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Sayfa 
245 

245:243 

246 

4. — Başkanlık Divanının Genel ku
rula sunuşları 246 

1. — Adana Milletvekili Kasını OU't-
lek'in NATO Parlömanterleri Genel Ku
rul çalışmaları hakkında demeci 246:248 

2. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nuu, memleketimizde imal edilebil
dikleri halde seıvet transferi ve bedelsiz 
ithalât yollariylc ve gayrinıeşru yollarla 
yurda giren malların ve çeşitli yerlerde 
açılmış bulunan Amerikan pazarlarının 
yurt ekonomisine yaptığı kötü etkilere 
dair demeci 248:249 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahirnoğlu'nun, iktidarın ticaret odala
rı seçimlerinde yaptığı baskıya ve bir 
Amerika'lı çavuşun sarkıntılık yapması 
olayının mecrasından saptırılarak vatan
daşları baskı altında tutmağa sebebolma-
ması gerektiğine dair demeci ve Devlet 

Sayfa 
Bakanı Refet Sezgin ile Ticaret Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğkı'nun cevabı 249:253 

4. — Sayın Cumhurbaşkanının Tu
nus'a yapacakları ziyaret sırasında Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim'in kendi
lerine refakat etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/503) 253: 

254 
5. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öv'üıı, Amerika Birleşik Devletleri ile 
yapılan ikili anlaşmalardan Meclisin ona
yından geçmemiş anlaşma bulunup bu
lunmadığına ve Türkiye'de kaç NATO 
üssü olduğuna dair Başbaikandan sözlü 
sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(6/80) 

6. — Kars Milletvekili Sevinç Düşün-
sel'in, Kars iline yıllık olarak tahsis edi
len 4 500 ton kok kömürünün Kars'a gön
derilerek, halka tevzi edilip edilmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (6/148) 

7. — Manisa Milletvekili Muammer Di-
rik'in, İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene 

254 

254 
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Sayfa 
evvel, ycdiyüz yataklı olarak inşa edilen 
Jinekoloji ve çocuk hastalıkları hastane
sinin hizmete açılmasına kimlerin mâni 
olduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu ile, genel ahlâ
ka aykırı olan resimleri basan ve yayan 
gazete ve mecmuaların kontrolünün ne 
şekilde ve kimler tarafından yapıldığına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(6/160), (6/162) 254 

8. —• Samsun Milletvekili Baıhattin 
Uzunoğlu'uun, hariçte daha iyi tutulan: 
Çarşamba Fasulyesinin ihracına zorluk çı-
karılmasınım Anayasanın tarım ürünleri
nin ve tarımla uğraşanların emeğinin de
ğerlendirilmesi hakkındaki 52 nci madde
si hükmüne aykırı olup olmadığına dair 
Ticaret 'Bakanından, sözlü sorusunun ge
lecek birleşime bırakılması hakkında 
önergesi (6/81) 254 

5. — Sorular ve cevaplar 255 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 255 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, geçen yıllarda liselerden mezun 
•olup da üniversite ve yüksek okullara 

gire m iyeni erin duramları nazara alınarak 
ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'-
in sözlü cevabı (6/86) 255:260 

2. — istanbul Milletvekilli 'Osman öızer'-
in, .Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle 
geçen Halic'in insan sağlığını töhdideden 
durumuna son verilmesi için ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık Bakamımdan söz
lü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(6/161) 260 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Oelilk-
baş'm, fakülte ve yüksek olkullann yö
net meli'k ve müfredat programlarımda 
tadilât yapmak suretiyle lise mezunlarının 
serbestçe ve diledikleri yüksek öğrenim 
'kurumlarına devam im'kânlarının sağlanıp 
sağlanmıyacağma dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan. Denıgiz'in sözlü ce
vabı ('6/87) 260:264 

Sayfa 
4. — Bolu 'Milletve'kili Ahmet Çak-

mıaik'm, üniversitelerimizin Ibütün fakülte
lerinde ve yüksek okullarda, normal öğ
renim sürelerini ıdoldurldırkları halde, me
zun olamamış kaç öğrenci bulunduğuna 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz'in sözlü cevabı (6/90) 264:269 

5. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Şe
ner'in, Süt Kurumu Umum Müdürlüğü
nün, bu tarihe 'kadar, ne miktar sütü işli-
yerek kıymetlendirmiş okluğuna dair 'Ta
rım Balkanından sözlü sorusu (6/107) 269 

6. — .Edirne Milletvekili Türkân Seç-
'kin'in, Edirne bölgesi pancar müstahsili
mi pancar paralarının ne zaman ödeneceği
ne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/108)' 269 

7. — Adıyaman Milletvekili Süleyman. 
Arif Emre'uln, A'dıyamam Tekstil l^abri-
ıkasının montaj işinin iham.gi safhada ol
duğuna dair 'Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu 06/1.17) 269:270 

8. — Tunceli •Milletvekili Hasan Ünlü'-
nün, harice gönderilecek işçiler için iş 
ve îş'çi Bulma Kurumu şubelerine verile
cek 'kontenjan miktarının tesıbitinde coğ
rafi durum ile az gelişmiş 'bölgeler duru-
mumun nazara alınıp alınmadığına dair 
Oalışma Bakanından sözlü sorusu (6/1.10) 270 

9. — Kırşehir Milletvekili Memdulı 
Erdemir'in, Dördüncü Koalisyon zama
nında b'âzı milletvekili erinin türlü -cılka r 
sağladıkları, 'karşılıksız 'krediler ekle et
tikleri hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbalkamdan sözlü soru
su (6/120) 

10. — Manisa Milletvekili :Saımi Binici-
oğlu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi 
dostluk m ün as ebet! eri nin ku rıılm a ı n ası 
sebeplerine dair 'Başbakan ve Dışişleri 'Ba
kanından sözlü sorusu (6/121) 

Tl. — Sinop Milletvekilli Hilmi İşp;ü-
zar'ın, Birleşmiş Milletler Siyasi Komis
yonunda Kıbrıs halkkında'ki, 'aleyhimize 
tecelli eden karara müessir olan başlıca 
(hususların neler olduğuna dair Barbakan
dan sözlü sorusu (6/1*22) 

>70 

270 

270 

— 242 — 



M. Meclisi B : 12 30 . 11 . 1966 O : 1 

12. — Aydın Milletvekili Nahit Men
teşemin, Menderes havzasının nehir taş
kınlarından korunması irin ne 'gibi ted
ibi rl e düşünüldüğüne dair Enerji 've Ta
biî Kaymaklar Balkanından sözlü sorusu 
(6/1.23) 270 

13. — 'Sivas Milletvekili Gıyasettin 
Duman'ın, 'Sivas il ve ille eleri dâhilimde, 
1965 malî yılı içinde kaç ıaded köprü ya
pıldığına ve 1966 yı'lınlda kaç 'köprü daha 
yapılacağına dair Bayındırlık 'Bakamından 
sözlü sorusu (6/124) 270 

14. — Sivas Milletvekili {^riyasettin 
Duman'ın, 'Sivas illinin turizmi bÖl'geleri1 

içerisine -alınmış, olup »olmadığıma dair 
Turizm ve Tanıtma Balkanından sözlü so
rusu (6/125) 270:271 

15. — Sivas Milletvekili (riyasettin 
Duman'ın, Sivas ili im erk ez ve ilçe {köyle
rine, 1966 (Bütçe yılı içinde, kaç, »okul ya
pılacağına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (-6/126) 271 

16. — Sivas Milletvekili 'Gıyasettin 
Duman'ın, Sivas'ın merkez ve kazaları ma 
bağlı (köylerine 1965 yılında 'kaç Km. köy 
yolu yapıldığına ve 1966 yılında da.ha ne 
kadar köy yolu yapılacağına dair Köy İş
leri Babanından (sözlü sorusu '('6/127) 271 

17. — Kütahya Milletvekili Kemal Ka-
car'ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit 
kömür sabası içinde bir termilk santrali 
kurulnıaıs] hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/128) 271 

18. — Niğde Milletvekili Ruihi Kö
ye r'in, Niğde öğretmen Okulu binasının 
inşasına, senesi içinde başlatılmaması 'se
bebine dair Bayındırlık ve Millî Eğitim 
halkalılarından sorusu ve Bayındırlık Ba
banı t, Eteni Erdinç'in sözl'ü cevabı 
(6/129) 271:272 

19. — Niğde Milletvekili Ruhi 'Soyer'-
in, Aksaray ilçesinden geçen su kanalının 
iki taralına inşa edilecek sedlerin senesi 
içinde yapılmıiş olması sebebine Idair Ener
ji ve Ta»biî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu ('6/130) 272 

20. — Niğde Milletvekili Ruhi ıSoyer'-
im, Niğde'nin Aksaray ilçesine inşa edile-

Sayfa 
ceği kararlaştırılan Tekel 'binasının senesi 
içinde yapılmamış olması sebebine dair 
Gümrük ive Te'kel Bakanından »sözlü soru-
su (6/131) 272 

21. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er
in, Niğde şehri içinden geçmekte 'bulunan 
Tabakhane deresinin ıslabı işinin, senesi 
içerisinde yapılmaması sebebine dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
•sorusu (6/132) 272 

22. — 'Bursa Milletvekili Sadrettin 
Oamga'nın, bedelsiz ithalât, ıservet ve ımu-
hacir transferleri yollarından istifade olu
narak ve hattâ kaçak olarak yurda soku
lan sanayi 'mamullerinin «Amerikan pan 
zarları» denilen yerlerde satılmasının ya
saklanmış »olup 'olmadığına dair sorusu ve 
Ticaret Bakanı ıSadılk 'Tekin Müftüoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/133) 272:275 

23. — Sivas Milletvekili Kâzım Kan--
gal'm, Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 
senesi içinde, tohumluk ve yiyecek buğday 
verilip verilımiyeceğime dair Tarım ve Ma
liye bakanlarından sözlü Sorusunu geri 
aldığına dair önergesi (6/142) 275 

24. — Bursa Milletvekili (Sadrettin 
Oan'ga'nm, Bursa'nın 'G-emilk ilçesinin iFev-
ziye köyünün, heyelan yüzünden ıbiı* 'baş
ka yere naklinin düşünülüp düşünülme
diğine dair 'Sorusu ve İmar ve iskân Ba-
kamı Haldun Menteşeoğlu'num »sözlü ce
vabı (6/134) 275:277 

25. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa -
Balıkesir yol 'güzergâhınım, bugünkü tra-
•fik düzenine uygun bir »şekilde değiş'tiril-
mesinin düşünülüp düşünülmediğine ıdair 
sorusu ve Bayındırlık Bakamı Etem Er--
dinç'in sözlü cevabı (6/135) 277:278 

26. — Bursa Milletvekili 'Sadrettin 
Oanga'nım, Yugoslavya'da emlâki bulunan 
vatandaşlarımızın işbu emlâkinin bedelle
rinin ödenmesi hususunda, bugüne kadar 
ne gibi muamelelerin cereyan 'etmiş oldu
ğuna dair Dışişleri Bakamından sözlü so
rusu (6/136) 278 

27. — Niğde Milletvekili Ruhi 'Soyer'-
in, Niğde'nin Çanı ardı ilçesi 'hududu dâhi-
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Sayfa 
1indelki Ueemiş suyu üzerinde inşası ka
rarlaştırılan 6 köprünün senesi içerisinde 
yapıi'mamış olması sebebine dair 'Jlayım-' 
dirilik Bakanından ısiözlü sorusu ('6/137) 278 

28. — Tekirdağ Milletvekili Kenı.al Ne-
bioğlu'uun, muiden oealkl arımda, iş güven
liği ile ilgili mevzuat ihükümi erinin laymen 
uygulanıp uygu'lammadığına dair (Çalışına 
Bakamından sözlü sorusu (6/13'8) 278 

29. — İzmir Milletvekili ıŞinasi Oısma'-
nın, 'Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya 
onarılan spor tesislerinin projelerinde 
yapılan ve büyük paraların ödenmesine 
sebebolan hesap ıbataıları olup 'olmadığına 
•dair Devlet Bakanındaın sözlü sorusu 
(6/139) 278 

30. — Uyak Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'nun, Uşak'ta Türkiye Emi Tık Kredi 
Bankası, tarafından yaptırılan 105 evin 
şahıslara, kurum veya bankalara satış veya 
devri hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân, Ulaştırma, Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (0/140) 278 

31. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'
ın, Sivas'ın Kangal ilçesinde bir sağlık evi 
yapılmasına 1966 plân uygulamasında yer 
verilip verilmediğine dair sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Sonum-
oğlu'mm sözlü cevabı (6/141) 278:280 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Aydm'ın Germencik ilçesinin Ila-
bibler köyünde her hangi bir vatandaşa 
muhtar tarafından meydan, dayağı atıldı
ğının doğru olup olmadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/142) 280 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Ege pamuk ekicisinin Ziraat Ban
kasından ve kredi kooperatiflerinden kre
di karşılığımda aldığı borçlarının, gelecek 
mahsul sonuna kadar ertelenmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/144) 280 

34. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve su
lama işleri için yapılması düşünülen Kara-
kurt barajı tasarısının ne safhada olduğu
na dair Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/146) 280 

35. — Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin'in, Kastamonu İJ ve ilçe yollarının, 
kar mücadelesi yapılarak, trafiğe açık tu
tulması hususunun düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/147) 

36. — Konya Milletvekili İsmet K'apı-
sız'm, Yozgat'ta bir bira fabrikası kurul
ması konusunun hangi tarihte ele alındığı
na dair Gümrük ve Tekel. Bakanından söz
lü sorusu (6/149) 

37. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nın, hakiki orman sahaları ile tarım ara
zilerinin birbirinden ayrılması toprakları
mızın kendi kabiliyetlerine göre kullanılma
sı konusunda ne gibi tedbirler alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/150) 

38. — Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürer'in, yılbaşı dolayısiylc Avrupa'nın 
muhtelif yerlerinden izinli olarak gelen 
işçilerimizin gümrükte alıkonulan çeşitli 
eşyalarının iadesi konusunda bir imkân 
düşünülüp düşünülmediğine dair, Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/151) 

39. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, her türlü ambalajı açılmamış kaçak 
eşya ve hattı gıda, maddeleri satan «Ame
rikan Pazarlarından» ve bunların kanunları 
ihlâl ettiklerinden haberdar olunup .olun
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/152) 

40. — Çorum Milletvekili Hasan Eâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan 
Sosyal Sigortalar Dispanseri binasının, bi
rinci katının dispanseri, diğer İcatların işha-
nı olacağının doğru olup olmadığına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (0/153) 

41. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum - Osmancık arasında
ki yol güzargâhında Kırkdilim denilen kıs
mın teknik standartlara uygun olup olma
dığına dair Bayındırlık, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/154) 

42. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un Tekman kazasında 
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Sayfa 

bulunan Hamzan ve Meman kaplıcalarının 
turistik ehemmiyetinin tesbit edilmiş olup 
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma ile İmar 
ve İskân bakanlarından sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Mentcşeoğlu'nun söz
lü cevabı (6/155) 281:282 
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Sayft» 
43. — Erzurum Milletvekili Nihat Di

ler'in, Erzurum'un kaza ve köylerinde, 
1959 senesinde vukubulan zelzeleden evleri 
zarar gören vatandaşlara yardım faslından 
bir ödenek ayrılıp ayrılmadığına dair sorusu 
ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Mentc
şeoğlu'nun sözlü cevabı (6/156) 282:285 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çoğunluk olmadığından ve bir saat sonra, da 
bu 1 ıraması mü midin 'gönil'mediğıimden, 

30 Kasını 1966 Çarşamba günü saat 15 t e 
toplaınlnnaik üzere saat 15,05 te birleşime son 
verildi-

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Sivas 

ismail Arar Kâzım Kangal 
Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 

1. — 1967 yılı bütçe kanunu tasarısı. 
(1/277) (Bütçe Karma Komisyonuna.) 

2. — Ankara Üniversitesi 1967 yıtı bütçe 
kanunu tasarısı. (1/278) (Bütçe Karına Komis
yonuna) 

o. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçe kanunu tasarısı. (1/279) (Bütçe 
Karma Konnisyonuna) 

4. — Devlet Hava, Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe kanunu tasarı
sı. (1/280) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. --- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçe kanunu taısansı. (1/281) '(Bütçe Kar
ma Komisyonuma) 

6. -•- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı bütçe kanunu tasarısı. (1/282) 
('Bütçe Karma Komisyonuna) 

7. — Ege Üniversitesi 1967 yılı bütçe kanu
nu tasarısı. (1/283) (Bütçe Karma Komisyonu
na) 

8. — Hudut ve Sanıller Sağlık Müdürlüğü 
1967 yılı bütçe kanunu taısansı. (1/284) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

9. — istanbul Üniversitesi lfl'67 yılı bütçe 
kanunu tasarısı. (1/285) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 
yılı bütçe kamunu tasarısı, •(ü/28.6) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçe kanunu tasarısı.. (1/287) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

12. — Orman Genel MMürlüğü 1907 yılı 
bütçe kanunu tasarısı. (1/288) (Bütçe Karıma 
Komisyonuna) 
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13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
(bütçe 'kamımı tasarlısı. ('1/289) (Bütçe Karıma 
Komisyonuna) 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
(bütçe 'kanunu tasarısı. (1/290) (Bütçe Kanma 
Komisyonuna) 

15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
hütçe kanunu tasarısı. >( 1/291) (Bütçe Karma 
Koımiisy onuna) 

TEKLİFLER 

16. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
'6564 sayılı' Emniyet Umum Müdürlüğü kadro
suna dâhil memurlara fiazla mesai ücreti veril
mesi hakkımdaki kanunun (birinci maddesinlin 

'değiştirilmesi 'hakkımda 'kanun teklifi. (2/374) 
(İçişleri ve Plân komisyonlarıma) 

17. — Millet Meclisi İdare Âmlirlerimin, 1966 
yılı Bütçe Kanununa Ibağ'h (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi. (2/375) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

RAPOR 
18. —- Umumi hayata ımües'sir âfetler Idola-

yısiyle alınacak tedbirlerle yapıDaeak yardim -
İlana daıir 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun 'bâzı maddelerinin değiştiril m esi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 'ka
mın tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 6 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon rapora. (1/231) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 159) | Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

»>-•« 

BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan/ekili Ahmet Bilgin. 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

'BAŞKAN — Sayım 'arkadaşlar, Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Lütfen ıbeyaz düğmelere 'basınız. 

Yoklamaya katılmıyan arkadaşlar- lütfen 
acele etsinler. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gö-

rüşmıelere başlıyoruz efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in 
NATO Parlömanterleri Genel Kurul çalışmaları 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, NATO 
Konseyi hakkında Meclise bilgi vermek üze
re buyurun, lütfen (beş .dakikayı geçmesin efen
dim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka
daşlarım, NATO Pa/rlömanterleri Teşkilâtı Ge

nel Kurul toplantısı hakkında bilgi vermek 
için huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu toplantıya 
NATO Teşkilâtının bellilbaşlı simaları ve dün
yada, Avrupa'da görevli bir çok şahsiyetler 
katıldılar. Alman Savunma Bakanı bir konuş
ma yaptı, NATO Genel ıSekreteri bir konuşma 
yaptı. NATO Kuvvetleri Başkumandanı orada 
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idi, Avrupa Konseyi Başkanı, Portekiz Millet 
Meclisi (Başkanı, Fransız Senatosu Başkanı 
orada idiler. Konuşulan meselelerin en önemli
lerinden birisi, ıbir süredir üzerinde durulan 
Fransa'nın NATO entegre kuvvetlerinden çe
kilmesi 'konusu oldu. NATO'nun .özelliklerin
den birisi, kepiniz iyi bilirsiniz, sulh zamanın
da kuvvetlerin entegre bir kumanda altında 
hazırlanması, plânlanmasıdır. Fransa ıbu enteg
re kumandadan çekildiğini daha ilkbaharda 
ilân etmişti ve NATO kuvvetlerinin de toprak
larından çekilmesini istem-işıti. Bunun akisleri 
ve neticeler ,1ıâlâ devam etmektedir. Bu çe
kilme neticesi Fransız havalarından bile NATO 
'Kuvvetlerinin geçmesi izne tâbi idi. Böylece 
NATO askerî bakımdan ikiye ayrılmış 'oluyor. 
Büyük kuvvet de kuzeydedir. Güney kesimin
de Türkiye, Yunanistan ve İtalya var ve el
bette bu durum bizleri, ıbu üç .memleketi de 
yakından ilgilendiriyor. Bunu dikkate alarak 
biz Türk delegasyonu ıbir teklif yaptık -ve as
kerî bakımdan ikiye .bölünen NATO'nun gü
ney kesimine daha fazla önem verilmesini, daha 
fazla buradaki kuvvetlerin teçhizatının artırıl
masını ve askerî /bakımdan kuvvetlendirilme
sini istedik. Bizim teklifimizi İtalya ve Yuna
nistan delegeleri de desteklediler. Askerî kuv
vetlerin Fransız topraklarından çekilmesi tale
bi üzerine, NATO askerî merkezinin Belçika'
ya Bürüksel şehri civarına nakli kararlaştırıl
mıştı. O civarda yeni yapılacak tesisler için 
üç hafta evvel NATO Kuvvetleri Başkuman
danı temel atma merasiminde (bulundu. Temel 
atıldı, binalar ve tesisler hazırlanmaktadır. 
Askerî tesislerin çekilmesini isteyen Fransa 
siyasi merkezin Paris'te kaLma'smı arzu edi
yordu. Fakat askerî merkez çekilince, siyasi 
merkezin de çekilmesi bir zaruret halini aldı 
ve NATO siyasi merkezinin de Brüksel'e nakli 
kararlaştırıldı. Bu, tabiî büyük masrafı icaibet-
tiriyor. Yalnız bizim hissemize düşen - bu na
kil dolayısiyle - 8 - 10 milyondur. Fransızla
rın 'entegre NATO Kuvvetlerinden çekilmeleri 
üzerine, Almanya'daki Fransız Kuvvetlerinin 
durumu üzerinde duruldu. Çünkü Almanya'da 
yetmiş hin Fransız askeri ve • önemli sayıda 
Fransız uçağı var. Bunlar* Fransa entegre kuv
vetten çekilince bir nevi işgal kuvveti durumu
na girmiş oluyorlardı. Almanya tabiî bunu ka
bul etmiyor. Bu konuda konuşmalar cereyan 

etmektedir ve Almanya ile Fransa arasında 
.bir hususi anlaşmaya varılacaktır. NATO 
Kuvvetleri Başkumandanı LemnLtzcr, Fransız 
Kuvvetleri çekildiği takdirde bu konuda NATO 
için önemli (bir ıboşluk hâsıl 'olacağını ve bunun 
'doldurulması gerektiğini ifade etti. Genel gö
rüş şudur: Fransa'nın çekilmesi, entegre aske
rî kuvvetlerden çekilmesi, önemli zorluklar ya
ratmaktadır, ağır malî külfetleri mucibolmak-
tadır; Fransa'da önemli askerî tesisler var, 
petrol /boruları, hava 'tesisleri gibi. Fakat buna 
rağmen ittifaJk devam etmektedir. Bunu Fran
sız Milletvekilleri, NATO ParlıÖmanterleri teş
kilâtı dahilindeki Fransız milletvekilleri bir 
çok defalar tekrar ettiler. De Gaulle bunu tek
rar etti. Fransa'nın çekilmesinden sonra her 
vakit NATO'da ıbiran evvel Fransayı tekrar 
aramızda görmeyi arzu ederiz, güdülen politika
nın adı da (açık kapı, boş iskemle) tarzında 
ifade ettiler, NATO 1949 yılında 20 sene için 
yapılmış bir 'anlaşma ile meydana ıgeimiştir. 
1969 da bu anlaşma sona eriyor. Fakat yine 
genel görüş odur ki, NATO lâzımdır ve devam 
etmelidir. Şimdiye kadar NATO'nun bir aske
rî 'birlik olarak herhangi bir suretle müdahale 
etmemiş olması, NATO'nun mevcudiyetinin bu 
mülhadaleye lüzum göstermemesi olarak göste-
rilımekıtedir. Ancak 1969 dan sonra devam ede
cek NATO'nun, bu 20 yıllık tecrübeden fayda
lanarak, birtakım meselelere yeni açıdan bak
ması gerektiği de ifade edilmektedir, 

Bu, konuşulurken ıbiz daha evvel belirttiği
miz iki noktayı tekrar ettik: NATO mütte
fikleri arasında ç.ıkaJbllecek ihtilafların NATO 
içerisinde halli... Bu esasen bir 'prensiptir, bu
nu hazır bir mekanizma ile tatbik etmek im
kânına kavuşturmak igerektir, fikrini öne sür
dük. Buna ısebebolarak da iki NATO müttefiki 
Türkiye, ile Yunanistan arasında çıkan Kıb
rıs ihtilafının NATO içinde halledilememesi ve 
bunun Birleşmiş Milletlere götürülme zarure
tinin hâsıl olmasını misal olarak verdik. Bu
gün bu ihtilaf Türkiye ile Yunanistan arasında 
olmuştur, yarın Amerika ile Fransa arasında 
olalbilir, Bu görüşümüz destek gördü ve NATO'
nun yeni şeklinde bunun dikkate alınması üze
rinde fikir ıberaJberligine varıldı. 

Yine üzerinde çıc/k durulan bir konu, Do
ğu ile ıBatı arasındaki ilişkiler oldu. Sun z.a-
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inanlarda Dıoğu ile Batı arasında gerginlik 
azalmaktadır, Ibir <bahar havası vardır. NATO 
bir tarafta, demirperde gerisinde NATO'ya 
benzer anlaşma /olarak, daima NATO karşısına 
çıkan, Varşova Paktı bir tarafta. 'Bu iki top
luluğun temaslar tesis etmesinde fayda olacağı 
ifade edildi. ıBu temasın evvelâ parlö.mantcrler 
tarafından yapılım asının da fayda sağlıyacağı 
üzerinde duruldu ve ıO karara varıldı. 'Biz bu 
konuda bir uyanma yaptık: •«'Demirperde geri
sindeki ımemleıketlerde hâsıl olan bu yumuşama 
teıhldkenin azaldığına delâlet etmez. .Bu görü
şümüz desteklendi» dedik. «Tehlike» mevcuttur, 
daha akıllıca iharoket edilmektedir, 'hazırlıkta 
devamın büyük faydası vardır».. Ve bizim 
ata sözümüzü tekrarladık, «Hazır ol cenge, 
eğer ister isen sulhüsalâJh», NATO'nıın, diğer 
savunma paktları ile ezcümle OENTO ile ya
kın ilgisinin /gerektiği ifade edildi ve burada 
da görüş birliğine varıldı. OENTO ve NATO 
arasında Türkiye'nin özel bir durumu vardır. 
Türkiye 'her iki anlaşmada da üyedir ve NATO 
ile OENTO arasında 'bir nevi birleştirici rol 
oynamaktadır. Türkiye'nin İm 'birleştirici ro
lünden faydalanmak elbetteki bizim lehimize
dir. Elbetteki bu, her iki anlaşmanın da 1 (mine
dir. Teşebbüsümüzle NATO'd a olduğu gibi, 
CENTO^da da ıbir Parlömanterler teşkilâtının 
.kurulması yoluna gidilmenin doğru olduğu 
kararlaştırıldı. Daha ovfvel tarafımızdan yapı
lan teşdbbüsler izah edildi ve devamı temenni 
'edildi. Gerçekten bir CENTO içinde parlöman
terler teşkilâtının faydalı olacağını görerek 
baharda Ankara'da, toplanan OENTO Dışişle
ri Bakanları toplantısında Amerika, İnıgiltere, 
İran ve Pakistan Dışişleri Bakanlarına bu gö
rüşümüzü anlatmış ve hepsinin de burada mu
vafakatini değil, sadece büyük bir ilgisini sağ
lamıştık. Yine bu sene memleketimizi ziyaret 
eden Pakistan Parlâmento Başkanı ve Paıkis-

tan Heyetiyle aynı konuyu görüşmüştük. İran 
Senato Başkanı ile de aynı konuyu görüşmüş
tük. Paris'de NATO Parlömanterleri Teşkilâtı 
Genel Kurulu toplantı sı uda bunun devamının 
faydalı lolacağı ifade edildi. OENTO Genel Sek
reteri Paris'te NATO Parlıömanterleri Genel 
Kurulunda bir konuşma yaptı ve o da bu gö
rüşümüzü destekledi. 

Sayın arkadaşlarım, hepiniz ibilirsiııiz, NATO 
sadece bir savunma paktı değil, NATO'nıın 

ayın 'za.ni an da politik., ekonomik ve kültürel 
yönleri de vardır. Ekonomik bakımdan yine 
ibiziım teşebbüsümüzle NATO'nıın gelişmekte olan 
NATO memleketlerine yardım için bu özel ko
misyon kuruldu. NATO'nıın gelişmekte olan 
memleketleri dört tanedir; Portekiz, İzi a. uda., 
Türkiye ve Yunanistan. Portekiz ve İzlanda bir 
adım daha gelişmiş oldukları için bu teşebbü
sün evvelâ Türkiye ve Yunanistan'da yapıl
amışı kararlaştırıldı. Teklif sabibi ve komis
yon asbaşkanı olarak, '.komisyonda yaptığımız 
görüşmeler vsıonunda, NATO'nıın Türkiye ve 
Yunanistan'a, evvelâ turizm .konusunda, ve son
ra bu i İti memleketi bir bakıma, ayıran bir ba
kıma. da birleştirmesi gereken 'Meric'in ıslakı 
'konusunda, başlanması kararlaştırıldı. 

Muhterem aHkadaşlarım, NATO ile CENTO 
Türlkiye'nin ilgisini talbiî olarak çekecektir. 
Modern dünyada hiçbir memleket tek başına 
/kalamaz. Türlkiye'nin yeri elbette hür dünya
dadır ve hür dünya mamlekctleri ile yaptığı
mız anlaşmalardadır. NATO, CENTO bizim 
bağlı olduğumuz savunma anlaşmalarıdır. Dün. 
okluğu gibi, bugün de, 27 Mayıs 1960 devri
mi saıbalhı hepimiz hatırlarız, 27 Mayısı hafber 
veren gürses aynı zamanda, NATO'ya ve GEN'-" 
TO'ya Türkiye'nin bağlı okluğunu ilâu ediyor
du. Bu balkımdan NATO Parlömanterleri Teşki
lâtı Genel Kurulunun çalışmaları hakkında Yü
ce Heyetinize bilgi vermeyi vazife bildiım. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nuu memleketimizde imal edilebildikleri halde 
servet transferi ve bedelsiz ithalât yollariyle ve 
gayrimeşru yollarla yurda giren malların ve çe
şitli yerlerde açılmış bulunan Amerikan pazar
larının yurt ekonomisine yaptığı kötü etkilere 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu, millî 
sanayimiz için önemli olan bir konu hakkında 
gündem dışı söz istemişsiniz; beş dakikayı geç-
mcımcık üzere buyurun, of endim. 

SAMİ: BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş
kan, Saıym Milletvekilleri; bir süreden beri pi
yasada bol miktarda emsali yerli sanayicileri
miz tarafından da imal odileibilen çeşitli malla
rın yer aldığı ve serbestçe, rahatça gittikçe ço
ğalarak memleketimizin âdeta bir açık pazar 
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haline gctirilımelkte olduğu esefle müşahede 
edilmektedir. Bu konuda sayın basın zaman za
man ilgililerin dikkatini çekmiştir. Ayrıca Tür
kiye Madenî Eşya Sanayicileri Senddikası da 
yayınladığı bültenle bu meseleye temas etmiş, 
gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Buna 
rağmen bugüne kadar ne mevzuat itibariyle ve 
ne de mevcut mevzuatın emrettiği yollardan 
ciddî bir tedbirin alınırnadığını görmekteyiz. Bu 
ımallar maalesef memleketimize, mevcut mevzu
atın maskesi altında sokulmaktadır. Bu mallar 
şu yollardan yurda girmektedir; servet trans
feri yoluyla, bedelsiz ithalât yoluyla, gayrimıeş-
ru yollarla. Servet transferi, 2510 sayılı İskân 
Kanununun 31, 32 ve 33 noü maddeleri Türik 
parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 
•sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve, edilen 
ek ikinci maddeye istinaden mümkündür. Bu 
kanunun hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
daki 753 sayılı ve 8 . ,3 .1966 tarihli Kanun
la yutardaki hükümler sınırlandırılmıştı. 75:3 
sayılı Kanun yürürlükte kaldığı müddetçe İs
kân Kanununun 32 nci maddesinin ithal edile
cek: eşyaların cins ve nevini tahdit ve tâyin 
öden hükmüyle 32 nci maddesi uygulanamaz. 
Bu hüküm şikâyet konusu ithal mallarının 
memleketimize sokulmasını men için ısdar olun
muştur. Ancak 753 sayılı Kanun 6258 sayılı 
Kanıma ilâve edilen ikinci maddenin değiştiril
mesiyle hariçteki malların cins, nevi ile ithal 
için müracaat zamanı Maliye Bakanlığınca ge
çerlik süresi ve konu ile alâkalı diğer hususlar
da ayrı bir Bakanlar Kurulu karariyle tesibit 
olunmaktadır. Servet transferi usulü memleke
timize ithali yasak malların gayrimeşru yollar
la sokulmasına en müsait bir usuldür. Dışarda 
münaselbeti olan birçok firma ve komisyoncu
lar servet transferi ile hiç ilgisi olmıyan birçok 
malları hileli yollardan kolaylıkla yurda sok
tukları gibi, bu yoldan döviz kaçakçılığı dahi ya
pabilmektedirler. Servet transferi suretiyle tica
ret metaı olan kotaya girmiyen mallar ithal 
ediliyor ve aslında böyle bir servet transferi ol
madığı halde, gelen göçmenlerin haklarından 
istifade etmek suretiyle istedikleri malları ko
laylıkla yurda sokabilrneSktedirler. Bu ise, mil
lî sanayii baltalamak, sanayicilerimizi yıkmak 
ve millî serveti öldürmekten başka bir şey de
ğildir. Bunların bedelleri ise daJha önce kaçı
rılan ve döviz olarak bulunan paralarla öden

mektedir. Pek tabiî bu yol, yapanlar için çok 
'kazançlı bir yoldur. Bilhassa bu işlerin ehli bir 
kısım gaıyrimıüslim vatandaşlarıımıız ve yabancı 
mümessili erden bunlar dışarda iş yaptıkları 
firmalarla anlaşıyorlar, alacakları komüsyon 
miktarını eksik gösteriyorlar veya fabrika ile 
anlaşarak kendi namlarına getirmiş oldukları 
malların fiyatlarını yüksek: göstermek suretiyle 
transfer edilen dolarların bir kısmını dışarda 
bloke ediyorlar. Ve bu paraları cazip kazanç 
temin eden bu yolda kullanıyorlar. Bâzı kota
larda, bâzı emtiaların kotada aidoldukları mü
messil ve fabrika temsilcileri tarafından ithal 
edilebilir ibaresi konduğundan bir inhisar ve 
imtiyaz durumu da meydana geliyor ve bu 
mallar yalnız bunlar tarafından getirtilelbili-
yor. Kotaya bu ibarenin ne şekilde ve ne mak
satla koydurulduğu ayrıca tahkiki icaibedcn bir 
konudur.N 

Sayın milletvekilleri; yerli sanayiimizi ve sa
nayicimizi her ne pahasına olursa olsun koru
mak ve desteklemek millî bir görevimizdir. Bu
gün Türk sanayicisi her bakımdan emsallerinden 
çok üstün mallar yapmaktadır. Yalnız Türk ma
lına maksatlı olarak vurulmuş olan kötü damga
sı ve yaratılan aşağılık duygusu aynı maksat
larla devam ettirilmektedir. Umumiyetle ve esef
le müşahede ediyoruz ki, birçok mağazalarda 
fevkalâde yüksek kaliteli Türk malları yabancı 
isimlerle ve yabancı malı olarak takdim edilmek
tedir. Buna karşı tedbirleri en kısa zamanda al
mak mecburiyetindeyiz. Türk malına Türk dam
gasını iftiharla vurmalı ve onu iftiharla kullan
malıyız. Yurdun birçok yerlerinde kurulan açık
ça Amerikan pazarları namı altında çalışan ve 
kaçak, zararlı eşya satan bu pazarlara karşı Hü
kümet olarak gerekli tedbirlerin alınmasında geç-
kalınanıştır. Türk halkını bu mukaddes kürsü
den yerli malı kullanmaya, bahis konusu yasak 
ve yabancı mallara karşı boykota davet eder
ken Hükümetin bu millî meselede çok daha titiz 
davranması temennisiyle damarında Türk kanı 
taşıyan her vatandaşımızın bu meseleyi millî bir 
mesele olarak benim siy eceğine inanarak huzuru
nuzdan ayrılıyorum. Saygılarımla (Alkışlar) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlıı'nun iktidarın ticaret odaları seçimlerinde 
yaptığı baskıya ve bir Amerikalı çavuşun sar
kıntılık yapması olayının mecrasından saptırıla-
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rak vatandaşları baskı altında tutmaya sebebol-
maması gerektiğine dair demeci ve Devlet Ba
kanı Befet Sezgin ile Ticaret Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Kemal SarıibrahimoğM Sa
yın Kemal Sarıibrahimoğlu, iktidarın ticaret 
odaları seçimlerindeki baskısı üzerinde gündem 
dışı söz istemişsiniz; çok rica ederim, konuşmanız 
beş dakikayı geçmemek üzere buyurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Peki Ahmet Bey. (M. P. sıralarından «Reis Bey» 
sesleri.) Reis Bey, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; yurtta sulh ve sükû
nun, partiler arası dostluk havasının zaruri bu
lunduğu bir gerçektir. Bu her zaman lâzımdır, 
bugünlerde daha da çok elzem hale gelmiştir. 
Bununla beraber Sayın Hükümet üyelerinin za
man zaman kanun ve Anayasa hükümlerini hi
çe sayarak birtakım tasarruflar tesis etmek ve 
vatandaşları oldu bittilerle karşı karşıya bırak
mak temayülleri görülmekte ve tesbit edilmek
tedir. 

Meselâ, saygı değer Ticaret Bakanı Müftü-
oğlu arkadaşımız, Anayasanın 122 ne i maddesi 
gereğince, özerk bir teşekkül olan Ceyhan Tica
ret Borsası İdare Heyetini, Anayasa hükmüne 
rağmen feshetmiş, yerine A. P. li üyelerden yeni 
idare komitesi teşkil etmiştir. 

Anayasanın 122 nci maddesi : 
«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş

ları, kanunla meydana getirilir ve organları ken
dileri tarafından ve kendi üyeleri arasından se-
çiliı1. 

İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii ka
rarına dayanmaksızın, geçici veya sürekli -olarak 
görevinden uzaklaştıramaz.» der. 

Anayasa Mahkemesi de 7 . 1 0 . 1963 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanan bir karariyle bu gö
rüşü teyid etmiş ve Ticaret Borsalarının Ticaret 
Bakanlığı tarafından feshini ön gören 6233 sa
yılı Kanunun, 5590 sayılı Kanunun 75 nci mad
desine vâki ilâvesini iptal eylemiştir. Bu kanu
ni gereklere rağmen Sayın Bakan, Borsa İdare 
Komitesini feshetmiş telefonla, şahsan Meclis 
kanaliyle sual sormak suretiyle vâki ikazımıza 
rağmen bu hatalı, haksız tutumunu değiştirme
miş hattâ Danıştaym yürütmeyi durdurma ka
rarını bugüne kadar, birkaç gündür tatbik için, 
emir vermemiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hal gerekli huzu
ru temin etmediği gibi adaletin, adaleti korumak
la mükellef, tesis etmekle yükümlü organlar ve 
makamlar tarafından ihlâl edildiğinin bir deli
lidir. 

Yine Ceyhan Ticaret Odasının seçimleri mü
nasebetiyle bir vatandaşın, bir A. P. li üyenin, 
vâki müracaati üzerine Bakanlık senelerden be
ri tatbik edilmekte olan ahvale, hizmet icapları
na, tüzük hükümlerine uygun bulunan 8.6.1960 
tarih ve 96 sayılı tamimi iptal suretiyle Ticaret 
Odası seçiminde meslek dallarının değil, grup
larının esas alınacağı emrini vermiştir. Oysa ki, 
1960 tarihinden beri dallar esas alınmakta ve 
bugün veya dün yapılmakta olan Adana Ticaret 
Odası seçimlerinde de dallar esas alınmış bulun
maktadır. Maalesef burada da maksat, muhalif 
bilinen vatandaşların Ticaret Odasında seçimi 
kazanma ihtimalinin mevcudol usudur. Müra
caat eden ve cari tatbikatı Türkiye ça
pında olan tatbikatın değiştirilmesine sebebolan 
emir de bu sebeple verilmiştir kanaati bizde 
uyanmaktadır. . Ve maalesef bu kanaat da bir 
gerçeğin ifadesidir. Sayın Bakandan ve Hükü
met üyelerinden açıkça kanun, nizam ve tatbika
ta ve daha evvel verdikleri emirlere aykırı dav
ranışlarda bulunmamalarını istirham ederim. 
Danıştaym yürütmeyi durdurma kararını da 
derhal tatbik- etmeleri gerekir. Hukuk Devletinin, 
adaletli idarenin şartı budur. 

Muhterem arkadaşlarım; kısaca pürüzlü bir 
noktaya daha temas etmek isterim. Malûm, Ada-
na'da birkaç Amerikan çavuşunun Adanalı bir 
hemşehrimizin karısına vâki olduğu söylenen sar
kıntılığı sebebiyle bir hâdise olmuştur. Doğuş se
bebini de... (A. P. sıralarından «Ticaret odaları 
mevzuu ile bunun ne ilgisi var?» sesleri.) 
Talebimde bu var. Doğuş sebebine de, hâdi
senin tekevvün tarzına da esef etmiş bulunmak
tayız, esef ediyoruz. Arkadaşlarım ben gün
lerden beri Adana'd aydım. Günlerden beri 
görevlilerle ve hâdisenin mağdurlariyle, va
tandaşlarla, hem de her çeşit kanaat sahibi 
vatandaşlarla temas ettim. Maalesef iş çığı
rından çıkarılmaktadır. Bu mevzu muhalif va
tandaşlar üzerinde bir terör havası yaratılmak 
ve muhalefeti sindirmek için bir vesile sayıl
maktadır, mahallî A. P. Teşkilâtı üyeleri tara
fından. Aradan günler hattâ bir aya yakın 
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zaıman geçmiştir. Daha 'bundan 3 - 4 gün ev
vel birtakım muhalif vatandaşlar, siz buradan 
geçmiş'siniz. Geçerken çekilen fotoğraflarda 
resminiz görülmüştür, diye tahkikat ve taki
bat altına alınmıştır. Hattâ söylentilere gö
re, Adalet Partili ileri gelenlerin işaretiyle bir
takım vatandaşlar tevkif edilmekte, takibat al
tına alınmaktadır. Ben ilgili makamları... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Toparlıyorum. İlgili makamları, emniyet mü
dürünü de ikaz ettim. Böyle dedikodular var
dır, bunlar doğru değildir, dikkatli olunuz 
diye, ikaz eyledim. Muhterem arkadaşlarım 
her şekliyle teessüfe şayan olan !bir hâdisenin 
tamamiyle tahkikat mihverini adalet esasların
dan inhiraf ettirecek ve bir kısım vatandaşlara 
zulmedecek bir mecraya sokulması, esef verici 
bir durumdur. Hükümet üyelerinin, Sayın 
Başha'kanm bizzat vazıyed etmelerini istirham 
ederim. Bir valinin mahallinde ve sıcağı sı
cağına, âdi zahıta vak'ası olduğunu ifade etti
ği ve A. P., O. H. P. ve M. P. M bilcümle haysi
yetine düşkün hemşehrilerimin samimî infial -
lerinin ifadesi olduğu bizzat valinin şahadeti 
ile taayyün eden bir hâdisede bir baskı sebe
bi, vatandaşlar arasında bir ayırma selbehi şek
linde telâkkisi ile, tatbikatın bu yöne 'kaydı
rılmasının önlenmesini istirham ederim, hür-
metlerimler. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ticaret odası seçimleri bakımından 'iktidarın 
ba^kı yaptığı hakkındaki iddiaları reddetmek
le 'beraber bu konuya Ticaret Bakanı arkada
şımız Sayın Müftüoğlu'nun cevap arz edeceği
ni ifade etmek isterini. 

Huzurunuzu işgal etmemin seibebi; Adana'-
da cereyan eden olaylar bakımından Sayın Sa-
rıibrahimoğlu'nun vâki beyanlarını cevapsız 
bırakmamak maksadına matuftur. Adana'da 
vukubulan olaylara üzerine konu adliyeye in
tikal etmiş bulunmaktadır. Adliyeye intikal 
eden mesele bakımından izahatta bulunmamız 
mümkün değildir. Ancak Cumhuriyet Savcı
sının Adana'da vâki açıklaması üzerine o açık

lamanın hudutları çerçevesinde şunu arz etmek 
isterim. Basınımıza intikal etmiş "bulunan sar
kıntılık olayı hakkında adlî tahkikat netice
sinde hiçbir delil elde edilememiş 'bulunmakta
dır. Hâdisenin hiçbir' müştekisi adliyeye, idari 
makamlara şikâyetçi olmamışlardır ve ibu hâdi
seden dolayı mahkemeye 34 kişi sevk edilmiştir. 
Bunlardan 14 ilâ 16 kişi tevkif edilmiş bulun
maktadır. Resmî bilgiler ve Cumhuriyet Sav
cısının açıklaması bu olunca, Sayın Sarıüb-
rahimoğlu'mın muhalefeti sindirmek maksadına 
matuf olarak Adalet Partisi Teşkilâtının bas
kılarına istinaden 'bâzı şahısların tevkif edildi
ği iddiasını huzurunuzda sureti katiyede red
dediyoruz. Bunun Sayın Kemal Sarıi'b rahim -
oğlu tarafından nasıl ifade edildiğinin de hay
reti içindeyiz. Çünkü kaza organı müstakil
dir. 27 Mayıs Anayasasından sonra ve vâki 
tatlbikat itibariyle artık şu veya 'bu şahsın tev
kifinden, şu veya bu şahısların yetkisi ne olur
sa olsun, tesirinden bahsetmek, zannediyoruz 
M, vâki -ol mı yan bir durumu Meclis huzurun
da dile getirmek olmaktadır. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Hazırlık tahkikatı safhasında icra olunmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, lütfen 
oturduğunuz yerden müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bu takibat, hazırlık takibatı, malû
munuz olduğu üzere gizlidir. Gizli 'bulunan 
hazırlık tahkikatında ne şekilde 'baskı yapıl
dığını bu tahkikatın gizliliği muvacehesinde 
Sayın Sarıiıbrahimoğlu'nun ne şekilde bildiğini 
de hayretle karşılamak icabeder. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Tahkikata çekilenlerle konuştum Sayın Ba
kan. 

BAŞKAN — Sayın Keımal Bey; tekrar söz 
keserseniz, çok rica ederim, tüzüğü tatbik ede
ceğim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) —• Böylece, vatandaşlara zulmedil'diğin-
den ıbahsödilmektedir. Huzurunuzda şunu ifa
de etmek isterim ki, iktidarımız zamanında hiç
bir vatandaşa zulmedil memiştir. Vatandaşa 
zulmetme devrinin ıztırahım çeken insanlardan 
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müteşekkil bir iktidarın vatandaşlara zulmet
mesi bahis konusu olamaz. Ilürmı etlerimi e. (A. 
P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı Miiftü-
oğlıı, söz istemiştiniz 'buyurunuz. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TfTOĞLU (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
larım; 'Bakanlığımla, ilgili olup da, bugün gün
dem dışı yapılan mevzuların bir hususiyetini 
peşinen ifade etmek isterim. Sami Binieioğlu 
arkadaşımız olsun, Kemal SarıibrahimoğJu ar
kadaşımız olsun, bugün 'burada, gündem dışı 
olarak dile getirdikleri mevzuları ••bir sözlü soru 
olara Meclise intikal ettirmişler ve zannediyo
rum gündeme girmiştir. Bılâhara 'bunlar düş
müş, ne sebeple düştüğünü arkadaşlarım ben
den daha iyi 'bilirler. Ama bugün gürdük ki, 
T)iı iki mevzu gündem dışı olarak tekrar Mecli
se getirilmiştir. Binaenaleyh, cevap vermemiz 
icabediyor. 

Sayın Binieioğlu arkadaşımızın servet trans
ferleriyle ilgili olarak gündem dışı konuşması, 
aynı mahiyette Sayın Sadrettin Çaııga arkada
şımın da bir sual takriri olması hase'biyle ve 
zannediyorum gündemin 2 veya <> neü sırasın
dadır, bu mevzu dolayısiyle ayrıca cevap ve
rilecektir. 

Bunun dışında, muhterem arkadaşım, itha
lât listelerinde yer alan bâzı malların hizasın
da münhasıran mukaveleli fabrika acentaları 
tarafından iptal edilecektir, kaydı mevcut
tur, diyorlar. Doğrudur. Ve; bunun tefsirine 
girişiyorlar Iken'di!erine göre. Durum bütün 
açıklığı ile şöyledir muhterem arkadaşlarım, 
ithalât rejimimizdeki bu tahdidi kayıt yalnız 
makinalarla ilgilidir. Bilindiği gibi, gerek 
ülkeler içi ve gerek milletlerarası ticarette bâzı 
sınai 'mamuller ve bilhassa ma'kinalar imalâtçı 
fabrikalar tarafından acentalık Verilen ve mun
tazam bir dağıtıma, 'bakıma ve tamir teşkilâtı
na, salbip bulunan firmalar eli ile ithal edilir 
ve satılır. Burada başlıca üç gaye mevcuttur. 

Malın çok el değiştirmek suretiyle pahalı
laşmasını ve rekabet 'kabiliyetini kaybetmesini 
önlemek. 

İkincisi; imalâtçı falbrikamn maddi ve mâ
nevi bakımdan prestijini koruya'bilcee'k ciddî 
ve yetkili firmalar eliyle dağıtım yapmasını 

sağlamak ve nihayet devamlı bakım ve onarım 
hizmetleriyle yedek parçayı müşterilerin (mirine 
muntazır 'bir şekilde hazır bulundurmak. 

(•örülüyor ki, bir taraftan imalâtçı fabrika
ların arzusu ve iradelerine taallûk eden bu hu
sus, diğer taraftan malın satıldığı ülkenin ka
mu yararına da uygun düşmektedir. Milletler
arası ticarette örf ve âdet haline gelmiş bulu
nan bu düzeni dış ticaret rejimimizle bozmanın 
memleketimize fayda getireceğine ka<aııi deği
liz. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra, Sa
yın Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşınım gün
dem dışı konuşmasına geçmek istiyorum. 

Bakanlığımı bilen arkadaşlar ya'kîncn müşa
hede etmişlerdir; oturduğum odanın bitişiğin
di1 büyük bir oda vardır, bu, toplantı salonu
dur. Birgün bu toplantı salonunda, zannedi
yorum, üziun mevzuunda idi, yahut da zeytin 
mevzuunda, bir toplantı yapıyorduk arkadaşlar
la, o arada Kemal Sarıibralıimoğlu Beyendi 
bendenizi Ceyhan'dan aramış. İrtibat kurama-
ması üzerine, biraz evvel ifade ettiğim söz'ü 
soruyu Meclise vermiş idi. Arkadaşımla, şu ar
ka sırada, sözlü soruyu verdikten sonra, görüş
tük. Sözlü 'soruda iki husus mevzuu'bahis İdi: 
Birincisi partizanca bir tasarrufla Ceyhan 'ti
caret Borsasının feshedildiği, ikincİMİ, bu fesih 
kararının Anayasa. Mahkemesinin 5500 sayılı 
Kanunun 75 nci umdesini iptal etmiş olması se
bebi karşısında Anayasaya, aykırılığı iddiası 
İdi. Arkadaşıma durumu izah etlim. Dedim ki, 
«1 ncisi için partizanca 'bir tasarruftur diyor
sunuz, geliniz, size elimde bulunan yetkili me
murlarım tarafından tanzim edilen raporu gös
tereyim. lîaporu tetkik ediniz, burada birta
kım suiistimal ve usul dışı harcamalar vardır, 
eğer (bu harcamaları siz tasvibedorseniz, ica
bını düşünürüz. Ben öyle zannediyorum ki, bu 
raporu gördüğünüz zaman tasarrufun haksızlı
ğına değil, tasarrufun haklılığına siz de kaani 
olacak ve beni tebrik edeceksiniz.»1 

İkincisi; Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş 
olduğu hususa gelince; bu dâva ticaret odaları
nın. iptaliyle ilgili madde ile ilgilidir. 'Ve haki
katen Anayasa Mahkemesi ticaret odalarının 
müstakil hüviyeti haiz olması sebebiyle, Ti
caret Bakanlığı tarafından iptalini öngören 
maddeyi, Anayasaya, aykırı lığı elheliyle iptal 
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etmiştir. Bu maddenin borsalarla ilgili olan 
ve bakanlığa yetki veren 5590 sayılı Kanun, 
zannediyorum ya 59 veya 57 nei maddesi ola
caktır, ilgisi bulunmadığını bu yetkinin halen 
mevcııdolduğunu ifade eder, binaenaleyh, ra
porda birtakım usulsüz harcamalardan 'bahse
dilmiştir, Buna göre, yapılan tasarrufun par
tizanca değil ve fakat birtakım suiistimal iddi
alarına veya usulsüz harcama iddialarını sıhhate 
kavuşturmak babında yerinde kullanılmış bir 
tasarruf olacağına, siz de evrakları tetkik et
tiğiniz zaman kanaat getireceksiniz diye, arka
daşıma şifahen izahat çerdim ve ondan sonra 
bu sözlü soru düştü. (G. İT. P. sıralarından, «na
sıl düşer» sesleri.) Arkadaşım biliyor, ben bil
miyorum, gündemde yoktur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Soru
ların sonunda yazılıdır. Ellişer ellişer görüşü
leceği yazılıdır. 

Tİ.GARHT BAKANİ SABIK TEKİN MÜF-
TİlOdLU (Devamla) — Gelince o zaman görü
şürüz. Şu 'halde gündemde olduğuna göre ve 
bir sözlü sorudan bahsedildiğine göre, gündem 
dışı konuşmanın sebeibini izah etmek yine arka
daşıma düşer. 

KKMAL SARTİBRAHİMOdLU (Adana) — 
Fakat haksızlık devam ediyor. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayı
nız. 

TİGARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOfîLU (Devamla) —• Anladığıma göre, ar
kadaşımı bugün gündem dışı konuşmaya sevk 
eden husus, tüm olarak ticaret odaları seçimle
rinde tatbiki lâzımgelen usullerle ilgili 'bir ba-. 
kanlık tamiminden doğan bir endişe mi diye
lim, yoksa bir tereddüt mü diyelim; ondan ile
ri geldiğini zannediyorum. Eğer arkadaşım 
.konuşmasında bu tamimi partizanca bulmamış 
olsaydı 'ben bu işin partizanca taraflarına gir-
miyecek'tim. 

Durum şudur, muhterem arkadaşlarım; bir
çok büyük şehirlerde ticaret odaları seçimlerin
de tatbik edilen usul, dal usulü değil, grup 
usulüdür ve bu grup usulü de kanunun ruhuna 
ve metnine tamamen uygun bir usuldür. Hal
buki bâzı yerlerde yer yer yapılan tasarruf
lar, seçimi kazanmak taktikleri ise şöyledir: 
Bir grupta, deyiniz ki yüz tane meslek grııpuna 

dâhil arkadaş vardır; idareci arkadaşlar, tica
ret odasının idarecileri bu grupu üç veya_ dört 
hattâ beş dala bölmekte, kendilerine rey ve
receklerini tahmin ettikleri arkadaşlarını bu 
dallarda toplamakta büyük bir çoğunluğu rey 
ve rem iyec ektir diye bir tek dalın içinde müta
lâa etmektedirler. Eğer seçimlere dallar ola
rak girilirse üç dalda, kabul ediniz ki, onardan 
otuz arkadaş vardır, Mr dalda yüz mütalâa et
miştik, yetmiş arkadaş vardır, netice itibariyle 
70 arkadaş oda seçimlerinde 2 kişi seçecekler
dir. O 2 kişi rey 'kullanacaktır. Diğer 3 dal
daki 30 arkadaş ikişerden 6 kişi seçmek suretiy
le neticede 30 kişi fi kişi ile temsil edilecek, 
70 kişi 2 kişi ile temsil edilecektir. Bunun so
nucunda da idareciler tahmin ediyorum, işte 
asıl partizanlık burada başlamaktadır, kendi 
janrlarına uygun arkadaşları lbu dallarda kü
çük gruplar halinde toplamakta ve o dalların 
temsilcileri vasıtasiyle hakiki .hüviyetini temsil 
etmiyen bir idare heyeti ortaya çıkmaktadır. 

Bakanlığın yaptığı tasarruf şudur muhte
rem arkadaşlarım; bu gibi suiniyetli tasarruf
lara ve kendilerini seçtirme endişelerine Türki
ye'de; bir tek bölge veya vilâyet değil, Türki
ye'de mâni olabilmek, dürüst, salim ve kanu-

#nun ruhuna ve metnine uygun seçimler yapıl
masını temin etmek için, dal esası kaldırılmış, 
yerine grup esası konmuştur. Eğer bir grııp-
da yüz kişi varsa iki temsilci seçecektir. Seç
sinler. Ama bu grupları dallara bölmek su
retiyle hiç. kimsenin, amaline hizmet eden bir 
tatbikatın tezahürüne imkân verilıniyeceğini 
ifade etmek isterim. Kanaatim odur iki; yapı
lan tasarrufun bizatihi 'kendisi değil, partizan 
olmak bizatihi bu tasarruf partizanca tasarruf
lara mâni olmuştur. 'Saygılarımı sunarım. 

KEMAL SARIİBRAHİM0(İLU (Adana) — 
Tehiri icra kararı vardır, ne olacak? 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — Sayın Cumhurbaşkanının Tunus'a ya
pacakları ziyaret sırasında Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim'in kendilerine refakat etmesinin uy
gun görüldüğüne dair. Başbakanlık tezkeresi 
(3/503) 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tunus Cumhur1!) aş kanının daveti üzerine 

1 -6 Aralık 1966 tarihleri arasında 'Tunus'u res
men ziyaret edecek olan Sayın Cumhurbaşka
nımız ve eşlerine Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in refakat etmesi uygun görülmüştür. 
Anayasamızın 78 nci 'maddesi uyarınca Yüce 
Meclisten gerekli kararın alınmasına delâlet 
buyurul masını arz ederim. 

Başibakan 
Sülcym an De mi rel 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim'in Sayın 
Cumhurbaşkanına refaka't etmesini kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir' efendim. 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an-
Taşmalardan Meclisin onayından geçmemiş anlaş
ma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kar 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusunu geri aldığına dair önergesi (6/80) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci maddesinde bu

lunan Amerika ile ikili anlaşmalar konusundaki 
«özlü sorumun goriverîkne&ini saygı ile arz ede
rim. 

Antalya 
îhısajn Afraöv 

BAŞKAN — Geriverilmiiştir. 

6 — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözTü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (6/148) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi .Sayın Başkanlığına 
Kars'ın kömür meselesi hakkında Sayın Ener

ji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığına hitaben ver
diğim sözlü soru, bilâhara tarafımdan yazılıya 
çevrilerek ilgili Bakanlıkça cevaplandırıldığı gibi, 

Not: Sorum; 30 Kasım 1966 tarihli (bugün
kü) gündemin 37 nci sırasında olup, (6/148) dir. 

soruya konu teşkil eden hususlar da hal ve in-
taceidilmiştir. 

Bu itibarla mevztau kalmamış bulunan sözlü 
«torumu gerli aldığımı ve buna göre gereğinin ifa
sını arz ve rica ederim. 

Kars 
Sevinç Düşünsel 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

7. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına kim
lerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu ile, 

Genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve 
yayan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusunu ge
ri aldığına dair önergesi (6/160), (6/162) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
23 . 11 . 1966 tarihli Millet Meclisi gündemi

nin sözlü sorular bölümünün 49 ncu ve 51 nci 
sıralarında yer alan sözlü sorularımı geri alıyo
rum. Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Manisa 
Muammer Dirik 

BAŞKAN — Her iki soru da geriverilmiştir 
efendim. 

8. — Samsun Milletvekili Bahattin TJzunoğ-
lu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Anaya
sanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşanla
rın emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 52 nci 
maddesi hükmüne aykırı olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusunun gelecek bir
leşime bırakılması hakkında önergesi (6/81) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
I 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mazeretime binaen Çarşamba günkü oturum

da bulunamıyacağımdan gündemdeki sözlü soru
mun gelecek oturuma bırakılmasını istirham ede
rim. Saygılarımla. 

Bahattin Uzunoğlu 
BAŞKAN •— önümüzdeki soru gününe bıra

kılmıştır. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ge
çen yıllarda liselerden mezun olup da üniversite 
ve yüksek okullara, giremiyenlerin durumları 
nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Den-
giz'in sözlü cevabı (6/85) 

BALKAN — Sayın Reşit Ülker buradalar. 
Sayın Bakan buradalar. Soruyu okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Aşağıldaiki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulımaısmı saygıyle rica ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

1. Anayasamızın 21 nci maddesine göre, 
«Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve 
öğretme hakkına sahiptir». Gene Anayasamızın 
50 ncü maiddesine göre (Halkın öğrenim ve öğre
tim ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta gelen 
ödevler indendir.) Bu sosyal hak ve ödevlerin ışı
ğı altında; göızümüzün nuru çocuklarımız kendi
lerimi okumak için yakmayı dalhıi göze aldıkları
nı görerek ve bilerek: 

1. Geçen yıllarda liselerden mezun olup da 
üniversite ve yüksek okullara giremâyenlerin du
rumları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünül
müştür? 

2. Geçen yıllarda büyük kargaşalığa sebebi
yet veren ve Meclis kürsüsünden tenki'd etmiş ol-
duğuımuz, «mükerrer müracaatları» tesbit ede
cek ne giıbi tedbirler alınmıştır? 

3. Beş Yıllık Plânda yer almış bulunan, 
«Gece üniversitesi ve gec° vüksek okulları açıl
ması» hususunda ne gilbi caıişmalar ve icraat ya
pılmıştır. 

4. Anayasamızın 50 nci maddesinde, «Üni
versiteler, ancak Devlet eliyle ve kanunla kuru
lur» dendiğine göre, hükmü karşısında bütün gö
rev ye sorumluluk Devlete ailt bulunmaktadır. 
Bu hale göre dâvaya ne gibi tedbirler düşünül-
mektedıir? 

5. Ünlivensite ve yüksek okullar için 5 Yıllık 
Plânda eğitim amaçları nelerdir? Bugünkü tutum 
bu amaca yönelmiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım, İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker 
arkadaşımızın üniversitelerimizle ilgili soruları
na cevaplarımı arz ediyorum. 

Soru, geçen yılın 12 nci ayının 15 nci gü
nü sorulmuştur. Üniversitelerden beklediğimiz 
bilgilere intizaren bir defa mehil istenilen bu 
soruyu Yüksek Mecliste cevaplandırmak müm
kün olmadığı için maalesef gecikmiş bulunmak
tadır. Böyle olmakla beraber soruda mevzuu-
bahsedilen konuların geçen senenin ve bu sene
nin konuları olması dolayjsiyle yine zamanın
da verilmiş bir soru gibi cevaplandırmak gay
reti içerisinde bulunacağım. Ümidederim ki, 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımız da hem geçen 
yıla, hem de bu yıla aidolan cevaplarımı ka
bul buyuracaklardır. 

Şüphesiz Anayasamızın 21 nci maddesinde 
ifadesini bulan ve arkadaşımızın ifade ettiği, 
«herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve 
öğretme hakkına sahiptir, halkın öğrenim ve 
öğretim ihtiyaçlarını sağlamak Devletin başta 
gelen, ödevlerindendir.» cümlesi Anayasamıza 
istinaden, hükümetlerin üzerinde yapmakla mü
kellef olduğu bir durumu meydana getirmek
tedir. İşte buna istinaden de Hükümet progra
mımızda yüksek okullar ve üniversiteler konu
sunda maddeler vardır ve bu maddelere göre 
Hükümet icraata girişmiştir. Şimdi, burada 
buna istinaden sorulan beş soru vardır. Bu so
ruları birer birer okumak suretiyle cevaplarını 
arz edeceğim. 

Geçen yıllarda liselerden mezun olup da 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenlerin 
durumları nazara alınarak ne gibi tedbirler 
düşünülmüştür? 

Hem geçen yılda, hem de bu senede liseler
den birçok öğrencilerimiz mezun olmuştur. Bu 
öğrencilerimizden bir kısmı Haziran dönemin
de, bir kısmı Eylül döneminde mezun olmuştur 
ve bunlar hem bu yılın talebeleridir, yani bu
lundukları yılın talebeleridir. Mezun olanlardan 
bir kısmı da geçen yıllardan kalan talebelerdir. 
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Bunlar liselerimizi daha bitirmeden üniversite
nin açtığı merkezî sistem de dâhil bir imtihan 
sistemi ile imtihan olunmakta ve bunun neti
cesinde de bir puvanlama yapılmaktadır . Pu-
vaulama sırasına göre de istedikleri fakültelere 
tercihan kabul edilmektedirler. Şüphesiz pu-
van sırası gelenler tercihli olarak kabul edil
mekte, gelmiyenler de sırasını beklemektedir
ler. Bu işin tcrtiplenebtlmesi için evvelâ bir 
kontenjan tesbit edilmekte ve bu kontenjanlar
dan sonra bunlar yapılmaktadır . Bi lâhara im
kânlar genişlediği takdirde ki, yat ı r ımlar ın 
meyvalarmı ancak Sonbahar aylar ında almak 
mümkün olduğuna göre, yat ı r ımlar ın genişle
mesi ve neticelenmesi halinde kontenjanlarda 
ar tmalar meydana getirilebilmektedir. İşte bu 
münasebetle geçen yıl ki öğrencilerimizle bu 
yi İki öğrencilerimiz, üniversitelerimizle yaptığı
mız temaslar neticesinde hem üniversite kon
tenjanlar ının artırılması, hem de yeni yeni ge
ce veya, çift öğretim şeklinde fakülteler veya 
enstitüler açmak suretiyle çok miktarda öğrenci 
alınması yoluna gidilmiştir. Nitekim, geçen yıl 
yaptığımız çalışmalar, temaslar neticesinde ve 
Yüksek Meclisin de kabul ettiği bir kanun ile 
Ankara 'da Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesine 
yeniden bin öğrenci alınmıştır. B u n u n dışında 
üçbin daha, yüksek okul ve üniversitelerde, kon
tenjan artırı lması temin edilmiştir. Böylece 
geçen yıl, üniversitelere girmek istiyen, yüksek 
okulbıra girmek istiyen öğrencilerimizin hemen 
hemen tamamına yakın bir kısmı üniversitele
rimize ve yüksek okullarımıza girebilmişlerdir. 
Bu sene yine üniversitelerimizle yaptığımız te
maslar neticesinde bir üniversite kontenjanla
rını ar t ı rmışt ır . 

İkinci bir mesele, burada 2 nci sorular ında 
sordukları mükerrer müracaa t meselesi halle
dilmiştir. Bu mükerrer müracaat meselesi ge
çen yıl hakikaten üniversitelerimizi sıkıntıya 
sokmuştur. 

Bir öğrenci birkaç üniversitenin fakültesine 
veya yüksek okula birden kaydolaıbiliyordu ve 
böylece bir öğrencinin ismi üç. dört fakül tede 
veya yüksek olaıTda bulunaJbiliyordu. Bu sene 
b u kaldırı lmışt ır . Bakanlığımızın yaptığı bir 
teşebbüsü üniversitelerimiz ve yüksek okulla
rımız benimsemişlerdir, bir üğremd ancak bir 
yere kaydını yapt ı rabi lmektedir , de rc i öğrenci 
altı yere müracaat etmektedir , ancak kayı t bir 

\ yt-i'e yapt ı r ı lmaktadı r . Kayı t bir yere yaptır ı 
lınca o zaman fazla sandalye işgal edilmesi gibi 
bir mesele mevzuUbalhsolmamaktadır. Böylece 
geçen yıldan, cüzi de olsa ki, bu rakamı aşağı 
yukar ı 1 500 civarında tahmin etti... Üniversi-
telerle yaptığım toplant ıda üniversiteler, cüzi 
de olsa hiçolmazsa bu 1 500 kişilik yeri elimiz
de bu lundurmuş oluyoruz. 

Bu seneki yaptığımız çal ışmalardan birisi de 
yeni yüksek okullar ve fa,külteler açmak mese
lesidir. Hu yıl yeni açtığımi'z yüksek okullar 

.1. Yüksek İslâm Kustitüsü, 
2. İzmir Teknik Okulu, 
;!. İzmir Teksti l Teknik Okulu, 
4. Elâzığ Teknik Okulu, 
Bunlar teknik okul olarak açılmıştır. Buna 

ilâveten İ.sitanibul Teknik Üniversitesi Teknik 
Okul Kısmı, Makina ve Elek t r ik Şubesi diye iki 
fakülteyi daha gece öğretimine bağlatma kara
rını alınıştır. Böylece altı fakül te veya .yüksek 
okul. şeklinde meydana çıkmıştır. İs tanbul Üni
versitesi, Edebiyat fakü l tes i de gece öğretimi 
yapma karar ını vermiştir. Hu ka ra r bugünlerde 
ilân edilecektir. Hu şudur : Daha ziyade Ede
biyat Fakül tes inin gece öğretimi dil öğretimine 
inlhisar edecektir veya o dozu fazla olacaktır . 
Çünkü bizim dil öğretmenine fazla ihtiyacımız 
vardır . Üniversiteden Hükümet olarak rica edil
miştir, onlar da kabul etmişlerdir. Bina, konusu, 
liselerimizin bir kısmı gece bunlara tahsis edil
mek suretiyle temin edilecektir. 

İkinci bir mesele, İ s tanbul 'da bâzı işleri hal
ledilmiş bulunan bir Veter iner Fakül tes i , Anka
ra Veter iner Fakül tes iyle alâkalı , Üniversiteye 
bağlı olarak açılacaktır . 

Bundan başka yapı lan bir toplant ıda Anka
ra Ti]) Fakültesiyle mutabaka t hâsıl olmuş, on
lar meseleyi kendi kuru l la r ında görüşmeye ka
rar vermişlerdir . 

Diyarbakır 'da bir t ıp fakültesi bu yıl ted
risata bağlıyacaktır. Diyarbakı r Tıp Fakül tes i 
nin de ilk talebeleri Anka ra ' da okuyacaklardı r . 
Bunun dışında bir çalışmamız daha vardır . An
kara 'da F . K . . B . sınıfı şimdiye kada r bir tane 
idi, mahdut, talebe alıyor ve yukar ı sınıflara az 
öğreuıci geçiyordu. Bunların adedi üçe çıkarıl
maktadır . Bunlar ın adedi üçe çıkarıldığı takdir
de daha fazla fen öğrencisi almak mümkün ola
caktır . Bütün bu arz et t iklerim hakkında ka-
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iıun' teklifleri hazırlanmaktadır.•'Yüksek Mecli
se gelecektir/Eğer fakülteler üniversiteler ve 
oikullar öğretim üyeleri, heyetleri kabul eder
lerse, tedrisata da derhal ''başlanmış, olacaktır. 
Buna ilâveten İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademici, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi de gece öğretimi yapma kararını al
mış bulunuyorlar. Böylece 'bu yıl üniversiteye 
ve yüksek okullara girmek iştiyengençlerimizin 
açıkta kalmaması için 13 fakülte ve yüksek okul 
gece veya çift öğretim şeklinde veya müstakil 
olaraik tedrisata başlamış durumdadır. Bu, şim
diye kadar yapılan çalışmalarımızın meyvasmı 
nasıl vermiş ve vermekte olduğunun bir deli
lidir. Bunun dışında ayrıca yeni üniversiteler 
ve yüksek okullar açılması hakkında Hüküme
tin ayrı bir çalışması da vardır. Bu çalışma ilmî 
mahiyette olan bir çalışmadır ki, rapora bağ
lanmış, tasarı haznianmış, ilgililerin tetkikine 
sunulmuştur, yakın zamanda Büyük Meclise arz 
edilecektir. Böylece Sayın Reşit Ülker arkadaşı
mın, 1, 2, 3 ncü ve 4 iıcü sorularını cevaplandır
mış bulunuyorum. 

4 ncü sorularında^«Üniversiteler ancak Dev
let eliyle ve kanunla kurulur» sözüne istinaden, 
biz bu çalışmaları yapmış bulunuyoruz. Gelecek 
yıllara şâmil olmak üzere üniversitelerimizin 
nerelerde kurulacağı, tiplerinin ne olacağı, fi
nansmanının nasıl temin edileceği, öğretim gö
revlilerinin ne şekilde temin edileceği konuları
na inhisar eden kanun tasarıları Meclise arz 
edilecektir. Esasen Hükümet programında da 
vardır. 

Bir diğer konu, beşinci soru olarak sormuş
lar, «üniversite ve yüksek okullar için beş yıl
lık plânda eğitim amaçları nelerdir, bugünkü 
tutum bu amaca yönelmiş midir?» buyuruyor
lar. . . . 

Birinci beş yıllık kalkınma plânında yüksek 
öğrenim -ve üniversiteler .için konulan hedefler 
şu şekilde hulâsa edilebilir. 

Öğretim'süresi ve tesislerden, öğretim üye
lerinden geniş ölçüde faydalanmak. 

İstenen sayı ve kalitede öğretim üyesi yetiş
tirmek. 

Öğretimin muhtevasını ve usullerini, öğretim 
•amaçlarım ve yetişenleri, çalışma alanlarında 
bekie-neıı hizmet ve vasıflara uygun bir şekilde' 
ıslah etmek. 
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Öğretim yanımda araştırma fonksiyonluna 
önem vermek. 

Çeşitli alanlarda elde edilen araştırma so
nuçlarının uygulayıcılara veya millî kültüre 
maledilmesini sağlayıcı çeşitli seviyede yayınla
rın artırılmasını sağlamak. 

Bakanlığımız bu hedeflere en kfsa zamanda 
ulaşacak bir tutumun içinde bulunmaktadır. 

Bunlardan başka, üniversitelerimiz ve yük
sek okullarımızda öğrencilerin yetişme seviyele
rini yükseltecek, beslenme ve beşeri münasebet
lerini kolaylaştıracak şartların hızla geliştiril
mesi konularında titizlikle durulmaktadır. 
Okulların kapasiteleri ihtiyaca uygun olarak 
genişletilmekte, programların ıslahı, okul süre
lerinin ayarlanması gibi çalışmalar da yapıl
maktadır. Bütün bu arz ettiğim hususlar üni
versitelerle yaptığımız temaslar ve onlardan 
aldığımız bilgileri de ihtiva etmektedir. 

Üniversitelerimizin ve yüksek okullarımızın 
iki türlü memleketimiz ihtiyacını karşılıyacalk 
genişlemesi vardır. Birisi, doğrudan doğruya 
kendi içerisindeki tesklerinin- - geni^l«mesi3 di
ğeri de, yeni üniversiteler kurulması meselesi
dir. Kendi içerisindeki tesisler genişledikçe ga
yet tabiîdir ki, kontenjanlarımı da artırmak 
mümkün oluyor. Asıl mesele üniversitelerimizin 
içerisinde bulunan öğrencilerim yeni gelecek öğ
rencilere yer ayırması meselesidir. Bu mesele 
çok mühimdir. Yani üniversitede okuyan ço
cuklarımızın muayyen bir süre içerisinde oku
yup bitirmesi veya buraları terk etmesi, boşalt
ması meselesidir. Bu konu haJkkında da bir sa
yın arkadaşımın sözlü sorusu vardır. Biraz son
ra o münasebetle ona da cevaplarımı arz ede
ceğim. 

Teşekkür ederim, efendim. 
BAŞKAN — Sayım Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakanın verdikleri izahlara, 
açıklamalara teşekkür ederim. Gerçekten Sayın, 
Balkanın da belirttikleri gibi, ben bu sözlü so
ruyu 15'. 12 . 1965 de vermiştim ve bu şene de 
yenisini vermek arzusunda idim. Fakat tahmin-
ettim ki, Sayın Ba)kan geçen yıl Millî Eğitim 
Bakanlığının sorularına üniversitelerden henüz 
cevap gelmediğini belirtmek suretiyle bu, işi 
geciktirdiler. Yani kendileri sebebolmadılar, 
üniversitelerden yeteri kadar bilgi gelmeyisin-
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den dolayı, bir kaç defa sıra geldiği halde, me
hil istemek durumunda kaldılar. Bu da göster
mektedir ki, bizim eğitim sorunlarımız üzerin
de ciddiyetle durmamız lâzımgclir. Yani bura
da bir soru sorarız, o sorunun cevabı üniversi
telerden - yeteri kadar zaman olduğu halde -
alınamaz. Bugün vâsıl olduğumuz neticelerle 
Parlâmentonun 4 - 5 yıldır yaptığı ve bir ba
kıma - yahu bu gençler yine sokağa dökülmüş
ler, ne olacak bunların hali - diye üzüntümüzü 
beyan ettiğimiz o gençlerin hareketleri netice
sinde Parlâmento tedbir alabilmiştir, bundan 
evvelki yıllarda bu konular geldiği zaman üni
versite muhtariyeti çerçevesi içerisinde yapıla
bilecek işler bunlardan ibarettir deniliyordu. 
Çünkü üniversiteler bu şekilde cevap veriyor
lardı. Bir taraftan gençlerimizin kendi hakları
na sahibolmaları gibi en mukaddes bir arzu ile, 
öğrenmek arzusu ile dâvalarını millete malct-
meleri, bir taraftan da Parlâmentonun halk
tan aldığı bu güc dolayısiyle yaptığı muraka
beyle bugün bâzı noktalara gelmiş oluyoruz, 
yeterli veya yetersiz, ama ileri bir noktanın 
üzerine gelmîş bulunuyoruz. 

Gece üniversitesi, gece yüksek okulu Beş 
Yıllık Plâna sokulmuş okluğu halde, o zaman 
da mücadelesini yapmış olan arkadaşlarınızdan 
birisiyim, uzun yıllar tatbik edilmemiştir. Şim
di bunlar hızla tatbik edilmektedir, hızla tat
bik edilme imkânı bulmuştur. Niçin evvelce 
yapılmasına imkân bulunamamıştır ve şimdi 
neden yapılmıştır? Demek ki, Parlâmento mu
rakabesini yaptığı takdirde birçok işleri düzelt
memiz imkânı vardır. Bu bakımdan sözlü soru 
müessesesi, «Efendim, işte Mecliste 50 kişi bu
nu dinliyor, bu sözlü sorulardan ne olacak, 
mühim şeyler mi? Sözlü sorular, bugün Anaya--
sa hukukunu kabul ettiği ve İngiliz Parlâmen
tosunun resmen Parlâmentoyu tanıtmak üzere 
neşrettiği kitaplarda halkla Parlâmentonun 
doğrudan doğruya ilgisini temin eden yegâne 
Anayasa müessesesidir. Çünkü diğer şeyleri. 
teferruatını basm halka aksettiremez ve akseı-
tirşe bile halkı doğrudan doğruya ilgilendirmez. 
Ama sözlü soru müessesesi işletildiği zaman bir 
taraftan halk Parlâmentosunun nasıl çalıştığı
nı öğrenir, bir taraftan da, hükümetlerin - ki 
bizim vazifemiz o hükümetleri yıpratmak değil, 

onların başarılı olmasını temin etmektir. - ba
şarılı olmasına ışık tutmak imkânını verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten gece üni
versiteleri ve yüksek okulları çalışmaya baş
lamıştır. 

Şimdi biz Sayın Millî Eğitim Bakanından 
rica ediyoruz, bugün üniversiteler ciddî olarak 
bu meseleleri bir araya getirmiş değillerdir. 
Halâ bütün bunlara rağmen, üniversiteler bir 
araya gelip şu elimizin altındaki problem nedir, 
gençlik problemi nedir, bunları nasıl hallede
ceğiz diye esasa, bir plâna bağlamış değiller
dir. Varsa böyle bir plânları ve biz bilmiyor
sak, bunda bizim bilmememizin kusuru yanında 
üniversitelerin bu plânı bize sunmamış olmaları 
kusuru da vardır. Ben bu âna kadar bilmiyor
dum. Umumi olarak konuşurken bize üniversi
te öğretim üyelerinin söyledikleri söz şu; di
yorlar ki, binlerce genci Hukuk Fakültesine 
sokup da ne olacak?» Doğru, binlerce genci hu
kuk fakültesine sokup da ne olacak? Ama, o bin
lerce gence, memleketin ihtiyacı olan teknik alan
larda yer açmadan ortada bırakmak ve onlar da 
bir noktaya geldikleri zaman «Hiç olmazsa, di
mağımı inkişaf ettireyim, üniversite kafası yapa
yım» İngilizlerin «Üniversite kafası» dedikleri 
yâni iyi düşünen Batılı bir dimağ yaratayım, di
ye çocuklarımız belki de istemiye, istemiye, Hu
kuk Fakültesine girmek istemedikleri halde, hu
kuk fakültesine, edebiyat fakültesine gitmek is
temedikleri halde edebiyat fakültesine gidiyor
lar. Bunun çaresi bulunmuş mu?, halledilmiş mi? 
Bunun çaresi Beş Yıllık Plânda var, bütün eği
tim teknik yöne akacak. Bugünkü bir gazetede 
okuyoruz, diyor ki, bir vatandaş; üniversiteden 
mezun bir kimseye, bir üniversite mezununa 540 
lira veriyorlar, halbuki teknik okuldan mezun 
olan bir vatandaşa günde G0 lira yevmiye üze
rinden, ki diyor; şimdi yeraltındaki çalışanlara 
20 lira artırılmıştır, hesaplıyor 75 lira yapıyor. 
Aşağı-yukarı üniversite mezunu 540 lira alır
ken ö'bürki, teknik bir mektepten çıkmış olan, 
üniversite mezunu olmayan bir insan 2 000 kü
sur lira alıyor. Evet bu, bugünkü gazetede var. 
Bir vatandaş, vatandaş mektupları arasında bu
nu yazmış. İşte ortada duruyor. Öbür tarafta va
tandaş bol para almak istiyor, Türkiye'nin tek
nik eleman ihtiyacı var, fakat biz bunu bu isti
kamete yöneltmiş değiliz. Bir noktayı daha ifade 
etmek isterim, Şöyle bir kanaat savunulmakta 
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idi; üniversiteye çok adam almanın ne faydası 
vardır? Arkadaşlar evvelce belirttiğimiz gibi Tür
kiye Millî Eğitim Komisyonu raporu diye bir 
rapor vardır. Mütehassıslar dünya memleket
lerini gezmişler ve eğitimimiz hakkında 1959 ve
ya 1960 ta, (1960 ta basıldı 1959 da verilmiştir 
rapor) rapor yazmışlar. Bu rapor mümkün ol
duğu kadar dünyadaki temayüle, eğilime uygun 
olarak mümkün olduğu kadar gençlerimizin üni-

. versiteye gitmesini sağlayalım demektedir. Şimdi 
bu umumi mülâhazaların yanında, Sayın Bakan 
açıklamalarda bulundular ama, ben iyi anlaya
madım, bu sene üniversiteye giremiyen gençle
rimiz var mıdır? «Geçen sene hemen hemen kal
mamıştır.» dediler. Geçen senenin de rakamla
rını verirlerse memnun oluruz. Hâlâ efkârı umu
ra iyede üniversiteye girememekten dolayı sızla
nan talebelerin seslerini işitiyoruz. Bu sene üni
versiteye girememiş talebe var mıdır? Sayın Ba
kan bunu da belirtirlerse memnun oluruz. 

Bunun yanında, üniversitelerin şu durumu 
vardır: Senelerden beri bununla da savaşmakta
yız. Elbette ki, Yüksek Meclis olarak ve Yüksek 
Meclisin Hükümetleri olarak bunlara çare bul
maya mecburuz. Anadolu'nun dört bir tarafında 
eksik Öğretim yapan müesseselerden, liselerden 
gelen çocuklarımız veya yaşamak şartları eşit ol-
mıyan çocuklarımız aynı bir potada imtihan edi
liyorlar ve puvan alıyorlar. Bu, Anayasamızın 
sosyal adalet ilkesine ve eşit fırsat ilkesine aykırı 
bir yoldur. Bunu Beş Yıllık Plân ve onun 1966 
programı da ciddiyetle ele almıştır. Bu hususta 
ne gibi tasavvurları vardır? Üniversiteye geliyor 
birisi, Yozgat Lisesinde fizik okumamış, tarih 
okumamış, coğrafya okumamış, hangi derslerin 
hocaları eksikse onları okumamış bir çocukla -
evvelce de söylemişimdir - Galatasaray Lisesin
de parasiyle okumuş, bütün hocaları tamam, baş
ka şartlar içindeki çocuk, iki çocuğumuz üniver
siteye girerken aynı imtihana sokuluyor. Bunun 
çarelerini aramak mecburiyetindeyiz. Beş Yıl
lık Plânın eğitim bölümünün en esaslı noktala
rından birisi bursa dayanmaktadır. Biz eğitim 
eşitliğini burs müessesesi ile sağlamayı tasavvur 
etmişizdir. 1966 programı açıkça yazıyor, eğitim 
hedeflerine maalesef ulaşılmamıştır, ne hedefle
rine, ne yatırımlarına. Hele burs hususunda çok 
geride kalmışızdır. Bu hususlarda neler yapıl
dığım da ayrıca öğrenmek isteriz;, 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanız kal
mıştır, lütfen toplayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, efen
dim bitiriyorum. Şu noktayı da öğrenmek istiyo
rum: Yüksek okullara 100, Yüksek Teknik öğre
time 2 000 talebe alınacak yeniden. Yüksek öğ
retimin tıp dalına 300, veteriner dalma 200, or
man dalma 50 yeni kontenjan temin edileceği 
1966 programında sarih olarak yazılmış bulun
maktadır. »Acaba, bu.sene imtihanlar bittiğine 
göre bu hedeflerin rakamları nelerdir? Ne nokta
ya kadar ulaşılmıştır? 

Muhterem arkadaşlarım, gece üniversitesi, iki
li tedrisat hususunda binaların âzami şekilde 
istismarı lâzımdır.-24 saat kullanılması lâzım
dır. Öğretmen ekipleri, yani öğreticiler ekipleri 
çoğaltılabilir. Asıl büyük masraf binaların mas-
rafıdır. Biz Hükümetlerden bu işleri yapmala
rım bilhassa rica ediyoruz. Birkaç ay sonra ge
ne üniversitelere giremiyenier hakkında sözlü 
soru vereceğimi sizlere bildiririm. Çünkü bu 
mesele burada bitmiyecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın 

Baıkan?.. Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Efendim bir nokta hakkında 
açıklama yapmak istiyorum. «Bu yıl üniversi
teye girememiş kimse var mıdır?» buyurdular 
Sayın Reşit Ülker arkadaşım. Bu sorusunun ce
vabım bugün vermek mümkün değildir. Biraz 
önce arz ettiğim giıbi, gece ve çift öğretim yap
ma kararını alan düşünen üniversitelerimiz fa
kültelerimiz henüz mesailerini bitirmemişler
dir ; bu, bir. 

İkincisi; üniversitenin bizatihi mevcut .kon
tenjanları ve hem de artırmaık suretiyle mey
dana gelen kontenjanları henüz dolmamıştır. 
Bu bakımdan açıkta kalan öğrenci var mı, yok 
mu sorusunun cevabını bugün vermek maale
sef mümkün değildir. 

«Ayrı şartlar içinde yetişıen çocuklar aynı 
imtihandan geçiriliyor» şeklinde ifadesini bu
lan bir soru sordular. Memleketimizin her tara» 
finin her pürlü şartları birbirine tıpatıp bensze* 
madiği için maaılesef Doğu'da, Orta - Anadolu? 
da, muhtelif yerlerde, Öğretmen gitmemesi do? 
layısiyle, okullarda bâzı derslerin bir mü4-
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det için boş geçtiği bir vakıadır. Batı'da 'hoca- I 
lan, öğretmenleri tam olaralk bulunmıyan okul- I 
iarm bulunması mümkün değildir. O balkımdan I 
çoıcuklarıımızm yetişme ve öğrenime sırtları bir- I 
birine uymamakta ve dolayısiyle bil'gi seviye- I 
İcri arasımda farklar olmaktadır. Fakat şunu I 
ifade eldeyim ki, bugünkü şartlar içerisinde en I 
uygun bir eleme şekli veya sıralama şekli test I 
şekli olalbilımekitedir. Bunun münakaşası geçen I 
sene Senatoda da yapılmıştı, bir sözlü soru I 
önergesi mümaısehetiyle arz etmiştim. Muhtelif I 
imtihan şekilleri, sıralama şekilleri vardır. Fa- I 
'kat bunların içlerinde en âdil veya adalete ya- I 
kın olanı, dalha doğrusu hakkaniyete yalkm I 
olan neticeyi tecelli ettireni bu teıst şekli olu- I 
yor. Buratla mülhim olan santiarı ayrı olanla- I 
rın bunoın içerisine gireibilmeısidir. Bu imtihan- I 
da sorulan sorular, seviye bakımımdan yüksek I 
değildir, orta seviyeli çocukların yapabileceği j 
»orular ve çocuklar kalbiliyctlerine göre de bir I 
'de tercih yaptıkları için, çocuk kendi yetıişeıce- I 
ği alana bir tercihe talilbokır ve onun neticesi- I 
ni alabilir. Gocuğun elinde bu im;kân mevcut- I 
tur. Bu 'balalından bugünkü şartlarımıza en uy- I 
gun şekilde bir imtihan yapıldığına kaaniim I 
'bendeniz. Ama bence imtihan şeklini değiştir- I 
meik yerine, dkullarımızı, mümkün olduğu ka- I 
dar, süratle öğretmenlerle teçhiz ötme yolumuz I 
her hailde dalha doğru bir yol olacaktır. Eğer j 
yüksek okullarımız ve üniversitelerimiz yeter I 
miktarda, yani liselerden çıkan öğrencilerin I 
hepsini alalbilocek miktarda sandalye ve sıraya j 
saıhi'bıofea, o zaman imtihana lüzuım olmamı ak lâ- I 
zi'mıgelir. Henüz bu merhaleye ulaşmış değiliz. I 

«19(06 yılı eğitim hedeflerine ulaşamamış- I 
tır.» 'buyurdular. Şunu hemen ifaldc edeyim ki, I 
teknik öğretim konusunda eğitim hedeflerinin I 
içimdeyiz. Ralkamları bizzat tetkik ettim. Bu I 
rakamları tetkik etmiş olmam neticeısin dedir I 
ki, yeni telknik okullarda bulunması lâzımgelen I 
ımiktarda öğrencimiz telknik okullarda mevcut- I 
tur. Bunun fazlası vardır. Yalnız bu fazlayı, I 
teknik olkullarıimızda bugün yerimiz olduğu I 
ıhade alalmalmaktayız, gelmemektedirler. I 

öüney - Doğu'ya hir seyahat yapmıştıım. Bu I 
iseyaıhatte maalesef kız sanat enstitüsü ve er- I 
kek sanat enstitülerimin çıolk aız talebesi oldu- I 
ğunu ve çok az müracaat olduğunu gördüm. I 
Bu, çok mühim bir konudur. Bir taraftan tek- \ 

^ rûğe 'ehemmiyet verirken benim okullarımın I 

[ boiş kalmaisı bize ıstırap verir, O takdirde bu-
j nu yeni bir şekle getirmek mecburiyetindeyiz. 
I Ya proıgraimlannda bir değişiklik yapmak lâ-
I zıiırudır, yalhut da hayatın istediği tipte adamı 
I yetiştirmek için yeni yeni şekiller bulmak ica-
I heder. Bu balkımdan bir araştırmaya ihtiyaç 
I varfdır. Buıgün Türkiye'de plânın istediğinin de 
I üstünde aidaım yetiştirmek mümkündür. Yeter 
I ki, bunun yönünü ve dozunu bulabilelim. 
I Çok teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

I 2. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
I Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle gecen Jla-
I lie'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
I verilmesi için ne düşünüldüğün e dair Bayın-
I dirlik Bakanından sözlü sorusunu geri aldığına 
I dair önergesi (6/161) 

I BAŞKAN •— Önergeyi okutuyorum. 

I " Meclis Başkanlığına > 
I Millet Meclisi gündeminin 50 nci sırasında 
I yer alan önergem hakkında Bayındırlık Bakanı 
I Sayın Eteni Erdinç tarafından mütenmıinı malû-
I mat alınmıştır bu bakımdan önergemi geri alı-
I yorum. 
1 İstanbul 
I Osman Özer 
I BAŞKAN —• Soruları geriverilmiştir. 

I 3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
I fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve müf-
I redat programlarında tadilât yapmak suretiyle 
I lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri yüksek 
I öğı^enim kurumlarına devam imkânlarının sağ-
I lanıp sağlanmıyacağına dair sorusu ve Millî 
I Eğitim Bakam Orhan Dcngiz'in sözlü cevabı 

(6/87) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Oeliıkbas? Burada-
I 1ar. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. So-
I rııyu okutuyorum. 

I . Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun, Sayın Mi^lî Eğitim Ba-
I kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması-
I na müsaadelerinizi, saygılarımla rica ederim. 

Fethi Çelikbas; 
I ' Burdur 
I Lise mezunu gençlerimizin yüksek öğrenime 

devam etmeleri, bugün uygulanan usule göre, 
I tatmin edici değildir. Filhakika, her jû yüzler-
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ce öğrencinin yüksek öğrenime devam imkân
larından mahrum edildikleri keyfiyeti bir ya
na, arzusuna uygun olmayan her hangi bir alan
da öğrenim yapmaya ve meslek tutmaya zor
lananların da pek çok olduğu bir gerçektir. 

Bu durum karşısında, kuruluş gayeleri sa
rahaten mâni olmıyan fakülte ve yüksek okul
ların yönetmelik ve müfredat programlarında 
tadilât yapmak, 'meselâ birinci sınıflarda veya 
ilk ilki sömestrde tamamen nazari tedrisata yer 
vermek ye ilik yılda sınıfta kalanların o kurum
dan 'kayıtlarını silmek gibi tedbirler almak 
suretiyle lise mezunlarının serbestçe ve dile
dikleri yüksek öğrenim kurumlarına devam im
kânları sağlanamaz mı? İlgililerce bu konu hiç 
tetkik edilmiş midir? 

''BAŞKAN — Sayım Bakan buyurunuz efen
dim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Sayın Başkan ve Sayın arka
daşlarım; Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çc-
likbaş'm »ocularına cevaplarımı arz ediyorum: 
Bıu sorular da geçen yıl 12 nci ayda verilmiş 
sorulardır. Üniversitelerimizden bilgi bekledi
ğimiz için gecikmiş bulunuyor. O bakımdan an
cak şimdi cevaplarımı arz edebiliyorum. 

Sosyal bilijm ve-kültürü veren, Hukuk, Ede
biyat, Dil ve Tarih - Coğrafya, İktisat, Siyasal 
'Bilgiler ve İlahiyat gibi lâboratuvar çalışmala
rına ihtiyaç >göstermiyen fakülteler esasen ka
pasitelerinin çok üstünde öğrenci kaydetmek
tedirler. Öğrenci izdihamı yüzünden derslerin 
çoğu konferans salonlarında hoparlörle okutul
maktadır. Genellikle ilk yıllarda üst üste sı
nıfta kalanların kayıtları silinmekteyse de bu 
kabîl öğrenciler yeniden giriş veya belge imti
hanlarına katılmak suretiyle yüksek öğrenime 
devam arzusunu göstermektedirler. 

Temeli fen derslerine ve tekniğe dayanan 
daha çok lâboratuvar çalışmalarına ihtiyaç gös
teren, tıp, fen, veteriner, orman eczacılık ve diş 
hekimliği gibi fakültelerle teknik üniversiteler
de öğrenimlerine devam etmek istiyen öğrenci 
sayısının çokluğu yetiştirme ve çalışma vasıta
larının artışı ile mukayese edilcmiyecek kadar 
hızlı bir gelişme göstermesi sebebiyle bu türlü 
fakültelerle teknik üniversitelerin çeşitli birta
kım .tahditlere başvurması kaçınılmaz bir zaru
rettir. Zira, bu müesseselerin amacı her şeyden 

önce öğrenciye kullanabileceği modern bilgiyi 
vermek ve bu bilgiyi kullanma metotlarını öğ-
retunektir. Bu da ancak her bir öğrenci ile öğ
retim üyesinin çok sıkı bir ilişki kurmasıyla 
sağlanabilir. Bu seibepıle bize nazaran ileri meım-
leketlerde öğretim üyesi ve öğrenci oranı çok 
(düşüktür. İdeal halde 1/7 genel olarak l / l ö 
tir. Bizde ise 1/50 den fazladır. Bir öğretim. 
üyesine düşen öğrenci sayısını yükseltmekte 
daha çok sayıda öğrenci alınabilir ise de bu 
hal öğrencilerin ve dıolayısiyle memleketin men
faatine zarar vereceği gibi bu konuda yapılacak 
zorlamalar üniversiter mânadaki öğretimin de 
terkine müncer olabilir. 

Bu müesseselerin müfredat programlarında 
değişiklik yapılmak suretiyle ilk sınıflarımda 
sadece nazari derslerin okutulması mümkün 
değildir. Zira ilk sınıflarda okutulan dersler 
dalha sonraki yıllar için hazırlık dersleridir. Ve 
birkaç istisnası ile lâboratuvar çalışmalarına 
ihtiyaç gösteren derslerdir. 

Mevcut yüksek öğretim müesseselerimizin 
imkân ve şartları dolayısiyle giriş imtihanların
da vasatın üstünde başarı gösteren öğrencile
rin diledikleri fakülte ve bölümlere girebildik
leri, vasatın altında kalan öğrencilerin ise arzu 
etmedikleri dallarda öğrenime zorlandıkları 
bizce de bilinen bir gerçektir. 

Türk gençliğine, Anayasamızın öngördüğü 
şekilde yüksek öğrenim imkânlarını geniş ölçü
de sağlamak amaelyle mevcut üniversitelerin 
ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidererek daha 
müsait şartlar içinde öğretim yapmalarını, ku
ruluş devresinde bulunanların da noksanları
nın süratle giderilerek kuruluş gayelerini ger
çekleştirmek, hızla artan ihtiyaca cevap vere
bilmek için yeniden üniversite ve yüksek okul
lar açılması hususları da Devletin vazifesi cüm
lesinden olmak üzere Hükümet programında 
sarahaten yer almış bulunmaktadır. 

Hükümet olarak üniversitelerimizin çeşitli 
meseleleri üzerinde titizlikle durmaktayız. Ay
rıca yeni üniversite ve yüksek okullar konu
sunda da olumlu çalışmalar yapılmaktadır. 
Memleketin hızla artan ihtiyaçları karşısında 
mevcut üniversite ve yüksek okulların kifayet
siz oluşu ve yenilerinin açılması zaruretine 
paralel olarak yeniden açılacakların da tipleri
nin ve yarlerinim, memleketin geleceği ile ya-
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kından ilgili insan gücü ihtiyacı da göz önüne 
aılınmaık suretiyle, ilmî bir şekilde, plân ve 
programa bağlanmak üzere bir kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. Bu tasarı kısa zamanda Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. 

Sayın Fatihi Çel.ikbaş arkadaşımızın sorula
rına cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. Teşek-
ikür edenim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ GELÎKBAŞ (Burdur) — Muhtenem 

arkadaşlarım, Türkiye'de yıllardan beri devanı 
eden bil' mevzuu Sayın Bakanın aydml'atma-
lsı için bu soruyu sormuştum. Türkiye'nin şöy
le bir problemi artık herkesçe bilinmekte, her
kesçe maksada göre istismar edilmekte fakat 
nedense bunun tedbiri ve çaresi üzerinde du-
rulmamaktadır. Liselerden mezun olan gençle
rimiz her yıl muayyen mevsimde yüksek mek
tep veya fakültelere girebilmek için ailece bir 
endişe içindedir. Bu bir dâva halindedir. Böyle 
bir dâvanın bir vekâlet, Hükümet tarafımdan 
'halledilebilmesi de mümkün değildir. 

, Bu, Hükümet kadar üniversitelerimizin so
rumlularını meşgul etmesi lâzımgelen bir prob
lemdir. 

Simidi ben Sayın Bakanı dinle'dlim. Üniversi
telerin mütalâası şu; Türkiye'de Garp memleket
lerine göre bir öğretmene daha fazla öğrenci düş
mektedir. Garp memleketler/ine göre hangi konu-
ida eşit bulunuyoruz ki, Türkiye'de bunu bir mik
yas olanak alalım arkadaşlar... Türkiye gelişme 
hallinde olan bir memlekettir, nüfusu süratle ço
ğalan bir memlekettir, lise mezunları imkânları
na göre süratle artan bir memlekettir. Problemi 
bu şartlar içellisinde çözecek bir tedbir bulmak lâ
zımdır. Yoksa şu veya bu memleketle mukayese 
ederek tedbir aramak beyhudedir. Bu konu ne 
olabilir? Evvelâ böyle bir konunun sonunda her 
hangi bir sorumlu, «Ben üniversiteyi sorumlu 
telâkki ediyorum; her yıl tekerrür eden böyle bir 
dâvada şunun çaresini bulmak bizim vazifemiz
dir» diyen bir teşekkül olmuş da tetkik etmiş mi
dir? Hayır arkadaşlar, hayır ama Türkiye'nin bu 
dâvası vardır arkadaşlar. Şimdi bu dâva karşı
sında düşündüm, ne olabilir? Fakülte açmak, 
dört duvar yapmak suretiyle bina yapmak demek 
değildir, üniversite açmak bina yapmak değildir 
arkadaşlar. Yıllarca önce açılmış olan üniversite
lerimiz bugün henüz tekamülün son merhf leşine 

ulaşmış olmaktan çok uzaktır. Bu, bugün Hükü
metin gözü önündedir, politikacıların gözünün 
önünde, basının gözü önündedir. Bu iş, üniver
site mensuplarının gözünün önünde, tek başına 
bir hal çaresi olmaktan ibaret değildir. Ancak hal 
çarelerinden biri olabilir ilerisi için. Ama bugün
kü derdimizi halletmemizin yolu, bendenizin ka-
•naatin-e göre, bu değildir. Diğer taraftan merkezî 
bir imtihan usulü, puvanlama usulü diye bir yo
lu üniversite bulmuş, vasatın üstünde ve vasatın 
altiindckilere puvanlar veriyor, alıyor. Muhterem 
arkadaşlar, Türkiye'nin her lisesinde aynı eğitim 
ve öğrenim şartlarının bulunduğunu, öğrer.cileri-
mizin aynı seviyede yetiştiğini iddia edebilir mi
yiz? Buna imkân var mı? Buna imkân yoktur. 
Şu halde menşei itibariyle eğitim şartlan içinde 
yetişmiyen ve üstelik gönlünün de istediği bir 
müessesede okumayı yıllardan beri düşünmüş 
olan bir kimseye kapıyı kapatmak, mevcut niza
mın aleyhinde insan yetiştirmek neticesini doğu
rur arkadaşlar, Herkese eşit bir şart tanımalı
dır. Ben de biliyorum; Garp memleketlerinde 
P. S. N veya F. K. B. diye birinci sınıfta başla
tırlar. Orasının şartları Öyle, şartları müsait, be
nim şartlarım müsait değil. Fen grupunda da bi
rinci sınıfta nazari esasları tedris etmek imkânı 
yek denebilir mi arkadaşlar? Lisede hepimiz oku
duk. Lâboratuvarı ve lâboratuvar malzemesi bol 
olan yerde çalışılır ve olmıyan yerde de lâbora-
tıuvarsız okur, asgari imkânla okurlar. Şu halde 
Türkiye'nin şartlarına göre bir tedbir bulmak 
lâzımdır. Çeşitli sebeplerle herkesin kendi haya
linde canlandırdığı bir mesleği tutabilme sansmı 
tanımak içıin tedbir aramamız lâzım. Şans diyo
rum; gönlü arzu eder ama muvaffak olamaz. 

Ben kendi hayatımda denemişiimdir arkadaş
lar. Siyasal Bilgiler Okulunda vazifeli iken Or
man Fakültesine müracaat etmiş, Tıp,. Fakültesi
ne müracaat etmiş, Siyasal Bilgilere müracaat et-
mfş. Gelir efendim, «Ben buraya gireceğim, fa
lan yerlerden vesikam var, getireceğim.» Neye 
oraya girdiniz? «Ben yüksek tahsilimi meccani 
olarak yapmaya mecburum. Üçünü kazanırsam 
istediğimi seçeceğim. Ama gönlümün istemediği 
de olsa her hangi birisini kazanırsam, oraya de
vam ederek yüksek tahsilimi yapacağım.» Bu bir 
gerçek arkadaşlar, bir gerçek. Şu halde evvelâ 
gençlerimizin, kendi düşüncelerine göre nerede 
yetişmek istiyorlarsa, onlara şans tanımak, o genç-
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lerin bilâhara memleketin müessesi nizamına ta
raftar olmaları bakımından lüzumludur. Böyle 
bir şart da vardır. Saniyen liselerde yetinme şan
sı eşit değildir. Ve nihayet birinci sınıflar nazari 
esaslardan ibaret tedrisatı açılmak suretiyle ilk 
aylarda tehacüm olur. Fakültelerde okuyan, Si
yasal Bilgilerde okuyan arkadaşlarımız hatırlar
lar; ben şahsan ilk iki ay koridorda devam ettim. 
Ama şart eşitti, erken gidersem sınıfta oturur
dum, daha erken gidersam ön sıraya otururdum, 
geç gidince koridorda devam ederdim. Aıma üçün
cü ayın sonumda Sınıfta yer açılmaya başlardı. 
Başlangıçta bir tehacüm vardır. Üç ay aralandı
ğı andan itibaren yavaş yavaş kesafet azalmaya 
başlar arkadaşlar, bu itibarla ben yine rica edece
ğim. 

Türkiye'nin böyle bir problemi vardır, genç
lerimiz halihazırda arzu ettikleri yere devam et
me şansından mahrum edilmektedir. Şans, diyo
rum, bir yıl içinde tanıyacağız, bu külfetli bir 
usuldür. Onu da arz edeyim. Elbette ki icabına 
göre gece eğitimi yapacak, fakülte. Yaşı şu 
olanlar, kız öğrencilere şu saatte, erkek öğren
cilere şu saatte denmeli. Falan şey olanlar ge
celeri gçlecek denmeli, ikili bir tedrisat yapa
cak ama dâvayı halletme imkânı hâsıl olacak. 
Bu dâvayı açılması mutasavver ve 10 sene, 15 
sene sonra tam kadrosunu bulabilmesi muhte
mel üniversite veya fakültelerle halletmek im
kânı yok arkadaşlar. Her yıl bu devam edecek 
ve her yıl fakülte veya yüksek öğrenime gire-
miyen' gençler şu veya bu kimselerin düşünce
lerine göre hiçbir tedbir gösterilmeden gazete
lerde resimleri basılacak, onlar grev yapacak
lar ve saire. Bu, memleket için bir huzursuzluk 
kaynağı olmakta devam eedcektir. Buna bir ça
re bulmak lâzımdır. Üniversiteye anlatmak lâ
zımdır. Üniversite bu mevzua sahip çıkmalıdır. 
Türkiye'nin şartlarına göre bir tedbir bulmak
ta en aşağı Hükümet kadar üniversiteye de so
rumluluk terettübeder kanaatindeyim. Bu ba
kımdan ben Saym Bakanın, üniversiteler ile te
mas ederek, burada ifade ettikleri tedbirlerin 
her yıl tekerrür etmesi muhakkak gözüken bu 
dâvanın, halli yolunda müspet, semereli bir yol 
olduğu kanaatine hâlâ varamadık, üniversitele
ri ikna etmesi lâzımdır. Birinci sınıflar, Türki
ye'nin şartlarına göre açılmalıdır. Birden ikiye 
geçerken son derece ciddî imtihana tabi tutul-
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malıdır. Ve yazılı imtihanla arkadaşlar. Bu, zor" 
değildir. 

Sonra, test yapılacaksa, fakülte de test yap
sın. Şartlar eşit, aynı fakülteye birisi devam et
miş, öteki edememiş, etseydi. Efendim koridor
da imiş. Kitabını- bulup tetkik etseydi. Üniver
sitede illâ hazır olmayı da şart koşan bir ted
risat usulü yoktur. Bir mahzur, fen grupu ders
leri için o fakültelerimizden gelmiş belli, ben de 
biliyorum. Türkiye'de hastalarımıza göre dok
tor adedi Garptaki gibi midir, yatak adedimiz 
Garptaki gibi midir, hangi noktada onları mik
yas olarak alabileceğiz de burada alıyoruz ar
kadaşlar? Türkiye'nin şartlarına göre bu her 
yıl anne ve babayı1, gençleri üzen, Parlâmento
yu, Hükümeti, basını meşgul eden bu dâvaya 
çıkar bir yol bulmak lâzımdır. Hüner budur! 
Politika; şart ve imkânını hazırlıyarak derde 
deva bulma sanatıdır. Yoksa bu her yıl devam 
edecek. Ben bugünden arz edeyim 10 sene son
ra fakülteler açsanız dahi nüfusumuzun artışı, 
okuyup yazanın çoğalışı lise mezunlarının artışı 
karşısında 10 sene sonra bu problem baki ol
makta devam eedcektir. Ben tekrar rica edece
ğim; Türkiye'nin böyle bir büyük dâvası var
dır. Gençlerimizi huzursuz eder, memleket işle
riyle uğraşan herkesi huzursuz eder, üniversi
teyi huzursuz eder ve meşgul eder. Ama böyle 
bir dâvaya üniversite ve Hükümet, toptan sahip 
çıkarak Türkiye'nin şartlarına göre bir tedbir 
bulmasında, bir tedbirler külliyatını getirmesin
de bir mesaiye ihtiyaç vardır. Bu sebeple so
nunda dedim, böyle bir konu bugüne kadar ele 
alınmış mıdır? Ben de alındığı kanaatinde deği
lim arkadaşlar. Dâvaların, ciddî olarak ele alın
maları, kovalanmaları ve memleketin imkânla
rına ve şartlarına göre bir çareye rapdedil'me-
l'eri lâzımgelir kanaatindeyim. Benim ricam, 
Bakanın böyle bir dâvaya tekrar sahip çıkarak 
üniversiteye götürmesi ve eğer bu imkânları bu-
lamıyorsak UNESCO'dan yardım istiyere'k ar
kadaşlar... Şartlarımızı söyleriz. Türkiye'nin. 
şartı bu. Buna göre bir tedbir bulmak mecbu
riyeti ndeviz. Eğer bizim götürdüğümüz şartla
ra, UNESCO gibi beynelmilel bir teşekkül de,^ 
başka çaremiz yok diyecek olursa o zaman mev
cut kanunlarımızda tadilât yapılarak, birinci 
sınıfta Türk gençlerine diledikleri kurumlarda 
okumak şansını açabiliriz arkadaşlar. Benim ri
cam Sayın Bakandan, bu konu üzerine ciddî 
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olarak eğilmek, bütün sorumluları alârıne ede
rek vazifeye *dâvet ederek, tedbir getirmelerini 
istemektir. Bu tedbirin getirilmesinde de Tür
kiye'nin şartlarını Garp âleminin son derece 
müsaidolan şartlarına takdim etmek tehlikeli
dir. Teşekkür ederim. (C. H. P. sıra]arından, 
alkışlar) 

BAŞKAN —• Sora cevaplandı nlmrştır. 

4. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve yük
sek okullarda, normal öğrenim sürelerini doldur
dukları halde, mezun olamamış kaç öğrenci bu
lunduğuna dair soru önergesine MUM Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in sözlü cevabı (6/90) 

BAŞKAN — Sayın Çakmak, buradalar. Sayın 
Bakan buradalar. Soruyu okutuyorum : 

9 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Millî Eğitim Baka

nı tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak 

Halen üniversitelerimizin bütün fakültelerin
de ve yüksek okullarda normal öğretim sürele
rini doldurduğu halde mezun olamamış kaç öğ
renci vardır, bu süreleri kaç adedi ne kadar yıl 
aşmışlardır? 

Bu durum yeni öğrenci alımına menfi tesir 
yapmakta mıdır ? 

Bugünkü tarih itibariyle; öğrenci teşekkül
lerinde (Federasyon - birlik - cemiyet ve genç
lik teşkilâtı) vazife almış başkan ve yönetim 
kurulu üyesi bulunan öğrenciler hangi tarihte 
fakülte ve yüksek okullarına kaydolmuşlardır, 
bu müesseselerin öğrenim süresi nedir, kendileri 
halen hangi sınıf ve'ya sömestrededirler ? 

BAŞKAN — Buyurun: Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Sayın Başkan ve sayın arkadaş
larım, Bolu Milletvekili Sayın Ahmet Çakmak 
arkadaşımın üniversite öğrencileriyle ilgili soru
larına cevaplarıimı arz ediyorum : 
, Normal öğrenim sürelerini doldurdukları 
halde me'zun olmamış üniversite ve yüksek okul 
öğrencilerinin çe'şitli fakülte ve yüksek okul
lardaki sayı ve durumları ile öğrenci teşekkül

lerinde görevli öğrencilerle ilgili bilgileri arz 
ediyorum : 

1 - Yüksek öğretmen okulları ve eğitim ens
titüleri : Bu yüksek öğrenim kurumlarında öğ
renim .genellikle parasız yatılı olduğu için ba
şarı oranı yüksektir. Normal süre içinde okulu 
bitiremiyeıı öğrencilerin okulla ilişiği kesilmek
tedir. 

İT- Ankara Devlet Konservatuvarı : Ankara 
Devlet Konservatuvarmda, öğrenciler normal 
öğrenim süreleri için sınıf geçmeye mecburdur
lar. Üstüste iki yıl sınıfta kalanların kayıtları 
silinmektedir. 

Yüksek öğrenci derneğinde görev almış 4 
öğrenci vardır. Bunların hiçbiri yıl kaybetme
miştir. 

III - Güzel Sanatlar Akademisi : İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim süresi 
bütün bölümlerde 5 yıldır. Akademide 1954 yı
lından 1, 1955 ten 2, 1956 dan 3, 1957 den 8, 
1958 den 15, 1959 dan 40, 1960 tan 70 öğrenci 
vardır. Yani kayıt tarihleri o tarihlerdir. Çe
şitli gençlik teşekküllerinde görev alıni'ş 3 aka
demi öğrencisi vardır, bunların hiçbiri yıl kay
betmiş değildir. 

IV - İstanbul Teknik Okulu : Bu okulda nor
mal öğrenim süresi içinde mezun olamamış öğ
renci sayısı 240 tır. Bunlardan 110 u 1 yıl, 72 si 
2 yıl, 58 i de 3 veya daha fazla yıl gecikmişler
dir. 63 öğrenci, öğrenci derneklerinde görev al
mıştır. Bunlar arasında öğrenim süresini aşmış 
öğrenci yoktur. 

V - Erkek Teknik Yüksek öğretmen Oku
lu : Erkek Teknik Yüksek. Öğretmeli Okulunda 
73 öğrenci 1 - 3 yıl öğrenim süresini aştıkları 
halde okuldan mezun olamami'şlardıi'. Öğrenci 
teşekküllerinde kayıtlı öğrenci sayısı 16 dır. 

VI - İstanbul Akşam Teknik Okulu : 
Bu yüksek okulda normal öğrenim süresinde 

mezun olamamış öğrenci yoktur. 
VII - Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu : 
Normal süre içinde 1 öğrenci mezun olama

mıştır. 
VIII - Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek 

öğretmen Okulu : 
Bu okulda sınıf tekrarlama yoktur. Ancak 

genel ortalaması (üssü mizan) tutamıyan 3 öğ
renci, son sınıfta .beklemektedir. Bunlar normal 
öğrenim süresini 1 yıl aşmışlardır. 
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IX - Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu : 
Normal öğrenim süresi içinde mezun olamı- ; 

yan öğrenci sayısı 20 dir. Bu öğrenciler bir yıl 
gecikmişlerdir, 21 öğrenci, öğrenci teşekkülle
rinde görev almıştır. Bunlardan ancak 2 si nor
mal öğrenim süresini aşmıştır. 

X - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi : 

1964 - 1965 ders yılında, iki ders yılı so
nunda sınıf geçemiyen öğrenci sayısı 909 dur. 
Tek dersi başaramayıp sonsuz imtihan hak
kına sahip 15, son sınıf öğrencisinden biri , 
1961 - 1962 ders yılından, biri 1962 - 1963 ders . 
yılından, dördü» 1963 - 1964 ders yılından, do
kuzu da 1964 - 1965 ders yılından beklemek
tedir. Altı öğrenci, öğrenci teşekküllerinde -
görevlidir. Bunlardan dördü normal süresi ' 
içinde okulu bitirememiştir. 

XI - İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka- ; 
demişi : 

229 öğrenci normal süre içinde okulu biti-
rememiştir. Bunlardan 145 i bir yıl, 64 ü iki • 
yıl, 20 si üç yıl gecikmiştir. 12 öğrenci, öğ
renci teşekküllerinde görevlidir. Sınıfları nor
maldir. 

; XII - istanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi : 

Normal süre içinde mezun olamıyan öğren
ci sayısı 1 531 ıdir. Bunların 531 i 1 yıl, 480 i 
2 yıl, 520 si 3 yıl gecikmişlerdir. 10 öğrenci. 
öğrenci teşekküllerinde görevlidir. Bunlardan 
7 si normal öğrenim süresini aşmıştır. 

XIII - Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi : ' 

Normal sürede mezun olamıyan öğrenci sa
yısı 1 030 dur. 1 Öğrenci, öğrenci teşekkülle
rinde görevlidir. Okulu normal sürede bitirc-
memiştir. 

Ankara Üniversitesi : 
1. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : 

', * Normal öğrenim süresi 4 yıldır. Bu fakülte
de normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin 
sayısı 1 335 dir. Bunlardan 1 yıl 731, 2 yıl 
344, 8 yıl 139, 4 yıl 52, 5 yıl 12, 6 yıl 15, 7 
yıl 11, 8 yıl 3, 9 yıl 5, 10 yıl 2, 11 yıl 3, 
12 yıl 1, 14 yıl 1, 15 yıl 7, 16 yıl 6, 17 yıl 2. 
18 yıl 1 öğrencidir. 
.\~% Eğitim Fakültesi : 

Bu yıl öğretime açılmıştır. 

3. Eczacılık Fakültesi : 
Mezun olmayan öğrenci yoktur. 
4. - Fen Fakültesi : 
Normal öğrenim süresi 4 ve 5 yıldır. Bu fa

kültede normal öğrenim süresini aşan öğrenci 
sayısı 496 dır. Bunlardan 1 yıl 199, 2 yıl 150, 
3 yıl 82, 4 yıl 29, 5 yıl 15, 6 yıl 19, 7 yıl 2 
öğrencidir. • 

* 5. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesi : 

Mezun olmıyan öğrenci yoktur. 
6. Hukuk Fakültesi : 
Normal öğrenim süresi dört yıldır. Bu fa

kültede normal öğrenim süresini aşan öğren
ci sayısı 639 dur. Bunlardan 1 yıl 116, 2 yıl 
106, 3 yıl 1 102, 4 yıl 135, 5 yıl 48, 6 yıl 34, 
7 yıl 41, 8 yıl 17, 9 yü 10, 10 yıl 6, 11 yıl 7, 12 
yıl 5, 13 yıl 4, 14 yıl 1, 15 yıl 3, 16 yıl .1, 23 
yıl 1 öğrencidir. 

7. ilahiyat Fakültesi : 
Yönetmeliğine göre mümkün değildir. 
8. Siyasal Bilgiler Fakültesi : 
Normal öğrenim süresi dört yıldır. Bu fa

kültede normal Öğrenim süresini aşan Öğren
ci sayısı 79 dur. Bunlardan 1 yıl 36, 2 yıl 26, 
3 yıl 9, 4 yıl 5, 5' yıl 1, 6 yıl 2 öğrencidir. 
(Bu öğrenciler sıhhi mazeretli olarak sınıfların
da kaldıklarından imtihan hakları devam et
mekte olup, yeni öğrenci alımına menfi tesiri 
yoktur.) 

9. Tıp Fakültesi : 
Yönetmeliğine göre mümkün değildir. 
10. Veteriner Fakültesi : 
Normal öğrenim süresi beş yılıdır. Normal 

öğrenim süresini iki yıl aşan 36 öğrenci bulun
maktadır. Yönetmeliğine göre kendilerine 2 
yıl daha devam hakkı tanınmaktadır. Yeni 
öğrenci alımına menfi tesiri yoktur. 

11. Ziraat Fakültesi : 
Normal öğrenim süresi dört yıldır. Normal 

öğrenim süresini bütünlemeye kalmak suretiy
le 1 ilâ beş yıl arasında aşan öğrenci sayısı 
318 dir. Bunların yeni öğrenci alımına menfi 
tesiri yoktur. 

Veteriner Fakültesine kayıtlı olup diğer öğ
renci kuruluşlarında görevli öğrencilerin isim 
ve soyadlariyle öğrenim durumlarını gösterir 
cetveli, müsaade ederseniz bu isimleri oku
mayı doğru bulmuyorum, isimlerini' okumıya-

rr 265 — 
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cağım. Yalnız bunlardan 1960 yılından itiba
ren kayıtlar yapılmış ve 1963 yılma kadar ka
yıtlar yapılmıştır. îkinei sınıf ile dördüncü 
sınıf arasında sınıfları değişmektedir. Bun
lardan gecikenler bir ilâ iki yıl arasındadır 

Dil ve Tarih « Coğrafya Fakültesi talebe 
derneği ve Millî Talebe Birliğine bağlı olanlar 
var. Bunlar da 23 kişiden ibarettir. Bunla
rın da fakülteye kayıt tarihleri 1960 ilâ 19fi4 
yılları arasındadır. Bulundukları sınıflar, iki 
ilâ üç ve dördüncü sınıflardır. 

(ioCikmeleri de 1 - 2 yıldır. 
Eczacılık Fakültemi Talebe Cemiyetinin du

rumu da ayniidır. Fen Fakültesi fizik, kimya, 
tabiiye ve matematik bölümü talebe cemiyet 
başkanlarının durumu ise; kayıt yıllan 1958 d t 
başlamış: evet 1958 de başlamış ve 1964 yılma 
'kadar ola il ar vardır, kayıtlı olanlar var. Sömesft 
'itibariyle de 9 - 10 ncu sömestrde bulunuyorlar. 
Umumiyet <Î normal görünüyor. 

Hukuk .'fakültesi öğrenci derneğinde görevli 
olanlar 1 - 2 yıl gecikmişler 1960 - 1964 yılları 
arasında ika 'dolmuşlar. 

Tıp Fal ültesi Talebe Cemiyetinde görevli 
olanlar; 1 3 yıl arasında geoikme var. 1959 ile 
1964 yılİE >ı arasında kaydolmuşlar. F. K. B. sı
nıfı haıfiç 'iğrencİler 1 0 - 1 6 sömestrde fakülte
yi bitirmek sorundadırlar. Halen yönetmelik dışı 
öğronoi yokt 'r. 

Veterinif * Fakültesi Talebe Cemiyetinde gö 
revli o'anlar, 1962 - 1963 yıllarında kayıtlı olaı 
lar vs Çfecrkmeleri yok. 

Hac ^epe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültem* 
Bu Fi 'ilterl'n Tıp Bölümü I nci dönem öf 

rencilem, den 1965 tarihlinden beri Tüı<uye Genç
lik Teşkilâtı Dış münasebb^er Komisyonu Baş
kanı olaırik çalışan bir öğrenci var. Durumu nor
mal t ü n ü y o r . 

Siyasal Bilgiler Fakültesi de normal, gecik
me yokmuş. 

İstanbul Üniversitesi: 

1. Tıp Fakültecıi: Normal öğrenim süresi 6 
yıldır. Bu fakültede normal öğrenim süresini aşan 
öğrencilerim sayısı 496 dır. Bunlardan; 7 yıl 210, 
8 yıl 65, 9 yıl, 80, 10 yıl 52, 11 yıl 22, 12 yıl 
14, 13 yıl 12, 14 yıl 10, 15 yıl 7, 16 yıl 12, 17 
yıl 3, 18 yıl 3, 20 yıl 1, 21 yıl 3, 25 yıl 1, 26 yıl 
1 öğrencidir. 

2. Edebiyat Fakültesi: 
Normal öğrenim süresi dört yıldır. Bu fakül

tede normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin 
sayısı 423 tür. Bunlardan; 6 yıl 211, 7 yıl 122, 
8 yıl 44, 9 yıl 23, 10 yıl 3, 11 yıl 10 16 yıl 5, 19 
yıl 1, 20 yıl 1, 21 yıl 1, 22 yıl 1, 23 yıl 1, öğren
cidir. 

3 Hukuk Fakültesi: 
Normal öğrenim süreni dört yıldır. Bu fakül

tede normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin 
sayısı 3456 dır. Bunlardan; 1 yılı aşan 494, 2 
yıl 652, 3 yıl 908, 4 yıl 553, 5 yıl 197, 6 yıl 159, 
7 yıl 150, 8 yıl 96, 9 yıl 67, 10 yıl 180 öğrenci-
dıir. 

4. Fen Fakültesi : 
Normal öğrenim sürorli dört yıldır. Bu fakül

tede normal öğrenim süresini aşjan öğronai sayısı 
1103 tür. Bunlardan; 1 yıl 254, 2 yıl 354, 3 yıl 
192, 4 yıl 109, 5 yıl 77, 6 yıl 42, 7 yıl 35, 8 yıl 
22, 9 yıl 5, 10 yıl 2, 11 yıl 2, 12 yıl 3, 13 yıl 2, 
15 yıl 2, 16 yıl 1, 17 yıl 1 öğrencidir. 

5. İktisat Fakültesi: 
Normal öğrenim süresi dört yıldır. Bu fakül

tede normal öğrenim sürelerini aşan Öğrencilerin 
sayısı 770 dir. Bunlardan; 1 yıl 89, 2 yi! 172, 
3 yıl 139, 4 yıl 129, 5 yıl 101, 6 yıl 34, 7 yıl 13, 
8 yıl 18, 9 yıl 5, 10 yıl 30, 11 yıl 11, 12 yıl 8, 
13 yıl 6, 14 yıl 10, 15 yıl 2, 16 yıl 1, 17 yıl 2, 
öğrencidir. 

6. Orman Fakültedir 
Normal öğrenim süresi dört yıldır. Bu fakül-

tûdıo normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin 
sayısı 198 dir. Bunlardan; 1 yıl 71, 2 yıl 55, 
3 yıl 36, 4 yıl 18, 5 yıl 13, 6 yıl 2, 7 yıl 3 öğren
cidir. 

7. Eczacılık Fakültesi: 
Normal öğrerjim süresi dört yıldır. Bu fakül

tede nonmal öğrenim süresini aşan öğrencilerin 
sayısı 165 dir. Bunlardan; 1 yıl 10, 2 yıl 8, 3 yıl 
39, 4 yıl 25, 5 yıl 28, 6 yıl 13, 7 yıl 17, 8 yıl 4, 
9 yıl 4, 10 yıl 7, 11 yıl 5, 12 yıl 1, 13 yıl 2, 14 
yıl 1, 16 yıl 1, öğrencidir. 

8. Diş Hekimliği Fakültesir 
Normal öğrenim süresi dört yıldır. Bu fakül

tede normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin 
sayısı 57 dir. 1 yıl 32, 2 yıl 14, 3 yıl 6, 4 yıl 5, 
öğrencidir. 

9. İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Ens
titüsü : 
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Normal öğrenim güresi iki yıldır. Bu enstitü* 
de normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin 

sayısı 249 dur. Bunlardan; 1 yıl 95, 2 yıl 33, 3 yıl 
49, 4 yıl 23, 5 yıl 11, 6 yıl 9, 7 yıl 14, 8 yıl 6, 
9 yıl 1, 10 yıl 1, 11 yıl 3, 12 yıl 1, 13 yıl 3 öğ
rencidir. 

öğrenci kuruluşlarında görev alan öğrenci
ler : 

tstanlbul Üniversitesi fakültelerine kayıtlı 
olup öğrenci kuruluşlarında görev alan öğrenci
ler hakkında, aidi genen üniversite rektörlüğün
den; (öğrenci Teşekkülleri Üniversitemiz binala
rı ve müştemilâtı dışında Cemiyetler Kanununa 
tabi bulunmaktdaırlar. Öğrencilerimizin hangile
rinin hangi teşekkülde görev aldığı hakkında il
gili makamlardan bilgi verilmediği için fakülte
lerimiz sözlü soru önergesnin son sorusunu ce-
vaplandıraibilecek lüzumlu bilgiyi temin edeme
miştir.) diye bir not verilmiştir. Şüphesiz bizim 
de teker teker çocuklan çağınp da sormamız 
mümkün olamadığı için, bu kısım boş kalmıştır. 

tstanlbul Töknik Üniversitesi : 
1. İnşaat Fakültesi: Normal öğrenim -sü

resi 5 yıldır. Bu fakültede normal öğrenim 
süresini aşan öğrencilerin sayısı 119 dur. Bun
lardan; 1 yıl 68, 2 yıl 34, 3 yıl 8, 4 yıl 4, 5 yıl 
3, 9 yıl 1, 11 yıl 1 öğrencidir. Yıl kaybeden öğ
renciler .son sömestr de olduklarından yeni öğ
renci alımına menfi tesiri yoktur. 

2 Mimarlık Fakültesi: Normal öğrenim sü
resi 5 yıldır. Bu Fakültede normal öğrenim 
süresini aşan öğrenci sayısı 65 dir. Bunlardan, 
1 yarı yıl 15, 1 yıl 10, 2 yıl 10, 3 yıl 12, 4 yıl 
5, 5 yıl 1, 6 yıl. 5, 7 yıl 7, öğrencidir. Yeni 
öğrenci alımına menfi tesiri yoktur. 

3. Makina Faküitesi: Normal öğrenim sü
resi 5 yıldır. Bu Fakültede normal öğrenim
lerini aşan öğrencilerin sayısı 206 dır. Bunlar
dan 1 yıl 82, 2 yıl 45, 3 yıl 29, 4 yıl 16, 5 yıl 
9, 6 yıl 5, 8 yıl 5, 9 yıl 7,10 yıl 5, 11 yıl 2, 
13 yıl, 1, öğrencidir. 

4. Elektrik Fakültesi: Normal öğrenim sü
resi 5 yıldır. Bu Fakültede normal öğrenim 
süresini aşan -öğrencilerin sayısı 222 dir. Bun
lardan; 1 yıl 67, 2 yıl 63, 3 yıl 29, 4 yıl 19, 5 
yıl 8, -6 yıl 10, 7 yıl 4, 8 yıl 4, 9 yıl 10, lOyıl 
4, 11 yıl 4 öğrencidir. 

5. Maden Fakültesi: Normal öğrenim sü
resi beş yıldır. Bu Fakültede normal öğrenim 

süresini aşan öğrencilerin sayısı 26 dır. Bun-
landan; 1 yıl 7, 2 yıl 14, 3 yıl 2, 4 yıl 2, 6 yıl 
1 öğrencidir. Yeni öğrenci alımına menfi tesiri 
yoktur. -

İstanbul Teknik Üniversitesi fakültelerin
de kayıtlı olup öğrenci teşekküllerinde görev 
alan öğrencilerin durumu; İnşaat Fakültesi Ta
lebe Cemiyeti'nde 1962 yılından itibaren kayıtlı 
olanlar 7 - 8 nci sömestrdedirler, normaldir. 
Makina Pakültcüindökiler ise 1962 yılından iti
baren kaydolmuşlardır. Başkan, muhasip ve 
kol başkanları, 3 - 9 ncu sömestrdedirler ve 
•kayıtları vardır. 

Elektrik Fakültesi Talebe cemiyeti : 

1957 - 1963 yılları arasında kaydolmuşlar
dır. 3 - 10 ncu sömestrdedirler, kayıtları var
dır. 

Maden Fakültesi Talobe Cemiyeti : 
18 öğrenciden .müteşekkildir. Bu öğrenciler 

Fakülteye 1963 ilâ 1964 yılları arasında kaydol
muşlardır. öğrenimlerine normal olarak de
vam etmektedirler. 

Mimarlık Fakültesi Talobe Cemiyeti : 
11 öğrenciden müteşekkildir. Bu öğrenciler 

Fakülteye 1963 ilâ 1964 yılları arasında kaydol
muşlardır. Öğrenimlerine normal olarak de
vam etmektedirler. 

XVII - Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 
Üniversitede halen tatbik edilmekte olan 

«Giriş, öğretim ve İmtihan Yönetmeliği» uya
rınca, öğrencilere Üniversitedeki 'öğrenimleri 
boyunca ancak bir defa tekrar hakkı verilmek
tedir. Bu sefoople normal öğrenim süresini aş
mış öğrenci mevcut değildir. 

Talebe cemiyetinde ise 1961 - 1962 yılında 
kaydolanlar vardır ve bu vaziyete göre de de
vamları normaldir. 

XVIII - Karadeniz Teknik Ünivertotcöi : 
Yeni öğretime açılmış olduğundan normal 

öğrenim süresini aşmış öğrenci yoktur, öğren
ci Derneği Başkan ve üyeleri öğrenimlerine 
normal olarak devam etmektedirler. 

XIX - Atatürk Üniversitesi : 
1. Ziraat Fakültesi: Normal öğrenim sü

resi 4 yıldır. Normal öğrenim süresini aşan 
öğrenci sayısı 49 dur. Bunlardan; 1 yıl 41, 2 
yıl 8 Öğrencidir. 
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2. Fen - Edeibiyat Fakültesi : 
Normal öğrenim süresi 4 yıldır. Normal öğ

renim süresini aşan öğrenci sayısı 9 dur. Bun
lardan; bir yıl 4, 2 yıl 5 öğrencidir. 

Öğrenci teşekküllerinde görev alan Ziraat 
Fakültesine kayıtlı normal süresinde mezun 
olmamış 1 öğrenci vardır. 

Ataltürk Üniversitesi : 
3. Tıp Fakültesi: (Bu yıl öğretime açıl

mıştır.) 
XX - Eğ'c Üniversitesi : 
1. Ziraat Fakültesi: Normal öğretim sü

resi 4 yıldır. Bu Fakültede normal öğrenim sü
resini aşan öğrenci sayısı 69 dnr. Bunlardan; 
1 yıl 33, 2 yıl 12, 3 yıl 6, 4 yıl 10, 5 yıl 8, öğ
rencidir. Bunların yeni öğrenci alımına .menfi 
teısiri yoktur. 

2. Tıp Fakültesi: Normal öğrenim süresi 
5 yıldır-. Bu fakültede normal öğrenim süresini 
aşan öğrenci sayısı 32 dit*. Bunlardan; yarı yıl 
18, 1,6 yıl 4, 2,5 yıl 5, 3,5 yıl 3, 4,5 yıl 2 öğ
rencidir. Bunların yemi öğrenci alımına menfi 
tesiri yoktur. 

3. Fen Fakültesi: Normal öğrenim süresi 
4 yıldır. Bu fakültede normal öğrenim süresini 
1 yıl aşan öğrenci sayısı 15 dir. Bunların yeni 
öğrenci alımına tesiri yoktur. Ziraat Fakülte
sinin, Eğe Zirat Fakültesinin Talelbe Cemiye
tine 1962 - 1963 yılında kaydedilmişlerdir ve 
iki ilâ üçüncü sınıftadırlar. 

Tıp Fakültesi Talelbe Cemiyeti mensupları, 
1961 yılında kaydedilmişlerdir. 1 - 5 sömesr-
dedir ve değişik şekilde birbirinden farklı geri
de kalanlar vardır. 

Fen Fakültesi Talelbe Cemiyeti mensupları 
1964 - 1965 yılları arasında kaydolmuşlardır. 
1 - 3 mcü sınıftadırlar ve geride kalanlar vardır. 

Normal süresi içinde mezun olanııyan öğ
rencilerin yeni öğrenci alımına kısmen menfi 
tesirleri 'bulunmaktadır. Bunların giderilmesi 
için yönetmeliklerde gerekli değişiklikler ya
pılmaktadır. Nitekim ıson zamanlarda tstanlbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yaptığı yö
netmelik değişikliği gibi. 

•Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Çak

mak. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Bakanıma verdiği cevaptan 

dolayı teşekkür ederim. Hem cevabı uzun ol
duğu için yoruldu-,- hem bunların •fakültelerden 
cevabın alınması da kendisini epeyce yormuş
tur. 

Bir hadiseyi önünüze sermiş oldum. Üniver
sitelerimizdeki eğitim durumu, muvaffakiyet, 
durumu neticeler hakkında geniş detaylı bilgi-

: lere sahibolmuş bulunuyoruz. İki suretle sorum
dan arzu ettiğim maksat kendiliğinden cevapla-

'• rin verilmesiyle ortaya çıkmış oluyor. 

Umumi bir toplama halinde Ankara ve İs
tanbul Üniversitelerinin fakültelerinde normal 
süreyi aşan 15 618 öğrenci bulunuyor. Kabul 
edersiniz ki, pek kaale almmıyacak bir rakam 

\ değildir. Yarınımızın ümidi olan gençlerimizin 
eğitim ve öğrenimini gerektiği ölçüde yapma-

- lan, memlekete hizmet için yeteri kadar bilgi 
ile mücehhez olmaları muhakkak ki en halisane 
temennimizdir. Bu durumu ifade edeyim ki 

• zor şartlar altında kendilerini okutan anne; 

; babaların ve kendilerinden çok şey beklenen, 
parasız tahsil imkânını sağlamış bulunan mille
timize lâyik olmaya muhakkakla mecburdur
lar. 

Evvelki gün Dünya (Tazetesinde, Sayın Ata'-
ym da acı bir dille şikâyet ettiği gibi, politikayı 
ön pilâna almak, derslerinden gayrı meşgalelerle 
zaman israf etmek, ne kendilerine, ne ailele
rine ve ne de vatana bir şey kazandırmayacak, 

•: millet için büyük kayıp olacaktır. 
1 Talebe teşekküllerinde vazifeli gençlerin du-
[ rumu da ortaya çıkmış oluyor. . Vazife alan ar-
'• kadalşar tahsillerini de birlikte muvaffak bir 
: şekilde yürütme imkânını bulamıyorlar. Bir 

kısmından da cevap alamamış durumdayım. 
i Zannederim ki, bunların süreleri daha fazla 

uzun olduğu için cevap vermekten imtina edil-
i mistir. Bu teşekküllerden bâzılarında çalışan 
• gençlerimiz bunu meslek hattâ gaye haline ge

tirmişler ve istismar yolunu tutmuşlardır ve 
bunların bâzılarının da başlıca, iştigal sahası 
politikadan ibarettir. Bu bakımdan da başarı 

; nisbetine tesiri olmaktadır. Ayrıca normal süre
de tahsilini ikmal etmemiş olanlar, üniversiteye 
girmek için bekliyon gençlerimizin yolunu, ce-

1 vapta da ifade edildiği gibi, kısmen de olsa tı
kama durumundadır. Derslere boykot ve diğer 
hareketler hepimizin malûmudur. Hattâ 5 - 6 
gün evvel Kızılay'dan geçerken bir camkânda 
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bir bildiriye rasladım. «Gece geç vakit karan
lıkta dağılan liseliler dâvamız için yürüyüş -var, 
falan tarihte falan yere gelin» diye. Zaruret 
içerisinde olduğumuz için de liselerde çifte öğ
retim yapıyoruz. Geç vakit dağılmak da gayet 
tabiidir. Yani derslerden kısıntı mı yapalım, 
ne yapalım ? Başka bit' çaremiz yok. Uemek 
isterim ki bu kabil hareketler, anarşist hevesler 
maalesef liselerimize kadar intikal etmiştir. Bu 
bakımdan üzerinde durulmaya değer meseleler
dir. Gençliğimizin geleceği için bu gibi mesele
ler büyük ölçüde olması bile bizleri endişeye dü
şüren vakıalardır. Gençlerimiz de, ilgililer de 
bu gerçekleri değerlendirmeli toparlanmalı ve 
icabına göre hareket etmelidirler. Türkiye ge
lecekte bilgili ehil ve milliyetperver gençlerimi
zin ellerinde yükselecektir. Hayatta en hakikî 
•mürşit ilimdir, diyen Atatürk'ün arzusu da mu
hakkak ki, budur. 

Kafası bilgi ile dolu ve memleketine lâyik 
yetişmek, zannederim hakikî Atatükçülüğün ta 
kendisidir. . 

Teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5, — 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so-
rusu (6/107) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı?.. Yok. 
AHMET ŞENER (Trabzon)—152 nci mad

de yanlış tatbik ediliyor, bunun hakkında söz ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

• AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, sual müessesesinin 
işlemesi bakımından Tüzüğümüz' maddeler vaz'-
etmiştir. Bunlardan 152 nci maddede sarahat 
şu şekildedir. İkinci fıkrayı okuyorum : 

Madde 152. — «Suale şifahî cevap istenmiş 
ise. Riyaset tezkeresinin vusulünden nihayet 2 ini
kat sonra vekil ona Meclis kürsüsünden cevap 
verir» 

Tekil arkadaşımız buna birinci inikatla ceva
bını vermemiştir, 2 nci inikatta cevabını verme
miştir. Şimdi de yoktur. 

Onun arkasından gelen 154 ncü madde, suali 
sorana karşı yapılmıştır; Orada der ki : «Suali 
soran cevap gününde hazır bulunmazsa keyfi
yet bir defaya mahsus olmak üzere gelecek ini
kada talik olunur.» 

O halde Sayın Riyasetten rica edeceğim; bir 
sorumuz var ki, verileli bir sene demiyeyim, tam 
11 ay küsur gün olmuştur bu soruya cevap ve
rilmemektedir. O halde bendenizin hakkım, bir 
defa bulunmamak için bana müsaade ediyor 
154 iıcü madde. Vekile ise iki defa. O halde 
vekil hiçbir zaman gelmezse bir suale cevap ver
me imkânına sahibolmıyabilir. İstediği şekilde 
gider. Yazılı soruya tahvil edilir denir. Yazılı 
soruya ben bunu tahvil ettiğim zaman 15 gün 
zarfında cevap verir, is^er cevap vermez. E, pe
ki, gündem dışı söz almak mesele. Konuşuyor
sunuz, milletvekili konuşuyor, doğrusunu ifade 
edeyim, Vekile pas veriyor, istediği gibi cevap 
veriyor, Milletvekiline bir daha cevap vermek 
için müsaade edilmiyor. O halde biz bu konulan 
bu müesseseyi nasıl işleteceğiz? 

İstirham" ediyorum Sayın Başkandan, Baş
kanlık Divanından, bu .hususu halletsinler. Bu 
hususta icabeden arkadaşlara gerekli ikazı yap
malarını rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tü
züğün bahsedilmiş olan maddesi bu yönde ise 
de, şimdiye kadar vâki teamüller, vekilin bir
kaç defa Mecliste bulunmaması dolayısiyle dahi 
sorunun geri bırakılmasını mümkün kılmıyor 
ve soru gündemde devam ediyor. Esasen böyle 
bir teamül tesis edilse, sorunun düşmesi icabet-
se, ziyan yine soru sahibine düşer. Ama arzu 
buyurdular, mademki bu şekilde meselenin Baş
kanlık Divanına götürülmesini istediler, ben 
vazifemi yaparım, Başkanlık Divanına bu arzu
nuzu intikal ettiririm, efendim. 

6. — Edirne Milletvekili Türkân S eşkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar' 'pa* 
rötarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu-(6/108) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. Sa
yın Bakan? Yok. Gelecek soru gününe bırakıb 
mıştır. 

7. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'»», Adıyaman TekMil Fabrikasmm mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 
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BAŞKAN - - Sayın Süleyman Arif Emre?.. 
Burada. Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

8. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için ts ve tşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?.. Burada. Sa
yın Çalışma Bakanı? Yok. Gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Bendeniz bu
radayım Sayın Başkan. 

# 
BAŞKAN — Tamam efendim, Bakan sırası

na baktım beyefendi, yoklar da onun için söylü
yorum. 

Sayın Hasan Ünlü buradalar, Bakan yok 
efendim. Bakan mcvcudolınadığma göre soru 
sahibi arkadaşımızın mevcudolması bir şeyi ifa
de etmiyor efendim. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Efendim, 
sorunun düşüp düşmemesi bakımından evvelâ 
soru sahibinin ismi söylenir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; 
Bakan bulunmadıktan sonra soru sahibinin çağ
rılmasının bir mânası var mı? Soru düşmemiş
tir, önümüzdeki birleşime bırakılmıştır dedikten 
sonra sorunun düşüp düşmemesi mevzuubahso-
lur mu arkadaşlar? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Soru sahibi bulunmazsa soru dü
şer efendim. Onun için önce soru sahibi çağı
rılır. içtüzüğümüz böyledir. 

BAŞKAN — Karşımızda oturuyor Beye
fendi, sorunun düşmesine imkân var mı? 

9. *— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir? Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

10. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu? Buradalar. Sa
yın Bakan? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Dışişleri Bakanı cevap verecekler. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakandan 
ve Dışişleri Bakanından soruyorlar. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Efendim, Başbakan istediği Bakanın 
soruyu cevaplandırmasını tesibedebilir. 

BAŞKAN — Şu halde soru gelecek soru gü
nüne kalmıştır. 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıbrıs 
hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara mü
essir olan başlıca hususların neler olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar? Burada. 
Sayın Başbakan adına Sayın Dışişleri Bakamt 
Yok. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

12. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Menderes havzasının nehir taşkınlarından korun
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/123) 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. Gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

13. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yılın
da kaç köprü daha yapılacağına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman? Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

14. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine alınmış 
olup olmadığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/125) 
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BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman? Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

15. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt-' 
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

BAŞKAN — Saym Gıyasettin Duman? Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru 
birleşimine bırakılmıştır efendim. 

16. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köyleri
ne 1965 yılında kaç Km. köy yolu yapıldığına ve 
1966 yılında daha ne kadar köy yolu yapılacağı
na dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/127) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman? Yok* 
lar. K r defaya mahsus olmak üzere gelecek soru 
birleşimine bırakılmıştır efendim. 

17. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'ın, 
Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür sa
hası içinde bir termik santrali kurulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/128) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Kaçar? Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru bir
leşimine bırakılmıştır. 

18. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı î. Etem Erdinç'in sözlü cevabı 
(6/129) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer? Buradalar. 
Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. 

BAYINDIRLIK BAKANI 1. ETEM ER
DİNÇ (Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — 
Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı her iki ba
kan adına cevap verecekmiş, kabul ediyor musu
nuz? 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Evet. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve Millî Eğr-

tim Bakanı tarafından sözlt olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmaslnı rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

Niğde'de yapılması kararlaştırılarak 1965 yılı 
bütçesine ve icra programına alınmış bulunan 
öğretmen okulu binasının inşasına başlatılmaması 
sebebi nedir? Ve ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakana 
BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDİNÇ 

(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Niğde öğret
men Okulu binasının inşasına senesi içinde baş-
latılamaması sebebi hakkında Niğde Milletveki
li Sayın Ruhi Soyer'in sözlü soru önergesini ce
vaplandırmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 5 828 451,10 lira keşif bedelli Niğde 
ili öğretmen Okulu inşaatı 1 . 7 . 1965 tarihin
de 4 983 908,54 liraya ihale edilmiştir. Bu işe 
ait mukavele ve ekleri 2 . 7 . 1965 tarihinde 
vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönde
rilmiş ve Maliye Bakanlığınca 15 . 9 . 1965 ta
rih ve 113326-280/12663 sayılı yazıları ile vize 
edilmiştir. 

Vize işlemindeki gecikmenin sebebi ise : 
Konu Bakanlığımızca 527 sayılı Kanunun 

1 nci maddesine göre, ihale edilen işler listesi 
ile 17 . 7 . 1965 gün ve E-7804 sayılı yazı ile 
Devlet Plânlama Müsteşarlığına vize müsaade
si için gönderilmiştir. Devlet Plânlama Teşki
lâtının 9 . 8 . 1965 gün ve 3110.03-2-65-2547 
sayılı yazısı ile listeye dâhil öğretmen okulu 
ve enstitülerin yatırımlarına ait maliyetlerin, 
işlerin tamamını kapsıyan gerçek maliyetleri 
ifade etmediği ve yalnız proje keşif bedelini 
gösterdiği için Niğde, Çorum, Ağrı ve Çanak
kale öğretmen okullarının vizesinin uygun gö
rülmediği Bakanlığımıza ve Maliye Bakanlığı
na bildirilmiş bulunmaktadır. Bunun üzerine 
Bakanlığımız 23 . 8 . 1965 gün ve 23487 sa
yılı yazısı ile talebedilen bilgileri vererek adı 
geçen okulların vizesinin yapılmasını Devlet 
Plânlama Teşkilâtından tekrar talebetmiştir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 28 . 8 . 1965 gün 
ve 3110X)3-5-65-2777 sayılı yazısı ile sözü geçen 
öğretmen okullarını vize ettiğini bildirmiştir. 
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Ancak Maliye. Bakanliğı Devlet Plânlama Teş
kilâtının yukarda belirtilen vize müsaadesi ya
zısında inşaatın yıllara, göre harcanış plânının 
belirtilmemiş. olduğundan bu hususun da tasri
hini istemiş, Devlet Plânlama Teşkilâtı 13.9.1965 
gün ve 3110.03.0.65.2941 sayılı yazı ile harcanış 
plânını da belirtmiş ve bunu mütaakıp Maliye 
Bakanlığınca Niğde Öğretmen Okulunun söz
leşmesi 15 . 9 . 1965 tarihinde' vize edilmiştir. 
Maliye Bakanlığının. vizesini mütaakıp 27.9.1965 
tarihinde sözleşme akdedilmiş ve 12.10.1965 ta
rihinde Sayıştayca tescilinden sonra 19.10.1965 
tarihinde, inşaatın yer ; teslimi yapılarak müta-
âhhit'işe başlatılmıştır." Niğde Öğretmen Okulu 
527. sayılı Kanuna göre gelecek yıllara sâri 
olarak ihale edilmiştir. 

1965-yılında 1 milyon lira, 1966 . yılında 3 
milyon, lira, 1967 yılında da taahhüt bakiyesi 
ödenecektir;. .'.•"• 
- Halen inşaatın: eleyasyon kısmının yüzde 65 i, 
doğramanın, yüzde 80 1, sıva, döşeme ve tesisa-
tııiin-yüide; "35 i ikmal edilmiş, 30 Ekim 1966 
tarihinde -niütaahhit' "2 607 132 liralık iş ve ih-
zarât- yapmıştır. Sözleşmeye göre iş. süresi 
22 . 2 . 1968. tarihinde' . sona. erecektir. İnşaa
tın babında . sözleşmenin tescili muamelesinde 
Vukubulan gecikm enin tel afisine çalışıl makta
dır. . . 

Bilgilerinize.saygılarımla arz .ederim. 
.BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurun efendim. 
R U H İ SOYER- (Niğde) — Muhterem arka-

daşlarim, Niğde Öğretmen Okulunun yapılma
sı 1964 yılında o zanmnki.. Koalisyon Hükümeti 
tarafından, projelenmiş, programa alınmış ve 
1965 yılı icra plânına -konulmuştu. Buna rağ
men, şimdi Sayın Bakanın da izah mıyurduk-
la-ri, birçok formaliteye ' ait sebepler /.dolayı-
siyle, 1965: yih; içerisinde: -başlanamamıştır. 800 
o^mııciyi-bağrında- taşımakta bulunan, bu niek-. 
tep -eski - 'bir.;.iUcokUt M^asınâ. sığınmış, ye. .sıkış
mış vaziyettedir.- Bu inşaatın; gecikmesi yüziîn-
deji ^ofeukîafmi,----Niğde- dişmd'a.öokutmak. kudre
tinde- olmıyan İpek- çok -fakir ve 'yoksul: aile ço-: 
eükl arının mesleksiz kalmasına scbebolmuştur.. 
İtiraf edeyim k i , - b u öğrethıen okulu,:, çocukla
rını -hariçte okutmak : imkânından m ahrum bu-
lunaîi fakir- hemşehrilerimin. t yegâne ilticağâhı-
dir.: Gocuklarını,' :hiç- olmazsa, bir:meslek rahibi 
yapabilmek -için; : öğretmen. : ofcüMnial'vermeye 
çalışmaktadırlar;. Ârrîa mektebin deminki arz. et

tiğim gibi bir eski ilkokul binasına sığı'nmış 
bulunması yüzünden kâfi ihtiyaca karşılık tale
be alamamaktadır. Bir taraftan öğretmen ihti
yacı içinde kıvranırız, meselâ; dört, beş sınıflı 

.mektebi bir veya iki öğretmenle bütün sene 
I okutmaya çalışırız, öğretmen ihtiyacımız aşikâr 

ve meydandadır, diğer taraftan böyle birtakım 
'formaliter sebeplerle bir memleketin büyük bir 
ihtiyacının karşılanması gecikir. 

I Ben sayın Bakana gösterdikleri alâkadan ye 
I verdikleri izahattan dolayı bilhassa müteşekki-
I rim, ama hakikaten bu gibi formaliteler yü-
I zünden de bir inşaatın ve büyük bir ihtiyacın 
I bu şekilde gecikmiş olması çok üzüntü ve elem 
I vericidir. Bu bakımdan kıymetli Bakan arka-
| daşlarımm bu şekildeki mevzularda daha çok 
I süratli hareket etme imkânlarını temin etme-
[ lcrini rica etmek istiyorum. 
i Hürmetlerimle. 
I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.\ . 

i 19. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak-
I saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı-
j na inşa edilecek sedlerin senesi içinde, yapılma-
I mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay-
I naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

BAŞKAN — Sayın Soyer?. Buradalar. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar. Bakanı? Yoklar. 
Soru Önümüzdeki soru gününe bırakılmıştır. 

[ 20. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
ı Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka-

- rarlaştırıl an Tekel binasının senesi içinde ya-
\ pumamı ş olması sebebine dair Gümrük ve Te-
[ kel Bakanından sözlü sorusu (6/131) 

BAŞKAN — Sayın.'Soyer?.. Burada. Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı; yok. Soru önümüzdeki 

' soru gününe bırakılmıştır. 

21, — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan. Tabak-

'- hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve_ Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/132) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer?.. Burada. 
> Sayın Bakan?. Yoklar. Soru önümüzdeki soru 

gününe bırakılmııştır." 

22. —- Bursa Milletvekili Sadrettin (Janga\ 
• nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans-
I ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
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kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle- j 
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair I 
sorusu ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/133) 

BAŞKAN — Sayın Ganga? Buradalar, Ti
caret Bakanı ? Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun 'Ticaret Bakanı tarafın- I 

dan «özlü olarak ce\ap'lanıdırılmlasına 'aracı olun
masını saygıyla rica ederim. 

Burs/a Milletvekili 
Sadrottin Ganga 

Soru : 
Bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans- I 

ferleri yollarından, istifade olunarak ve hattâ I 
kaçak olarak, yurda sokulan sanayi tina'mullcrinan I 
«Amerikan pazarları» denilen yerlerde açıkça 
«atılması yasaklanmış mıdır? I 

Yasaklanmışsa, bu konuda ne düşünülmekte- I 
d İr? Yasaklanmamışla, 'bundan Türk ekonomisi 
zarar mı, fayda mı görmektedir. I 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOÖLU (Zonguldak) — Sayın arkadaşlarım, 
Sayın Ganga'mn sormuş olduğu sualdeki (Be- I 
delsiz ithalât, servet ve muhacir transferleri yolu 
ile ithalât) diye tarif ettiği ithalâtın, tahmin edi
yorum 1934 senesinde yayınlanmış olan 25J0 sa
yılı Kanuna göre - ki, İskân Kanunudur - bu is
kân Kanununun 31 ve 33 ncü maddelerinde göç
men olarak yurda gelen vatandaşlarımızın yurt 
dışındaki servetlerini Türkiye'ye ithalleri mcv- I 
zuübahscdil methedir. Hakikaten 2510 sayılı 
Kanun meriyete »irdiği sırada Türkiye'nin nü
fusu ve o zamanki nüfus plânlaması veya nüfus I 
artışı gayeleri nazarı itibara alınırsa, bu kanu
nun nüfusu artırmak için «'erekli birtakım im
kânları sağladığı bir vakıadır. Ancak bu kanu
nun 31 ve 33 ncü maddelerinde ifadesini bulan I 
hükümler ise bilâlıara iktisadi bünyemizde birta- I 
kim aksaklıklar ortaya koyduğu da yine bir ger
çektir. Bu sebepledir ki, 1954 yılında 1567 sa
yılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanu
nunda bâzı tadilât yapılarak bu aksaklıkların bir 
nebze izale edilmesine çalışılmışsa da, yine de I 
bâzı aksak taraflar devam edege!mistir. Bunun 
sonucu olarak, tahmin ediyorum arkadaşımızın j 

j vermiş olduğu sualden sonra olacak ki, böyledir, 
sual 20.12.1965 tarihli olduğuna göre, bilâlıara 

I meclislere sevk edilen aynı istikamette bir kanun 
tasarısı ile bu ithalâtın geçen tatbikata nazaran 
daha iyi bir şekilde karara alındığı bir vakıadır 

I ve bu tasarı da kanunlaşmıştır. Ancak, şahsan 
meselelerin, arkadaşımın da sualinde geçen bir 
paragraf şeklinde, sadece bu yol ile tıkanacağı 
kanısında değiliz. Bunun muhtelif faktörleri 
var. Bu faktörleri ayrı ayrı burada dile getirmek 

I mümkün, fakat zaman israfına sebcbolacaktır. 
Yalnız şurasını söylemekte fayda vardır; bu fak
törlerin meydana koyduğu ortamın sadece Tica
ret Bakanlığı bünyesinde halli, arkadaşım da 
takdir ederler ki, mümkün değildir. Bu sebep
le 10 Ekim seçimlerinden sonra iktidara gelen 

I Hükümet bir çalışma düzeni içinde bu meseleye 
el atmış vaziyettedir ve bu hususta gerekli ted-

I birleri almak için lâzım gelen faaliyetler başla-
I mış bulunmaktadır. 

Diğer bir nokta da şudur: Bu pazarlardaki sa
tışlara bugün için mâni olmak mümkün müdür, 

I değil midir? Arkadaşım da, tahmin ederim, biz-
I zat müşahede etmişlerdir, hakikaten bir durum 

vardır: Bir takibat yaptığımız takdirde, hattâ 
müşteri buradan bir eşya aldığı zaman fatura 
istediğinde kendisine rahatlıkla fatura verilmek
te ve bu faturalar tevali ettiği cihetle de Ticaret 

I Kanununa uydurulan bu tatbikat cümlesi iceri-
I sinde, yapılan takibatlar da maalesef takipsizlik 
I kararı ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple bu hu-
I sustaki aksaklığın halen yapılmakta olan çalış

malar sonunda ortaya çıkacak bir karar veya tat
bikatla izalesi gayreti vardır. Bunun sonucunu 
beklemelerini bendeniz de bilhassa rica. edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ganga. 
SADRETTİN GANGA (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, sözlü sorumun konusuna geçme
den önce bugün gündem dışı aynı konuya bir sa
yın arkadaşımız işaret buyurdular. Maddenin adı 
üzerinde; (gündem dışı konuşmalar), gündemde 
yerini bulmayan, yani, gündeme dâhil olmıyan, 

I aslında fevkalâde hallere münhasır bulunan hâ-
I diselere, olaylara aittir ve Sayın Başkan her ne

dense bu hususa dikkat etmediler, gündem dışı, 
ama. aslında gündem içi olan bir konu hakkında 
bir sayın arkadaşımıza söz vermiş bulundular. 

j Bunu kendi sözlü sorumla ilgili bir konu olarak 
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getirmiyorum. Bundan sonra bu hususlar devam 
edebilir. Sayın Başkanlık bu hususta, dikkatli ol
malıdır. 

Sözlü sorumun konusu hakkında Ticaret Ba
kanı sayın arkadaşımızın vermiş okluğu cevaba 
teşekkür ederim. Arkadaşımız memleketimizde 
bu konunun kepimiz taraf ından düşünülür hakle 
bulunduğunu hiç çekinmeden açıkça söylemişler
dir. 

M'uhterem, arkadaşlar, işin ciddî tutulması 
gereken yönleri vardır. Bunda hem Hükümet 
olarak", hem Parlâmento olarak ve hem de vatan
daşlar olarak kepimizin üzerini1 düşen görevler 
vardır . Aslında her tedbir, devrine ve zamanı
na göre bir ihtiyaçlan doğar. Ama öyle anlar ge
lir ki, bu ihtiyaçlar, bu tedbirlerin de öiesine çı
kar, âdeta bâzı kişileri bu tedbirlerden faydala
nacak bir yola sevk eder. 

Bedelsiz İ thalât , servet ve muhaci r transfer
leri yol lar ından istifade olunarak, aslında, gay
ri meşru yollarla yurda, sokulan ve bulgun Ame
r ikan pa/zarları diye adlandır ı lan yerlerde sa
tışa arz 'edilen, irili ufaklı , hvr çeşit sanayi 'ma
mullerinden, millî sanayiimiz, memleket sanayii 
büyük ölçüde zarar görnnektedir. Her geçen. 
gün, daka da a r t a r ak b u şekilde yurda soku
lan ve her gecen ıgüıı yurdun birçok köşelerin
de i t ibarl ı mevki lerde çoğalarak kümeleşen 
Amerika, 11 paza rl arı nd a, göız 1 e riı nizin önün de 
«atılan k u çeşit mamuller in, bu ilgisizlik devam 
ett iği t akdi rde , (memleket ekonomisi üzerin
deki takl ip ler in in telafisi zor olacakt ır . 

Bir t a ra f t an memleket sanayiinin himayesi 
bakımımdan lüzumlu görülen kota sistemleri 
t a t b i k edilirken, diğer t a r a f t a n »şalisi 'çıkarla
r ından kaşka kicibir ışey düşü um iyen bâzı fır
satçı lar ın, kanunun, açık bıraktığı boşluklardan 
y a r a r l a n a r a k , senvet ve mukacir t ransfer ler i 
ile bedelsiz i tha la t yolundan yurda soktuklar ı 
mamullerin, gelişme 'devresinde olan kâzı sa
nayi kollarına, (büyük darbe vura-bilecek nite
likte olması üzer inde titizlikle durulması ge
reken bir mesele ıkalini almıştır. 

Önceleri bu yol lardan gelen mamul ler ger
çekten k i r servetin t ransfer i gayesini taşır ve 
y u r t ekonomisine tesir edecek kapasi tede de
ğilken, sonralar ı bu alanda, bâzı f ırsatçı lar aşı
rı kazanç görmeleri üzerine memlekete büyük 
çapta ıh er çeşit sınai mamuller girmeye1 başla

mış ve 'satış yerleri vitrinlerinde, pervasızca 
satılır kale gelmiştir. 

Nitekim bugün görünen gerçek, kanunun 
hakiki ihtiyaç 'sahiplerine tanıdığı bu imkân 
tamamen meşruiyet ini kaybe tmiş ve kotalarla, 
yerli sanayimize! sağlanılması düşünülen fayda
lı sonuçları o r tadan kaldırma, hedefine yönel
miştir. 

«Amerikan pazar lar ı» denilen satış yerle
rine ilgililerin dikkat ini çekmek isterim. Bu 
neviden satış yerleri çoğu illerimizde! vard ı r ve 
çoğalmaktadır . Bu dükkan la rda , vi tr inlerde 
boy gösteren yalba.ncı mamullerin bizi imren
dirme yerine düşündünmesi gerekmez mi'? Bun
lar yurda, nasıl gelir, bu dükkanlara, hangi 
(İdem geçer, 'bilinmez mi'» 

Elbet te bilinir. Bilinir ama, bunu görmez
likten gelmek de kademe kademe yarar lanan
lar vardır . Memleket ekonomisi per işan -ola
cakmış, yerli sanayimiz gelİKcnıiyecekmiş diye 
'düşünenleyiz. 

Konu, ilgilileri ve yetkil i leri sürat le tedbir 
almaya sevkedecek değerde ve önemdedir, Bu 
sebeple kota, sisteminin faydası düşünülüyorsa, 
yurda, 'girecek b ü t ü n mal lar ko ta la rda teskit 
edilenler olmalıdır. Bunda fayda görünmüyorsa, 
liberasyona dönülmelidir. Bu da kuğumun ger
çeklerine göre müınkün olmıyaeağına göre, çare 
••kaçakçılığa .mâni olunacak bir ciddiyete ka
vuşmaktır . B u ciddiyet olduğu takd i rde , bun
dan sa.dece memleket ve b u toprak la r üzerin
de yaşıyaıı. bizler kaznçlı çıkacağız. 

Saygılarımla,. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET B A K A N I SADIK TEKİN MÜk-

TÜOOLU (Zonguldak) — Sayın arkadaşlar ım, 
'muhterem Çanga beni -mazur görsünler, bir 
iltibasa meydan vermemek için ikinci defa. 
söz aldım. O da şu ; sayın arkadaş ımın ifade
lerinde, «Bu ta rz pa'zarlar son günlerde çoğal
dı ve ilgililer b u n u 'görmezler mi'?» diye1 iki 
pasaj geçmektedir . Hak ika ten ilgililer, bugün
kü ik t idar ın gördüğü gibi bu isi görseler, bu
günkü ik t ida r ın ik t idar o lmaktan i t ibaren aldı
ğı tedbir lere zamanında inselerdi huıgüu k u pa
zar lar ın çoğunu görmemek, ha t t â hiçbirini gör
memek .mümkün (durdu. 

Saniyen, ku pazar la r ın bugün ar t t ığ ı iddiası 
varit değildir. Arkadaşlarım Ankara 'dadır lar , 

— 274 — 
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bilirler; ibilfarz Arikara için arz edeyim; daha 
evvel Samanpaızarm'da olan hu pazar küçük 
patsajlm- haliriıtlo i kon Kızılay'a ve onun civa
rına hangi tarihte geldiğini de arkadaşlarım 
(hafızalarını yok:! a flama gayet rahatlıkla ha
tırlarlar. Binaenaleyh bugünkü iktidarın gel-
ımesinden sonra :bu pazarların arttığı şeklinde 
bir zehabın uyanmaması için bu tavzihi yap
mak mecburiyetinde kaldım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çanga. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, gönül islerdi ki, Kaynı Ticaret 
Bakanı arkadaşımız ikinci defa olarak kürsüye 
çıkıp biraz cince ifade ettikleri şekilde düşün
ceye salıibolmasalardı söz almıyacaktım. Bir 
Milletvekilinin kendi murakabe hakkına taal
lûk eden hususları kürsüye getirmesi zaman ve 
tarih bakımından veyahut da hükümetler bakı
mından, (A) Hükümetidir, (B) Hükümetidir di
ye münakaşa edilemez. Hükümetler devamlıdır. 
(A) Hükümeti gelir, (B) Hükümeti gelir. Kal
dı ki ben bu sözlü soruyu verdiğim zamandan 
bu yana aradan bir yıl geçiyor. Bundan evvelki 
devrelerde de gelmiş olabilir. Şimdi işin müna
kaşasına, polemiğine girmek, getirdiğimiz konu 
bakımından hiç de ciddî bir münakaşa tarzı ya
ratma/k olmaz. 

Şimdi ben de söyliyebilirim şu kürsüden, 
Amerikan pazarlarının yurda giri^ tarihleri 
hangi devrededir? Birtakım belki lüzumsuz ve 
aslında kırıcı olan veya kırıcı düşüncelere ve
sile teşkil edecek l>âzı örnekler de vermek 
mümkündür. Mesele o değil. Mesele ister (A), 
ister (!') iktidarınım başarısı olsun; keşke bu 
getirdiğimiz konuyu ciddî bir şekilde, genç ve 
cok sevdiğim Sayın Bakan arkadaşımın dâhil 
bulunduğu Hükümet halletse en az kendileri 
kadar hepimiz alkışlarız, Çünkü millî bir mev
zudur. Arkadaşımın bu çeşit beyanlarını bir 
taahhüdolarak karşılıyorum. Bize verdikleri 
intiba bu işi halledecekleri noktasındadır. Bek-
liyeceğiz, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Çanga ar
kadaşımız sözlü sorusunu cevaplandırmak üze
re kürsüye çıktığı zaman ilk olarak başkan-

• lığımızı ikaz yönünden bir konuşma yapmıştır. 

30 . 11 . 1966 O : 1 

Gündem dışı konuşmak üzere bir arkadaşımız 
söz istemiş ve ona söz verilmiştir. Ancak, Sa
yın Çanga bu gündem dışı konuşmanın kendi 
sorusu ile ilgili olduğundan bundan sonra bu 
gibi hâdiselere Başkanlığın dikkat etmesi ge
rektiğini ikaz etmiştir. Bu şekilde bir konuşma 
haklı olsaydı kendilerine teşekkür ederdim. 
Ama bakınız arkadaşlar, arkadaşımızın öner
gesini aynen okuyorum: «Millî sanayiimiz için 
önemli bir konu olan ithali yasak maddeler 
hakkında bir konuşma yapmak istiyorum» di
yor. Bu konuşmanın Sadrettin Çanga arkada
şımızın sözlü sorusuyla bir irtibatı olacağını, 
yahut o arkadaşımızın konuşma sırasında Sad
rettin Çanga ankadaşımızm mevzuuna temas 
edeceğini bilmemiz için keramet sahibi olmalı
yız ki ona söz verip vermeme hususunda bir 
karara varalım. Binaenaleyh, Başkanı daima 
ikaz etmek doğrudur, ama yerli yersiz de 
tahrik etmek doğru olmaz kanısındayım. 

23. -—• Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi içinde 
tohumluk ve yiyecek buğday verilip verilmiye-
ceğine dair Tarım ve Maliye Bakanlarından sözlü 
sorusunu geri aldığına dair önergesi (6/142) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sivas 
Milletvekili Kâzım Kangal arkadaşımızın, gün
demimizin 32 nci sırasındaki sözlü sorusunu geri 
aldığına dair bir önergesi vardır, önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin sorular kısmının 32 nci 
sırasında kayıtlı olup, Tarım ve Maliye Bakan
lığına tevcih ettiğim 642 sayılı sarımımı cevap
landırılmasına lüzum kalmadığından gerivcril-
mesini rica ederim. 

Sivas 
Kâzım. Kangal 

BAŞKAN — Soru geriverilnıişir. 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye küyünün, he
yelan yüzünden bir başka yere naklinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu ve İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Mentcşeoğlu'nun sözlü ceva
bı (6/134) 
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BAŞKAN — Sayın Çanga? Buradalar. Sa
yın Bakan? Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

20 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracı olunmasını saygiyle rica ederini. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Ganga 

Soru : 
Bursa'nm Gemlik ilçesinin Fevziye köyünün 

heyelan yüzünden bir başka yere nakli düşünül
mekte midir? 

Bakanlıkça bu konuda şimdiye kadar yapı
lan tetkik ve muamele nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKAN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ-' 
la Üyesi) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Gemlik ilçesine bağlı Fevziye köyü gerçekten 
heyelana mâruz bir köydür ve bu hâdise Ba
kanlığıma 1960 yılında intikal'etmiştir. Fevziye 
köyü orman içinde olan bir köydür; heyelana 
tabi bir köyün başka bir yere nakli teknik ba
kımdan zaruridir. Köyün, köy sınırları içinde 
her hangi bir yere naklinin mümkün olmadığı, 
araştırma ve etütler sonunda sabit olmuş, bu 
suretle köy kuruluşunun ya il dâhilinde bir ye
re veya yurdun bir başka köşesine nakli zaru
ret mertebesine gelmiştir. Bu itibarla Bakanlı
ğımca çeşitli istikamette çalışmalar yapşlımış. 
Evvelâ İnegöl'de Millî Savunmaya ait bir yerin 
alınması istenilmiş, düşünülmüş. 3 000 dönüm
lük bir sahadır. Fakat bunun Fevziye köyünde 
yaşıyan nüfusa yetmiyeceği anlaşıldığından 
sarfınazar edilmiş, bilâhara İznik gölü kena
rında Niyazibey namı ile anılan bir çiftliğin 
satuıalmması konusu üzerinde durulmuş. Ama 
bunun taşıdığı malî porte 4 milyon lirayı geç
tiği için ve Köy İşleri Bakanlığınca İmar ve 
İskân Genel Müdürlüğünün Köy İşleri Bakanlı
ğına fiilen bağlı bulunması itibariyle - bu meb
lâğı temin etmek imkânı hâsıl olamamıştır. 
Ama 1960 senesinden beri uzayıp gelen bu hâ
disenin artık olumlu bir sonuca bağlanması ko
nusu üzerindeki çalışmalara hız verilmiş ve 
nihayet iş son safhasına gelmiştir. Tarım Ba
kanlığı ve Köy İşleri Bakanlığı Ziraat Banka
sının kredi konusunu da işletmek suretiyle bu I 

köyümüze geçimlerini sağlıyacak zirai imkânın 
sağlanması için formülü bulmuş ve önümüzdeki 
aylar zarfında bu temin edilecektir. Temin edil
diği takdirde gösterilecek ve tesbit edilecek 
mahalde Bakanlığım bu köy halkının iskânını 
karşılıyacak konutları yapmaya hazırdır ve 
derhal programa alacaktır. Arz ederim, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çanga, 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, sözlerime sözlü sorumun konusu 
üzerinde Sayın Bakanın verdiği izahata teşek
kürle başlıyacağım. Yalnız bu konu İmar ve 
İskân Bakanlığına 1960 yılında değil, 1960 dan 
çok önce Hükümete intikal ettirilmiş bir konu
dur. Yani adı geçen Fevziye köyünde heyelan 
ötedenberi olmuştur ve bu konu, bahsettiğim 
gibi, .1960 yılında değil, 1960 tan önceleri Hü
kümete intikal ettirilmiştir. 

Cidden bu Fevziye4 köyü gayet şirin, orman 
içinde bir köy. Ama bugün o köyde oturan va
tandaşlarımızın hiçbirinin biran huzuru yoktur. 
Gece evlerinde halk, okulda çocuklar, camide 
cemaat, ha toprak kaydı kayacak endişesi içinde 
yasayı]) gitmektedirler. Ben bu konuyu gecen 
dönemde Koalisyon Hükümetleri zamanında da 
getirdim. Bu sözlü soruyu ve reli bir sene oldu. 
Bir senedir bir çekişmeden ve benim bilebildiğim 
kadarı bir inatlaşma yüzünden bu konuda köylü 
vatandaşlarımıza yardımcı olmak gecikmektedir. 
Fevziye köyünün İnegöl'e iskân edilmesi düşünü
lemez. İznik Gölü civarında Orhangazi ilçesine 
bağlı bir çiftliğe iskân edilmesi için uzun müddet 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar aşağı - yu
karı 10 - .15 seneden beri yapılmaktadır. Yani 
1960 yılından sonra yapılmış gibi bir şey de yok
tur ve esasen iş uzadığı için üzerinde ciddiyetle 
durmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi benim bile
bildiğim kadarı, bu Niyazi Bey Çiftliğine, yani 
Orhangazi ilçesine yerleştirilmesi konusunda bu
gün Orhangazi'nin (dün Demokrat Partili Bele
diye Başkanı ve Demokrat Parti İlçe Başkanı idi) 
Adalet Partili Belediye Başkanı ve ve ilçe baş
kanının direndiğini söylerler. Vre bu köyü ora
ya iskân etme bu yüzden gecikmektedir. Şimdi 
bütün gayretimiz, orada yaşayan vatandaşlarımı
zı huzurlu hale getirmek olduğuna göre, mesele-

I nin Sayın Bakan tarafından bir de bu şekilde 
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tetkik buyurakrak ve vadettikleri şekilde işin bir 
an önce gerçekleştirilmesidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN -— Soru cevaplandırılmıştır. 

25. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Etem Erdinç'in sözlü cevabı (6/135) 

BAŞKAN — Sayın Çanga?.. Buradalar. Sa
yın Bayındırlık Bakanı?. Buradalar. Soruyu 
okutuyorum, efendim. 

10 . 12 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracı 
olunmasını saygiyle rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : 
Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol gü

zergâhı bugünkü trafik düzenine uygun bir şe
kilde değiştirilecek midir? 

Değiştirilmesi düşünülüyorsa bu, hangi yıl 
programında, gerçckleştirilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
BAYINDIRLIK. BAKANI ETEM ERDİNÇ 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Eskişe
hir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol güzergâhı 
hakkında Bursa Milletvekili Sayın Sadrettin Çan
ga tarafından verilmiş bulunan sözlü soru öner
gesini cevaplandırmak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Bursa - Balıkesir yolunun Bursa - Karacabey 
ve Karacabey - Mustafakemalpaşa - Susurluk ke
simlerinin ele alınmaları gerekmektedir. Ancak, 
bütçe durumumuz 1966 yılında sadece Bursa -
Karacabey arasının ele alınmasına imkân ver
miştir. 68 Km. lik bu kesim için 1966 yılı progra
mına konulan ödenekle yapılan çalışmalar devam 
etmektedir. Yolun standart olarak tamamlana
bilmesi, 1968 yılma kadar sürecek çalışmalarla 
ve 20 milyon liralık bir harcama ile mümkün 
olacaktır. 

Karacabey - Mustafakemalpaşa - Susurluk ke
simi, Karayolları Oenel Müdürlüğünün bütçe 
imkânları nisbetinde il erki yıllarda ele alınabile
cektir. 

Bursa - Eskişehir yolu bugünkü trafiğe ce
vap verecek durumdadır. Bu yolun Ahi dağından 
geçen kesiminin üst yapısı iyi, fa'kat geometrik 
standartları düşüktür. İslah edilmesi gereken bu 
kesimin ele alınmasına, bütçe kifayetsizliği sebe
biyle, şimdilik imkân görülememektedir. Söz ko
nusu kesim, Bursa - Balıkesir yolu standarta if
rağ edildikten sonra ele alınabilecektir. 

Asfalt kaplaması bulunmayan Bozüyük - Çu-
kurhisar arası (inşaatı yeni biten 5 Km. lik Çu-
kurlusar varyantı hariç), 1965 programımız ge
reğince asfaltlanmış olup, Ankara - Bursa ara
sının asfalt kaplaması tamamlanmış bulunmak
tadır. İnegöl civarındaki sel taşkınlarına mâ
ruz- kesimlerde, standart köprüler inşa. edilerek 
bağlanmak suretiyle emniyet sağlanmıştır. Saygı 
ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çanga buyurunuz. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, sorum miinasöbetiylıe Sayın Ba
yındırlık Bakanına ayrıca, teşekkürde 'bulun
mayı vazife sayıyorum. Bu sözlü soru bundan 
tam bir yıl önce verilmişti. Sayın ıBakan bel
ki bugüne kadar bâzı arkadaşlarımızın neden
se tercih ettiği 'bir yolu denemişlerdir ve sözlü 
sorunun gecikeceği mülâhazasiyle milletvekil
lerinin sözlü soruyla ilgili olarak aydınlatmak 
bakımından kendilerine yazılı bilgi verme yolu
nu tercih etmişlerdir. Bu bakımdan tebrik ede
rim. Ama, 25 . 11 . 1966 tarilhinde yani beş 
gün evvel yazılan bu yazı bugün benim elime 
geçti. Aslında iyi bir yol ama, Sayın Hükü
met üyelerinden ricamız eğer bu yolu deneye
cekler ise, daha önce ve Sözlü soruların verildiği 
anda 'sıcağı 'sıcağına milletvekillerini bilgi sahi
bi etmeleri faydalı olur. 

Muhterem arkadaşlarım; Ankara - Eskişe
hir - Bursa yolu bugün Türkiye'de Ankara -
İstanbul yolundan sonra trafik bakımından 
ikinci derecede yüklü olan bir yoldur. Bursa 
bir ölçüde İstanbul ile deniz yoluyla olan mü
nasebetini bir yana bırakırsak, bütün imkânla
rı ile karadan Anadolu ile ve yurdun her köşe
si ile temas halinde olan bir bölgedir. Şimdi 
devrin şartlarına göre ve Ankara - İstanbul 
yolu gibi değilse de Sayın Bakana bir noktada 
aynen katılıyorum, Ankara - Bursa yolu bu
gün asfaltlanmış ve büyük ölçüde de ihtiyaca 
cevap verecek vaziyettedir. Ancak Eskişehir •• 
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Ankara arası 270 Km. dir, bir kamyon ve oto
büs ile bu mesafe 2 - 2,5 saatte alınırken, Es
kişehir - Bursa arası 157 kilometredir, burada 
vasıtaların zaman bakımından uğradıkları ka
yıp, Ankara - Eskişehir anasından .1,5 saat da
ha fazladır; 157 kilometre yolu 4 - 4,5 saatte 
giderler. Bu da Sayın Bakanın biraz evvel işa
ret ettiği gibi Ahi dağının mevcudiyeti sure
tiyledir. Ahi dağı, Ha mit devrinden kalma bir 
yoldur, yani aslı o deyinden kalma bir yoldur. 
Virajları çıkar çıkar gidersiniz. Benlim bile
bildiğim kadarı bu güzergâh için 1962 yılların
da bir etüt yaptırılmış ve Bozüyükle İnegöl ara
sı Abı dağını katetmemek suretiyle bir boğaz
dan, ki, biz oraya Mezit boğazı deriz, geçiril
mek suretiyle hem yol kısaltılmış, hem de düz
gün biı* hale getirilmiş olacaktı. Şimdi Sayın 
Bakan bütçe kifayetsizliği sebebiyle Ankara -
Bursa, Bursa - Balıkesir arası yollarından sa
dece Bursa'nm bu yıl için Karacabey kısmına 
ait yolun yapımına başlandığını söylüyorlar. 
Doğrudur, bu kısmın yapılmasına başlanmıştır. 
Aslında biraz önce belirttiğim gibi, Ankara -
İstanbul yolundan sonra bugün ikinci derecede 
önemli olan bu yolun bitirilmesi ve bugünkü 
yol standartlarına uygun bir şekilde yapılması 
zaruridir. Zira İzmir - Bursa arası dahi bugün 
İzmir'in deniz dışında kalan bütün ticareti Bur
sa kanalı ile olduğu cihetle; yani arabalı va
purla geçerler karşı tara ('a, ticari eşya, mal, 
mülk taşıma bakımından; bu kısmın süratle bi
tirilmesinde fayda yardır. Bundan hem iktisa
di bakımdan kazanmış oluruz, hem de bugün 
karayollarında ciddî bir gelişme içinde bulun
duğumuz bu sırada bu yolun yolcularını da bu 
anlayıştan malınım etmemek lâzımdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaşla
rımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi hu
susunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/136) 

BAŞKAN — Sayın Oanga? Burada. Sayın 
Dışişleri Bakanı? Yok. Gelecek soru birleşimine 
bırakılmıştır. 

30 . 11 . 1966 O : 1 

I 27. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Niğ-
I de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
I mi§ suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp

rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/137) 

BAŞKAN — Sayın Kuhi Soyer? Yok. Ba
kan? Buradalar. Bir defaya mahsus olmak 
üzere önümüzdeki soru birleşimine bırakılmıştır. 

I 28. — Tekirdağ Milletvekili Kemal N.ebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, is güvenliği ile il-

I gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
I uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz

lü sorusu (6/138) 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu?.. Buradalar. 
Sayın Çalışma Bakanı? Yoklar. Gelecek soru 

I birleşimine bırakılmıştır. 

20. — İzmir Milletvekili Cinası Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 

I spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
I paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
I olup olmadığıyla dair Devlet Bakanından sözlü 
I sorusu (6/139) 

BAŞKAN — Sayın Şiımsi (tema?.. Yok. Bir 
I defaya mahsus olmak üzere önümüzdeki soru 

birleşimine bırakılmıştır. 

I 30. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
I nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Bankası ta-
I rafından yaptırılan 105 evin şahıslara, kurum 

veya bankalara satış veya devri hususunda ne 
I düşünüldüğime dair İmar ve İskân, Ulaştırma, 
I Çalışma bakanlarından sözlü sorusu (6/140) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu?.. 
Yok. Bir defaya mahsus olmak üzerle gelecek 
Çarşambaya bırakılmıştır. 

31. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl-

I masına 1966 plân uygulamasında yer verilip ve-
I rilmediğine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı Edip Somunoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/141) 

BAŞKAN — Sayın Kalgal?.. Buradalar. Sa-
I yın Bakan?... Buradalar. Soruyu 'okutuyorum. 
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Kâzım Kangal 

Kangal'da bir sağlık evinin yapılması için 
üç sene evvel teşebbüse geçildiği halde halen 
ikmal edilerek 'hizmete açıtmamışltır. Bu se
beple : 

•a) 1966 plân uygulamasında Kangal Sağ
lık Evine yer verilmiş mi? 

b) 1966 plân uygulamasında yvr verilme
miş ise başka fasıllardan yardım yapılarak, 
sağlık evinin 1966 yılı içinde ikmali ile hizmete 
açılması mümkün olacak mı"? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
SAftLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

MDİP SOMUNOfiLU (Cumhurivct Senatosu 
Erzurum ('iyesi) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlar, Sivas Milletvekili Sayın Kâzım Kan
gal arkadaşımız tarafından sorulan sorunun bi
rinci maddesinde; Kangal ilçesinde bir sağlık 
merkezi yapmak için her hangi bir teşebbüs 
yapılmış mıdır ve 1966 senesinde bu sağlık mer
kezinin yapılmasına yer verilmiş midir?» denil
mektedir. Birinci maddeye cevap arz ediyorum: 

1966 senesinde ancak 30 000 lira bir yardım 
yapılmıştır. 1963 senesinde başlıyaıı ve bu se
neye kadar yapılan 90 bin liralık yardıma ilâve
ten 30 lıin lira yardım yapılmıştır Bu dernek 
tarafından yapılmaktadır. Şimdiye kadar he
nüz ikmal edilememiştir. Önümüzdeki sene kâfi 
derecede ve ikmal edilecek derecede bir para 
yardımı yapılarak işletmeye açılacaktır. 

1966 senesinde uygulanıp uygulanmıyacağı 
veya plâna konulup konulmıyacağı soruluyor. 
Kangal kazasında 50 yataklı bir hastane 224 sa
yılı Sosyalleştirme Kanunu hükümlerine göre 
1968 senesine konmuştur ve belki 1969 a kadar 
gidebilir. Çünkü, daha evvel diğer vekâletlerin 
sosyalleştirilmesi ikmal edilmediği ve tamam
lanmadığı, hekimleri ve diğer malzemesi, bi
naları ikmal edilmediği cihetle sürati kısmen 
azalmış bulunmaktadır. 1968, nihayet 1969 se
nesinde 50 yataklı bir hastane yapılmak üzere 
plânlanmıştır. 

Diğer konu, başka fasıllardan yardım yapıl
ması... Bu binanın ve halen yapılmakta olan 

sağlık merkezinin, 1963 senesinde kurulan der
nek vasıtasiyle yapılmasına devam edilmektedir. 
Dernek, Kangal kazasının iktisadi durumuna 
göre, her halde süratle ve istenilen miktarda 
yardım yapılmadığı için şimdiye kadar ikmal 
edememiş bulunuyor. Bu sene, 1966 senesi ip
tidasında yapılan müracaata tarafımdan da 30 
bin lira bir yardım yapıldı ve neticeyi, yani 
ne derecede, ne miktarda ikmal edildiğine dair 
fotoğrafları ve diğer hususları, derneğin faa
liyetlerini istedik. Çeldikten sonra 1967 senesi 
bütçesinden derneğe yeter miktarda yardım ya
pılı]) işletmeye açılması kararlaştırılmış bulun
maktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Kangal 
KÂZİM KANGAL (Sivas) — Sayın arka

daşlarım, Sayın Sağlik ve Sosyal Yardım Ba
kanına, sözlü soruma cevap vermiş olduğundan 
dolayı teşekkür ederim. 

Sayın Bakan'm da belirtmiş oldukları gibi, 
Kangal'da bir sağlık merkezinin yapılması için 
bir dernek kurulmuştur. Dernek 1963 senesinde 
faaliyete geçtiği halde maddî imkânlardan 
mahrum olduğu için, veyahut da sağlık merke
zinin yapılabilmesi için kâfi derecede maddi 
imkânları temin edemediğinden, sağlık merkezi 
bugüne kadar ikmal edilememiştir. Bu bakım
dan, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim hu
sus; Bakanlıkça derneklere yapılan fasıldan ya-
pıılan yardım sağlık merkezinin yapılması için 
kâfi gelmemektedir. Bunun için 1966 senesi 
plân uygulamasına alınıp alınmaması hususunu 
öğrenmek istiyordum. Kendilerinin de vermiş 
olduğu malûmata ^örc 1966 senesi plân uygu
lamasına alınması mümkün değildir. Gerçek de 
budur, bugüne kadar alınmamıştır. Fakat 1968 
yılında plân uygulanmasına alınacağını, 1967 
yılında yine dernekler faşımdan yardım yapı
lacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Şu suretle bi
ran evvel bitirilmesinde za.ruret olan bu sağlık 
merkezinin daha birkaç sime gecikeceğini öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, Sivas'ın en mühim sos
yal konularından bir tanesi de sağlık hususla
rına taallûk, edem konulardır. Sivas'ın birçok 
kazalarında sağlık merkezleri yapılmış olduğu 
halde, 135 pare köyü olan, geniş bir sahası bu
lunan Kangal'da sağbk merkebine büyük bir 
ihtiyaç vaı<hr. Çmıki köylerimizin büyük bir 
kısmı dağlık mıntakalar üzerinde kurulmuştur. 
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ivaza ile muntazam bir i r t iba t ı yoktur . Birçok 
'köylerimizin yo l lan yoktur . Vilâyet uzakt ı r . 
Köylerde bir vaka ânında hastayı kazaya getir
mek için. birçok müşkülâ t çekilmektedir . Has ta 
'kazaya yelene kada r çok müşkülât çekilir. Za
tım. köyle rilmizlm bir âdeti vardır ; hastanın son 
durum hırında, son çare olarak doktora müra
caat edilir. Kazaya, getirilmesi bir meseledir, ka
zaya geldikten, sonra, has tan ın son du rumu da
ha çok ağır laş ı r ve ayrıca, vilâyete getirilmesi 
bam'başka bir meseledir. Bu maddi bakımdan 
köylülerimiz için. büyük bir külfet olduğu gibi, 
has tanın Sivas'a bile yetiştiri lmesine imkân kal
madan yolda öldüğü de çok görülen hâdiseler
dendir . Bunun için Kanga l ' da bir sağlık merke
zinin yapılması, belki İver sene böyle imkânsız
l ıklar yüzünden ölen bir kaç şalısın hayat ın ın 
kur tar ı lmasını temin edecektir . Bunun için Sa
yın Bakandan, 19(18 yı lma kadar plâna alma-
mıyacağma göre, dernekler ('aylından biraz da
ha, fazla yardım yapılmasına tavassut buyur
malarını ve ibu suretle sağlık merkezinin 1968 
yı lma k a d a r derneğin de temin edeceği maddi 
yardımlarla, yapı İmajsın in teminini ist irham et
mekteyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Soru cevaplandırı lmışt ır . 

32. —• Aydı a Milletvekili M. Şükrü Koç'un,, 
Ay din'm Germencik ilçesinin Ifabibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafından 
meydan dayağı atıldığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1-13) 

B A Ş K A N — Saym Koç?.. Ydk. Bir defaya 
mahsus olımalk üzere ertelenmiştir. 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bani,'asından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda, :ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/144) 

B A Ş K A N — 'Saym Koç bulunmadığından 
bir defaya, ııi'aiısns olmak üzere entelenim iştir. 

3-1. — Manisa Milletvekili Sami Iiinicioğlu'-
nun, Kırkağaç, ovasının ıslahı ve sulama işleri 
için yapılması düşünülen Karakurt barajı tasa
rısının ne safhada, olduğuna dair Bayındırlık ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/146) 
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B A Ş K A N — Sayın Sami Binicioğlu?.. Yok. 
Bir defaya, mahsus 'olmak üzere ertelenmiştir. 

35. — Kastamanu Milletvekili Sabrı Keskin'-
in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar müca
delesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hususu
nun düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

B A Ş K A N — Saym Keskin? Yok. Olmadığı 
dçin bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

36. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira, fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele -alındığına dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

B A Ş K A N — Sayın Kapısız? Yok. Olmadığı 
için bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

37. — İzmir Milletvekili Arif Kriunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gi
bi tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/150) 

B A Ş K A N — Saym Brtunga? Yok. Olmadığı 
için bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3tf. — Sakarya Milletvekili MusliMttin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi konu
sunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine da
ir, Gümrük ve Tekel, Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

B A Ş K A N — Saym Gürer? Yok. Olmadığı için 
bir defaya, mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

39. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
haitî gıda, maddeleri satan «Amerikan Pazarla
rından» ve bunların kanunları ihlâl ettiklerin
den haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/152) 

B A Ş K A N — Saym Oğuz? Yok. Olmadığı 
için bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

40. — (Jorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, (Jorum'da inşa edilmekle olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanseri, diğer katların işhanı olacağının doğ-
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ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu (6/153) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüoe?.. 
Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

41. — Çorum. Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik stan
dartlara uygun olup olmadığına dair Bayındır
lık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/154) 

BAŞKAN —• Sayın Sarıyücc arkadaşımız yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

42. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Haın-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tespit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma ile İmar ve hkân Bakan
larından sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun sözlü cevabı (6/155) 

•BAŞKAN — Sayın Diler? Buradahr. Sayın 
İmar ve İskân Balkanı? Buradalar... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Turizm ve 
Tanıtma Bakanı ile beraber... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Ben cevaplandıracağını. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Onun yerine 
taim cevap v enir s e ka'bul ederim. 

BAŞKAN — Şarta muallâk olmaz efen
dim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Eğer onun 
yerine cevap verecekse... 

BAŞKAN — Her ikisi için de cevap vere
cek misiniz Sayın Bakan? 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Ben kendi Bakanlığıma taallûk eden 
hususlara, ait sorunun cevabını vermeye ama
deyim... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — O halde Tu
rizm. Bakanlığı hakkındaki sualim baki kal
mak şartiyle muvafakat ediyorum,.. 

BAŞKAN — Peki efendim, yalnız İmar ve 
İskân Bakanından covap alalım, diğer sorunuz 
baki kalmak üzere devamı edilsin efendim. 

Soruyu okutuyorum : 
3 . 1 . 19Ö6 

Millet Meclisi Sayın Başkanbğma 
Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıt

ma Bakanı ve İmar ve İskân Bakanı tarafın
dan müştereken sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Erzurum. Milletvekili 
Nihat Diler 

Erzurum'un Tekman kazasının Hanızan ve 
Meman köylerinin civarında bulunan aynı 
isimle bilinen kaplıcaların turistik ehemmiyeti
nin olup olmadığı teslbit edilmiş midir? 

Bu hususta kaplıcaların işletmeye açılması 
için ne miktar para ayrılmıştır? Bugüne kadar 
yapılamamasının sebebi nedir? Yolu olmadığı 
ileri 'sürülerek her defasında tahsis edilen öde
nekler tenkis edildiğine göre, turistik bir ma
hiyeti haiz ise, Kalkınma Plânı prensipleri ge
reğince yolunun öncelikle ele alınıp yapılması 
hususunda Karayollarına bilgi veril iniş midir? 

Keyfiyetin açıklanmasını arz ve rica ede
rim. 

BAŞKAN —- Sayın Bakan, buyuurn efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, ısaym milletvekilleri; Bakanlı
ğım bütün yurt çapında turistik gelişmenin 
imkânlarını araştırma bakımından Turizm Ba
kanlığı ile müşterek olarak plânlama çalış
maları yapmaktadır. Bu bakımdan turistik va
sıf ve kabiliyet taşıyan yerlerin bu plânlama
daki öncelik durumu nedir, meselesi karşısın
da Bakanlığımın nasıl bir çalışma içerisinde 
•bulunduğunu ve bu nıeyanda Sayın Nihat Di
ler arkadaşımızın sorduğu konuyu, bu ilkenin 
ışığı altında cevaplandıracağını. 

Kalkınma plânımıza göre, Türkiye'nin bütün 
turistik imkânlarının ve kabiliyetlerinin bir 
anda sefenber edilmesinin mümkün 'olmadığını 
kabul eden plânlama esprisi, ancak bir kısım 
turistik mahallerin ele alınması ve bu bölge
lerin tesb itinde de, turist çekme kabiliyeti ve 

281 — 



M. Meclisi B : 12 30 . 11 . 1986 O : 1 

süratli netice veııme esasları prensip ve ölçü 
olarak kabul edilmiştir. Buna göre de Türki
ye'nin öncelik 'bölgeleri tâyin edilmiş bulunmak
tadır. Bu bölgeler, Marmara, Ege ve Akdeniz 
-kıyıları .olarak sayılabilir. Bunlar üzerinde Tu
rizm Bakanlığı ile Bakanlığımın müşterek ça
lışmaları devam etmiştir ve devam edecektir. 
»Bunun dışında büyük nisbette gelişme şansı ve 
imkânı taşıyan yerlerde bu kaidenin dışında 
ve istisnai olarak eğilmiş bulunuyoruz. Nevşe
hir Göreme turistik plânlaması, ve Bolu ve çev
resinin turistik plânlaması, Ankara'nın dinlen
me mahallerinin planlanması gibi konulardır. 
Bunun dışında İmar ve İskân Bakanlığının 
Plânlama Genel Müdürlüğü çerçevesi içinde 
bulunan bölge plânlama servisimiz, Doğu ve 
Güney - Doğu plânlaması projesini hazırla
maktadır. Hazırlanan, tesbit edilen donelere 
göre, Erzurum ilimiz Doğuda bir gelişme ve 
cazibe merkezidir. Bu itibarla Erzurum'un ve 
bu bölgenin alt yapı 'bölge plânlamaları yapıl
maktadır. Ve bunların detayına inildiği za
man arkşadaşımızın sormuş olduğu M'eman 
ve Hamzatı kaplıcalrmm turistik ehemmiyeti 
ortaya çıkacak ve Turizm Bakanlığı buna göre 
turistik imkânları olan bu yerlerin geliştiril
mesini programına alacaktır. Bu konunun Ba
kanlığıma taallûk od on hususu budur, ara eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın ver
miş olduğu cevaplardan dolayı kendilerine te
şekkürlerimi arz ederim. 

Verdikleri cevap meriyette bulunan Beş 
Yıllık Plânın prensiplerine uygundur. Hakika
ten plân, Türkiye'de turizmin geliştirilmesi 
için bâzı şartlar ortaya koymuştur. Bu şart
lar en başta turisti en fazla celbedocek yerlere 
yatırımların yapılmasını; ikinci olarak süratli 
netice istihsal edilebilecek olan yerlere ya

pılmasını âmir 'bulunmaktadır. Marmara, Ege 
Antalya bölümü, öncelikle nazarı dikkate alın
mış vaziyettedir. Ancak, bunun yanında turizmi 
geliştirmek ve memleketimizi süratle turizmin 
gerektirmiş olduğu iktisadi imkânlardan istifa
de ottirmek için, momleektin diğer bölgelerin
de mevcut ve süratle turist cellbedecek mahi
yette yerlerimiz vardır. Tabiat manzaraları 
itibariyle, şifalı suları itibariyle ve tarihi eser

leri itibariyle bu şekilde oazip, bütün Dünya
nın hayranlıklarını celbodecek vaziyette yerle
rimiz vardır. Şimdi, Beş Yıllık Plânda bu yer
ler alınmıştır diye, bir tabiat harikası vaziye
tinde bulunan, bir defa oraya gördüğü vakit 
bir turist, ikinci defa tekrar oraya -gelmeyi 
arzu eden ve birçok kimselere âdeta kendiliğin
den propaganda yapabilecek yerler varken bu
nun nazarı dikkate alınmaması, elbetteki geliş
tirmek mükellefiyetinde bulunduğumuz ve do-
layısiylc iktisadi kaderimizin önüne geçen zin
cirleri kırmak zorunda bulunduğumuz memle
ketimiz için iyi bir hareket olmasa gerektir. 

Benim kanaatime göre, işte Erzurum'un en 
mühim turist celbedocek yerlerinden biri bu 
Hamzan ve Mernan Kaplıcalarıdır. Muhterem 
arkadşlaom, bu iki kaplıca, arz ettiğim gibi 
bir tabiat harikasıdır. Birisinden alabildiğine 
soğuk, diğerinden sıcak su çıkmaktadır. Bu 
iki suyu birbiriyle karıştırark yıkanılacak olu
nursa şifa bulmaz hastalar derhal iyileşmekte
dir. Bunun yanında tabiat manzaraları da ay
nı şekilde caziptir. Şayet Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı ve dolayısiylıe onunla koordine çalışan 
İmar ve İskân Bakanlığı, en başta memleketin 
turizminin geliştirilmesi için turistik yerlerin 
envanterini tesbit edip, o envantere göre hare
ket etmiş olsalar; hu takdirde bu gilbi yerler 
derhal nazarı dikkate alınacak ve bu yerlerin 
inşa edilmesi, yollarının yapılması, turistlerin 
celbedilmesi için bütün tedbirlerin alınması 
mümkün olacak ve meımlc'kot, bu şekilde tu
rizmden istifade etmesi lâzımgclen imkânını 
kullanmış olacak ve istifade edecektir. Aksi 
halde bugün ümit bağladığımız turizm dâvası, 
yerinde sayacaktır. Ve biz ümidettiğimiz neti
ceyi istihsal edemiyeceğiz.. Dış ticaret açığımız 
devam edecek, tediye muvazenemiz daima müz
min halde kalacaktır, iktisaden kalkınmamıza 
imkân olmıyacakltır. Onun için bu yerin nazarı 
dikkate alınmasını ve - Turizm Bakanından esa
sen bunu sormuştum - envanterde nazarı dikkate 
almalarını istirham ederim. Teşekkür öderim. 

43. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in, 
Erzurum'un hıza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vuhubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay-
rılmad/iğına dair sorusu ve İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteseoğlu'mın sözlü cevabı (6/156) 
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BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı? Burada
lar. Soru sahibi Sayın Nihat Diler? Buradalar. 
Ancak vaktimizin dolmasına'20 dakika kalmış
tır. 20 dakika içinde eğer cevaplandırmak imkâ
nı varsa soruyu okutayım. 20 dakika vaktimiz 
kalmıştır. Eğer bitecek gibi ise soruyu okuta
yım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Ben hazırım. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

3 Ocak 1966 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 
1959 senesinde Erzurum'un Hınıs kazasında 

vukubulmuş zelzele dolayısiyle merkez kazada 
ve merkeze bağlı 9 köyde evleri hasar görmüş va
tandaşlara, ayrıca selden hasar görmüş bir kısım 
köylü vatandaşlara, Âfetler Kanunu gereğince, -
gerek doğrudan doğruya, gerek kendi evini yapa
na yardım metodu içinde Bakanlıkça tahsisat ay
rılmış mıdır? Meskenlerinin yapılması hususun
da ne gibi tedbirler alınmıştır? Bu hususta alman 
tedbirlerin gecikme sebeplerinin açıklanmasını 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Nihat Diler'in sorularına sırasiyle arzı ce-
vabedeceğim : 

Yalnız mâruzâtıma başlamadan evvel bir ger
çeği dile getirmek isterim. Türkiye bir âfetler 
memleketidir. Türkiye'de her sene ortalama beş, 
altı bin bina hasara uğramakta veya yıkılmakta
dır. Biz, işe başladığımız zaman, emaneti teslim 
aldığımız zaman, Türkiye'de 25 bin aile mesken 
bekliyordu; ayrıca beş bin aile de yer değişimi 
yani daimi iskân dediğimiz mesken ihtiyacı kar
şısında idi, bunu beklemekte idi. Bu itibarla 
gelip geçmiş Hükümetler âfetlerin neticelerini 
gelecek senelere intikal ettirmek zorunda kalmış
lar ve bütçelerinin imkânları içinde bir çalışma 
düzeni içerisine girebilmişlerdir. Bu bir vakıa
dır. Biz, âfete uğramış vatandaşlarımızın yara

larını süratle sarmak prensibini Hükümet pro
gramında derpiş etmiş bulunmamız itibariyle, 
hizmet politikamıza iki istikamet verdik. Bir ta
raftan geçmiş yıllarda âfete uğramış vatandaşla
rımızın mesken ihtiyacını sağlamak, diğer taraf
tan da âfetin vukuunda o âfetin neticelerini ge
lecek senelere sirayet ettirmemek maksadiyle der
hal devletin iskân edici ve yardım edici kuvvetini 
seferber etmeyi ikinci bir istikamet olarak tesbit 
ettik. Bu, âfetler konusundaki hizmet politika
mızın prensip ve hedeflerini özetledikten sonra 
şimdi sırasiyle arzı cevabedeeeğim. 

Hınıs ilçesinde 1959 yılında bir zelzele ol
muş, Hınıs'ın içinde ive bâzı köylerinde hasar
lar yapmıştır. Ve 'bâzı vatandaşlarımızın ev
leri yıkılmıştır. Hınıs'ta yıkılan evlerin ye
rine yenilerinin yapılması için kendi evini ya
pana yardım metodu (kullanılması istenilmiş, 
1960 yılının -san ayında ve 1961 senesinde alın
mış bir kararnameyle ıbuhlara evvelâ beş ıbin, 
sonra da on bin lira kredi açılması derpiş edil
miş, ama bunun işlemiyeceği ani aşılında Hı
nıs'ta 113 evin taahhüt eliyle yapılması derpiş 
edilmiş ve işe başlanmıştır. 1965 yılı içinde çı
karılmış olan kararnameye göre işe başlanıl-
mış'sa da senesi içinde (bitirilememiştir. Biz na
tamam olarak teslim aldık bu işi ve 'geçmiş yıl
lardan itibaren Ibitirileımiyen işlerin öncelikle 
ele alınması ve sağlanmasını prensip kalbul et
tiğimiz için, bu konu üzerine de eğildik. Halen 
Hınıs'ta 113 evin 103 ü tamaımiyle 'bitirilmiştir 
ve 10 tanesi de yüzde 80 nisfbetinde tamamlan
mış bulun m akt adı r. 

Mollakulaç köyünde zarar gören afetzede
nin aile olarak adedi 38 dir. Bunların «Kendi 
evini yapana yardım» 'metodu ile mesken sahi
hi olmaları esası kalbul edilmiştir. Bu da ta 
1960 yılının son aylarında ele alınmış 'olan bir 
konudur ve 1965 te kendilerine açılmış olan 
kredi ile evlerini yapmaya başlamışlardır. Ama 
19 Ağustos depreminde bu köyler de hasar 'gör
düğü için inşaat durdurulmuştur. 

Hanihisar köyünden '38 aile evlerini kay
betmiştir. Bunlardan 30 aile kendi evini yapa
na yardım metodu ile kredi almıştır. 1964 yı
lında inşaata devam edilmiştir. Ama son dep
rem dolayısiyle onların da yapmakta olduğu 
inşaat durdurulmuş ve sıkı hir teknik muraka
benin altında yapılması kararı alınmıştır. 
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Çil'ligök, Demirci ve Kıirik. IköyJürimde âfete 
uğrıyan 'vatandaşlarımı iz, 'kendileri için tahsis 
edilen yeri beğennıeımişlier ve 'hu suretle kendi
lerine inşaat yardımı yapılanı am ıştır ve iin'şaat-
larına, başlanamamıştır. 

Ağa.geliıı köyünde âfetton zarar gönen 11 aile 
'Yardır. Bunlara yardım edilmek istenilmiş, 7269 
sayılı Kamına göre, ama kredi almaktan, borç
lanmaktan feragat .etmişlerdir. Bu itibarla yar
dım yapma imkânı olmamıştır. Kendi imkânları
nı İm 11 anı arak mesken temin etmişlerdir. 

Tendiinok köyündeki afetzedelerin işi ve bun
ların durumları d alna başka bir vasıf taşımakta
dır. Evlerinin kurulabbilmosi için müsait yer 
bulunamaımış, bu itibarla bir başka yere taşınma
ları, yani nakledilmeleri zarureti hâsıl olmuş ve 
daimi iskân programına intikal ettirilmiştir. Mü
sait taşıma, yeri bulunur bulunmaz ve bu afet
zedelerimizin mesken yapmaları için lüzumlu 
kredi a-çılacak ve derhal yıllık programa alına
caktır. Kurtkozlu köyünde bulunan afetzede va
tandaşlarımıza da. onar bin lira kredi verilmek 
'suretiyle «Kendi evini yapana yardım» meto
du ile mesken sahibi olmaları takarrür etmiştir. 
Bunların da, son depremde görülen hasar ve son 
depremin hususiyetleri nazara alınarak inşaatla
rı durdurulmuştur. Ama kredi verme mekaniz
mam işlemektedir, sonucu iletilecektir. 

Emrecik, Sermece, Sorkun in köylcrinede kre
di verilme hususu derpiş edilmiş, ama taşınma 
yerlerini beğenmemişlerdir, borçlanmayı kabul 
etmemişlerdir. 

Bu suretle arkadaşıımın tadadottıiği köylerin 
fiilî durumunun tablosunu çizmiş bulunmaktayım. 
Arkadaşımi'n nıe sebeple yıllardan beni bunun ge
ciktiği konusunda izli ar ettikleri noktai nazarı şu 
şekilde covap arzetımek isterim. Bira:/ evvel de 
közlerimin başında ifade etmiştim. Bütçe imkân
larına bağlıdır. Türkiye'de âfete uğrayan yirmi-
beş bin aile vardır. Ve her seme de beş, altı bin 
olmaktadır. Binaenaleyh, her hükümet daha. ev
vel başlanmış, olan işleri bir taraftan bitirmek, 
bir taraftan da senesi içindeki âfetleri ele almak 
zarureti karşısında kalmıştır, bu tamamİylc, bu 
işler bizim iktidarımızın dışında ele alınmış olan 
konulardır. Binaenaleyh, bunların gerçekten ge
ciktirme sebeplerinden doğacak mesuliyet yahut 
vazife anlayışı bize terettübetmemeklc beraber, 
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gerçeğin bu olduğunu ifade etmeyi siyasi bir 
ahlâk ve fazilet telâkki ediyorum. 

Bu. suretle arkadaşımın bu soru muhtevasın] 
cevaplandırmış bulunmaktayım. Şu kadarını arz 
etmek isterim ki, son deprem hâdisesi dolayısiy-
lc o bölgenin daimî iskân, yahut genel yerleşim 
plânlaması yapılmaktadır. Ve bu plânlamanın 
getireceği sonuçlara göre bunlar hakkında lü
zumla karar alınacak ve derhal icra mevkiine 
konulacaktır. Arz ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler buyurunuz 
efendim. Sayın Nihat Diler arkadaşımızdan ri
camız; vaktimiz çok daralmıştır, mümkün olduğu 
kadar hulasaten konuşmalarıdır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın vermiş 
olduğu cevaplardan dolayı kendilerine teşekkür 
ederim. Hakikaten bu mı n takaların kaderidir; 
Cenabı Allah demek ki, oraya bu şekilde lâyık gö
rüyor ve felâket felâket peşine geliyor. 1959 se
nesinde bir zelzele felâketi olmuştu. Bu zelzele 
felâketinde Hınıs'ın 13 köyü tamamen yıkılmış
tı. Ve merkezinde de 148 ev yıkılmıştı. 1959 sene
sinde zelzele vu[çubukluktan sonra ta. 19G0 sene
sine kadar vatandaşlar kendi kaderine terk edil
mişti. Büyük Millet Meclisi teşkil edildikten son
ra bendeniz bu meseleyi ele aldım ve vatandaş
ların içinde- bulunduğu durumu ilgili Hükümete 
arz ettim. O zaman bir netice istihsal edemedim 
maalesef. 3 ncü Karma Hükümet teşekkül ettiği 
zaman - İmar ve İskân Bakanı o vakit Sayın kah
rettin Kerim Gökay'dı - Fahrettin Kerim Cökay'a 
vaziyeti anlattım. Ödenekler tenkis edilmişti. 
Tekrar ödenekleri geri almak için teşebbüse geç
ti ve tenkis edilen ödenekleri geri alarak bura
daki vatandaşlara, kendi evini yapana yardım 
metodu içinde ev yaptırmaya karar verdi. Ve bu
nun neticesinde Hınıs'ın 13 köyünde ve Hınıs 
merkezinde evler inşa edildi. Ancak Hınıs'ın 
merkezindeki evleri vatandaşa «kendi evini yapa
na yardım metodu» içinde yapmak imkânını bu
lamadı. İhale suretiyle yapılmaya başlandı, mü-
taahhide verildi ve yapılmaya başlandı. Bu 148 
evden şimdi 113 ü yapılmaktadır. Hakikaten 
gelmiş geçmiş hükümetler meseleyi oluruna bı
rakmışlardır. Benim kendi partime mensubolan 
İmar ve İskân bakanları dahi bu meselede gere
ken ciddiyeti göstermemişlerdir. Ben bu ciddi
yeti göstermeyişin, memleket için büyük bir felâ-
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ket olacağını ve yapılan masrafların da baştan 
sona kadar heder olacağını, bütçeye ayrılan pa
raların gerektiği şekilde, ilmin ve fennin icapla
rına göre sarf edilmesinin zaruri olduğunu ilgili 
bakanlara zaman zaman söyledim; fakat netice 
istihsal edemedim. 

Sayın Bakan hakikaten geçmişten kalma bu 
hizmetleri devralmış vaziyettedir. Kendilerinin 
bu hususta bir sunu taksiri olmadığını beyan 
buyurdular. Fakat bu 148 evin inşa meselesinde 
eğer biraz süratli davranmış olsa idiler, ikinci 
deprem dolayısiyle 113 ev inşa edilmiş olacaktı. 
113 evin bitmesinden sonra da, bir ev aşağı - yu
karı iki barakaya bedel lıesabedildiği takdirde, 
iki barakanın fiyatı kadar para ödenmeden o ev
lere afetzedelerden bir kısmı yerleştirilmiş ola>-
caktı. Bu, aşağı - yukarı bir hesaba göre 3 mil
yona yakın bir paranın kaybolmasına sebebol-
muştur. Ben bu durumu Sayın Bakanın zama
nında da sözlü soru halinde verdim. Eğer dik
kat edilmiş olsaydı bu durum meydana gelmiVe-
cekti, 113 evin, ikinci âfetin meydana gelmesin
den sonra hemen afetzedelere verilmek imkânı 
elde edilmiş olacaktı, verilecekti ve büyük biT 
miktarda Devlet Hazinesinden para masrafının 
önüne geçilmiş olacaktı. Maalesef Saym Bakanın 
bu hususta noksanlığı vardır. Bu yönüyle nok
sandır. Diğer hususlardaki kanaatleri tamamen 
yerindedir, kendilerine teşekkür ederim. 

Yalnız-benim öğrenmek istediğim husus şu : 
Birbiri peşine zelzeleler devam ediyor, burası 
birinci derecede zelzele bölgesidir. Bu vatandaş
lar mütaaddit kereler kendi hayatlarını, canla
rını kaybetmiş vaziyettedirler. İpotek yolu ile 

bunlara borç para tahsis edilmiş, bunlar ödeme 
imkânlarından mahrum vaziyete gelmişlerdir. 

Sayın Bakan acaba bu şekilde birbiri peşin
den âfetlere mâruz kalan ve ödeme imkânını katî 
şekilde kaybetmiş olan bu vatandaşların borçla
rının ödenmemesi için bir tedbir almak lüzumu
nu hissetmişler midir? 

İkinci olarak, diyorlar ki, biz daimî iskân için 
gereken tedbirleri almaktayız. Ben geçen günler
de bir mimarlar toplantısında bulundum. Onlar 
dediler ki, birinci derecede âfet bölgesinde mes
ken inşa edildiği zaman, âfet bölgesinin hususi
yeti göz önüne alınarak o sistem içinde inşaatın 
yapılması lâzımdır. Sayın Bakan acaba bu hu
sustaki hazırlıkları ikmal etmişler midir? Bize 
yeni âfetlere dayanıklı, direnci tamam olan mes
kenlerin yapılması hususunda tedbirler almışlar 
mıdır? Bu hususu cevaplandınrlarsa kendilerine 
tekraren teşekkürlerimi arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Saym Bakan; saat 19,00. Çalış
ma süremiz bitmiştir. Eğer verilecek bir cevap 
varsa yazılı olarak verilmesinin mümkün olaca
ğını arz ederim. (İki dakikada konuşur, sesleri) 
Efendim; bir ekseriyet olsa da tekrar uzatılmak 
için bir karar alabilsem yapacağım. Mümkün ol
madığına göre Saym Nihat Diler arkadaşımızın 
bilmek istediği noktaları Saym Bakan lütfedip 
yazılı olarak bildireceklerdir. 

Bu sebeple 2 Aralık 1966 Cuma günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
12. BİRLEŞİM 

30 . 11 . 1966 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de 
kaç NATO üssü olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/80) 

2. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden unczun olup da üni
versite ve yüksek okullara giremiyenlerin du
rumları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünül
düğüne dair Millî Eğitim Balkanından sözlü so
rusu (6/85) 

renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/90) 

6. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılma pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/108) 

8. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

9. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecdk işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tes'bitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

10. — Kırşehir Milletvekili Mernduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

11. —• Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi İşzügar'm. 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

1.3. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Menderes havzasının nehir taşkınlarından 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş.'-
m , fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkân] arı
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/87) 

5, •— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
-doldurdukları halde, mezun olamamış kaç Öğ-



korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

14. — Sivas Milletvekili (riyasettin Dumanı'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

15. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

16. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'in, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 
Bütçe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

17. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı 
köylerine 1965 yılında kaç Km. köy yolu ya
pıldığına ve 1966 yılında daha ne kadar köy 
yolu yapılacağına dair Köy işleri Hakanından 
sözlü sorusu (6/127) 

18. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer»' kö
mür sahası içinde bir termik santrali kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Barbakan
dan sözlü sorusu (6/128) 

.19. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde Öğretmen Okulu binasının inşasına, se
nesi içinde başlatılmaması sebebine dair Bayın
dırlık ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü so
rusu (6/129) 

20. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su 'kanalının i'ki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

21. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tolkel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu (6/131) 

22. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şekri içinden geçmekte bulunan Tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (G/132) 

23. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, "bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans

ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olaraik yurda sotkulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının' yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Balkanından sözlü sorusu (6/133) 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nm Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin. düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/134) 

25. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, 'bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (G/135) 

26. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin oedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/136) 

27. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Oamardı ilçesi hududu dahilindeki %Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/137) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nuıı, ımaden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/138) 

29. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmseine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dâir Devlet Balkanımdan sözlü 
sorusu (6/139) 

30. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da no düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(G/140) 

31. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın,. 
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip' 



verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/141) 

32. — Sivas Milletvekili Kâzıım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 seneni için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/142) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydm'm Germencik ilçesinin Hahibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Balkanından sözlü soru
su (6/143) 

34. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsûl sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Balkanından sözlü sorusu (6/144) 

35. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

36. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
•kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar 
mücadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması 
hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

37. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kak 'kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

38. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konu
sunun hangi tarihte ele alındığına dair Güm
rük ve Tıokcl Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

39. •— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gi
bi tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/150) 

40. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gli-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 

yerlerinden izıinli olarak gelen işçilerimizin 
gümrükte aüıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi 
konusunda bir imkân düşünülüp düşünülme
diğine dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/151) 

41. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü amlbalâjı açılmamış kaçak eşya ve 
hattı gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Balkanından sö;Zİü sorusu. 
(6/152) 

42. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sos
yal Sigortalar Dispanseri binasının, birinci 
katının dispanseri, diğer katların işlıanı olaca
ğının doğru >olup olmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/153) 

43. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın tokndk 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/154) 

44. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tespit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma ile İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/155) 

45. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesin
de vukııbulan zelzeleden evleri zarar gören va
tandaşlara yardım faslından bir ödenek ayrı
lıp ayrılmadığına dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/156) 

46. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâ
keti dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir 
olacak şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar 
meskene kavuşmaları için ne gibi tedbirler 
alındığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/157) 

47. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 
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48. — Nevşehir Milletvekili Scl&hattin. 

Hakkı Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT 
Kurumu Genel Müdürlüğüne, Başbakan tara
fından yapılan Ibasın toplantısının, radyolarda 
aynen yayınlanmasını emretme yetkisinin olup 
olmadığına dair Bambaşkandan ısöızlü sorusu 
(6/159) 

49. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene avvel, ye-
diyüz yataıklı olarak inşa edilen Jinekoloji vo 
çocuk hastalıkları hastanesinin hizmete açıl
masına kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/160) 

50. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 

verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BlRlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


