
lere başlıyoruz. 

(Maliye Bakanına hitaben) Sayın Maliye; Ba
kam, gündem dışı süz işlemişsiniz, ne hakkında. 
efendim? 

4. —• BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

"/. — Maliye Bakanı Fer id Melen'in; Beş Yıl-
hL- Kalkınma Plânının finansman ihtiyacını sağ
lamak amacı ile kurulmuş bulunan Türkiye'ye, 
Yardım Konsorsiyumu faaliyetlerini acili vy an 
demeci. 

M Al ı İ Y K BAKAN 1 V VAl İI) MHI < UN 
sorsivum hakkında. 

Kon 

BAŞKAN ••-• Buyurun erendim. 
MALİYL BAKANİ KEPİ I) M.HLHN (d. 

Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
Milletvekilleri; 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın finansman 
ihtiyacını sağlamak amaciyle OODE içerisinde 
-Sİ Temmuz 1962 tarihinde kurulmuş bulunan 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu faaliyetleri 
hakkında izahlarda bulunmak üzere geçen yıl mü-
laaddit defalar huzurunuza gelmiş ve açıklama
larda bulunmuştum. 

Bu defa Konsorsiyumun ilk faaliyet yılı olan 
1963 senesinde alman neticelerle 1963 için şimdi
ye kadar varılan merhaleler hakkında mâruzâtta 
bulunmak için söz almış bulunuyorum. 

1963 Konsorsiyum çalışmalarımızı aşağıdaki 
şekilde hülâsa etmek mümkündür : 

Geçen yılki 252 000 000 milyon dolarlık ihti
yacımızın 172 000 000 doları Konsorsiyum üye
leri tarafından, 50 milyon doları Avrupa Bara 

Sandığı, 21,5 milyon doları Milletlerarası Para 
Konu ve 9 milyon doları da Milletlerarası Kal
kınma Birliği tarafından verilmiştir. 

Bu miktardan, 187 064 000 doları senesi için
de kullanılmış ve bakiyesi 1964 yılına devredil
miştir. 

1964 yılındaki, Konsorsiyum ile ilgili çalışma
larımız ve bugüne kadar elde olunan neticelere 
gelince : 

Kalkınma Plânımızın 1964 yılı programının 
dış finansmanı için ilk Konsorsiyum toplantısı 
5 Aralık 1963 tarihinde Paris'te yapıldı. Bu top
lantıda, heyetimizce 215 milyon doları program 
finansmanı ve 35 milyon doları da proje finans
manı olmak üzere ceman 250 milyon dolar 1 ula
rında bir yardım talebedilmiştir. 

Bahis konusu toplantının hemen akabinde, 27 
Ocak 1964 tarihinde, ikinci bir toplantı daha ya
pılmış ve görüşmeler esnasında, iktisadi kalkın
ma konusunda Hükümetimizin yapmakta olduğu 
çeşitli reformlar ve bunların, sağlıyacağı faide-
ler hakkında, heyetimiz tarafından izahlarda bu-
lımubiınşfcuv, Ayrıca, Türki.ye'nin proje kredi
leri yanında, program kredilerine olan ihtiyacı 
da kabul ettirilmiş ve bu husus, toplantı sonun
da neşredilen tebliğde açıkça ifade olunmuştur. 

1964 yılı programımızın dış finansmanı ko
nusundaki üçüncü Konsorsiyum toplantısı ise, 
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*>('(H'iı aynı 24 ve 25 nci günlerinde Paris'te ya
pılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım: 
215 milyon dolarlık program kredisi ihtiya

cımıza mukabil Konsorsiyumun İm toplantıları 
sonunda üye memleketin* ceman 132 milyon do
larlık program kredisi taahhiidetmişlerdir. İm 
miktarın memleketler itibariyle dağılşı şöyledir: 

Amerika 70 milyon dolar 
tnffiltere 10,800 » » 
Almanya. 37 » » 
Fransa 3,950 » » 
İtalya. 
Molanda 
Belçika 
Avusturya 
İsviçre 
Danimarka 
Norveç 
Lüksemburg 0,100 bin dolar. 
Konsorsiyumdan kalkınma kredisi vasfında 

temin olunan bu 1.32 milyona, yine bâzı Konsor
siyum üyeleri tarafından teklif olunan ihracatçı 
kredilerini ilâve ettiğimiz takdirde Konsorsiyum
dan program kredisi 'olarak temin olunan mik-
itar 149 milyon dolara baliğ olmaktadır. Koıı-
Mor.siyum dışında Milletlerarası Para Konundan 
21,'5 milylon dıolâr ve Avrupa Para Sandığın
dan 20 ımilıyon dolar temin edilmiştir. İm su
retle 1964 yılı içinde yeni para olarak 'halen 
190,5 milyon dolar sağlanmış •.bulunmaktadır. 
Ayrıca geçen yıldan Ibu yıla devreden program 
kreplilerinin 'tutan 34 'milyon dolardır. Bu sıı-
reitle 'bu yıl pro'gram kredisi şeklinde kullana-
Ibileccğimiz kredilerin 'toplamı 224,5 'milyon 
dolara ibaliğ olm aktadır. 

Milletlerarası Para Konu ve Avrupa Para San
dığından temin 'olunan krediler, orta ve kısa 
vadelidir. Bunların şartları Konsorsiyum dâ
hilinde temin edilen uzun vadeli kredilerin 
şartlarına. uymamaktadır. P>ıı krediler Kon
sorsiyumdan temin olunan yardımlar elimize 
geçip kullanılmalarına 'başlanıncaya kadar ge
çecek devre içinde ithalât programımızı aksat
mamak için kabul «hınııuış 'bulunmaktadır. 

Yukarda temas dittiğim kısa re orta vadeli 
kredilerin yerine kaim olmak üzere Konsorsi
yumun son'balıarda yapacağı toplantıda, kal
kınma kredisi 'vasfım haiz munzamı krediler te
min edilmesini 'beklemekteyiz. 

MuUıterem arkadaşlar : 
Proje firansmanı meivzuuna gelince, Birle

şik Amerika'dan ge!çen yıllarda proje kredisi 
iolarak temin edilen ve halen kullanılmakta olan 
kredilere ilâveten ibu yıl da çeşitli projelerimiz 
için yine Birleşik Amerika'dan 62,5 'milyon do
lar tutarında yeni kredi alınması takarrür et
miş ve ibunlara ait muameleler son safhaya gel
miş 'bulunmaktadır. Bu krediler Oiçeroz Hid-
rO - Elektrik santrali, Tunç/bilek lâvvarı, enerji 
nakil 'hatları ve transformatör istasyonları, tma-
kiııa parkı, Van . Kotur demiryolu ile Sınai 
Kalkınma Bankası öîzel sektör yatınım projele
rinin dış 'finansmanında kullanılacaktır. 

Amerika Birleşik Devletlerinden temin olu
nacak 'bu krediler dışında, 3 noilyOn dolar Al
manya'dan, 8,5 milyon dolar İngiltere'den, şart
lı kredi şeklinde 25 ımilyton dolar Kanada'dan, 
ve 1.5 'milyon dolar fsviçre'den, proje kredi
leri sağlanmış bulunmaktadır. îsviçr.» Hükü
metinin proje kredisi olarak verdiği 1,5 milyon 
dolar Kars Via. kurulacak süt l'aibri'kası için tah
sis edilmiş 've Ibu husustaki anlaşana imzalan
mıştır. 

.Milletlerarası Kalkınma Birliği de, Mersin. 
Tenmik Santrali ve Kadıncık İTidro - Elektrik 
projesi için 24,5 milyon dolarlık Ibir kredi ver
meyi kabul etmiştir. MeJvzuulbaÜıis krediye 
ait m'üzakereler neticelenmiş olup anlaşma ya
kında imzalanacaktır. 

özel sektörün Sanayi Kalkınma Bankası va-
sıtasiyle yapacağı yatırımları için Amerikan 
JlükülmeJtinin tahsis edeceği 5 'milylon dolar i tu
tarındaki krediye ilâveten, Milletlerarası Kal
kınma Birliği de 5 milylon dolarlık Ibir kredi 
vermeyi kalbul 'etmiş ıbulunmaktadır. Bunlara 
ait anlaşmalar imzalanmak üzeredir. 

Yukarda sözü edilen miktarlara ilâiveten 
proje finansman olarak Avrupa Yatırımlar 
Bankası da, Türkiye'nin Müşterek Pazar üye
liği tasdik edilir edilmez, emrimize 35 .milyon 
doları amade kılacaktır. 

Eski senelerde gerek Birleşik Amerika'dan 
gerekse milletlerarası 'müesseseler ve diğer 
h'üküm elti erden proje kredisi olarak temin etti
ğimiz kredilerin yekûnu 287 milyon dolardır. 
Bu 'miktarın 129,3 milyon d'olârı 1963 yılı so
nuna kadar kullanılmış lolup Ibakiye :1İ5'5,1 mil
yon diolâr IS'64 yılı ve onu kovalıyan yıllarda 
kullanılacaktır. 
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Bu suretle proje ifinanstmanı şeklinde muh

telif kaynaklardan temin edilen i/mkâniarm 
Ibugünkü miktarı 300 milyon doların (üzerinde
dir 

Proje finanasmanı 'bahsine son vermeden 
önce Belş Yıllık Kalkınıma Plânında ismen yer 
almış 'olan Kelban Projesinin programlarda ön-
igörulen süre içerisinde ig«rçekIeştİrilmesİni sağ-
laaımk üzere yapılan dış temaslar hakkında da 
Ibillgi vermeyi faydalı görmekteyim. 

1971 yılında tamamlanacak fve takriben üç 
ımilyar liraya maTûlacak olan Kelban Baraj ve 
Hidro . Elektrik Santralinin İnşaatı ile ilgili 
ilk milletlerarası (toplantı 20 - 2!2 Nisan I964 
tarühlerinde "Was(hin(g>tion'da yapılmıştır. Bu 
toplantıya 'Türk *ve Almerikan Hükümeti ile Al
ım an Kreditanstalt Bankası temsilcileri ve Dün-
ya Bankası, Para Fonu, Avrupa Yatırım Ban
kası ve Türkiye'ye Yardı/m Konsorsiyumu mü-
şaihitleri katılmışlardır. Bu toplantı ilgililere 
/bilgi vermek ve kendilerine Kelban Projesini ta-
nıtimak aımaciyle yapılmıştır. 

Waslhin'g,fcon toplantısının (bir devamı mahi
yetinde olacak olan ikinci »milletlerarası toplan
tı 28 Eylül 1'964 tarihinde Ankara'da başlıya-
caktır. 

Ankara'da "başlıyacak olan toplantının fi-
n ansıman konusunu içine alacak nihai b'ir top
lantı olacağı kanısındayız. Bu gayeyi temin 
için ilgili Devlet ve teşekküllere 'her türlü Itek-
nik bilgiyi vermeye ve teması yapımaya ıhazır 
olduğumuz (bildirilmiştir. 

Muftıterem arkadaşlar. 
Son tKonsıorsiyulm toplantısını mJütaakıp, 30 

Haziran 1904 'tarihinde toplanan OECD Kon
seyinde, 'Türkiye'ye yapılacak yardımlar /mü
zakere konusu yapılmış ve gerek OECD Genel 
Sekreteri ve gerekse diğer delegeler Türkiye'
nin isteklerinin realist olduğu ve bu ihtiyaçla
rın tatoı olarak karşılanmasının gerektiği şek
linde (beyanlarda (bulunmuşlardır. Konsey mü
zakerelerimden edinilen injtifb&iara göre, Konsor
siyumun isonlbalharda yapacağı toplantıda, oa-
kiyte iftıtiyaiçlarumızın karşılanacağı anlaşılmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar. 
Netice lolarak, 1964 yılı dış tediye ihtiyaçla

rımızın şimdiden karşılanmış ve teminat al
tına alınmış bulunduğunu Yüksek Meclise arz 
e'ttoek isterim. 

10.7.1964 0 :1 
Hepinizi hfürmıetle selâmlarımı. (Ortadan al

kışlar) 

2. — Siirt Milltevekili Cevdet Aydın'ın, Bat-
man'daki 1 200 işçinin greve başladıklarını ve 
memleketin günde bir milyon lira kadar bir za
rarı, olduğunu, Hükümetin bu mevzuda gerekli 
titizliği göstermesini istiyen konuşması. 

AŞK AN — Nedir Sayın Aydın. 
CEVDET AYDIN (Siirt) — Petrol işçileri

nin grevi hakkında iki dakikadan fazla sizi ra
hatsız etmiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanının gün
dem dışı demeci uzun sürdü. Arkadaşları gün
dem dışı beyanlarla işgal etmiyelim. 

CEVDET AYDIN (Siirt) — iki dakikadan 
fazla sizi işgal etmiyeceğim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Gündem dışı 
söz istediğimi size yukarıda haber vermiştim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aktüel ıbir manzara arz etmesi 
münasebetiyle buyurun Sayın Aydın. 

CEVDET AYDIN (Siirt) — Muhterem ar
kadaşlarım, Batman'da petrol işçileri bugün 
greve başlamış bulunuyorlar. Batman işletme-
sindeki 1 200 işçi bugünden itibaren grev halin
dedir. Hepinizin okuyacağı gibi günde bir mil-
yin liralık memleketin zararı vardır ve bu pet
rol işçileri mağduriyete mâruz kaldıklarını id
dia etmektedirler. Ben bu meselenin esası ile il
gili olarak beyanda ve maruzatta Ibulunacak de
ğilim. Ancak bu kadar ımühim bir meselede Hü- ,• 
kümetin gerekli hassasiyeti göstermesini ve bu 
konu ile ilgilenmesini rica edeceğim. Hükümet 
gereken tedbirleri alsın. Çünkü bu petrol işlet
mesinin senelik kapasitesi Türkiye'nin petrol 
ihtiyacının üçte biri nisbetindedir. 

Hâlen Batman'da yüzlerce vasıta kuyruk ha
linde beklemekte, trenler yakıtlarını alamamak
ta ve hayat felce uğramış bulunmaktadır. 

Bu hususta Hükümetin hassasiyetini istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşlarını oku
tuyorum. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) _ Gün
dem dışı ben de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı başka konuşma
ların tervicine imkân yok, efendim, 
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3. — Sayın Milletvekillerinden bâzılarına izin 

verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/923) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 10 . 7 . 1964 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Ankara Milletvekili ibrahim îmirzalıoğhı 51 
gün hastalığına binaen 23 . 5 . 19'64 tarihinden 
itibaren. 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener 20 gün 
hastalığına binaen 27 . 6 . 1964 tarihinden iti
baren. 

Balıkesir Milletvekili Kaya Bulut 20 gün 
hastalığına binaen 1 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

Balıkesir Milletvekili A. ihsan Kırımlı 20 
gün hastalığına binaen 2 . 7 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Elâzığ Milletvekili Hürrem Müftügil 21 
gün hastalığına binaen 29 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Hatay Milletvekili A. Muhsin Bereketoğlu 22 
gün hastalığına binaen 15 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli 17 gün 
hastalığına binaen 15 . 6 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

içel Milletvekili Sadık Kutlay 10 gün has
talığına Ibinaen 7 . 7 . 1964 tarihinden itibaren 

istanbul Milletvekili Hilmi Oben 10 gün has
talığına binaen 7 . 7 . 1964 tarihinden itibaren 

Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu 15 gün 
hastalığına binaen 1 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

Sivas Milletvekili Mahmut Vural 10 gün 
hastalığına binaen 7 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

Takat Milletvekili A. Rıza Ulusoy 3 ay has
talığına binaen 28 . 6 . 1964 tarihinden itibaren, 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur 15 gün 
hastalığına binaen 2 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

içel Milletvekili Burhan Bozdoğan 10 gün 
mazeretine binaen 1 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

10.7.1964 0 : 1 
Kastamonu Milletvekili Avni Doğan 10 gün 

mazeretine binaen 2 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Teker, teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalıoğlu 51 
gün hastalığına binaen 23 . 5 . 19'64 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener 20 gün 
hastalığına binaen 27 , 6 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Kaya Bulut 20 gün 
hastalığına binaen 1 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili A. İhsan Kırımlı 20 
gün hastalığına binaen 2 . 7 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Elâzığ Milletvekili Hürrem Müftügil 21 
gün hastalığına binaen 29 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili A. Muhsin Bereketoğlu 22 
gün hastalığına binaen 15 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli 17 gün 
hastalığına binaen 15 . 6 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

içel Milletvekili Sadık Kutlay 10 gün has
talığına ıbinaen 7 . 7 . 1964 tarihinden itibaren 

BAŞKAN —. Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Hilmi Oben 10 gün has
talığına binaen 7 . 7 . 1964 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 124 10 . 7 . 1964 O : İ 
Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu 1.5 gün 

hastalığına binaen 1 . 7 . .1064 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN - - Oyunuza sunuyorum, kabul. 
edenle,;*... Kltmiyenlcr... Kalbul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Mahmut Vural 10 gün 
hastalığına binaen 7 . 7 . 1064 .tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul. 
edenler... Etmiyenler... Kalbul. edilmiştir. 

Tokat Milletvekili A. Jlıza ITlusoy 3 ay has
talığına binaen 28 . 6 . 1064 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul. 
edenlcL'... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

0(4âl Sungur 15 gün 
1064 tarihinden itiba-

denler... Ktmivenler.. 

Yozgat Milletvekili 
hastalığına binaen 2 . 7 
ren, 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan 10 gün 
mazeretine binaen 1 . 7 . 1064 tarihinden il iba
reli, 

BAŞKAN -— Oyunuza sunuyorum, kabul 
edeulei'... Fitmiyenler... Kalbul. edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Avni Doğan 10 gün 
mazreetine binaen 2 . 7 . 1064 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN —• Oyunuza .sunuyorum, kabul, 
edenler... Kitiniydiler... Kalbul edilmiştir. 

i. — Partiler (rrup Başkanlıklarının re Ma
liye Bakanının; Maliye Bakanlığı Kuruluş re gö
revleri hakkındaki kanunların bâzı maddel'erinin 
değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısının gündeme 
alınarak öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan iş
ler arasmda görüşülmesini teklif eden önergesi 

Sayın arkadaşlarım, müşterek parti grup 
başkanlarının ve Sayın Maliye Vekilinin imza
sını havi olan hir önerge var, onu okutuyorum. 

M'dllet Meclisi Başkanlığına 
ilgili komisyonlarda müzakeresi tamamlana

rak gelen kâğıtlar arasında yer alan (Maliye 
Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 
6905 ve 7476 sayılı kanunların bâzı maddele-
irnin değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının), Vergi Usul ve sair vergi kanuni ariyle 
eok yakın ilgisi ve bu kanunları tamamlaması 

dolayısiyle, biran önce kanunlaşması zaruri 
bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle mezkûr tasarının gündeme alı
narak öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan iş
ler arasında müzakeresini saygılarımla arz ve 
t'eikilii' ederiz. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

O. H. P. Grup A ..P. Grup 
Başkan vekil i Ba§kanvekili 

Burdur istanbul 
Fethi Oelikbaş Mahmut Rıza Berlan 

Y. T. P. Grup M. P. Grup 
Başkanı Başkanvekili 
Hatay Yozgat, 

Sekip tını I İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. Geıvği icra edilecektir. 

o. Ticaret Bakanı Fennî hlimyeli'nin; Ti
caret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair 
Kanuna Jrir madde eklenmesi hakkındaki Bakan
lık- İnzibat Komisyonu kurulmasına dair kanun 
tasarısının diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkında önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı tarafni
dan verilmiş .bulunan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 
Gündemin I nei görüşülmesi yapılacak işler 

sırasında 70 numarasına kayıtlı Ticaret Ba
kanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkındaki Bakanlık in
zibat Komisyonu kurulmasına dair kanun ta
sarısının ehemmiyetine 'binaen biran önce ka-
nunlaışması zaruri görüldüğünden diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesin,]" 
arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakam 
Balıkesi r 

Fennî İsi im yel i 

BAŞKAN" - - Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(i. — Parti (Grup Başkanlarının ve Devlet 
Bakanı Nüvit Yetkin'in, Devlet İstatistik Ens
titüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkın
daki 5,')' sayılı Kanunun geçici .9 mcü maddesine 
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hir fıkra eklenmesine dair kanan 'teklifinin, di
ğer islerden de önceye alınarak ivedilikle görü
şülmesini istiye.n önergeleri. 

Müşterek grup başkanlarının ve Hükümet 
temsilcilerinin imzalarını havi olan hir önerge 
daha vardı r , onu da oktu yorum. 

Yüksek Başkanl ığa 
Gündemde bulunan «Devlet İ s ta t i s t ik Enst i 

tüsünün Görev, yetki ve kuruluşu hakk ındak i 
2:> . 6 . 1963 tarih ve 58 «ayılı Kanunun geçici 
-I ncü maddesine bir f ıkra eklenmesine dai r 
k a n u n teklifi» nin çok kısa. oluşu ve personel 
hak la r ına ilişkin mağdur iye t i mucip hususlar ı 
güleceği cihetle 'biran önce kanı m laşm asını ge
rektiğinden diğer islere takdimen öncelik ve 

ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı 
I rükümet Temsilcisi 

Malatya, 
\ i i v i t Yetkin 
G TT. P. Grup 
Başka nvekili 

B u rd u r 
Fethi Çelikbaş 

M. P. Grup Başkanı 
Yozgat 

fsıııail TTakkı Akdoğan 

A. P. Grup Başkanı 
İ s tanbul 

M. Rıza Bc r i an 

O. K. M. P . G r u p 
Başkanı adına 

Sivas 
Gevad Odyakmaz 

Y. T. P . Grup Başkanı 
H a t a y 

Sekip İnal 

BAŞKAN' —• Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. . . K a b u l edilmiştir. 
0e reğ i "Riyasetçe icra edilecektir. 

ü. - - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. --• 21 . 6 . 1961 tarihli re 309 sandı Kanan-
da bâzı değişiklikler yapılmasına dair kamın ta
sarısı hakkında ('. Senatosu. Iluskunlığı tez
keresi ve G. Senatosunca yapılan değişiklin er 
hakkında- Millet Meclisi 2 Numaralı Yere/i h'e-
form Geçici Komisııon raporu .(M. Meclisi 1/633. 
G. Senatosu 1/162) (S. Sayısı : 636 ya 1 nci 
ek) (D 

BAŞKAN 
oku iuyorum 

Geçici Komisyonun raporunu 

Yüksek Başkanl ığa 
(Geçici. Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKA X" • 1 nci ve .°> ncü maddeler Sena

toca, aynen kabul edildiğinden kesinleşmiştir. 
O. Senatosunca değiştirilen 2 nci maddeyi 

okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Mart 1905 tarihin
de yürür lüğe girer. 

BAŞKAN" -— Geçici Komisyon bu değişikliği 
benimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tasar ın ın kanun luğu kabul edilmiştir. 

2. —- (izci öğretim kurumları kanunu tasa
rısı ile Gumlıuriyct Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpiskcnder'in, hususi eğilim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet -

(1) 636 ya 1 nci ek S. Saııılı basmayazı tu
tan ağın son un eladır. 

vekili Memduh Erdemimin, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğrılm<nlerinin sosyal yüveli
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
let vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşı
nın, Amme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Milli Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beser üyeden kurulan Geçici Komis
yon raporu (1/539, 2/581, 2/617. 2/618) (S. 
Sayısı : 195 e 1 nci ek) fi) 

BAŞKAY — • Kaldığımız maddeden i t ibaren 
müzakerelere devanı ediyoruz. Sayın Millî Eği
tim Bakanı burada , komisyon lütfen yerini al
am | ^ I'*"'" 

Dünkü müzakerelerde 2.1 neü maddeye ka
dar müzakeresi icra edilmişti. 23 neü madde 
üzerindeki müzakerelere başlıyaeağız 2.'> ncü 
111 a d d ey i ok utuyorum. 

CRVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Mad
de hakkışnda söz is t iyorum. 

BAŞKAY - - Efendim, evevlâ maddeyi oku
tayım, ondan sonra söz ist iyenleri tesbit ede
ceğiz. Okutuyorum maddeyi . 

(t) 195 e I nei ek S. Sayısı basmayazı 
11 . 5 . 1961 tarihli 103 ncü Birleşiminin so
nun eladır. 
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MADDE 23. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce yabancılar tarafından açılmış 
bulunan özel öğretim 'kurumlarının binaları 
gonişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; 
bu kurumların mevcut 'binalarının yerlerine ka-
kaıim olmak üzere başka yerde binalar her 
hangi bir suretle mülk edinilemez veya kira
lananı az. Mevcut binaların yerinde yeniden 
bina inşa ettirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı
nın telklıifi üzerine Bakanlar Kurulunun ka
r an ile olur. 

Mevcut binalarda, ihtiyaç halinde yapılacak 
tadilât, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlı
dır. 

B.AŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu mad
de üzerinde şimdiyedek isimlerini okumuş bu
lunduğum arkadaşlarımız söz istemişlerdir. Ay
rıca bu andan itibaren de söz istiyenleri sıraya 
yazacağım. 

Sayın Kasım Gülek, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Mustafa Uyar, Sayın Ali Dizman, Sayın Ze
ki Zeren, Sayın Ruhi Soy er, Sayın Ahmet Ay
dın Bolak, Sayın Muslihittin Gürer, Sayın Ce-
vat Dursunoğlu, Saym İhsan Ataöv, Sayın Yu
suf Ulusoy, Sayın Kâmil înal, Sayın Zeynel 
Gün doğdu, arkadaşlarımız söz istemişlerdir. 

MUSTAFA UYAR (Izmİr) — Efendim, be
nim söz isteğim komisyon tasarısının 23 ncü 
maddesi hakkında idi. Bu madde şimdi 24 ncü 
madde oldu. B-enim bu maddede sözüm yok. 

BAŞKAN — Peki, çıkarıyoruz. Saym Ali-
eanoğlu zatıâliniz de söz istiyorsunuz. 

Sayın Kasım Gülek, maddenin lehinde, aley
hinde, üzerinde... Lütfen evvelâ işaret buyuru
nuz. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Aleyhindi'. 
BAŞKAN - - Saym Reşit Ülker? Yok. Saym 

Ali Dizman? Yok. Saym Zeki Zeren, üzerinde. 
Saym Ruhi Soyer? Yok. Ahmet Aydın Bolak, 
aleyhinde. Saym Muslihittin Gürer, üzerinde. 
Saym Oevat 'Dursunoğlu, üzerinde. Saym İhsan 
Ataöv, üzerinde. Sayın Yusuf Ulusoy, lehinde. 
Saym Kâmil înal, üzerinde. Saym Zeynel Gün-
doğdu, aleyhinde. Saym Mahmut Alicanoğlu, 
üzerinde konuşacaklardır. Buyurunuz Saym Ka
sım Gülek maddenin alyehinde. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Saym arka
daşlarım, huzurunuzdaki kanunun en önemli 
maddelerinden biri üzerindeyiz. Yabancı mek-
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teplerin bugün bulundukları binaların tamiri, 
yıkılanların yeniden, yapılması veya genişletil
mesi bahis konusu. Huzurunuza gelen tasarı ye
nilerinin yapılmasına, yıkılanların yerine yapıl
masına ve her hangi bir suretle genişlemesine 
mâni olan bir maddedir. 

Aziz arkadaşlarım, ister istemez yabancı 
mektepler konusunun temeli üzerinde de birkaç 
kelime söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer biz 
ıbu melkıtpelleri (istemiyorsak, ibiııan 'evvel ıbu 
mektpelerin kökünü kazıyalım, diyorsak, bu 
madde yerindedir. Lozan'da kabul ettik ki ; bu 
mekteplerden, mevcudolanlar devam edecek. 
Devam edecekse yıkılan binanın yerine yenisini 
yapmak, eğer sıkışmış ise genişlemesine imkân 
vermek zaruridir. Bu konu üzerinde hassasiyet 
göstermek yerindedir. Yabancı mektebe keşke 
muhtacolmasak, keşke bu memlekette yabancı 
mektep kokusu bahis konusu dahi olmasa. El
bette gönlümüz ister ki, Türkiye'de bütün eği
timi kendi mekteplerimizde kendimiz yapabile
lim. Ama yabancı mekteplerin Türkiye'de bir 
fonksiyonu var. Evvelâ bizim kendi mekteple
rimiz kâfi değil. Ana ve babaların bugün en 
büyük dertlerinden biri, çocukları mektep çağı
na geldiği vakit «çocuklarımı nerede okutaca
ğım» derdidir. Bu endişe, mektep çağma gelme
den evvel de, mektep çağma geldikten sonra da 
her Türk ana, babasının zihninde yer etmiştir. 
Mektepler kâfi değil. Yabancı mektepler, bu ba
kımdan mevcut devlet mekteplerine ve mevcut 
hususi mekteplere yardımcıdır. 

İkinci sebep : Yabancı mektepler dil öğreti
yor. 

Muhterem arkadaşlar, dil konusunu hafif
likle geçemeyiz. Bir yabancı dil öğrenmek bir 
zaruret halindedir. Dil, dünyaya açılan bir 
pencere gibidir-. Ve bilhassa dil öğrenme mu
ayyen yaşlarda olur. Dil bilmeden dünya
nın medeni seviyesine erişmek gayet gü<;tiir. 
Yabancı dil bilmeden ilim yapmak imkânsız
dır. Dünyanın ileri Üniversitelerinde ilim ya
pacak. insanlar, doktora yapacak insanlar, 
kendi dillerinden başka iki yabancı dilden im
tihan geçirmek, eleme imtihanı geçirmek mec
buriyetindedirler. Kendi dilinden başka iki 
yabancı dilden imtihan olurlar. Bizim üniver
sitelerimizde de nazari olarak bu vardır. Fa
kat vakıa şudur ki, ne liselerimizde, ne de 
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üniversitelerimizde dil öğrenmek maalesef 
mümkün olamamaktadır. Bunda kabahat 
Türk çocuğunun değildir. Bunu, kendi • tec- I 
rübemle ve başkalarının tecrübesiyle yakın
dan biliyorum. Türk Milleti, yabancı dili en 
kolay en iyi öğrenebildi milletlerden biridir. 
Eğer mekteplerde, lisede, üniversitede lisan öğ-
retilemiyorsa kabahat Türk çocuğunun değil
dir. Türk çocuğunda kabiliyet vardır. Ka
bahat metodun kötülüğündedir, kabahat üze
rine kâfi derecede düşülmemesindcdir. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı dilin öne
mi, bir taraftan ilim yapmak bakımındandır, 
diğer taraftan pratik hayatta muvaffak olmak 
bakımındandır. Dünyanın büyük milletleri da
hi yabancı dilin önemini anlamışlardır. Dünya
nın en büyük milletlerinin dışındakiler ise mut
laka bir yabancı dil öğrenmenin önemi üzerinde 
çok durmaktadırlar. Türk ana - babası da haklı 
olarak evlâdına bir yabancı dil öğretmenin öne
mini bilir ve hassasiyetle üzerinde durur. Bunu 
yabancı mekteplerin en iyi öğrettiğini bildiği 
için, mümkün olduğu kadar çocuklarını bu mek
teplere sokmaya gayret eder. Yüzlerce binlerce 
Türk ana - babası çocuğunu bu mekteplere so
kabilmek için gayret sarf ederler. Bunların kad
rosu gayet mahduttur, buralara girmek gayet 
güç de olmaktadır. Elbette şunu diyemeyiz ki 
yabancı kültür, Batı kültürü ancak, yabancı dili 
bilmekle elde edilir. Değ;il. Ama, Batı kültürüne 
girebilmenin en iyi yolu, en kısa yolu ve en emin 
yoru Batı dillerinden birini bilmektir. Yabancı 
mektepler Batı dillerini iyi bir şekilde öğretmek
tedirler. 

Şimdi, «yabancı okula keşke muhtacolmasay-
dık» dedim. Hakikaten keşke muhtacolmasay-
dık. Ama maalesef hem okulumuz azdır, hem | 
de okullarımızda yabancı dil öğretemiyoruz. 
Onun için yabancı okullar mevcuttur ve bunlar
dan istifade etmek faydalı olmaktadır. 

Şimdi denir ki, yabancı okul bir nevi kapi
tülâsyondur. Bir zamanlar hakikaten yabancı 
okullar kapitilâsyon halinde bu memlekette fa
aliyette bulunmuşlardır. Hakikaten bir zaman
lar Türkiye'de yabancı okullar misyoner okul
ları olarak açılmışlardır. Yabancı okullar bir za
manlar Türkiye'de hakikaten yabancı memle
ketlerin kendi siyasi nüfuzunu yayma vasıtaları 
olmuştur. Bunları yakından görenlerimiz ve ta-
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kibedenlerimiz olmuştur. Bunlardan birisi de 
huzurunuzda konuşan arkadaşmızdır. Bununla 
şiddetle mücadele etmişiz, misyonerlik eden bu 
mekteplerle yabancı nüfusu yaymak istiyen bu 
mekteplerle şiddetle mücadele etmişizdir. 

Bu artık kalmamıştır. Türkiye, vaktiyle bir 
yarı müstemleke olan Osmanlı imparatorluğu 
değildir. O vakit böyle teşebbüsler mümkün idi. 
yapılıyordu. Amma Lozandan sonra Türkiye'de 
ne misyoner mektebi, ne de yabancı nüfuzunu 
yaymak mektebine yer kalmamıştır. Bunları 
yapamaz, yamasına da imkân yoktur. Muraka
besi vardır. Ve mektep te zâten bunları yapamı-
yacağmı anlamış ve bunlardan da vazgeçmiştir. 
Bunların eski durumu ile mücadelenin elbette 
yerinde olduğunu; içinde bulunmuş ve mücade
lesini içinde olduğum zamanda ve, çıktıktan 
sonra da yapmış bir arkadaşınız olarak huzuru
nuzda arzı bir vazife bilirim. 

Aziz arkadaşlarım, zaten kapitülâsyon fikri 
dünyada kalmamıştır, dünya değişmiştir. Bu
gün değil Türkiye'de, Afrika'nın daha dün müs
temleke olan memleketlerinde, daha yeni istik
lâline kavuşmuş olan memleketlerinde dâhi, 
müstemlekecilik artık bahis mevzuu değildir, 
müstemlekecilik ruhu bahis mevzuu değildir. 
Kapitülâsyonlara yer yoktur. Dünyada kal
mamıştır. Buna karşılık kapitülâsyonları dâima 
heyülâ gibi görmenin de yeri kalmamıştır. Lo
zan Muahedesi yapılırken kapitülâsyonlara son 
verildi. Kapitülâsyonların acısı henüz damağın
da olan Türkiye elbette bunlara âzami hassassi-
yeti gösterdi. Ama aradan geçen kırk yılda ne 
kapitülâsyon kaldı ve ne de ruhu kaldı. Bunu 
hâlâ 'karşımızda ibir fobi halinde görmenin bir 
faydası yoktur. Zâten Dünyada sadece kapitü
lâsyon kalmadı değil hâkimiyet mefhumu değiş
ti. Bugün dünya milletlerin bir araya geldiği 
topluluklar meydana getirdiği bir dünya. 
Avrupa birleşiyor. Bu birleşen Avrupa'ya Tür
kiye de giriyor, Türkiye'de katılıyor. Katıldığı
mız bu birleşen Avrupa da, katılan her Millet 
eski mânâdaki hâkimiyetinden bir kısmını 
terkediyor. Orduların bile eski mânâda hâkimi
yeti kalmamıştır. Orduların bile eski mânâda 
nihâi olarak bütün kumandası, millî kumanda
lar halinde değil, birleşik kumandalar halinde
dir. NATO bunun bir misâlidir. İktisâdi bakım
dan da dünya topluluklar haline gelmektedir. 
Bizim de dâhil olduğumuz Avrupa Ortak Paza-
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r:ı; dâhil olan memleketler in kendi ikt isâdi ha
kimiyet ler inden bir parçasını bu topluluğa ver
mek suret iyle meydana gelmiştir. Tam mâııâ-
siyle girdiğimiz vakit , Avrupa Or tak Pazar ında , 
merkezde verilen ka ra r l a r l a ikt isâdi hâkimiye
timizi i lgilendiren son derece önemli karar lar la 
biz de bağlanacağız. 

Muhterem arkadaş lar ı m, bu yabancı mek
teplerin memlekete bir faydası, memlekette 
bir rolü olmasa ve kendi imkânımız olsa bunla
rı derhâl or tadan kaldıral ım. Ama bunların bir 
rolü var. Bunların memlekette henüz adet itiba
riyle, keyfiyet i t ibariyle, bilhassa dil öğretimi 
bakımından kendi mekteplerimizi yeterli hale 
getiremediğimiz için bunların yürümesi bir 
memleket için zarar değil, faydadı r kanaa t inde
yim. »Simdi bu mekteplerin bir zamanlar misyo
ner mektebi olmuş olması, bunlar ın kökünden 
kaldırılması için bir sebep değildir. Çünkü bun
ların vakt iyle misyonerlik veya yabancı nüfusu 
yayma yolundaki teşebbüslerine bugün zaten 
murakabe dolayısiyle imkân yoktur , linini te
şebbüs et t ikleri ^i\n derhal kafalar ına vurmak 
mümkündür . Yapmalar ı zaten kendiler i için de 
bahis mevzuu olmıyacağıııı anlamış durumdadı r 
lar. 

Muhterem arkadaş lar ım, bu mekteplerde 
okuyanlar ın memlekete faydalı va tandaş la r ol
maları üzerinde şüpheli mütalâa larda bulunan
lar olur. Bu mekteplerin mezunları meydanda
dır. Memlekete, millete hizmet etmiş insanlardır , 
hizmet etmeye imkân bulmuş insanlardır . 'Bun
ların millî hislerinden millî dil lerinden, dinle
r inden, en ufak bir fedakârlıkta, bulunmadıklar ı 
bilâkis orada yabancı kül türle karşı karşıya gel
dikleri zaman kendi millî hislerinin daha da çok 
İnlendiği bir vakıadır. Burada bu konu üzerinde 
daha. evvel de konuşmuştum. Ye kıymetl i bâzı 
a rkadaş lar ım naçiz şahsını hakkında lûtufkâr 
beyanlarda bulundular . Millî Eğit im Bakanımız 
da bir aral ık yabancı bir okulda kısa bir müd
det beraber bulunduğumuz zamanı ha t ı r l ıyarak 
hakkımda burada lûtufkâr beyanlarda bulundu
lar. Kendilerine müteşekkir im. Ama ben bir is
tisna değilim. He r Türk anası ve babası evlâdı
nın yabancı okul larda dil öğrenmesini arzu etti
ği vakit o çocuğunun millî kü l türü millî hisleri, 
dili, dini üzerinde murakabesini daima yürü te
cektir. Bu devletin yapt ığı murakabenin üstün
de ve ondan daha müessir bir murakabe olarak 

10 . 7 . 1964 O : 1 
mevcııdolacaktır. Murakabe gayet tabiîdir. Hu
susi okullar için de hususi yabancı okullar için
de gayet tabi îdir . Bu murakaben in en iyi şekil
de yapılması, elbette bizim için şar t t ı r , lâzım
dır. •Şimdi «Memlekette yeni yabancı okullar 
açılmasın» yo lunda kara ra vardınız. Ancak mev
cudun devam edebilmesi için, mevcuttan bu 
memlekete fayda, hâsıl olabilmesi için bu mev
cudun yürü yel) ilmesi semttir. Lğer M'evcudolan 
okulun binası haraboluyorsa, onu yıkıp yerine 
yenisini yapmak imkânı hâsıl olabilmeli. Yoksa 
bu baraj) binada ders görülemez. Oraya giden 
T ü r k çocukları faydalanamaz ve bunları menet
mek, nihayet orada okuyan Türk çocuklarının 
zarar ına olur. 

Lğer kendi arazisi i t inde bu mektep imkân 
bıılabiliyorsa, yeni bina yapabil iyorsa, yapsın, 
bunlardan ancak faydamız olur, bundan ancak 
Türk çocukları istifade ederler, orada dil öğre
nir, orada okuma imkânını bulur lar . Yerdiğimiz 
l ak ı i ı i e , bu okulların İçendi arazileri içerisinde 
mevcut binalarını , eğer harabolmuş ise y ık ıp 
yenilerini yapmaya, yeni bina yapma imkânı sağ
lanmasını teklif etmekteyiz. Bunun kabulünün 
faydalı olacağına inanıyoruz. Bunun memleketi
miz için de, yeni yetişen nesiller için de faydalı 
olacağına inanıyoruz. Lehinde oy kullanmanızı 
istirham eder saygılarımı sunarını . 

BAŞKAN — Maddenin lehinde Sayın IHu-
so.V. 

YUSUk l LLSOY (Sakarya) — Ook muhte
rem arkadaş lar ım, bendeniz Millî Eği l im Bakan
lığının bu sahadaki hassasiyetine teşekkür et
mekle sözlerime başlamak isliyorum. .Millî Lği-
tim Bakanını bu şekilde bir hassasiyete sevk 
(Mİeıı bir sebep daha vardır . O da bilindiği gibi 
Lozan Audlaşmasıdır . Lozan YndJaşıuasıi ı ın 
2<S nci maddesi müzakere edilirken kü l tü r mües
seseleri mevzuubahsolmuş ve şu esaslar kabul 
edilerek mektup la r teali edilmişti. Bu mektup la r 
teali edilirken müşahidolarak bu lunan Amerika 
müşahidi de aynı konuya iştirak etmişti. Metin 
şudur : Bu nnüesısesolerden yalnız 30 Teşriniev
vel yani 30 Ekim .1014 te ıneveudolan, 1 nci Oi-
lıaıı [Talibinde 24 Temmuz 1023 tarihli Lozan An
laşması ile açık bulunanlar ın devamı caizdir 
denmektedir . Demek ki Lozan Anlaşması I nci 
Cihan Harbinden evvel mevcudolan, I nci Cihan 
Harbinden önce memleketimizde öğretim ve eği
tim müessesesi olarak kurulmuş bulunan ve Lo-
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zan Akdine göre halen aeık bulunanlar hakkında I 
aeık bir hüküm bırakmıştır. Ne diyor; 24 Temmuz 
1!)23 Lozan Andlasması ile aeık bulıına.ularnı de
vamı caizdir, :>() Teşri ıievvel 1914 te mevcudolup 
halen aeık bulunanlaım devamına cevaz vermiş
tir. Muahedenin sarih hükmü bu. Yeni müessese
ler açılaınıyacağı gibi mevcutlar da hiçbir su
retle tevsi edilemez. Şimdi hüküm bu olunca bu 
hükmün hazır lanmasında âmil fikir olarak «gös
terilen gerekçedeki hükme de bakalım. 

(ierekçede (\vv k i ; Türkiye 'de mevcudiyetle
rini yabancı öğretini ku rumu olarak muhafaza 
etmiş oldukları müddetçe bu kurumlar ın yaban
cı hüviyet içinde gelişmelerine müsaade imkânı 
bulunmıyacağı tabiî olduğundan bu madde ted- | 
vin edilmiştir. Maddenin led\'in edilmesini ica-
beden hüküm bu. 

Yine bunun içerisinde tasarıda 2-'!, (leçiei 
Komisyon taraf ından 22 nci madde olarak dü
zeltilen hükümde de sarahat vardır. Son parag
rafta şöyle bir Iıükiiı ı vardır . Mevcut binaların 
ihtiva*; İmlinde tamirleri Millî Lğitim bakanl ığı
nın iznine bağlı bir husustur. Yoksa arzu edi
len şekil, tamamen bu müesseselerin köküne kib
rit suyu koymak ve bu müesseselerden istifade 
edilemez bir hale getirmek gibi bir fikri bende
niz anl ıyamıyorum. Madem ki bu müesseseler 
faydalıdır ve mademki mevcudiyetlerine lüzum 
ve ihtiyaç vardır , bu lüzum ve ihtiyacı sarih ola
rak' t akd i r edecek tek makam da Millî Lğitim 
hakanl ığı olduğuna göre, Millî Lğitim hakanl ı 
ğı bu binaların ihtiyaç; halinde tamirler ine ve 
bu suretle binanın sadece kuru bir bina değil 
eğitim ve öğretim olarak devamına da müsaade
yi şart koşmuş demektir . 

hu it ibarla maddenin içinde sakınılacak bir 
husus görmüyorum. Millî Eğitim hakanl ığı hem 
bu müessese üzerinde hakimiyet tesis etmek' is
terken. diğer ta raf tan yapmakla mecbur oldu
ğu, Lozan Anlaşmasının bize verdiği sarih hak
kı dile get irmek gibi bunu işliyen bir müessese 
halinde devanı e t t i rmek gibi yerinde bir vazife
yi hat ır lamış ve maddenin içine alınmış oluyor. 
hu maddenin bu hali ile kabulünü arz ve teklif 
ederim. Hürmetler imle. 

hASKAN - - Sayın Zeki Zereıı maddenin 
üzerinde. Sayın Kırca söz mü istiyorsunuz. Mad
denin lehinde, aleyhinde mi üzerinde mi lütfen... I 
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(HJSKLN KIUOA (İs tanbul) — Aleyhinde. 
ZLKİ ZLKLN (İs tanbul) — Muhterem Baş

kan, aziz arkadaşlar , Özel Öğretim Kurumla r ı 
Kanunu tasarısı bir hayli münakaşal ı geçiyor. 
Lakat Osmanlı edebiyat ından kalma meşhur bir 
ata sözü vardır . (Barikai hakikat müsademei ef
kârdan ç ıkar ) . Yani (hakikat' şimşeği aydınlığı, 
fikirlerin çarpışmasından çıkar.) anlamına ge
lir. İşte ben de şu tasarının 2-"> neü maddesiyle, 
(ieçici Karma Komisyonun 22 nci maddesini 
karş ı laş t ı r ı rken bir t e reddüde düştüm, bir inan
cım sarsıldı. Dedimya, bu kanun tasarısının he
le ö uci maddesi üzerindeki münakaşa lardan 
sonra bir vuzuha, kavuş tu rduğumuz mesele (özel, 
yabancı okullar dâvası) bir problem yara t t ı . Bir
çok gazetelerde mukaveleler çıktı, iddialar, it
hamlar ; (.Millî Lğitim hakanl ığı ve hakanı , ya
bancı okul düşmanı mıdı r la r ) . (Mecliste yabancı 
dil düşmanlığı var mı yok mu?) Sayın hakan ı 
mız, bir gazetenin baş muharr i r i ile bu konuda 
polemik halindedir. Yani gazete sütunlar ında 
münakaşa halindedir . Bunun bizim Meclisimizi 
ilgilendiren tarafı şudur yanlış aksett iğini , yan
lış anlaşıldığını zannet t iğim yabancı dil ve özel 
ve yabancı okullar münakaşas ında sanki yaban-
eı dil ve yabancı okullara karşı , 'Millî Lğitinı 
muhit inde bir düşmanlık varmış da Meclisimiz 
bunu tervicediyormıış, havasının umumi efkâra 
aksett ir i lmesidir . 

Muhterem arkadaşlar ım, ne bizler yani Mec
lisimiz, ne de bizim yerimize vazife gören baka
nımız söven olabilr miyiz. Yüksek malûmlar ıdı r 
ki, söven, yabancı olan her şeye karşı vatanper
verlik adı altında düşmanlık anlatı lmadır ve bu
günlerde gazetelerde bu konudaki haberler ara
sında bu kelime sık geçmektedir, hu medeniliği
mizi inkâr olur. 

Arkadaşlar , .Meclisimiz bu kanunun ö nci 
maddesinde karara varmıştır . Dışardan kimse
nin telâsına mahal yoktur . Lozan Muahedesi 
mucibince mevcut yabancı okullar, resmî ve özel 
diğer okullara yardımcı olarak, murakabemiz al
t ı nda ; insani ve kültürel vazifelerine devanı 
edeceklerdir. Ama yenileri açı lamıyacaktır . Bu 
Meclisimizce hal lolunmuştur ar t ık. Şjmdi dâva, 
bu mevcutlara karşı hakanl ığın ve hakanın ve 
Meclisimizin tu tumu üzerindeki umumi efkâra 
sirayet eden yanlış kanaat t i r , hu kanaat in yan
lışlığı muhakkakt ı r , yani ne hakan ne de Meeli-



M. Meclisi B : 124 
simiz yabancı okul arın karşısında olmadığı gibi | 
onların zararlı olduğunu iddia eden bir durum
da da değildir. 

Ama Bakanlık muhiti hakkında düşünce ay
nı mıdır"? Bunu ancak Bakanımız açıklıyacak-
tır. Bâzı bu konu üzerinde zihinleri bulandıracak 
emareler gösterilmektedir ve gösterilmiştir de. 
Bunların Bakan tarafından vuzuh ile aydınlatıl
ması, berraklaştırılması gerekmektedir. Ben Sa
yın Bakana bu fırsatı vereceğim. îşte bunlar
dan bir tanesi tasarının 23 ncü maddesinde bu
lunmaktadır. Burada deniliyor ki (mevcut bina
ların ihtiyaç halinde tamirleri Millî Eğitim Ba
kanlığının iznine bağlıdır.) İnsaf ile mütalâa 
edelim. Yani bir okulun damı, bacası, merdive
ni, mutfağı tamir edilirken Bakanlığa sorula
cak ve izin alınacak. Çok şükür Meclisimizin Ge
çici Komisyonu bu (tamir) kelimesini (tadil) 
şekline sokmuştur. Kendilerine şahsan minnet ve 
şükranlarımı sunarım. Çünkü bu okullar içine 
benim ve çocuklarımın minnet duyduğu idareci
ler ve öğretmenler vardır. Hiç olmazsa böylece 
tadil mahiyetindeki onarım, yani tamir sınıfına 
girecek işler değil de bir proje ile yapılabilecek 
tadil işleri ancak ondan sorulacak. Naçiz kanaa
time göre bu vazıh değildir. Tamir ile tadilin 
birbirinden ayrılamryacağı işler olabilir. Sınıf 
pencerelerinin genişletilmesi, bir taş duvarın be-
tonlaştırılması, bahçede bir oyun pistinin yapıl
ması tamir midir, tadil midir? Bundan dolayı 
bu madde üzerinde bir önergem var, bu gibi ken
di çocuklarımızın sağlıkları ve menfaatleri için 
yapılması idarece zaruri, görülen tamir olsun ta
dil olsun mevcut üzerinde yapılacak değişiklik
lerin mahallî Millî Eğitim Müdürlüklerinin mü
saadesiyle yapılabilmesini amir bir hüküm ma
hiyetindedir. Benim önergem bu. Bir septik ka
nal tamir veya tadil için ne Bakanlığa kadar gi
dilsin ne de Bakanlık meşgul edilsin. 

Arkadaşlarım, müsaade ederseniz bu vesile 
ile Meclisimize yöneltilen bu mevzudaki şoven
lik ithamları üzerinde durmak istiyorum. Bun
lar nereden çıktı, neden tartışmalar iyi ve doğ
ru anlaşılmadı. Bunu ben şahsan inceledim. Bi
raz da buna beni oğlum icbar etti. Bu konuyu 
bana inceleten odur. İtiraf edeyim, bir baba ola
rak yüksek mühendis olan oğlumun beni mua
heze edişi ve Meclis müzakerelerini yanlış an
layışı beni üzdü. Gazeteleri okuyan oğlum bana 
dedi ki: (Bizi İlk okuldan sonra yabancı okula I 
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kardeşimle beraber sen gönderdin baba. Yanlış 
Ibir iş ;mıi yaptım, siiz de aynı ofeısMa kalmadınız mı, 
bizim millî hislerimizi beğenmiyor musunuz, bir 
eksikliğimiz var mı memleketçilik ve milliyetçi
liğimizden ? Kardeşim üç yıldır Amerika'da yük
sek elektrik mühendisi, burada o da yabancı 
okulda yetişti, orada önce Mastar oldu, sonra 
P. H. P. oldu. Profesör tezini kazandı. Artık bık
tım buradan, memleketim, sizler, gözümde tütü
yorsunuz, diye yazıyor. Eğer iyi bir Amerikan
ca bilmeseydi bu tezi alabilir mi idi, memleket 
sevgisi olmasaydı kardeşimin 1 200 dolar teklifi 
bırakır da gelmek ister miydi, diye bana soru
yor ve (niçin Bakanın iddiasını cevaplandırma
dın) diye beni muaheze ediyor. Arkadaşlarım, 
görüyorsunuz oğlum da Bakanı yanlış anlamış
tır. Bir çokları gibi. Bu yanlış anlama mesnetsiz 
'değildir arkadaşlar. Aziz dostum Millî Eğitim 
Bakanı bu mevzuda; zihinlerde vuzuh yaratacak 
yeterlikte konulmamıştır. Bilhassa 1870 deııberi 
memleketimize yerleşen bu okullar için mazi ve 
hali bir tutmuştur. Bu okulların açılış gayesiyle 
bugünkü durumlarını ve çalışmalarını aynı mak
sada bağlamıştır. Eskiden bunlar emperyalist 
maksatlı koyucu milletlerin teşvikiyle buralar
dan yerleşmişlerdir. Arkadaşlarım bugün Mav 
Mav 1ar boşumanlar bile bu zihniyete kulak as
mıyorlar. Böyîelerini memleketlerinden kovu
yorlar. Bizim gençlerimiz mi bunların peşinde 
koşacak, kaldı ki böyle bir davranış da yoktur 
ve olamaz. Kontrolümüz var bugün. Zaten eski
ler de kalmamıştır. Yenilerinin de zararlı oldu
ğuna kaani değilim. 

Arkadaşlar, Bayrak ve toprak ana ve baba 
ve aile, görgü, muhit ve yetişme ile ilgilidir. 
Benden şüphe ederseniz bende memleket ve va
tanıma ve milletime karşı aşağılık duygusu gö
rürseniz bilinizki çocuklarım da benim gibidir. 
Bir evde çocuk (Biz Türkler adam olmayız, bak 
§u millete, bak şu memlekete) sözlerini işittimi, 
bir çocuk aşağılık duygusu içinde büyüdümü on
dan korkulur. Yabancı kadınlarla evlenip mem
leketten gidenler, veya oralarda evlenip kalan
lar acaba hep yabancı okullardan mı mezundur- " 
lar. 

Arkadaşlar, huzurunuza 23 ncü madde vesi
lesiyle Bakandan soruyorum: 

1. — Bir tamir için Vekâletten izin alma hük
münü Hükümet tasarısına koyan zihniyeti nasıl 
tefsir edelim. 
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2. — Bugün mevcut yabancı okullarda Türk 

öğrencilerine müessir olacak yabancı milliyetçi
liklere ait baskı ve atmosfer olduğu kanaatinde-
misiniz? Bundan önce Bakanımızın sözlerine ait 
zabıtlardan şu sözlerimi tespit ettim : 

3. — Yabancı öğretmenler, Türk öğrencileri 
üzerinde hedef tuttuklarını neticeyi sağlıyabilir-
ler, 

4. — Yabancı okulların masum oldukları ka
bul edilemez. 

5. — Ne zaman bu yabancı okullardan kur
tulacağız. 

6. — Yabancı okulların kendi millî çizgileri
ni Türk öğrencileri üzerinde çizmektedirler. 

7. —• Yabancı okullarda dil Öğrenilir ama 
kapıdan çıkarken orada bir şeyler de bırakılır. 

Muhterem Bakandan rica ediyorum, bunlar 
tefsire muhtaç, umumi efkâr tarafından kolay
lıkla yanlış anlanabilen tezlerdir, bunları tasrih 
buyursunlar. Ben buna vesile oluyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı ilâve et
mek isterim. Bakanımızla polemik halinde olar 
bir başyazar diyor ki: Gandi ve Nehru Oxford'-, 
da yetiştiler, memleket ve milletleri için İngiliz 
lerle savaştılar, Btırgiba, Fransız kolejinden ye
tişti ama memleketin istiklâli için Fransızlarla 
çarpıştı ve kazandı. 

Kısaca son sorum şu olacaktır Bakanımız
dan. Şu meselenin tavzihi için bir ricada bulu
nacağım. 

Geçici Komisyon gerekçesinde bu maddeyi 
ele alarak (22 madde) şöyle diyor (Yurdumuz
da bugüne kadar bir çok faydalı hizmetleri gö
rülmüş bulunan yabancı öğretim kurumları bi
nalarının... vesaire) siz muhterem Bakan bu Ge
çici Komisyonun faziletli ve idealist kanaatine 
iştirak ediyor musunuz? Etmiyor musunuz1? Bu
nu belirtin efkârı umumiyeye anlatın. Teşekkür 
ederim. Hürmetlerimle arkadaşlarım. 

İBAŞKAN — Sayım Aydın Bolıaık, maıdde-
mimı lal'eyihinde. 

AHMET AYDINI BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlar, 5 mci ıimadde d olay isiyle 
fve taısaınmun tümü üzerinde yaıpılan müzıalkere-
ler esınıasımıdıa temel komu, Türkiye'de yabancı 
'kişilere eğitimde bir tahsis yapılıp yaıpılırmyıa,-
oağı, 'Türkiye'de eğitim müesseseleri açıp ıaçaı-
mııyaoakl'arı uoktasımıa/ inhisar 'etti ve böylıeco 
tantışımaılıar zamıam. zamiıan «eğitim, felsefesi, mıil-
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liyeıbçilik hütmıamizm cereyanlarınım karşılıklı 
tartışmaları aıra&iındıa devam etti. 

'22 nıci .madde. Hükümet tıaısıarnsınm '22 nci 
mıaddeısi bu tartışmalarımı dışımda bunaıkılımasi! 
lâzıımıgielen ve bir bakııma taınramem teknik bir 
hüviyet i cemimde mütalâası mümkün olan bir 
hüküm. 

Biumunla beraber çak iSaıyın Ulusoy'um biraz 
evvel lehıte ve şimdi tasarımın hükmü aleyhin -
de komuşam) iSayıni Zerem hoaamıızın konuşmıa-
1 arıyla da mevzuu yine '5 mci ımıaddede, yine ta
sarımım tümü üzerinde yapıılam müzakerelerde-
ki seviyesine uLaştı. Ve Ibu istikamete teveccüh 
e t t i Bu ;müzıakerelerin devıaımı boyunca yerim-. 
den takibedebilıdiğiım bir (hususiyeti, yerimden 
tosbit edebildiğim bir huısusiıyeıti evvelâ iariz et
mek isterim. 

Türkiye'de Devlet eğitiminin, Devletçe yü
rütülecek eğitimini dışında özel şahıslarım da 
eğitim müesseseleri laçıabilm el erime ait bir kaı-
nuın hükmünün .müzakeresi, muhtelif nesille-
riın bir >araıdıa oturduğu sırıalaırdıa yapılmıaıkta-
dur. (Benim çok yakımamda çok Sayın Dur-
sunoğlu bir meısli temsil etmekte ve benim .civa
rımda ımuhtelif mehillerim ımerusuplaırı: buiummıaık-
badıır. Hattâ çok saygı değer komisyonun için
de de muhtelif meslim> çocnlkiaırı bir ;a;raıya gel
miş ve T ürik Millî Eğitiminim temel prensiple
ri üzerimde tartıışmıaılama 'girişmiş bulumımıaktaı-
diır. Şurasımı sevinıçle ifade etmek isterim ki, 
bu kanun ımüzıakereleıri boyumıca Pıarlâmenıto-
nun ışaıhidoldıiığu,,, bemim bulumduğuım devre 
içimde şa'hit bulunduğu en. seviyeli müzakereleri 
yaşıyan ve em zevkli müzıakereleri yaşıyan ibir 
kamum oltmıak bıahtlılığıınıa da sahiptir. Zarmam 
zamıamı ımevzuum hudutları aşılmnşsıa da dalıma 
bir nokta Türk Milılî Eğitiminin temel prensip
leri moktıaıs.1 tesbit edilmiş, bu 'nokta üzerimde 
leh ve laleyhta fikirler serd edilmiştir. Bende-* 
niz meseleyi daha değişik bir laçıdaım vaız'etmeik 
isterim. 

Türkiye'de millî eğitim ımuimhaısınan Devlet 
tarafındtam yürütülsün. Millî eğitimlim Devlet ta
rafımdan yürütülmesi, Anayasada • hükmünü 
ıbulam üniversitelere .ait hükümıleınde olduğu gi
bi, millî eğitimin ilkokuldam ıbıaşibyam orta, lise 
ve yüksek tahsil dediğimiz devrelerimde de 
tamamen Devlet inhisarımda bulurnsun. Bu bir 
siyaısi teroihin ifadesi olarak, Parlâmemtonum 
üzerimde ımınbtem'elem iıttifiaık edebileceği veya 
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buıgihı vakıa oliaivi.lv aıksi sabit oldıuğ-uj için ak- I 
sinin: ide. ^avupalnıleeeğu bir husus.. Bir de ttk&i 
•t'O/i saıvunan ıkişindı vaz^detıikeeği kir siya,si 
tercih. var. O da Türkiye'de eğitim, muidi eği
tini, Devletin inhisarında olmasım. Devlet bu 
ıiıınhisa.ınii];i bitamamima kutlanmasın, kısmen, dev
redebilsin. İkinci g'öı-üş de ibu. I 

Sıyaısi tarihi tetkik ettiğimiz zaman *»*ö-?"ü-
yoruz 'ki, devletlerin .siyasi hayatımda, dev
letler ku .l'ki yoklan birisini tercih etmi'şJor ve
ya, zaman zaman mumtelit yollar içinde bıulum-
mıııs/taretır. En küçük siteden en: mıiiteıneddiın 
cihan. imparatorluk arına. kadar devletlerim 
Aıınume 'kudretini temsil eden vaırluklarıın lathi- I 
ikaıtmda. .eğitini. hikmetlerinin. zaman zaman. iıır-
h'raarcı bir görüsün ifade.si ile yürıüüildüğünıi, 
zıaımau zaman da. ün in; hııananist anlayışı itçijı*-
de tatbikat; mevzuu olduğumu görmekteyiz. 
Bir za:natn,!ıar ilmi alimim temsil ettiği, ve çıraık-
lıık ve ustalıık mmııaısiyk ilmin aınlaışddığı de-
vinle rde. kir camlı va/sıtaya. kitinplanmı* yükleyip 
di yan* diyar dolaşan; âlimini gittiği her yerde 
'beynelmilel bir ilmî m.ikssosenim koruyucusu 
olarak yaladığını ve zamıam zamıam âmmıenim 
kudrettin! elinde bujluıudui'an, .kişilerin iltit'atı-
mıa mazhar oklukça, orada: mekân, kuırııp tedri
sata, clevanı-. ettiğini ve zaman. zaıman or adanı gö- J 
eüp İJaşkıa, illerde ilmini neşrettiğini görmekte
yiz. 

HİLMİ kVOtiiSlJUJ ((jorum) — Ortaçağda,. 
AIIM'ET AVD.LV DOLAK (Devaımkı) — 

Bu devri 'geçtikten sonra, yeni çağda da bu
na benzer misalleri (görmeniz e ak m'ümlvümı, il
min. innkareıkğı prensibinin Devlet kudreti tıaı-
rat'rndam ibaıssasiyetle tatbik edilmediğimi, aıksi 
istikamette taisarrmtlarıni olduğunu yeni çağ I 
-devletlerde de görmeniz mümılküındür. 

Ortaçağda amcak bunum -misalini görmüş ok 
duğuıınuzit söylemek yemi çağın bavşlamigıeımı I 
kınam ve {istanbul'u, zapticdem ibüyük Devkvt ada-
nuMHiı, 'Büyük Devlet Adamı katili'in bu tip 
ilim. adamlarına. iltif'atındaıki nükteyi de kay-
• beti mele olur.. Devletler bu inhisaırcr güıûışün-
deu hangi şartlarda feragat etmekte ve haıntgi 
şartlaırda- mistik yolları tercih etmektedir? Gö
rülüyor ki, siyasi kudreti tenısll eden .kişiler I 
iıki noktadan dalma, kaçınmıaıkiadıır. Kudretine 
zarar iras -edeceık -ve zafiyreıt li'a.liude .koni ınalı-
kûnı. edceok. tehlike hangisidir? Dalına, ilmin 
dönüp., (lo!ıa„s,ıp Devlet laKlaiiniıua tehlike .arz ctdeıiı I 
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inakta bu oklu. Dikkat bııyıııırulursa .gerek oıltıa,-
ea.ğda, gerek yemi çalgıda ve gerek lıaılen ithnin, 
Devlet, a:da.ıniaırı, sii:yats.et üudıaanlitirı ve Devde t 
yah.siiyeti hü,k,miyeleri ieinı en tehlikeli <âwm 
ieıtimal ilimi:!erdir. Pozfitif ilimlerde ,'bıııgiin; de 
bütün keyniolmilel hutdutiıar aeılnıılış, bilgi tea
tisinde, bilgi .müİMıdelesinKİe milletler ytarı^ııiiii 
lıalinde bulunnııiışkırdır. Meğer k'i ıh iti* diirn.-ya 
ieinde olta, veya peyk ınemle'ketler içinde ola, 
Zaman zannıaı. siyahi miizaıker-eler ve mmhıaıka-
.şakiir Ivomünist âlemle, !hür ıdiinya friJenıinin 
(lahi p.ozit;İ!İ' üimleiKİe kiılgi iiıuıihadeliesi1 esasına 
doğru yönelimi§ ıbulunmıaıktai ve buitmıni nııüaa-
ıkereılerin.iıı beşeriyete dalıa büyük knıkâıılaı* 
,tevli(kvk:ce:k, gettinecek netkeleiK: mlıaşınasuıiıi tx'-
•ıni,ıi! etmektedir. Devlet iviitdretinin: ve Devlet 
ıkıijdretiaıi elinde bıiilutitdııran devktlinitn! Ikoriv-
tuğu ilim siyasi ilimler.'dir. Kasntla okutulan 
tarih olduğu gibi, kasıtla okutulan sosyoloji, 
ikasıtla okutulan. Devkd-ler Huıkuıku veya kaisia-
:1a 'okutulan: Ânnııiie 11'ıij.kuık.u. I>ıi!nlaırj,n misalle
ridir. Devleti ;kentdisfine d<:asfdeıı ıtaJiuı edile'U, 
,tıe I.Küaa \m İve udisin e .sadakatli ı i tah rib edecek 
tarihî malûmatını, -daima protesto etmiş ve Ibu-
nuu ivapılarını. bunıaı ılvajiatmı^tır. Devletti 
ık'üftlekM'in. ikeıııd'KİjKO 'karşı- ayakkuiimaısiını tevli-
dedecek içtimai ilimlerimi hiKluıtlaıı-i! içine gir-
ııncid.nl ömleıme ga.yı-eti î jniKk» builuıiünuu ,̂ bui 
nıcıksatla, da, yalnız fdimin değil, âlimin neş
rettiği :kital)i da, ıhiMİııt, kaptlıaırındıa. yıa^ak .ki
tap olarak ilân etm% ve ili ânı edeigelnıeıkte bu-
lunıınuıştur. liu, insanoğluiuun kurduğu C'iMtuk 
yetler de\-am lettiği jııikkletK^o böylece de 11e-
vıiıtıı. edecetktii'. Zararnlı tikiır, nizıanıı Devletin 
'kaibul (dıiınvliği fııkır olıaifa.k daiiima şaTıısIaıi' ve
ya lcüt 1 (>!,(',!• tarafından ilan. edilecektiır. 

DASKAV — -Kaıyın Bolıaılc, çok 'uızııın bir gi-
rizgâ'h oklu, 1 ut ten. kiraz da nKidckye toına» 
ediniz. Fevkalâde leziz, güzel hukuk bhwz 
mıadde.yb1 i.rtiıİKiıtı olıuiıyaıiı. nuaıhiyet arz ediyor. 

AİDİ UT A^d)IX BOLMv (Devamla) — 
Al'fede.i'siniz Sayın Ikışkıaaı, kiraz sonra! talebi
mi 'arz ettiğim «aman '\.̂ ii;k«ek Hey e tinime, beın-
deniz'i bâzı .arkMilaşJ-alrımı itham, ettikleri ,gibi 
İtham etmıenıeleri için. bu uzun giriz/gfıha, zıa:rn-
ret duytlum. 

BASKAV — Alüniikiiın, odıığu ıkadar işi a'yaır-
ilamaya (̂ iıliışırıız lfııtten. 
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AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 

Şimdi Türkiye'de tatbikat n»e suretle ceı-eyan 
•etmiştir? 

Bir tarihe kadar Türkiye'de tatbikat, Türk 
Devleti fikrinde tatbikat, tamamen liberal şe
kilde cereyan etmiştir. Bunun en mükemmel nu
munesini Türk Devletinin devamlılığı içinde Sel
çuklu ve ondan sonra Osmanlı vermiştir. 

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ismi ile devanı 
eden Türk Devletinin bin yıllık mazisi içinde. 
hezimetler içinden ve istiklâl mücadelesinin için
den çıktıktan sonra bir il mü yasaklamıştır. O da 
kendisini, istikbalini ve devamlılığını tehlikeye 
düşürecek ilim kisvesi altında yapılacak müca
deleler, bu maksatla Türk Devletinin yasakla
dığı ilim kisvesine bürünmüş siyasi tahriptir. 
Esasında Türk Devleti ilimi yasaklamış değildir, 
Türk Devleti bu yasaklama devrinden sonra ken
di beynelmilel hüviyetini tescil eden Lozan'la 
kendi misakı millî sınırlarını çizerken bir husu
su daha tesbit etmiştir. Mevcudun muhafazası ve 
istikbale uzanan nesillerin kendisine inhisar 
eden bir eğitim anlayışı içinde yetiştirilmesidir. 
Bugün müzakere etmekte olduğumuz kanun bu
nun dışında bir hüküm ihtiva etmemektedir. 

5 ne i madde üzerinde ve bu madde üzerinde 
konuşan arkadaşlarımın devamla üzerinde dur
dukları ve kullandıkları kelimeler calibi dikkat
tir. Bu maddeyi genişletmek Türkiye'de kültür 
sömürgeciliğine yol açmak demektir. İfadesi bu
dur. Bu bir ölçüsüyle hatalı, bir ölçüsüyle de 
Sayın Dursunoğlu'ndan geldiği için Millî Müca
delenin hassasiyet ve heyecanını yaşıyan insanın 
hâlâ aynı heyecanın tansiyonu içinde bulunmuş 
olmasının en güzel bir ifadesidir. 

CEVAT DUBSlTNOtiLA! (Erzurum) —• Ben 
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Biraz sonra Sayın Dursunoğlu. 
size sıra geliyor. 

AHMET AYDİN BOLAK (Devamla) - , 
Şimdi müesseselerin mevcudiyeti hakkında Sayın 
Dursunoğlu'nun ve Sayın Ulusoy'un aksine bir 
görüşleri yoktur. Sayın Ulusoy'un istinadettiiği 
mektubu ve Sayın Ulusoy'un istinadettiği Lozan 
ahitnamesini hukukî bir spekülâsyona tabi tuta
rak aksi istikamette tefsir etmek de mümkün
dür. Ama mesele muahedede yazılı olan kelime
lerin arkasına bürünerek veya mücerret muahe
de hükümlerine istinadederek bir millî eğitim 
probleminin, izahına çalışmak veya bu istikamet 
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te hükümleri cerh etmek değildir. Mektubun bir 
hukuk tahlili aksi istikamettede fikirlerin doğ
masına imkân verebilir. Mesele siyasi tercihin 
yapılmasıdır. Parlâmentolar milletin menfaati 
istikametinde siyasi tercihlerini yapan âli uzuv
lardır. 

Devletin temelini teşkil eden bu istikamete 
tercihini yapacaktır. Nedir tehlike? Pozitif ilim
lerde bir tehlike olduğu noktasında hiçbir arka
daşımızın bir beyanda bulunacağını zannetmiyo
rum. Halen Türkiye'de bulunan yabancı okul
ların Türk pozitif ilim hayatına menfi tesirler 
icra ettikleri yolunda bir iddianın ne Millî Eği
tim Bakanlığından, ne mesul Türk Hükümeti 
makamlarından ve ne de sayın parlömanterler-
den geldiğini duymadım. Demek ki, parlâmento
da ve Hükümette arkadaşlarımızın bâzılarının 
veya Hükümet 'azalarından bâzılarının üzerinde 
durdukları nokta acaba bu müesseselerin her han
gi bir suretle genişletilmesi, binasının yanma bi
na ilâve edilmesi Türk sosyal ilim sistemi içine 
bir tehlike iras edecek midir, teşkil edecek mi
dir, bu ilim sistemi için? Ne olacaktır? Tasarıya 
göre, geçenlerde Sayın Kırca'nm beliğ bir suret
te temas ettikleri gibi, Türk tâbiyetlnde bulunan 
bir şahsın Türkiye'de ecnebi dahi olsa Türk tâ-
biyetli şahıslarla şirket kurup bir mektep açması 
mümkündür. Ve tarlhen sabittir ki, kişiler un
vanlı olarak gelmezler kötülüklerini unvanlı ola
rak getirmezler. Hiçbir zaman bir kötülüğün 
amblesi ile üzerindeki üniformasiyle ve alâme-
iıınas bir gösteri yürüyüşü halinde geldiği gö
rülmemiştir. İçtimai ilimlerde ve milletlerin bün
yesinde yapılacak en büyük tahrip sinsi tahıfib-
tir. Sinsi tahrip ise okul binalarında, Okul kitap
larından veya lâboratuvarlarından ziyade bu sin
si tahrip için yetiştirilmiş kişilerin şahsiyetinde 
ve çalışma sistemlerinde olur. Binaenaleyh, bu 
şahısları bu mektepler olsa veya olmasa Türki
ye'de mevcut farz etmek veya dünyanın her han
gi bir devleti içinde mevcut farz ötmek mantığın 
en zaruri icabıdır. Halen Türkiye'de bütün ya
bancı okulları kapatsanız, Türkiye de komünizm 
propagandası yapmak için yetiştirilmiş militan 
kişilerin en yüksek mevkilere kadar yükseldiğini 
görmek ve iddia etmek mümkündür. Veya Tür
kiye'de parlömantarizmi tahribetmek istikametin
de gayret sarf edecek kişilerin yabancı okulları 
kapatmış olsa dahi hepsinin tedrisatına son ver
seniz dahi tahripkâr maksatlarım devam ettire
ceklerini tahmin etmek mümkündür ve mantığın 
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en zaruri icabıdır. Mesele nedir? Mesele gelen ki
milerin millî bünyeye yapacakları tahrip midir? 
Veya millî bünyeyi tahribetme imkânları var 
mıdır? 

Bugünkü dünya şartları iğinde, Sayın Dur-
sunoğlu ile bir noktada ayrılmak mümkündür. 
Konuşmalarında, Sayın Dursun/oğlu «dünyanın 
'hidbir yerinde, yalnıiz Uzak - Şark meıml'eket-
leri hariç, bu kültür sömürgeciliği kaLmaınış-
'tır, hiçbir yabancı tmektep kalmamıştır, hep
si 'kapanmıştır, Türkiye 'bunun ımisalini teşkil 
ötmek suretiyle 'hür dünyaya suimİsal ola/ma'z» 
diye ifade 'buyurdular. Bendeniz ıfou istika/met
te (Sayın Dursımoğlu'nu tekzibe cesaret ede
rim, esk'i tabirle tekzibe ımüSaraat ederim. Af-
fuıızı istirhamı ederim. Halen 'italya'da, İs
viçre'de, Fransa'da, Almanya'da ve İngilte
re'de yabancıların açjtığı mektepler tedrisatta
dır. Ve bu tedrisattan hiçbir surette flıir mah-
rAir teV'ellüdethıem'ek'tedir. Bütün mesele şu
dur beniım anlayışıma göre; eğer (bünyenizde 
ımil lî terbiyeyi veıtmek kudretine sahipseniz, 
eğer temel •müesseselerinizi kur'muşsaım, eığer 
top/yekûn kederde, kılvançta müşterek yaşaîma-
ıııjı haızızına, sahipseniz sizi lıer Ihangi 'bir miekte-
(bin hocasının /menfî propagandası tahriibedem'i-
yecektir. Sosyal ilimler sa'hasında da ftahrib-
'edeımiyecektir. , Ama kanunların zırhı, kanun
ların en büyük 'maniaları ihdas etmesine rağ
men veya bu miüe&selerin tamamını yok farz 
etmenize rağtaıen sizi gizli kulvVetler, (lıaibis 
kuv/ve'tler tefrikaya düşürecek, tahribedecek ve 
temel uııüessel'erinizi tahribettikten sonra si
zin 'bir 'millî eğitiminizden .bahsetmeye imkân 
kalmıyaeaktır. 

Şimdi Sayın Başkanın müsaadesiyle son 
cümlemi söyleyip huziurunulZidan ayrılmak iste
rim. 22 uci ımadde Ibir dondurma maddesidir. 
Müesseseleri staibile hale getirme maddesidir, 
/mevcutları ile. 

Tüım'ü üzeninde 'müzakerelere iştirak edeını'e-
dim, 5 uci maddedeki müzakerelere de iştirak 
edemedim. Ve 'bu (maddeler istikaım'etind'eki fi
kirlerimi arz edemedim. Fakat bir noktayı 
ifade edeyim. Bu 'müesseseleri ımııhafa'zaya 
Ulusoy'un ifade ettiği gibi Lozan Ahitnamesine 
gör'e mecburuz. Bendenize göre mecbur deği
liz. Mecburiyet için de değil, aksine .millî eği
timimizin bu istikamette ya rarl anjin ası düşün
cesi ile jMilhsat sahibiyiz. 
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•Bu ruhsat sebebi ile dir ki bendeniz kendi

lerinin sahjbloldukları topraklar üzerinde eği
tim imkânlarını genişletmelerinde hiçfbİr mah
zur görmemekteyim. Sayın Gülek'in ifade ettiği 
gibi - ki, Sayın Gülek'le beraber takrir sahibi
yim - Iben bu müesseselerin yeniden mülk edin
melerine, yeniden mülk kiralamalarına Millî 
Eğitim. 'Bakanımın ve Hükümetimin siyasi ter
cihine katılarak hayır demiyorum, bu bir si-
3 âsi tercihtir, diyorum. Ama mevcutlarının 
devamına, mevcudiyetlerinin devamına da 
(mecburiyet kaıydiyle devam etliğim cümlesini 
asla kabul etimiyoruim 've /bunların 'ettiğimin 
icapları içinde mesailerini devam etltirebilecek 
ilmî genişleme imkânlarına sahibolıma zarure
tini de millî eğitimimizin zaruri bir müessesesi 
sayıyorum. Ben bu icabı savunurken Sayın 
IJoızan Kahramanı İnönü'nün yazdığı mektup-
daki şartların muadeleti esasına hııkukan da
yanmıyorum. Ve bundan hüküm is'tihracet-
ımiyionulm. Ama ben okuyacak Türk çocukla
rının sırf Ibir kanuni zaruretin İhdası maksa-
diyle daha kifayetsiz lâbloratuıvarlarda okuıı-
m amasını temenni ed iyonum. Ve ben bu sebep
le -okuıyacak Türk 'çocuğunun daha iyi bir 
pansiyon »şartı içinde okumasını temenni 
ediyorum, ve şunu ifade ediyorum muhterem 
beyler, her hangi • bir yabancı okuldan 
mezun olan çocuğunuzu ki, bendeniz de
ğilim, her hangi bir yabancı okuldan mezun 
olan 'çocuğunuzun bu millî bünyeye zarar iras 
edeceği hakkında peşin inançlara sahipseniz, 
ve ekseriyetiniz bu inançlardaysa lütfediniz Lo
zan Muahedesinde 'böyle zara reylerimiz vardır 
gibi müesseseleri zaruretlere irca etmeyin. 
Ama biliniz ki, Türkiye'de bu müesseselerden 
yetişmiş İhalen icranın ve âmmenin 'mesuliyeti
ni taşıyan kişilerin ef'alini takîbetmek imkânı
na da sahipsiniz. 

Kıyaslarınızı, velev 'maziden olsun temiz he
yecanlarınıza istinadetîtirmeyiniz. Kıyasları
nızı ilimin ızaıııretlerine istinadettiriniz. Ve lüt
fediniz (müesseselerin (tahrip yerine müessesele
rin muadeleti ve devamlılığı esası üzerind'e 
imali fikred'iniz. Sizi üzdüm, 'Özür dilerim. 
Saygılarımı sunarım. Tlürm eti erimle. (Alkış
lar) - k 

'BAŞKAN 
aleyhinde. 

Sayın Kâmil İnal, 'maddenin 

W-
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KÂMÎL İNAL (©olu) — Sayın Başkan, 

nıulhiterem: a rkad aşlarım, ben uzun ıızun hu
zurlarınızı %gal dt'miyeceğim. Burada iki fikir 
çarpışima'ktadır. Yusuf Uluısloy arkadaşımız, 
Lozan Andlaşmasına ıgöre,, yan'i 1914 yılında 
fbu okulların o zaman 'halihazırdaki dunumu ne 
ise yine muhafaza edilecektir, diye anlaşıma-
omza koymuşuz diyor. Buradaki kanun tekli
fini hazırlıyan Geçici Komtisyfon ve Hüküme
tin düşünceleri çıok yerindedir sebefbi şu: O 
gfün ya'bancı okulların adedi malûm, Türkiye'-
deki ya'bancı okulların adedi. Ogüntkü açılmış 
olanları muhafaza edilecektir diye söylenenle
rin adedi malûmı. Ben 'bunu söylemiyeyiım. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı «buradan izah ederler. 
Bulgun de ınalûm. Bulgun de yahancı okulla
rın Türkiye'deki adedleri belli. Arkadaşları
mız diyorlar ki, bunların 'boyaları ve (badana
lan iiçin d'e artık Bakanlıktan 'müsaade alın-
«ıasm diyorlar. 

CEVAT DURSITNOĞLU (Erzurum) —Böy
le ş'ey ytok. Kereden çıkardın ibunu? 

KÂMİL İNAL (Devamla) — Bundan ev
velki 'konulmalarda söylendi sayın Foça'mız. 
«Özel öğretim 'kumalılarının /binaları genişleti-
lemez., çjoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; bu 
kurutmların meıvcut binalarının yerlerine kaitm 
ollmak üzere yeniden binalar inşa edilemez. 
Mevcut hİnalarm ihtiyaç halinde tamirleri Mil
lî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır.» Bu 
okullar (bugüne kadar maalesef tamir niyetiyle 
(gelişmiştir, genişlem işitir, şdbeler açmışlar
dır, çoğalmışlardır. Arkadaşlar derler ki, ibun-
ların 'zararları ne oldu meleke'te? Fozİltif ilim
lerden İblr memlekete zarar gelmez. Mânevi 
ilimlerle de açılacak ıbir okula da müsaade 'öt
müyoruz. Buradaki Millî Eğitim Bakanlığının 
yani İHüküimeltm ve Geçici Komisyonun kafa
sından geçirdiği memleket için hayırlı ormıya-
cak şeylerin doğabileceği ışimdiden düşünül
müş, ımaddeye bunlar ıbir prensip olarak klonul-
ımulştur. Maddenin, Hükümetin teklifi ve Ge
çici Komisyonun kalbul ettiği ş'ekilde kalbul 
edildiği ızaman memlekete 'büyük faydalan 
olacaktır. Huzurunuzu işjgal etmeden sözleri
mi burada 'bitiriyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜMÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız bitirmeden ev
vel mi söz istiyorsunuz Sayın Ülkü? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Fetlhi Ülkü koımisyon 

adına beyanda bulunacaklar, Ibuyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHt 
ÜUKÜ (Tunceli) —- Muhterem arkadaşlarım, 
Ibu kanunun tülmü görüşülürken de (bütün Iha-
Itipîerin dayandığı madde aşağı . yukarı Ibu 
ımadde olmakta idi. Anlaşılmaktadır ki flbütün 
tasarının ve Geçici Komisyonun kalbul ettiği 
(hn'suslar im madde üzerinde düğüm len<mekte-
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif sebeplerle 
gayet geniş konuşmaktalar. Hem mümkün oldu
ğu kadar tereddütlerini izale, hem de çok kısa 
kalmış olan vakti kıymetlendirmek için kendıile-
rini âcizane aydınlatmak ümidi ile söz almış bu
lunuyorum. Tasarı ilk geldiği zaman Geçici Ko
misyon Hükümetin metnini aşağı - yukarı ay
nen kabul etmiş durumda idi. veya küçük deği
şiklikle. Hatırlarsınız gündeme girmiş olduğu 
halde, sırf bu noktada neşriyatı ve bu noktada 
arkadaşlarımızın ıbâzı mütalâasını, hattâ bu mad
de ile ilgili müesseselerin tereddütlerini nazarı 
itibara almak suretiyle Komisyonumuz bir tak
rirle bu tasarıyı geri almış ve yeniden müzakere
ye tabi tutmuştu. Bunu şvı noktadan arz etmek 
istiyorum ki, rastgele üzerinde durulmuş bir 
madde değildir. Son derece Komisyonunuz ta
rafından, size niyabeten vazife gören Komisyo
nunuz tarafından inceden inceye etüdedilnıiş, 
Hükümetin de âzami fedakârlığını, bu konuda 
yapacağı âzami fedakârlığını temin etmek sure
tiyle maddeyi bu şekliyle tedvin etmişti. 

Şimdi, bu münasebetle muhterem arkadaşla
rımın bâzı temas ettiği noktaları da cevaplan
dırmak isterim. Bu maddenin lisanın önemi ile 
lisanın ehemmiyetinin münakaşası ile ilgisi ol
madığı yüksek malûmlarıdır. Esasen buna ben
zer mekteplerin özel eğitim yolu ile açılmasını 
teşvik etmek, lisana, yabancı dile verilmiş olan 
önemin delilidir. Şimdi burada asıl mevzuu-
hahsolan husus yani Geçici Komisyonun 22 nci 
madde olarak almış bulunduğu, Hükümet tasarı
sında 22 nci numarayı taşıyan madde dikkat 
buyurulursa, bundan önce uzun müzakerelerden 
sonra kabul buyurduğunuz 5 nci ve 6 nci mad
denin binalara, zarfa taallûk eden kısmını kuv
vetlendiren bir maddedir. Sadece bundan ibaret
tir. o nci ve 6 nci madde âdeta 22 nci maddenin 

— §7 — 
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bir nevi dayanağı •olmaktadır. Yabancı uyruklu 
kimselere okul açma hususunu kısıtlıyan 5 nci 
madde vo arzu ettikleri takdirde memleketimize 
vesmîj özel teşebbüslere devrini mubah gören 
diğer madde, hattâ, bu dkullard'an korunması gc-
ı-o'kli görülen hususların korunmasını temin eden 
yine o madde esasen bu 23 ncü maddenin hudu
dunu çizmiş durumdadır. Şimdi, ne. diyoruz, bu 
maddede? Asıl üzerine münakaşayı çektiği kısım 
şu; mevcut binaların yerinde yeniden bina inşa 
ettirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunun kararı ile olur. O 
halde mevcut binaların yerinde yıkılsa dahi ye
niden muhafazası, yeniden yapılmasına imkân 
veriyoruz. Bu, Lozan Andlagması ile arkadaşla
rımın bahsettiği ahit mektuplarında ınevzuu-
bahsedildiği gibi okulların mevcudunun korun
ması hususuna tamamen mutabıktır. Bununla 
taban tabana zıt olan her hangi bir husus görül
memektedir. Onun dışında, ne diyoruz? Mevcut 
binalarda ihtiyaç halinde yapılaca'k tadilât Millî 
Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. Binaen
aleyh bir tadilât yapabilecektir bu okul. Fakat 
doğrudan doğruya kendi arzusu ile yapamaması 
bir âhîtle bağlı bulunduğu için Hükümetin, Dev
letin bu İşle. ilgili organına haber vermesi kadar 
tabiî bir şey tasavvur edemiyoruz. 

Şimdi memleketimizde dış kültürün, yabancı 
kültürün ehemmiyetinden bahsettiler. Muhte
rem arkadaşlarım. Bunun aksine bir beyanda ne 
kanun metninde yer vardır; ne de buradan te
lâffuz edilmiştir. Esasen mevcudun muhafazası- ' 
na biz rıza, gösterirken, demek iki, bugüne ka
dar bu müesseselerden gerekçede; de belirttiği
miz gibi faydalar temin edilmiştir. Göze batan 
zarar bunları muhafaza edemiyeceğimiz derece
de olmamıştır. Eğer bizim millî bünyemizi sarsa
cak surette bir zararı bu müesseselerden görmüş' 
olsaydık; mevcudun muhafazasını istihdaf eden 
Wr fikir bu metinde yer alamazdı. Ya o zaman? 
Bunların kapatılması çaresine; bakardık... Hal
buki bugün kapatmayı düşünmüyoruz. Ya Lo
zan'da geçmiş olan görüşmelere «adık kalarak 
mevcudu muhafaza, etmek istiyoruz. Mevcudun 
muh.afa.zasj : Onun muhtevası ile mümkündür 
şüphesiz. Ama onlara daha ziyade, taşımak, daha 
ziyade âhitlcrdcki hususların dışında imkân ver
mek şüphesiz bu maddenin kârı değildir. Başın
dan sona kadar maddeleri tetkik buyurduğunuz 
zaman tümü üzerinde vâki konuşmalarda da arz 
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etmiştik ki, biz bu müesseselerin yaşamasını isti
yoruz. Maddelerdeki gibi sadece mevcudu mu
hafaza değil, daha geniş imkânlara mazıhar ol
masını istiyoruz. Ve bunun için biz onları 40-50 
seneden beri benimsediğimiz kadar unlar da bu 
memleketin realitelerini bu memleketin sağlam 
bünyesini ve hükümranlık hakkına saygıyı tama
men benimsemiş olarak, Türk kanunlarına göre, 
kuruluşa, doğru gitmelerini temenni etmekteyiz. 
Bunun ötesinde bir arzumuz yoktur. Şayet bu 
'•müesseseler daha ziyade genişlemek, yahut bu
günkü duruma Lozan Ahdlaşmasmm kendileri
ne; verdiği imkândan daha ziyade imkânlara 
mazhar olmak isterlerse geçmiş maddelerde be
lirtildiği gibi doğrudan doğruya Türk kanunla
rına göre kuruluşlarını takviye ederler. 

Bugünkü, kadrolariyle, başlarında hangi ya
bancı uyruğa mensup ise o kimselerin ve hattâ 
o uyruğa mensup (öğretmenlerin idaresinde o 
okullara devam (ilebilirler. Bunları ifadeden mak
sadını ; muhteremi arkadaşlarımın konuşmalarına 
mesnedolarak aldıkları cümleleri, aldıkları hü-
'kümleri sanki bu okulları, kapatıyormuşuz, bu 
hükümle bu okulların faaliyetine derhal son ve-
riyormuşuz gibi bir anlayış içinde oldukları n-
dandır. İşte huzurunuzda tekrar ediyorum. Bu 
okulla]'in kapatılması mevzuu bahis değildir. Ne 
bu madde ne de diğer maddeler. Esasen bugü
ne kadar gelmiş >olan tatbikatın burada tescili 
ına'hiyet indedir bu madde. Sadece mevcudun 
(muhafazasını istihdaf eden husustur. Ve dikkat, 
buyurursanız, Hükümetin tasarısı ile Geçici 
Komisyonun arasında biraz daha o müesseselere 
ufak tefek ferahlık veren hımışlar tanınmıştır. 
Bunların tatbikatta bâzı arkadaşlarımızın ihti
razı 'kayıtlar olarak buyurdukları husus şüphe
siz, yönetmeliklerle, tüzüklerle takviye edilmiş 
olacaktır. O müesseselerin bugünkü durumuna 
ve faaliyetlerine her hangi bir engel vâki olmı-
yacaktı r. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz da bu 
okullar acalba, artık şu kadar zamandan beri 
'kendi bünyemizde bizim malımız gibi olmuştur, 
bundan büyük zarar geldiği iddiasında da deği
liz, O halde tamamen neden benimsemiyoruz? 
Niçin kendilerine ferahlık vermiyoruz, neden 
pavyonlar yapmasınlar, geniş imkânlar, lâıbora-
tuvarlar ve saire kurmasınlar. Başında da arz 
ettim, bu bizim en büyük isteğimizdir. Ama bu 

http://muh.afa.zasj
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İsteği gerçekleştirmek için tamamen Türk ka- I 
nunlarma göre kurulmuş olması her şeyden zi- I 
vade bu •memleketin hâkimiyet ve hükümranlık I 
haklarına hürmetimiz icabıdır. Simdi muhterem 1 
arkadaşlarım, bâzı hâdiseler oluyor. Mektep Mü- I 
dürii ile mektep idaresi ile Millî'Eğitim Bakan
lığı arasında temaslar ve belki bâzı tartışmayı 
icabet'tireıı, talebe durumundan doğan, mektebin 
idari cihetinden doğan anlaşmazlıklar zuhur j 
ediyor. Şimdi, arzu et mermiyiz ki, bu kadar kül- I 
türüne o mekteplerin iyi yürüyüşüne karşı say
gılı ve takdirkâr olmamıza rağmen arzu etmez
in iyiz ki, Devlet adına onlarla temas eden insan- I 
lamı kanuna müstenit sözü muta olsun ve her 
istediğimiz şeyi 'Onlara^ yaptırabileılim. '\\\\ meni- I 
lekelin ve bu okullarda dkuyan kimselerin selâ- I 
m eti namına. Halbuki az da olsa, kuvvetli gün
lerimiz dolayısiyle az da olsa zayıf zamanlarımız
da. nüksedebilecek bâzı anlaşmazlıklara şahidolu- I 
yoruz. Meselâ orada en basit bir disiplin mev
zuu dahi icabettiği takdirde kendi menfaatlerine 
görüldüğü takdirde Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtının nazarına arz edilmemekte ısrar edilebi
liyor. Ve o zaman Millî Eğitim Bakanlığı teşki
lâtı doğrudan doğruya bu mektebin müdürüne, 
idarecisine hor hangi bir cezai bir şey tatbikine 
kadir olamıyor. 

Ancak o Devletin, bu memleketteki mümessi
li ile temas imkânına girişme zorunda kalıyor. 
Elci ile görüşüyor. Şimdi sadece bu nokta o mü
essesenin vereceği kültüre, o müesseseden alına
cak eğitim imkânlarına rağmen memleketimizin 
kanunlarına, nizamlarına, hükümranlık anlayışı
na, egemenlik görüşüne uymadığı için bu nokta- I 
da. ancak ve memleketlerle yapılan ahitlere, tea- I 
ti edilen mektupların muhtevasına sadık kal
makla iktifa, ediyoruz. Fakat onlara karşı en kü
çük şekilde kapatılması, faaliyetten kalması hu
susunda bir tazyikimiz, bir zorumuz bulunma
maktadır. Komisyonumuz bu anlayıştadır ve bu 
anlayışla bu nıadleyi bu hale getirmiş durumda
dır. Sosyal ilimler, yahut pozitif ilimler, Sayın 
Aydın Bolak arkadaşımızın belagetle izah bu
yurdukları hususlar, elbette, doğrudur". I 

Kuvvetli bir murakabe altında, şüphesiz bun- I 
lar yürütülecektir ama biraz evvel arz ettiğim I 
egemenlik konusundaki haklarımızı engelleyici I 
hususlara şüphesiz o dikkati çekmek ve kanun
da bunun yerini, tâyin etmek gerekmektedir. | 
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Efendim, Lozan Anlaşmasında, Say m Aydın 

Bolak arkadaşımız teati edilen mektupların 
bizim noktainazarımıza pek tevafuk etmediği 
hususunu izah buyurdular. Fakat ayrıca Dış
işleri Bakanlığının o zaman yayınladığı bir ki
taptan Sayın Dursunoğiu arkadaşımızın geçen 
defa burada okuduğu su metni tekrar okudu
ğumuz zaman görürüz ki, hakikaten onlar bir 
şeye isıtiınadotlmektedir ve biz de .aynen hu met
ne sadık kalarak hareket etmekteyiz. O metin 
sn : «Bu müesseselerden yalnız 30 Teşriniev
vel 1914 t e meveudolup, 24 Temmuz .192:5 te 
açık bulunanların devamı caizdir. Ancak, yeni 
müesseseler açılanuyacağı gibi mevcutlar da hiç
bir 'suretle tevsi edilemez.» Şimdi metin bu olun
ca biz buna istinadetmek durumunda bulununca, 
metindeki ifadelerin, dışında bir metin koymak 
cesaretini ve kudretini millî egemenlik noktaina
zarından kendimizde göremiyoruz. Maddenin 
bugünkü şekli hem millî menfaatlerimize hem o 
okulların bugüne kadar devanı cdeğelen tedrisa
tının devamına ve hem de orada okuyan çocuk
larımızın selâmetine, eğitimine tevafuk etmekte
dir. Aynen kabulü hususunda yüksek oylarınızı 
istirham ederim. 

COŞKUN K1KCA (İstanbul) — Bir sual. 
BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın Ko

misyon Sözcüsü biraz evvel Dışişleri Bakanlığı
nın yayınladığı kitaptan bir metin okudular. Bu 
metin halen Türkiye'yi bağlıyan bir hukuk kai
desi teşkil eden bir muahedenin metni midir? 
Öyle ise bu muahedenin tarihi ve ismi nedir? 

CEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ UKTTT.I 
ÜLKÜ (Tunceli) — Kfendim, bu metin teati edi
len mektupların dayandığı metindir. Sayın Ce-
vat Dursunoğiu hocamızdan bugün ' tekrar bu 
metnin kopyasını rica ettim ve aynen bu şekil
de kendilerinden almış bulunuyorum. Şimdi bu 
metnin hükmü, aradan şu kadar yıl geçmiştir, 
zayıflamıştır demek belki mümkündür, ama rea
lite göstermektedir ki ve halen en küçük feda
kârlığa katlanmamaları bu müesseselerin, ifade 
etmektedir ki, buna sadakatle bağlıdırlar, bozul
mamasını arzu etmektedirler. Biz bir şey iste
miyoruz onlardan bu müesseselerin daha geniş 
çapta ve daha geniş imkânlarla yaşamasını ar
zuluyoruz. Sadece kurulan bir mütevelli heyeti 
yahut Türk kanunlarına göre kurulan bir der-
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ııek tarafından bu müesseselerin aynen kadrosu 
ile yaşamalarını istiyoruz. Bu Türkiye'de hiz
met gören bir müessesenin Türk Hükümetine, 
Türk kanunlarına, Türk Milletine sevgisinin ve 
gerekirse saygısının işaretidir. Muhterem ar
kadaşlarım antlaşmalardan bahsettiler efendim, 
Ortak Pazar müesseselerinden falan. Fakat bun
lar ifadesini buldu, bunlar maddi şeylerdir ve 
kendi anlayışımızla Meclisten kendi irade
mizle tâyin ettiğimiz ve Hükümetimizin 
kendi rızası ile menfaati icabı kurduğu 
şeylerdir. Halbuki bu okulların bekası, 
yüksek malumlarınızdır, kapitülâsyonlardan kal
ma bir usuldür demeye pek dilim varmyor. Ama 
hiç olmazsa onu hatırlatan ve bugün istinatgahı
nı da şu metinlerde bulan müesseseler olduğuna 
da şüphe yoktur. Kaldı ki, biz bu ahitlere kati
yen hürmetsizlik etmiyoruz, durumlarını muha
faza etmek istiyoruz. Sadece daha genişlemele
ri imkânının Türk kanunlarına göre kuruluşları
na bağlı olduğunu bu vesile ile hatırlatmak isti
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırca bir sual sormak is
tiyor. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, 
sayın sözcü biraz evvel şu metni okudular, me
tin Lozan Konferansındaki Türk Baş Murahha
sı ile Fransız, İngiliz ve İtalyan baş murahhas
ları arasında teati edilen 24 Temmuz 1923 ta
rihli mektuplarda mevcut işbu metin bu metnin 
kaleme alındığı komisyon zabıtlarında mı mev
cuttur? Yani. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Sayın Kırca'nm 
elindeki tarih, numarasını verdiği mektubu ben
deniz takdim ettim kendilerine. Şimdi o okun
duğu takdirde ki, sureti kendilidedir, aşağı-yu
karı bu mânaya gelen hususlar mevcuttur. Fa
kat bu metni geçen gün Sayın Dursunoğlu 
okuduğu için kendilerinden bugün tekrar rica 
ettim. Hafızalarına hepimizin itimadımız var 
ve o devrin adamıdırlar, bendenizi temin ettiler 
ve Hariciye Vekâletinin Lozan'da teati edilen 
mektuplar adlı veya buna benzer bir isimde Ha
riciye Vekâletinin neşrettiği bir kitaptan bu met
ni aldıklarını beyan buyurdular. Binaenaleyh, 
o metni ayrıca kaynağını temin eder, Sayın Kır
ca'ya arz ederim. Şu anda bunun cevabını vere
cek bir durumda değilim. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ülkü, buyuru

nuz Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın 

Coşkun Kırca Bey'in sualine inzımamen öğren
mek istiyorum: 

Ahitnamelere ve mektuplara komisyon kendi
sini bağlı mı addediyor? Bu, birinci sualim. 

İkinci bir sualim daha var: Maddenin metnin
de tamamen binalardan bahsedilmiş. Acaba bina 
yerine niçin talebe adedi tahdit edilmemiş? Ma
dem ki, tahdit yapılmak isteniyor. Bu tahdidin 
en mâkul yolu talebe adedinin dondurulmasıdır. 
Komisyonun bunu bize teklif etmesi lâzımdır. 
Bunun yerine binalardan bahsedilmiştir. Bunun 
sebebini rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Şimdi efendim, komisyonu
nuz kendisini bu okuduğumuz ahitnamelere bağlı 
kalmakla şüphesiz bunun tesirinden kurtarması
na imkân yoktur. Çünkü bunu bizim için de el
de bir vesika olarak değerlendirmek durumunda
yız. Bugün halen bunun aksine bir şey vâki ol
mamıştır. Fakat bugün bunun miadı dolmuş, 
geçmiş, buna artık itibar etmek istemezsek dahi 
biraz evvel arz ettiğim misaller gösteriyor ki, 
münasebetlerimiz bunun onlar tarafından mute
ber olması arzu edildiğini ifade etmektedir. Bi
zim şikâyetimiz bu noktadadır. Şayet bu okulla
rın dayandığı devletler, bu okulların sadece Tür
kiye ile olan dostane münasebetleri dolayısiyle 
memleketimizde baki kalmasını arzu ederlerse ki, 
bunu temenni ediyoruz, doğrudan doğruya iki 
Devlet arasındaki, vâki temaslarla bu mektupla
rın mevcudiyetinin tamamen izalesi cihetine gi
dilebilir. Şimdi talebe dondurulması keyfiyetine 
gelince; ileri maddelerde bâzı hususlar olmakla 
beraber binanın bugün sağlık kurulu kaidelerine 
göre bir istiap haddi olduğu yüksek malûmları
dır. Şu binaya, şu odaya ancak şu kadar talebe 
doldurulması mümkündür. Binaenaleyh o binayı 
tâyin ederken elbette talebe miktarını aşağı - yu
karı rakam olarak tâyin etmesek dahi bir had 
tanımış oluyoruz. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Kasıt 
talebe midir, bina mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Devamla) — Bu maddenin hükmü sade
ce binadır. Talebe ile ilgili değildir. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, mad
denin üzerinde. 

60 — 
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MUSLÎHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden 
evvel görüşmüş olan kıymetli arkadaşlarım bu 
mevzu üzerinde enine - boyuna görüşlerini hu
zurunuzda arz ve izah ettiler. Esasında (bu ka> 
nunun görüşülmesinde 5 nci maddesi görüşü
lürken bu mevzular en teferruatlı noktasına ka
dar görüşülmüş bulunuyordu. Esasen 22 nci 
madde doğrudan doğruya beşinci maddenin için
de olduğu ve onunla alâkalı bir madde olduğun
dan bendeniz görüşlerimi beşinci madde üze
rindeki konuşmalar çerçevesinde bırakarak yal
nız bu madde üzerinde kodifikaısyon bakımın
dan görmüş olduğum bir takım noksanlıkları arz 
etmekle yetineceğim. Muhterem 'arkadaşlar, 
madde tetkik edildiği zaman görülmektedir iki, 
bu maddede her ne kadar daha evvel görüşmüş 
arkadaşlarımızın bir kısmı bir tez olarak Lozan 
Andlaşmasını ve dolayısiyle bununla bağlı olan 
hükümleri arz etmek suretiyle bu maddenin 
tedvin şeklini ve ö nci maddede gösterilen ya
banca uyruklu tüzel kişilerin ve gerçek kişile
rin bu Türkiye'de yeniden mektep açamazlar 
maddesine de uygun olarak, esbabı mucibe olarak 
arz etmişlerse de buna ıkarşı görüşleri olan ar
kadaşlar büyük bir vukufiyet içinde liberal bir 
görüş olarak ve hakikaten maarif politikamız
da yabancı okulların (memleketimizde yapmış 
olduğu büyük etkileri arz etmek suretiyle daha 
geniş, anlamda bir madde tedvinini arzu etmiş 
bulunmakta idiler. Hakikaten maddenin üzerin
de söz almamızın sebebi, şahsan bu maddede, 
madde teker, teker tetkik edildiği zaman gö
rülmektedir ki, maalesef, Maarif Vekâletimiz 
Hükümet olarak bu ımadde ile bir nevi inhisar
cı zihniyet gütmek suretiyle âdeta bir okulda 
yapılacak en ufak bir tadilâtı dahi bir izne bağ
lamak suretiyle bir nevi inhisarcı gaye gütmek
tedir. Haddizatında bir binamın şu veyahut da 
bu şekilde tadilâtının veyahut da genişlemesi
nin mevzuu değildir önümüzdeki mevzu. önü-
'müzdeki mevzu doğrudan doğruya bu memle
kette bu kadar senelerden beri faaliyet göster
miş olan bu şekilde yabancı uyruklu okulların 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
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maarif politikamıza yapmış olduğu tesirler ne
lerdir? Benden evvel 'konuşmuş olan komis
yon sözcüsü arkadaşımız bu ımaddeyi savunur
ken muazzam bir şekilde egemenlik ve dolayı
siyle memleket olarak bütünlük haklarımız
dan bahsettiler ve bu tehlike karşısında bu şe
kilde kayıtlayıcı hükümler koyduk diye arz ve 
izah ettiler. Muhterem 'arkadaşlarım, bu görü
şe karşı teklifimiz o dur ki, şayet bu okullar 
hakikaten memleketimizin bütünlüğünü bozu
yorsa, şayet Ibu okullar memleketimizin egemen
liğini haleldar ediyorsa şu hale göre devamla
rını da yeni baştan müzakere etmemizde büyük 
fayda vardır. Devam edip etmemesi mevzu. 
Ama her şeyden önce yapılacak mevzu, bence 
ilim, feyiz veren ve hakikaten ışık tutan mües
seselerin millî bünyemiz üzerinde yapmış oldu
ğu verimli neticelerle bunun tahrip neticelerini 
tefrik etmek suretiyle müsbet bir neticeye var
mak olsa gerektir. îşte, muhterem arkadaşla
rım, bendeniz bu anlam içinde bu maddeyi oku
duğum zaman 22 nci maddenin ikinci fıkrası 
aynen şöyle söylüyor: Diyor ki, mevcut bina
larda ihtiyaç halinde yapılacak tadilât Millî 
Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. Şimdi 
yukarıda arz etmiş olduğum esbabı 'mucibe dâ
hilinde bir binanın tadilâtı mevzuunun dahi 
Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlanmış ol
masının garabeti aşikârdır. Her ne kadar mad
denin ruhunda prensibolarak beraber olmakla 
beraber, maddeyi bu kadar dar tedvir edilmiş 
olması ve dolayısiyle bunun daha genişletilmesi 
suretiyle ele alınmış olmasının muhterem ko
misyonca faydalı olacağı kanaatindeyim. Onun 
için bu maddenin ikinci fıkrasının bu madde
den tayyını talebeder bir önerge vermekteyim. 
Kabulünü Yüksek Heyetinizden istirham eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Yüce Mecli
simizin daha evvel vermiş olduğu karar gereğin
ce haftanın Cuma günleri saat 17 den itibaren 
sözlü soruların görüşülmesi gerekmektedir. Saat 
17 ye gelmiştir. Binaenaleyh, sözlü sorulara 
geçiyoruz. Sözlü soruları okutuyorum. 

sel âfeti dolayısiyle meydene gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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yaramı yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve iskân Hakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren? Yoklar. Sa-
yırı îmar - İskân Bakanı buradasınız. Sayın 
Eren'in sözlü sorsıı kendileri bulunmadığı i e in 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

2. —. İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
%n, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(0/710) 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balını? Yok
lar. Sayın İçişleri 'Bakanı da yoklar. Sayın Ba
lam bulunmadıklarından sözlü soruları gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Babanından sözlü sorusu 
(6/717) ' 

BAŞKAN — Sayın Soyer? Buradalar. Sayın 
Bakan yoklar. Sayın Bayındırlık Bakanı olma
dı ki arı için sözlü soru gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

</. — i z m i r Milletvekili Sinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyicilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

BAŞKAN — Sayın Osm a? Buradalar. Baş
bakan adına beyanda bulunacak bir Balkan da 
yok. Sayı.n Osma'nın bu sorusu, Sayın Başba
kan ve Başbakan adına •.konuşacak bir Bakan 
olmadığı için gelecek soru gününe İn rakı 1 maştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Diler? Buradalar. Bayın
dırlık Bakanı yoklar. Sayın Bayındırlık Bakanı 
bulunmadıkları için Sayın Diler'in sözlü soru-
lan gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

6'. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılım SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 

— es 
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olunmadıklarına dair Millî Savunma Hakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osma? Buradalar. 
Sayın Millî Savunma Bakanı yoklar. Millî Sa
vunma Bakanı bulunmadıkları için sözlü soru
ları gelecek soru gününe kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Turgut Çulha? Burada
sınız. Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı yoklar. 
Bakan bulunmadığından sözlü «oru gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

#. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/710) 

BAŞKAN .— Sayın İlhamı Ertem? İzinli. 
Sayın Devlet Bakanı yoklar. Sayın îlhami Er
tem'in, sözlü soruları, gelecek soru gününe 'bı
rakılmıştır. 

9. •— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrinıenkullarden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv? Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı yoklar. Bakan bulunmadı
ğı için, sözlü soru gelecek soru gününe bırakıl
dı. 

10. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanmam için 
yapılan plabisit sıremnda vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak? Yok
lar. Sayın Ahmet Çakmak, ikinci defa sözlü 
sorularının görüşüldüğü birleşimde bulunmadık
ları için sözlü soruları düşmüştür. 
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İl. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkcm'm, I 

Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin I 
tatbik eidlmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma, Bakanından sözlü sorusu (6/749) 1 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan? Yoklat-. 
Kendileri bulunmadıkları için sözlü soruları ge- I 
locek soru gününe kalmıştır. I 

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

BAŞKAN — Süreyya Sof.uoğlu? izinli. Bu-
lunîmadığından sözlü soruları gelecek soru gü- I 
nüne bırakılmıştır. 

İS. — Muğla, Milletvekili Adnan Akarca'- I 
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği I 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/7:11) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Akarca? Yoklar. 
Sayın Akarca ikinci defa sözlü soruları görü
şülürken birleşimde bulunmadığından soruları 
düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu? Yoklar. 
Sayın Zeytin oğlu sözlü sorularının ikinci defa 
görüşüleceği birleşimde bulunmadığı için soru
ları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu? Yoklar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı buradalar. Sayın 
Zeytinoğlu ikinci defa bulunmadıklarından söz
lü soruları düşünüştür. 

16. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul lJeknik Okulunda bir ma
den ihtisas bülümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî 'Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 
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BAŞKAN — Sayın Meh-met Ali Pestilei? 

Yoklar. Sayın Millî Eğitim Bakanı, buradalar. 
Sayın Mehmet Ali Pestilei, sözlü sorularının 

görüşüldüğü birleşimde ikinci defa (bulunma
dıkları için İçtüzük gereğince -sözlü soruları 
düşmüştür. 

17. — İzmir Milletvekili Nihat Kür sat'in, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında na düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Kürşat? Yoklar. 
Sayın Nihat Kürşat sözlü sorularının görüşül
düğü birleşimlerde iki defa bulunmadığı için 
içtüzük hükümlerine göre sözlü soruları düş
müştür. 

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

BAŞKAN -r- Sayın Nihat Kürşat? Burada.. 
Balkanlar, yoklar. Sözlü soruları gelecek soru 
gününe bırakılım ıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan? Yoklar. 
Kendileri bulunmadığı için sözlü somları gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

20. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve programa edinip ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dcıir Devlet 
Bakanından sözlü somsu (6/758) 

BAŞKAN ~ Sayın Sabri Keskin? Yoklar. 
Sayın Keskin bulunmadıkları için sözlü soru
ları gelecek: soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Sarpaşar? Yoklar. Sa-
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yırı. Sarpaşar, sözlü sorularının görüşüldüğü 
birleşimde ikinci defa bulunmadıkları için sözlü 
soruları düşmüştür. 

22. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'in, 
Ay dm'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı ta
rafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/760) 

BAŞKAN _ Saym Aydınçer? Yoklar. 
Sayın Hilmi Aydınçer, sözlü sorularının gö

rüşüldüğü birleşimlerde ikinci defa bulunmadı'k-
ları için sözlü soruları düşünüştür. 

23. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Ali Erbek buradalar. 
Sayın Bakan bulunmadıkları için sözlü sorula
rı gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

24. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner yoklar. 
Kendileri bulunamadığı için sözlü soruları ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı? Bu
radasınız. Sayın Millî Eğitim Bakanı bulunma
dıkları için sözlü soru gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

26. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan? Yok
lar.. Sayın Bilgehan sözlü sirularının görüşül
düğü birleşimde iki defa bulunmadığı için sözlü 
soruları düşmüştür. 
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27. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka&o-

va'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için 
istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne za
man verileceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/765) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova, yok
lar. 

Sayın Kazova, iki defa bulunmadıkları için 
sözlü soruları düşmüştür. 

28. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Humu-
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 

BAŞKAN — Saym Akçal, 'buradalar. 
Sayın Tarım Bakanı buradalar, Sayın Sa

nayi Bakanı yoklar. 
Sayın Akçal, Sayın Tarım Bakanı mevcut 

bulunmakta. Saym Tarım Bakanını dinlemek 
ister misiniz? Yoksa ikisinide bir arada bulun-
masmınıı istersiniz. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — İkisini 
de bir arada dinlemek isterim. 

BAŞKAN — Saym Sanayi Bakanı burada 
bulunmadıkları için sözlü soru gelecek soru gü
nünü bırakılmıştır. 

29. — 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) 

BAŞKAN —• Sayın Reşat Arpacıoğlu yok
lar. Sayın Bakan yoklar. ıSayın Reşat Arpacı
oğlu rahatsız bulunduğu için mazeretine bina
en sözlü soruları gelecek soru gününe bırakılmış
tı?. 

30. — Niğde Milletvekili Ruhi Siyer'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) 

BAŞKAN — Saym Ruhi Soyer buradalar. 
Sayın Bakan bulunmadıkları için gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 
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31. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, I 

Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer buradalar, 
Sayın Bayındırlık Bakanı yoklar. Bakan bu
lunmadığı için sözlü soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

32. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer buradalar. 
Sayın Ticaret Bakanı yoklar. Bakan bulun
madığı için sözlü soru gelecek sora gününe bı
rakılmıştır. 

33. — 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 soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Turan §ahin'm, sözlü cevabı 
(6/772) 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buradalar. Sa
yın Tarım Bakanı, buradalar. Sayın Ticaret 
Bakanı, yoklar. 

Sayın Soyer, Tarım Bakanının bu soruya ce
vabını, dinlemek ister misiniz? 

RUHÎ SOYER (Niğde) Ticaret Bakanına 
ait kısmı da cevaplandıracaklar mı? 

BAŞKAN — Yalnız kendilerine aidolan kıs
mı cevaplandıracaklar. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Eğer Ticaret Ba
kanına ait kısmı düşmüyorsa, Tarım Bakanının 
kendilerini ilgilendiren kısımlara verecekleri 
cevapları dinlemek isterim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanına ait kısmı din
lemek mümkündür. Sözlü soru düşmez. Daha 
sonrada Ticaret Bakanına ait kısmı dinlemeniz 
mümkün. 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Ziraat Bakan

ları tarafından sözlü olarak cevaplandırılması- j 
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na delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Niğde 
Ruhi Soyer 

Memleketimizin hemen her bölgesinde elma 
istihsali hevesi artmış ve rekolte diğer ıneyva 
istihsallerine nazaran bir hayli yükselmiştir. Bu 
yüzden elma fiyatları gün geçtikçe düşmekte
dir. önümüzdeki yıllarda alabildiğine artmak
ta olan mahsulün vatan sathında sarf edilemi-
yeceği aşikârdır. 

Bu sebepledir ki, 5 Yıllık Plânda elma ihraç 
maddeleri arasına alınmıştır. Plânın birinci tat
bik yılı sona ermekte olduğuna nazaran : 

1. Ticaret Bakanlığınca elmanın ihracı için 
ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Ziraat Bakanlığınca elma istihsalinin da
ha ucuza maledilebilmesi için müstahsıla ne gibi 
fennî ve zirai tedbirler öğretilmiştir? 

3. 1963 yılı içinde hangi memleketlere ne 
miktar elma ihracı yapılması temin edilmiştir? 

4. Gelecek yıllar için gittikçe artmakta olan 
rekolteye hangi memleketlerde pazar bulunması 
temin edilmiştir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tarım Ba
kanı. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğla) 
—• Niğde Milletvekili Sayın Ruhi Soyer'in elma 
istihsali ve ihracı hususlarında ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorularının Bakanlığımla ilgili 
kısımlarını cevaplandırıyorum : 

Memleketimizde elma istihsalinin 5 Yıllık 
Kalkınma Plânına göre % 124 artacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bu artışın, elma yetiştiricilerinin eğitim ve 
öğretimlerinin sağlanması ile mümkün olacağı 
aşikârdır. 

Bu bakımdan Tarım Bakanlığı, 5 Yıllık Kal
kınma Plânında öngörülen elma istihsalinde 
prodüktiviteyi artırarak daha ucuza maledebil-
mesi için yetiştiriciye aşağıdaki hususlarda 
kurs ve domanstrasyonlarla teknik bilgi veril
mesini bir plâna bağlamıştır. Bu plâna göre 
muhtelif merkezlerde : 

1. Bahçe tesisi tekniği : 
a) Toprağın hazırlanması, 
b) Ağaçlara verilecek aralık mesafe, 
c) Fidanların verimli birer ağaç olabilmesi 

için nasıl dikilmesi gerektiği, 
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2. Standart çeşit fidanlarla ticari maksatlı 

bahçe tesis edilmesi : 
a) Kapama bahçeler kurulması, 
b) Ticari çeşitler arasına dölleyici çeşitler 

de dikilmesi, 
3. Verim üzerinde geniş ölçüde müessir olan 

budama metotları : 
a) Budama kursları, 
b) Demonstrasyon mahiyetinde kurulan 

bahçelerde fiilen budama yapılarak, 
4. Ağaçlara verilecek gübre çeşit ve mik

tarları ve gübreleme zamanları, 
5. Sulama usulleri ve zamanı, 
6. Elma haşere ve hastalıklarında kullanı

lan ilâçlar ve mücadele metotları, 
Kurslarının açılmasına devam edilmektedir. 
İki teknik ve kültürel tedbirler sayesinde 

elma üretimimiz yıldan yıla bir artış gösterece
ği kanısındayız. 

Ayrıca elma dâhil, meyva ihracatımızın ar
tırılması ile alâkalı olarak, 

a) İç pazarlar konusunda Haller Kanunu
nun hazırlanması mevzuu, 

b) îç pazar haberleşmesi, diğer maddeler 
meyanmda meyva ve sebze fiyatlarının radyo 
ile ilânı ve bu hususta bir bülten çıkarılması 
mevzuu, 

c) OECD ve Ortak Pazar haberleşmesi, di
ğer maddeler meyanmda meyva ve sebze fiyat
larının radyo ile ilânı ve bu hususta bir bülten 
çıkarılması, 

d) Beş Yıllık Plânda derpiş edilen meyva 
ve sebze ihracatlarında yapılan denemeler ko
nularında Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız 
arasında devamlı bir iş birliği yapılmaktadır. 

Bu arada bu çalışmalarla ilişik olarak mese
lâ Niğde ilinde 1964 senesinde demonstrasyon ve 
tesis çalışmalarımız vardır. Merkezde (İlçe mer
kezinde) 3 köyde 16 dekarlık bir tesis ve 10 de
karlık bir sahada budama ve 2 aded demons-
tratif budama, çalışması yapılmaktadır. Bor'da 
3 köyde, Oamardı'nda iki köyde, Ulukışla'da üç 
köyde, Ortaköy'de 2 köyde ve Aksaray'da da 
bir köy olmak üzere 16 şar dekarlık ve yekûn 
olarak yüz dekarlık tesis çalışması vardır. Mey
va, maliyeti üzerinde tesir edici faktörler ola
rak 1963 senesinde yapılan hizmetler me
yanmda da. Tarım Bakanlığı olarak şun
ları kaydetmek mümkündür. 16 ilde iki 
bin dekar bir toplu meyvalık tesis etmiştir. 
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x (Umumi politika halinde). Geçen seneki toplu 

tesislerin bakımı 8 ilde 1 158 dekarlık bir saha
da yapılmıştır. Meyva bahçesi kurma mevzuun
da demonstrasyonlar 32 ilde 85 533 dekar bir 
sahada çalışma halinde olmuştur. Bu defiyel 
budama demonstrasyonları 57 ilde yapılmıştır. 
Geçen seneki demonstrasyonlarm bakım mev
zuu yine 18 ilde 866 dekar bir sahada yapılmış
tır. 15 kurumda da 60 proje halinde nıeyvacılık 
araştırmaları yapılmaktadır. Yine kurumumuz
da da 1 200 000 aded bir fidan üretimi' sağlan
mıştır. Umumiyetle istihsal dolay isiyle Tarım 
Bakanlığı, elemanın geliştirilmesi mevzuu ile 
tabiatiyle alâkalıdır. Bizim ele aldığımız istih
sal unsurları içinde elma, bilhassa Niğde ve ci
varında ehemmiyet arz eder. Bunu ihraç metaı 
halinde kıymetlendirilecek bir mahsul olarak 
mütalâa etmekteyiz. Umumi çalışmalarımız içe
risinde clmacılığm inkişafı ve istihsalinin artı
rılması mevzuu direkt kendisine ait birtakım 
tedbirler ve ehemmiyet şekli ile Tarım Bakan
lığı tarafından ele alınmaktadır. Zannedi
yorum ki, arkadaşımız Tarım Bakanlığı ola
rak istihsal mevzuundaki tedbirlerimizi, dü
şüncelerimizi bilmiş durumdadır. Şu izaha
tımdan sonra, eğer başkaca ilâve edilecek bir 
şey varsa, tekrar konuşurum, hürmetler ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soy er. 
IttTHÎ SÖVER (Niğde) — (jok muhterem 

arkadaşlarım, çok kıymetli Tarım Bakanımızın 
verdikleri değerli izahatından dolayı kc'ndileni
ne bilhassa teşekkür etmek isterim. 

Filhakika elma üzerinde en metodik çalışan 
bölge Niğde'dir. Ve hakikaten de memleketimizin 
en verimli ve en iyi kaliteli mahsulünü veren 
bölge de yine burasıdır. Halk dlmaeılık üzerinde 
hakikaıten büyük bir hassasiyetle çalı^mak'tadır. 
ve dikkatle her öğretilen şeyi tatlbik etmektedir'. 
Bu itibarla bir sözüm yok. Bakanlık bu mesele
lerde dikkatle çalışmakta, elemanları da bu mev-
zııdaki alâkalılarını temadıi ettirmektedirler. An
cak benim için mühim olan şu: Elma istihsali ve 
elmacılık mevzuu memleketimizde Van'dan (Tar
ha, Trakya hududuna kadar bir umumi heves 
halinde çoğalmaktadır. Hemen her sene gezdiği
miz yerlerde yeni yeni tesis edilmiş elma bahçe
leri görmekteyim. Bundan anlaşılıyor ki, mem'le-
kette büyük mikyasta (»İma istihsaline doğru git
mekteyiz. (îarpte bizim elmamızın, bilhassa Mis-
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ket dediğimiz kokulu Niğde elmasının istihlâki I 
- bunlar daha ziyade .mayhoş dediğimiz ekşi el
malardır - yoktur. Buna göre memleketimizde bu 
elmaların artık, yerli mahsul olarak, halkımız ta
rafından istihlâkinin dışına çıkan bir miktar ha
lini almaktadır. Bunun günün birinde memleket 
içerMnde yığılıp kalacağını ve satılamamasından 
mütevellit büyük zararlara uğrayacağımızı hal
kın da bu hususta çok büyük ümitsizliğe düşece
ğini gereceğimiz zamanlar yakındır. 

Bu itibarla gerek Sayın Tarım Bakanından, 
gerekse Sayın Ticaret Bakanımızdan bu mevzu 
üzerinde alâkalarını rica etmiştim, elma muka
vim bil' meyvadır. Ambalajı kolaydır. İhracı za
rar tevKdetmez. Kolay kolay tebehhürata uğra
madığı için küçülmez, kilo kaybetmediği için vas
fı bozulmaz. Hemen hemen sene sonuna kadar 
muhafazası gayet kolay ve mümkün olan bir mey
vadır. İhracı, meselâ şeftalide olduğu gibi zara
ra mal olmıyan meyvalardandır. Bu itibarla Sa
yın Tarım Bakanımızdan ucuzluğunu temin, ya- ] 
ni Avrupa'ya ucuza satabilmemizin teminine yar
dımlarını rica edeceğim. Meselâ benim yaptığım I 
tetkiklere göre, Hamburg'a teslim, kilosunu bir 
liraya verebilirsek Almanlara elmamızı satmamız 
ve yedirmemiz mümkün olacaktır. Halbuki elma 
gerek mücadele, gerek bakım, gerek budama, di
kim, sulama ve gübreleme gibi işlerden dolayı bu
gün oldukça pahalıya mal olan meyvalarımızaan-
dır. Bu itibarla mümkün olduğu kadar ucuza 
malcdebilmek için bilhassa mücadelenin umumi 
şekilde yapılmasını, şalisi yapıyoruz, şahsi yap
tığımız için de bâzı bahçeler yapıyor, bâzı bah
çe sahipleri küçük tipte bir bahçedir diye bahçe
lerine bakmıyorlar, bu bakımdan da süratle ya
pılan, mücadeleyi birisi yapmayınca müesseriye-
tini kaybediyor. Bu bakımdan mücadelenin umu
mi olarak yapılması hususunda mutlaka istisna
sız olarak yapılmasını veya mücadeleyi yapmı-
yanların bu bahçelerinin aradan kaldırılmasını 
ve bir haşere yuvası olmaktan çıkarılmasını. Bu 
bir. İkincisi; ihracat için meyvanın sta.ndardiza.s-
yonunun halka öğretilmesi ve bunun temini. 
o ncüsü de ambalajlamanın öğretilmesi ve bu
nun temini. 4 ncüsü de İm meyva bilhassa Niğ
de gibi bir vadi içerisinde olan yerlerde yetişti
rildiği için, rüzgârların kuvveti ile çok dökülen 
meyval ardandır, dökülen bu olgun meyvalardan 
zarar edilmemesi için, bugün hayvanlara yediril- I 
inektedir, maalesef. Zarar edilmemesi için elma I 
marmelâtı, elma suvu ve saire gibi istihsal im- I 
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kânlarının hazırlanması hususunda Vekâletin 
Tarım Bakanlığı olarak orada bir meyvacılık ens
titüsü kurarak veya küçük zirâi sanatlar mektebi 
ve tesislerini kurmak suretiyle bunların da zarar 
edilmemesini temin etmeleri hususundaki gayret
lerini istirham ediyorum. 

(Jösterdikleri alâkadan dolayı tekrar kendi-
1 erine teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer'Ln Tarım Bakanlı
ğı ile ilgili sorusu cevaplandırılmıştır. Ticaret 
Bakanı ile ilgili sorusu da, Ticaret Bakanının 
bulunduğu bir birleşimde görüşülecektir. 

3 i. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci ilçesinde yapılan A. P. kapalı salon top
lantısında 27 Mayıs'a ve yeni demokratik reji
me tecavüz eder mahiyette konuşmalar olup ol
madığına dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/773) 

BAŞKAN — Sayın Ari I! Ertunga?.. Yoklar. 
Sayın Arif Ertunga sözlü soruların görüşül

düğü birleşimlerde iki defa bulunmadıkları için 
sözlü soruları düşmüştür. 

3$. — Rize Millet vekili Cevat Yalçın'ın, Do
ğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt ha
muru fabrikasının kurulacağı yerin katî olarak 
tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (G/774) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Yalçın izinli 
bulundukları için soruları gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

3ti. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balını -
in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
öcümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (G/775) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ali İhsan 
Balını buradalar mı? Yoklar. Sayın Tarım Ba
kanı buradalar. Soru sahibi bulunmadığı için, 
sözlü soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi ku
rulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (G/77G) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ülker bura
dalar mi; Yoklar.. Sayın Ülker izinli bulunduk
ları için sözlü soruları gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 
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38. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-

vacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen zirai 
teknik teçhizatın sağlanmasında vâki zorluğun 
giderilmesinde bir tedbir alınıp alınmadığına 
dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in sözlü ce
vabı (6/777) 

BAŞKAN — Sayin Savacı buradasınız, Sa
yın Bakan buradalar, Sayın Ticaret Bakanı yok
lar. Sayın Savacı Sayın Tarım Bakanının izaha
tını dinlemek ister imisiniz? 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu kısmı Sayın Tarım Bakanı 
cevaplandırsın, ileride Sayın Ticaret Bakanı bu
lundukları zaman o kısım da halledilir. 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye ziraatinin teknik teçhizi hususunda 

aşağıdaki sorularımın Tarım ve Ticaret Bakan
ları tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

1. Millî gelirimizin % 47 sini teşkil eden 
zirai faaliyetin prodüktivitesini artıracak Kal
kınma. Plânında derpiş edilen teknik teçhizatın 
sağlanmasında vâki müşkülâtın giderilmesinde 
tedbirler alınmış mıdır? 

2. Bilhassa fiyat ve vergiler bakı'mından ko
laylıklar sağlanmasına taraftar mıdırlar? 

3. Konjonktürün sık sık değişmesinden mü
teessir olmaması için zirai teçhizatın fiyat istik
rarı ve teçhizatın kolaylaştırılması bakımından 
bâzı tedbirlerin alınmasına lüzum görülür mü?. 

Gümüşane Milletvekili 
Sabahattin ISavacı 

BAŞKAN —• Sayın Tarım Bakanı buyurun. 
TARIM BAKANI TURAN ŞAHlN (Muğ

la) — Sayın Sabahattin Savacı'nın, Türkiye zi
raatinin teknik teçhizi hususundaki sorularının 
Tarım Bakanlığı ile ilgili kısımlarını cevaplan
dırıyorum. 

1. Tarımda prodüktiviteyi artıracak teknik 
teçhizat denilince hatıra ziraat alet makilnaları 
ile kimyevi gübre gelmektedir. 

5 yıllık Kalkınma Plânında zirai verimi yük
seltmek makKadiyle bu sahaya ait âlet ve maki-
naların imalâtını organize edecek müesseseler 
arası bir iş programı kurulu teşkilini ön görmüş 
ve bu kurul teşekkül ederek (Makina Kimya, Şe-

10 . 7 . 1964 O : 1 
ker fabrikaları, Zirai Donatım kurulları, Ziraat 
Bankası, Tarım Bakanlığı), çalışmalarına başla
mıştır. 

Bakanlığımız alâkalı dâirelerinin müştereken 
yaptığı çalışmalar sonucu zirai teknik teçhizatın 
kolay ve ucuz temini için alınması gereken ted
birleri iki grup altında tesbit etmiştir. 

I - Çiftçilerimizin traktör, biçer - döğer ve 
diğer alet ve makinaları satmalmada gösterile
cek kolaylıklar bahsinde ve, 

1. a) Bilhassa bu maksatla açılan krediler
de traktör, pulluklar ve diğer ziraat âlet ve ma
kinaları için % 35, 

b) Biçer - döğerler için % 50, 
c) Sulama, gübreleme ve mücadele makina

ları için % 25 peşinat tatbik edilmesine. 

2. Tarım alet ve makinalarmm çiftçiye ucuz 
olarak intikalini temin için firmaların aldığı % 27 
gibi yüksek olan kâr hadlerinin Zirai Dona
tım Kurumunun tatbik ettiği gibi % 20 ye in
dirilmesi için yapılan çalışmalarımızdan müspet 
sonuç alınmıştır. 

3. Traktör alacak çiftçilere tatbik edilen 
arazi limiti tekrar gözden geçirilerek; polikültür 
ziraat tekniği uygulanan bölgelerde 250 dekar 
arazi sahibi Olanlara bunun dışında kalan ve mo-
nokültür ziraat tatbik edilen Orta ve Güney -
Doğu - Anadolu şartlarını haiz bölge .ve mahal
lerde 500 dekar arazi sahibi olanlara, traktör kre
disi verilmesi uygun bulunmuştur. 

4. Biçer - döğer almada kredili satışın de
vam ettirilmesi ve taliplerin çiftçi olduklarının 
teshit edilmesi. 

I I - Zirai teknik teçhizatın sağlanmasında 
kredi bakımından mevcut müşkülâtın giderilmesi 
bahsinde ise; 

1. 200 milyon lira olan, Ziraat Bankası plas
manı 265 milyon liraya çıkarılmıştır, 

2. % 7 nislbetini bulan kredi faiz miktarının 
asgari bir hadde indirilmesi, 

3. Çiftçiye lüzumlu teçhizatı sağlıyaın küçük 
kapasiteli imalâtçıların teşviki için bunların zirai 
krediden faydalanmalarının sağlanması, 

4. Kredi temininde çiftçilerin gösterecekleri 
teminat konusunun başarılı çiftçiye imkân vere
cek şekilde düzenlenmesi, 

5. Bu gibi emtiadan alınacak gümrük ve is
tihsal vergilerinin asgari hadde indirilmesi veya 
tamamen kaldırılması gerekmektedir. 
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I I I - Tarımsal âJİet, makina ve teçhizatın ucu

za maledilmesi üzerinde yapılan çalışmalar do
lar kurunun yüksekliği muvacehesinde tatminkâr 
bir netice sağlıyamamaktadır. 

% 18 olan İstihsal Vergisi % 10 olarak tat-
ıbik edilmesi fiyatların yüksekliği karşısında bdr 
ferahlık temin edecek durumda gözükmüyor. 

Gümrük Vergisinin indirilmesiıiin faydalı ola
cağı da kanısındayız. 

Bakanlık olarak traktörlerin çiftçiye daha 
ucuza verilebilmesi için montajları Zirai Dona
tım Kurumu fabrikalarında yapılmaktadır. 

Diğer taraftan tarımsal prodüktiviteyi artı
racak faktörlerin başında gelen suni gübre, mem
leketin her tarafında ihtiyacı karşılayacak yeter
likte Zirai Donatım Kurumu tarafından temin 
©dilmektedir. Suni gübre fiyatlarının bütün yur
da şâmil olmak üzere tek fiyatla satışa arzı sağ
lanmış ve suni gübre fiyatlarının müstakar tutul
ması kararlaştırılmıştır. 

Kanaatimizce artan zirai gelirle paralel ol-
mıyarak makina ve teçhizat fiyat yükselmeleri
nin de müstakar bir politika ile ayarlanması di
ğer faktörler yanında makinalaşmada en önde ge
len bir teşvik âmili olacaktır. 

Bu cihetin temini için de Ticaret Bakanlığı 
ile olan temaslarımızdan gayret sarf edilmekte
dir. Arkadaşlarıma bir ölçüde malûmat verebil-
dimse memnunum. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Tarım Bakanının 
vermiş olduğu izahata teşekkür ederim. Ancak 
şunu bilhassa müşterek tesbit etmiş oluyoruz ki, 
Türk ziraatinin gerçekten muhtaç olduğu gübre
yi ve teknik teçhizatı bâzı muafiyetler sağlıya-
rak, bâzı kolaylıklar sağlıyarak bu imkânı köylü
ye sağlamak Türk ziraati için kaçınılmaz bir za
rurettir. Bendeniz sualimde bilhassa Beş Yıllık 
Plâna muvazi olarak Türk ziraatinin verimliliği
ni artırmak için alınması lâzımgelen tedbirlerin 
gecikmiş olması sebebiyle bu sualimi bundan bir 
müddet evvel getirmiştim. Plânlı devrenin ikin
ci yılını idrak ediyoruz. Şunu Sayın Tarım Ba
kanı iyi niyetle ortaya koydu ki; tedbirler henüz 
yeni alınmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, iki yıl geçmiş bulunuyor, 
iki yılın sonunda bu tedbirlerin üçüncü yıla tesir 
edeceğini takdir edersiniz. Fakat bütün bunla
ra rağmen Vekil Beyin verdiği izahat, krediler-

10 . 7 . 1964 O : 1 
de peşinata taallûk eden kısma ve Gümrük Ver
gilerinin indirilmesine ve bilhassa alet satmala-
cak kimselerin ziraatin türlü bakımından farklı 
muameleye tabi tutulması kullanılacak bu alet
lerin iktisadi kullanılması bakımından yerinde 
ve isabetlidir. 

Fakat bilhassa şu temennilerimi bu vesile ile 
arz etmek isterim ki, bu alet ve edevatın pahalı
lığına ilâveten zaman zaman şu veya bu vesile ile 
fiyat artırmaları yapılmaktadır. Sayın Vekil Be
ye şunu bilhassa arz etmek isterim ki, istişari ma
hiyette Erzurum'da ziraat mensupları toplantısı 
olmuştu. Bendeniz de tesadüfen orada bulunu
yordum. Bunun başkanı bulunan yine Sayın Ce-
vat Dursunoğlu'nun yeğeni arkadaşım dedi ki, 
«Bu artırmalardan köylüye karşı çok mahcup 
duruma düşüyoruz. Altı ay içinde köylüye sattı
ğımız, köylüyü almaya teşvik ettiğimiz traktörle
re üç defa zam yapıldı. Ve iki ay, üç ay sonra 
önümüze gelen köylüye fiyatın yükseldiğini söy
lediğimiz zaman doğrusu utanıyoruz.» demişlerdi. 

Şimdi arkadaşlarım, altı ay içinde söylediği 
rakam hatırımda kaldığına göre bir Massay Far-
gison traktörünün 6 ay içindeki fiyat artışı şöy
ledir: 28 000 lira, üç ay sonra 33 000 lira, bir 
üç ay daha yani altıncı ayda 42 000 lira. 

Şimdi, bu tarzda bir köylünün, bir çiftçinin 
ziraat aletleri almasını teşvik etmek her halde 
mümkün değildir. 

Sonra gerçekten de bu fiyatları söyliyen zira
at mühendisi gibi bir zatın köylünün karşısında 
mahcup duruma düşmesini de bendeniz tabiî kar
şıladım. Sık sık fiyatların değişmesi plânın ga
yesi ile de kabili telif olmadığı gibi, Türk ekono
misi bakımından da faydalı bir ahval değildir. 

Muhterem Vekil Beyden bilhassa istirham edi
yorum: Bu kabîl sık sık fiyat değişmelerini ön-
liyeeek tedbirleri behemehal almalıdırlar. 

Sonra, tedarik imkânları da kolay değildir ar
kadaşlarım.. Sıraya girmek, uzun zaman bekle
mek, hattâ bu sıraya girerken o aletin lüzumlu 
olduğu zamanda alınmaması sebebiyle de bir zi
rai kaybın da muhtemel olduğunu bu hesaba dere 
etmek lâzımgelir. Lüzumsuz masraflar ilâve edi
lerek fiyatlar yükseltilmektedir. Meselâ hem ban
ka komüsyon almaktadır, hem de tavassut eden 
satıcı komüsyon almaktadır. îki taraf birden 
komüsyon almaz arkadaşlarım. Eğer fiyatları 
indirmek istiyorsak, fiyatları fiks tutmak isti-
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yorsak iki tarafın birden haksız komüsyon alma
sına da meydan vermemek lâzımgelir. Ben, bir 
tanesinin komüsyon almasını yerinde görüyorum. 
Peki, ikincisi de aynı satıştan arkadaşlarım, bir 
tek satıştan banka da komüsyon alıyor. Satıcı 
Şeker Pancarı Kooperatifi o da komüsyon alıyor. 
Yahut bir şahıs, o da komüsyon alıyor. 
Kârından ayrı, kârdan ayrı bir komüsyon alıyor. 
Yani kâr ilâve ediliyor, kârdan ayrı bir komüs
yon almıyor. Banka da tabiî faizini ve masrafı
nı alıyor. Vergiler de tabiî ilâve ediliyor buna, 
ayrıca bir komüsyon alıyor, iki taraflı komüs
yon, şüphesiz fiyatı suni olarak yükseltiyor. Bir 
de bu hususta biraz daha cömert davranmanın 
da lüzumlu olduğuna kaani bulunmaktayım. 
Plasman kifayetsizliği bâzı yerlerde de hissedil
mektedir. Mümkün müdür bu hususta plasmanı 
da biraz daha cömert dağıtalım. Peşin alınmalar, 
peşin olarak ödemeler biraz fazladır, bunu da 
yine mümkünse bir miktar kolaylaştırmak bakı
mından indirilmesinde faide vardır. Sonra bu 
fiyat yükselmelerini sık sık önliyecek başka ted
birler de şüphesiz düşünülebilir. Bendenizin hatı
rıma gelen şayet, plânımız da bizi mecbur ettiği
ne göre ve bu aletlerle Türk ziraatinin verimini 
artıracağına da biz inandığımıza göre, bunu bir 
fonla bu fiyatları müstakar tutacak ve yükselme
leri önliyecek, hiçolmazsa muvakkat bir devreye 
inhisar edecek bir fon tesis etmenin mümkün olup 
olmadığını da Muhterem Vekil Beyden araştır
masını istirham edeceğim. 

Diğer mühim bir husus da; bu ziraat âletle
rinin Türkiye'de yapılması hususunda izahatta 
bulunmadılar. Zannediyorum ki, bu hususta 
epeyce derin incelemeler yapılmış idi. Ve bize 
de vaktiyle bu hususta birer rapor dağıtılmış 
idi. Bu raporda, verilen izahattan bütün arka
daşlarım öğrenmişlerdir ki, bu ziraat âletleri, 
traktörler de dâhil, en kolay yapılan yani 
ıimakina iımıaılâitımım (A) harfi ınuesıabeısinde oltam, 
yani alfalbeınin (A) harfi mesabesinde olan ılık 
başarmağıdır. Ve yaıpııimıasii içim ide, gerek fab
rika halkım'undam, .getfefc 'hamırmadde bakımından 
o kadar müşkülâta Türkiye'de nnıâruz »katomı-
yaeağı yine bu raporda ifade 'edilımektıedir. Ve 
süratle (harekete geçirildiği 'takdirde Türkiye'
nin ihtiyaçlarıma oeıvap verecek bu âletlerin 
çak ıdıaha ucuız fiyata ve çok daha elverişli, kıul-
;lanı;§ilfiı âfetlerin Tünk çiftçisine, Türk ziraati-1 

ne ikıazıaınıdırıılıacıaği] bin raporda ifade ediliyorndu. 
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Şimdi bu, rapora heır 'halde, yazılmak için,. 

okuınımaik içim yapılmıamıştır. (Bir iş için ve 
Ihaşlaınıaıoafc bir iş için yapılmıştı. Bu rapora 
göre hu mıevzıudaj kolay olanak -ele :aılınıabilece-< 
ği göz önünde buıl'mnduıruiaırıak iihtiya,c.raiıiz. olaın 
aletlerin, başta tırakıtör olmıaık üzere .süratle ya-» 
pıılmıasırm, iyilerinim, iyli kalite olanların yapıl-
ımıaısıiaıı, ucuzıa ımaledilmıeısi sebebiyle yapi'lmıasi;-
mın tacilinde zaruret olduğu kanaatini taşırmak-» 
ıtiayııra. 

Arkadaşlaır, ıgüıbre fiyaıtllıarımını her tarafta 
it ek bir fiyatla satnlnnasıi da benim kanaatime 
göre isabetli değildir. Bâzı yerler gübre kuilan-
:masıma bilmemektedirler. Orada hiç olmazsa 
deımosıtnaısıyomı ımaıhiyetinde da'ha ucuız fiyaıtla 
ıgüıbre satımıamm ziııaatimizin gübreye kavuşıma-
ısı bakıırmımdatnı faydalı mülâhaza edieırim.. GKib-
ıreyi kuHaaıınrayıa alışmış, faydasını' müdrik çift-
'çilerimiz için belki bu ehemımiyetlli değildir, 
aımıa laiışmıamış yerlerde Ibıuı işe bu tıatrzda bıa§-< 
lamılmıasımda fayda vardır. 

İkinci bir huısüıs da ; ıgübre fiyatlarınım rnıah-
ısıuıl fiyatlariıylıe birlikte ımiümasip düşünülmesi--
d'iır. Zanıniediyoıruım İki, bugünkü gübre fiyat
ları .mahsul fiyıatlariyiö ımıukayeıse 'edildi ğinde 
yüksek olduğu demhal .dikkati çeker. Birçok 
yerlerde gübre fiyatlarımın killosuınuaı 60 - 70 
kuruşa satıldığı vâkidir. 60 kuruşa gübre 'alıp 
da arkadaşlarım, 70 kuruşta 'hububat saklanmaz. 
Takdir «derisiniz ki, bu fiyatım böyle bir mıufca-
yesedıe fahiş olduğu ırmeydaaııa çıkar. Amıa rma-
ıliyıeit fiyatları bunum daha fazla uiGUizlıatılmıasi'-
ma imkâım vermiyonmuş., Eh, imaıliyet fiıyaıtları-
nı da zorlanmak lâzımıdır., Daha ucuza ımıaıleıtrme-
•nini imfcâniairınîi laraştırmıak llâzum. Sayın genç 
Taırım Bakamından belki mıümkünı olmayan. bu 
hususun dıa mümkün oluır 'hale getirilmesini is-
temek, fazla bir şey olımıasa gerektir... 

BAŞKAN — 'Sayını 'Savacı, bir dakikanız 
var. Lütfen bağlayınız. 

SABAHATTİN 'SAVACI (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayım Başkan, 

Arkadaşiarıım, bir söz vardır : «Alet çıalışıır, 
el övünür.» Buı bakumdan Türk ziraıatinin de 
but aletlerle, verimlini lartıracak aletlerle teçhiz 
zinde çok acele letımeımiz, Türkiye'nin ihtiyaçla-
in, 'Türkiye 'nim tediye 'mmıvazemeısindieki ihraıoat 
imkânılaırııımızıın ziyadeleşmesi gün 'geçtifcçte bizi 
o iısıtikaımıete doğru zorlamıaktıadır. Türkiye 
'ihracatım, ithalâtını sağlayabilmesi için ihraç 
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imkânlarını1 çoğaltmaya ımecburd'Uir. Aksd tıaık- I 
dirde kronlilk hadıe gelmiş, dar boğazlarda tı-
ıkanmuş kalımış olan Türkiye'nin tedibe mraıvıaze-
naıeısi iılânihaye böyle .gidecektir. 

Tünk zıinaıatinin bacımı haıkınıından isıtühsıan 
littii lantırtmıaık v>e maliyetini düşürmek içim bu I 
teçhize muıtiaık ihtiyacı vıandır. Aksu1 tıakdlrde 
yüksek fiyatla ıaz bir istihsalle kaılkıınımıaimi'zı. 
desteklememize .maddeten iımıkâm yoktor. Hür-
ımıeıtıleriımıi iarz ederim. 

'BAŞKAN — Buyıırmn Sıaym Tanım Balkana. 
TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ

la) — Kıymetli ankadaşoım .Sabahattin Saıvaıcı'-
(nm eo İyi niyetlerde dile getirdiği bu mevzula
ra gÖnüıl arzıu edendi iki sözlü sorusunun ve
rildiği tarihte eevıap vermeye imikân olsun. 
Çok uzun zarman sorura yine hepimizin bildiği 
ıgiibi 'sözlü isoTiutlıaiüla karşılıklı meseleleri ihaliede- I 
bilinmek imk'ânısıiizlııklıarındıan dolayı .bugün ko-
nıiışımaık 'f ınsaıtını builtaıu'ş bulu'mımak'tayız. 

'Mulhıterem aıtfkadaışılaınım, Türkiye zirıaatinin 
birim »aıhada âaaımi verimi .elde «itmesinde el
bette ki nıeıkaıniitzıasyonun ve gübrelemenin yeri 
•g/aıyriıkabili inikârdiır, Türkiye zirai politikası, 
plân hedefleri balkımamdan da, Hükümet prog- I 
namları icabı olaıraık da >arıkadaşıımıziinı vuızuıh I 
ile 'dile getirdiği teçhizıaıtlandıırmamiMi şıartlıarı-
mı, gübrelemenin bütün imikânlıarımı yarattırmak 
gayreti içerisindedir. Aneak bir .tekinlik teçhizalt 
mevzuo Tüukiıye'de mıekatnizıaısyon., Tünk zinaıa- I 
tinin ve o ziraıaıtle uğnaşıanı inis,aınilarınf yekûnu I 
ile alâkalı, heır şeyden evvel iıstihdam politdıkau 
«inin yanımda yürümek zorfumdadıa'. 

Ayrıca Türkiye'de ziraatin makinalaşması-
nın ithal şartları içerisinde memleketin döviz 
imkânları ile bağdaştırılması gibi zorluklar var
dır. Ama Sayın Sabahattin Savacı'nm da ifade 
ettiği gibi, Türkiye'de mevcut imkânları, yani 
makinalaşmada zirai makinaları ve teçhizat 
yapmakta neyimiz varsa, endüstri sahası olarak 
bunların hepsini Türkiye'de istenilen teçhizatı 
temin edici yolda çalıştırmalıyız. Ve biz bu an- I 
layış içerisinde Bakanlık olarak evvelâ elimiz
deki Zirai Donatım Teşkilâtının çalışmalarını 
büyük ölçüde bu istikamete çevirmiştir. 

Makina - Kimya Endüstrisinin ve diğer Dev
let sektörünün zirai malzeme yapmak mevzuun- I 
da gayretlerini ithalât değil, yerli yapmanın 
şart olduğu ana fikrinden hareket ederek o 
yola sevk etmeye çalışıyoruz ve üzerinde uğraş- | 
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maktayız. Birtakım mücadele aletlerini fiilen 
tamamen Türkiye'de yapılır durumda olduğunu 
da arkadaşıma samimiyetle ifade etmek isterim. 
Daha ziyade bugün makinalaşmada traktör me
selesi bir ölçüde ithalât meselesi halinde kalmış 
vaziyettedir. Meselâ Adapazarı Zirai Donatım 
Fabrikası, % 28 e kadar yerli malzemeyle imal 
eder duruma gelmiştir. Elbette ki, montaj sa
nayiinde inkişaflı çalışması, diğer firmaların da 
Türkiye'de traktör imalâtını, özel sektör de dâ
hil meselâ özel firması ile Türk traktör firması 
ile Türkiye'de bütünü ile yapacağımız güne ka
dar bu mevzuda bir ithalât meselesi ile karşı-
karşıya kalacağız. Sanayinin her dalında ziraat 
alet ve makinaları için neler yapılmak lâzımge-

liyor ve ne yapılabiliyorsa, bunu yaptırıcı ça
lışmaların içerisindyeiz. Zirai kredi ile, ziraat 
alet ve malzemesinin Türk çiftçisine intikali el-
betteki birinci plânda kullandığımız vasıtadır. 
Ve şükranla kaydetmek lâzımdır : Türkiye'de 
plân hedeflerinin ötesine çıkan makina ve mal
zeme talebi, gübre talebi durumu mevcuttur ve 
hükümetler artık ellerindeki mevcut plân ra
kamlarından öteye memleketin bugün büyük öl
çüde o rakamları aşmış talebini karşılamak du
rumundadırlar. 

Türk çiftçisi mücadelenin ne olduğunu öğ
renmiştir ve büyük bir arzu ile teçhizatlanmak-
tadır. İlâç kullanmaktadır, memlekette bunu 
bulabilmenin gayreti içerisindedir. 

Gübre politikasında da faraza 660 bin ton 
olan 1964 plân hedeflerini ben zannediyorum ki, 
büyük ölçüde aşmış taleplerle karşıkarşıya ka
lırız. 

Sayın Savacı da bilirler ki, bunu karşılama
nın imkânlarını memleketin dış ödeme gücü içe
risinde bulmanın gayreti oldukça güç olmakta
dır. Ama bunun üzerine bütün mesaimizi teksif 
etmişizdir. 

Hususiyle yerli olan gübre kaynaklarını te
min yolunda çalışmalarımız vardır. Bunun öte
sinde, ziraatte kullanılan gübrenin, istenilen 
miktarda kullanılması yolunda geniş bir çalış
manın içerisine de girmiş bulunmaktayız. Ben 
birçok yerlerde faraza dönüm başına seksen 
kilo gübre kullanmakla âzami verimin elde edi
leceği sahalarda, çiftçilerimizin 200 kilo gübre 
kullandıklarını tesbit ettirmişimdir. 
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ettiği bu neticeleri Türk çiftçisine kullandığı 
gübrenin de âzami ekonomi içerisinde kullan
masını öğretmekle zorunlu hale gelmiştir. Ve 
bunun, bu talebin ve bu ihtiyacın hem karşılan
ması imkân dâhilinde bu ölçülerde girecek, hem 
iyi olarak kullanmanın yolunu öğretmek duru
muna gireceğiz. Zirai krediler içinde teçhizat 
mevzuunu yine arkadaşımız işaret etmiştir. Po-
likültür ve monokültür sahalarda ele alman ma-
kinaların kendisine amortize edici bir çalışma 
içinde bulunmasından tabiî bir şey olamaz. Ve 
hepiniz bilirsiniz ki, kendi mmtakalarımızda ve 
kendi köylerimizde bir traktörün çalışması, ran-
table çalışması icabeden bir sahada birkaç trak
törün mevcudoluşu o traktörleri başka istika
metlerde kullandırmış ve aslında memlekette 
bir adedî olarak gözüken traktör miktarı bizim 
istediğimiz randımanlı çalışmanın traktörü ol
maktan uzak hale gelmiştir. Bunu temin yolun
da koyduğumuz ölçüler arkadaşımızın işaret 
ettiği gibidir. Ayrıca traktör tiplerinin de git
tikçe daraltılması, ve memlekette çok. değişik 
tipte traktör bulunması yerine, memleket top
raklarına intibak edebilen, memlekette âzami 
tasarrufla kullanılabilen ve yine yedek parça
sının bol olarak bulunması suretiyle uzun sene
ler kullanılabilen traktör bulundurmanın yol
larını aramış ve o istikamette çalışmış bulun
maktayız. 

Gübre mevzundaki fiyat politikasını yine 
Sayın Savacı arkadaşımız takdir eder, Türki
ye'nin Doğusundan Batısına, Kuzeyinden Güne
yine kadar her bölgesinde gübreye alıştırma, 
gübre kullandırma çalışmasında bulunan Tarım 
Bakanlığı fiyat politikasının tek olmasını, her 
yere gübre gönderebilmc ana prensibinden do
layı yapmak durumundadır. Müşahedelerimiz 
odur k i ; fabrikaların civarında bulunan yerler
den gayrı faraza Kars'a veya Erzurum'a mev
cut ve muayyen, hedefe bağlı gübremizin, mu
ayyen rakamlı gübre miktarımızın götürülmesi 
imkânsızlıkları ile de karşıkarşıya kalınmış ve 
o zaman Devlet eliyle de, faraza en hücra köye 
kadar, Zirai Donatim eli ile de gübre götürme
nin yolunu aramış ve maliyet fiyatları nakliye 
ücretleri ortalaması esas kabul edilerek ve tek 
fiyat sistemi içinde bu çalışma geliştirilmeye 
uğraşılmıştır. Tek fiyatta durum bu. 
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parken, tabiî bu bir gösteri halinde vatandaşın 
alıp da bunu kullanmasında, daha ucuza gübre 
kullanmasında ne lâzım ise yapmak yolundaki 
azmimiz, bizde de Sabahattin Savacı gibi mev
cuttur ve o istikamette bir çalışmanın tarafta
rıyım. Banka kredileriyle teçhizat mevzuunu 
bağdaşıtırırkctı bizat içinde bulunduğum mese
leler olarak kredi imkânlarını daha fazla artır
mak ve bu imkânları halka intikalde teminat 
olarak, banka faizi olarak, tüccarın kâr haddi 
olarak, arkadaşımın burada tadadettiği mesele
leri, imalâtçıya verilecek krediyi ziraatte kul
lanan şahsa verilecek kredi olarak bütün me
selelerini aşağı - yukarı devamlı olarak takibet-
mekteyiz. Ticaret Bakanlığı ile, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ile, Ziraat Bankası ile. Bütün 
burada dile getirilmiş olan meselelerde memle
ketin şartları, Ziraat Bankasının imkânları, 
şartları, bu düzen içerisinde ayarlanmak duru
muna gelmiştir, işte Zirai Donatım Kurumu 
yüzde 20 kâr haddi içerisinde diğerlerini de 
buna indirici çalışması bu kabil bir örnek ha-
reekttir. Orta vadeli krediler halinde ve uzun 
vadeli krediler halinde zirai sektörde kullanıl
ması icabeden kredinin de üzerinde ısrarla dur
maktayız. Meselâ 5 senelik bir orta vadeli kre
di ile intikal ettirilen ınakina ve teçhizatın zi
raatte 7 seneye çıkarılmasına kaaniiz ve o isti
kamette temaslarımız vardır. Yine aynı şekilde 
faiz hadlerinin de bu ölçüde daha ucuza doğru 
indirilmesine çalışmaktayız. Ve ümidediyorum 
ki, önümüzde her geçen ziraat sahasında yapı
lan çalışmaların birim sahada daha fazla veri
mi (ilde etmeye bizi götürecektir. Ayrıca arka
daşımızın da yine izah ettiği ve belirttiği gibi 
biz daha uzun seneler dış ödeme açığımızı ziraat 
sahasından elde edeceğimiz mahsulle ve onun 
getircecği gelire bağlamak durumunda olan bir 
memleketiz. Bu bakımdan zirai mahsullerimizin. 
Politikası istihsalde kullanılacak vasıtasından 
da en son noktasına, standardizasyonuna, nak
liyatına, ihraç imkânlarında kullanılacağı her 
türlü şartlara bağlı olarak Türk tediye açığını, 
Hükümetin, Devletin tediye açığını ve dış öde
me gücünü artırıcı yola sevk edilmek üzere ve 
dış ödeme gücünü artırıcı yola sevk edilmek 
üzere gayretler gösterilmektedir. 

Zannediyorum, aynı ölçüler içinde ve düşün
celere sahibolarak bir konuşma yaptık. Kıymet-

— 72 — 
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li mütalâaları not olarak bende mevcuttur. Ça- | 
lışmalarımız aynı istikamettedir. Bunlar de
vam edecek ve Saym Savacı arkadaşımızın is
tediği daha ucuz makinalaşma, daha ucuz güb- I 
re ve daha fazla istihsal ve daha fazla döviz te- I 
mini meselesi inşallah halledilecektir. Hürmet 
ler ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Savacı, buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Vekil Beyefendinin vermiş olduğu I 
geniş izahata tekrar teşekkür ederim. Bilhassa 
müphem kalan, tereddüdettiğim hususlara da I 
ayrıca cevap lütfettiği için, şahsan çok arzu et
tiğim noktaların da burada sammiiyetle dile ge- I 
tirilmiş olması beni memnun etmiştir. I 

Memleketin hiçbir meselesi yoktur ki, mil- I 
lete ve memlekete faydalı olsun, onda iktidar I 
ve muhalefet olarak birleşmiyelim. Bizim için I 
aslolan; memleket gerçeklerini müştereken tes- I 
bit etmektir. Tesbit etmiş olduğumuz her nok- | 
tada halkımıza ve memleketimize faydalı ise I 
onda, muhalefete mensubolalım, iktidara men- I 
subolalım müşterek olacağımızdan hiç şüphe et- I 
memek lâzım gelir. Türk millî gelirinin en mü
him kısmını teşkil eden ve Türkiye'nin kalkın- I 
masının en büyük desteği olan Türk ziraatinin I 
meselelerini Türkiye Cumhuriyetinin Tarım Ba- I 
kanı samimiyetle Meclis kürsüsüne getirir ve I 
muhalefet milletvekilleri de talebetmiş ol- I 
duğu arzu etmiş olduğu tıususları sorar ev I 
memleketin faydasına ve milletin faydası- I 
na olduğu noktalarda iştirak halinde ol-- I 
duğunu da (bu kere bir misal olarak huzu- I 
runuzda ortaya koymuş bulunduk. Muhterem I 
Vekil Beyefendinin vermiş olduğu gübre ihtiya- I 
cınm bütün memleket bakımından karşılanmış 
olmasını şahsan isabetli karşıladım. Ben, gübre I 
ihtiyacının tekmil memleket bakımından kar- I 
şılanmadığma kaani bulunmakta idim. Teşek- I 
kür ederim. Demekki, Türkiye'de gübre ihti- | 
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yacı bir taraftan artmakta iken, istihsal de o 
nisbette artmaktadır veya ithal edilerek bu ih
tiyaç karşılanmaktadır. 

Gübrenin ekonomik kullanılması hususunda
ki tedbirlerine aynen iştirak ederim. Filhakika 
göstermelik olarak ne alet kullanılmasına, ne 
de gübre kullanılmasına taraftar değilim. Bu 
hususta alınmış olan tedbirlerin isabetli oldu
ğuna kaani bulunmaktayım. 

Traktörlerin çeşitli olması derdini benimse
miş olmasını ve bunun, bu benimsemenin halle 
bir adım olacağına da yine kaani bulunmakta
yım. Filhakika Türkiye'de bu aletler çok çeşit
lidir. Bu çeşitli olmaktan dolayı çok ekonomik 
zararlara, zirai ekonomi bakımından zararlara 
mâruz kalınmaktadır. Bu husustaki bir standar-
dizasyona ve divizasyona gidilmiş olması çok 
isabetli olur. 

Müddetlerin, zirai kredilerdeki müddetlerin 
az olmasına, müddetlerin hiç olmazsa 7 seneye 
çıkarılmasına taraftar olması Saym Vekil Bey 
bakımından bendenizi memnun etmiştir. Esasen 
onu da ifade etmemiştim. Bir kere onu da arz 
ediyorum. Müddetler iki senedir. 18 ay zanne
diyorum. iki sene. Bu iki yılda alman traktör 
bedellerinin ödenmesi mümkün olmamaktadır. 
Takdir edersiniz ki, 50 bin lira, 60 bin lirayı 
hattâ daha fazla ekipman ile, yani pulluğu ile 
beraber bir çiftçinin, orta halli bir çiftçinin 
60 - 70 bin lirayı iki senede kolayca Ödemesi 
mümkün değildir. Bu imkânsızlığı Vekil Beyin 
de takdir etmiş olması bu meselenin de yakında 
halledileceğine bir işaret saymaktayım. Vekil 
Beye teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar; vakit gecik
miş bulunduğundan Millet Meclisi Birleşimini 
13 Temmuz 1964 Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

>m< ...... 
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A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
II 

SORULAR, GENS0RUL4R VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

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

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

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

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

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

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ

hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

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

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

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

11. — 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) 

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

13. — 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) 

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



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

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

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

18. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tan-
dideden tedbirlerin müstenidatmın ne olduğu
na dair içişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

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

20. — 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) 

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

22. — 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) 

23. — 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) 

24. — 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) 

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

26. — 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) 

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

28. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çai'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) 

29. — 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) 

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

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

32. — 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) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ikrahı husus-



larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tanm bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

34. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci ilçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayıs'a ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair içişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

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

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

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

38. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'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) 

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

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

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

42. — Antalya Milletvekili ihsan 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) 

3 — 
! 43. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak

kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
| Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu-
1 ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun 
1 sair işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü so-
| rusu (6/783) 
! 44. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'm, 
s ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev-
I lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 

sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 

| 45. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

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

47. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve istanbul - Ağrı 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru-

i su (6/787) 
48. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 

ı 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) 

49. — Samsun Milletvekili Ilyas 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) 

50. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791) 

51. — 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) 

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

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

54. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıç
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/795) 

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

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

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyumu
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

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

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

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

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

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

62. — 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 Uzun-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması 
ve tüketimi konularındaki çalışmaların ne 
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair Ti
caret ve Bayındırlık bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/804) 

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

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

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

67. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

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

69. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so-
rusu (6/810) 



70. — 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) 

71. — 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) 

72. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

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

74. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

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

77. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
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) 

78. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare-

5 — 
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

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

80. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
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) 

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

82. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
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) 

83. — 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) 

84. — 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) 

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

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



87. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
ayılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

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

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

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

91. — 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) 

92. — 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) 

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

94. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman, ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın kime aidolduğuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/835) 

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

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

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

98. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bitlis 
Kapalı Spor Salonunun programdan çıkarılma
sı sebebine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/839) 

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

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

101. — 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 tskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

102. — 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) 

103. — 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) 

104. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, 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, îmar ve iskân ve Sa
nayi bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

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

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

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

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

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

110. — 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) 

111. — 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) 

112. — 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) 

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

114. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

7 — 
115. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 

j 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) 

I 116. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

I 117. — Niğde Milletvekili Hasan Aksay'm, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 

i (6/858) 

! 118. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 

; dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
; (6/859) 
1 119. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 

Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 

I hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/860) 

ı 120. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'm, 
, Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romahlar-
I dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu

ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

I 121. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'm, 
j Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
j bağlıyacak yolun inşasına önem verememesi se-
• bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
i bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

| 122. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'm, 
i Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 

köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleş
mesine rağmen, görevler'ne başlatmıyan vali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Baka-

j nmdan sözlü sorusu (6/863) 

! 123. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurularına yapılan tâyinlere 

, dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 



124. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

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

126. — 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) 

127. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait, 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

128. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lunun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Tarım bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

129. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

130. — İzmir 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 Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

131. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, izmir'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 Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

132. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 
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133. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
içişleri ve Bayındırlık bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

134. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıs'tan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 

i (6/875) 

| 135. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
j kan'm, Midyat Kaymakamının, kanuni forma-
| litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
I tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
1 içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 

! 136. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/877) 

! 137. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

t 

138. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Ibnülemin Mahmut Kemal Inal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve içişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

139. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Raybank'ta vukubulan suiistimaller
den ne zaman haberdar olunduğuna ve zama
nında gerekli müdahalede bulunup bulunulma
dığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/880) 

140. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 



141. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan KaJleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

142. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

143. — Erzurum Milletvekilli Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki Çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

144. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine da
ir, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/885) 

145. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Toprak Tevzi Komisyonları ide Kadastro He
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair îmar ve İskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

146. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

147. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yenlerinin değiştirilmesini, 
merkeze alınmasını ve emekliye sevkedilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

148. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'-
nin, yurda, Gümrük vergileri ödenmeden, soku
lan otomobillerden, yalnız Gümrük Vergisi alın
ması yolunda bir mevzuat değişikliği yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/889) 
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i HI 
! ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
j RILAN İŞLER 
I 1. — 2 1 . 6 .1961 tarihli ve 309 sayılı Kanun-
| da bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun ta-
1 sarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez

keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
j hakkında Millet Meclisi 2 Numaralı Vergi Re-
| form Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/633, 
i O. Senatosu 1/462) (S. Sayısı: 636 ya 1 nci ek) 
I [Dağıtmatarihi: 8.7.1964] 
i X 2. — Özel öğretim kurumları kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 

I müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet-
! vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
I hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
| açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven

likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 

I teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarm-
I 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 . 19641 

I X 3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

4. — Siyasi partiler kanunu tasansı ile Ada
li na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San-
j 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 

I VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCtjGÖRÜŞMESt YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 



Dönem 
Toplantı 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 636 ya | nci ek 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılma
sına dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
2 Numaralı Vergi Reform Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/633; 

C. Senatosu 1/462) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.7. 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3817 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 5 . 5 . 1964 gün ve 7934 - 44270 sayılı yazınıza karşılıktır : 
21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bazı değişik

likler yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1964 tarilıli 81 nci Birleşiminde değişerek kabul edilmiş, dosya 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 

Değişen madde : 
Madde : 

Açık oy neticesi: 
Kabul : 

2 Ret : 
Çekinse)' : 
Boş 

(109) 
76 
31 
1 
1 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 7.7. 1964 
Esas No. 1/633 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1964 tarihli ve 81 nci Birleşiminde değiştirile
rek kabul edilen, «21 . 6 . 1961 tarihli ye 309 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle "Komisyonumuzda müzakere edildi : 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun madde 2 de yaptığı değişikliği benimsemiş ve aynen 
kabul etmiştir. 



— 2 — 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üz,ere Yüksek 

Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı Başkanvekili 
Çanakkale Sakarya 
3. İnan N. Bayar 

Konya 
K. Ataman 

Sivas 
R. Günay 

Siirt 
H. özgen 

Bursa 
A. Türkel 

Sözcü 
Konya 

R. Özal 

Ordu 
î. Ağaoğlu 

Adana 
Y. Aktimur 

Erzurum 
G. Karaca 

Kastamonu 
/. H. Yilanlıoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayı
lı Kanuna bâzı fıkralar eklenme
si ve bu kanunda bâzı değişik
likler yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mart 1964 talibinde yürürlü
ğe girer. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

2.6. 1961 tarihli ve 309 sayı
lı Kanuna bâzı fıkralar eklenme
si ve bu kanunda bâzı değişik
likler yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mart 1965 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayı
lı Kanuna bâzı fıkralar eklenme
si ve bu kanunda bâzı değişik
likler yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. 
tir. 

— Kesinlleşmiş-

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosunun metni aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
tir. 

Kesinleşmiş-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 636 ya 1 >nci eik ) 




