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değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ek-
lenımösi ve bâzı fıkraların metinden çıkarılması 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu raporu (2/690) (Gündeme) (S. Sayısı : 
743) 

9. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 
O. Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisince. 
benimsenımiyten maddeleri ıhaklkında Karma 
Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu 
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ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
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B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 128 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — O'tomaltilk eiihaızla ycMaıma ya
pılacaktır. 

Sayın üyeler anahtarları çevirip lütfen kabul 
düğmelerine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. («Ye

ni gelenler var» sesleri) 

Sonradan gelenler nazarı itibara alınarak yok
lama muamelesi yenilenecektir. Sayın üyeler lüt
fen kabul düğmelerine bassınlar. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ticaret Bakam Fennî îslimyelinin; 
Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, Toprak 
Mahsulleri Ofisince satınalınmıyan arpa ve buğ
dayların Keşan ve İpsala çiftçisini mağdur du
rumda bıraktığına dair bir önceki Birleşimde 
vâki olan demecine cevabı 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Batı Trakya-

daki Türklerin durumu hakkında. 
BAŞKAN — Sizinki ne hakkında Sayın Ba

kan? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 
(Balıkesir) — Sayın îlhami Ertem'in gündem 
dışı yaptığı bir konuşmaya cevap vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 4 arka
daşımız gündem dışı konuşma talebetmiştir. îki 
arkadaşımız Batmandaki rafineri işçilerinin grevi 
ile ilgili gündem dışı konuşma istemişlerdir; Sa
yın Talât Oğuz ve Sayın Recai îskenderoğlu. Bir 
arkadaışıımıız da gündem dışı olarak Batı - Trakya 
Türkleri ile ilgili bir konuşma talebetmiştir. Gün
demin dolu bulunması sebebiyle yalnız Ticaret 
Bakanına gündem dışı söz vereceğim. Buyurun 
Sayın Bakan. 
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TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ilhami Ertem, evvelki gün huzurunuzda yaptığı 
konuşmada Toprak Mahsulleri Ofisinin zamanın
da gerekli tedbirleri almaması sebebiyle Keşan'
da faaliyete geçmediğini ve bu sebeple de müs
tahsilin mağdur duruma düştüğünü ifade etmiş 
bulunuyorlar. Yine ifade etti'klerine göre, resmi 
ve hususi mahiyette yapılan ikazlara rağmen 
Toprak Mahsulleri Ofisinin bu istikamette ted
birli bulunmaması, müstahsilin aleyhinde netice 
vermektedir, diye ifade etmektedirler. 

Bakanlığımda ve aynı zamanda Toprak Mah
sulleri Ofisi istikametinde yaptırdığım tetkikat-
da, Keşan'da ve aynı zamanda bu bölge müstah-
sıllarının mağdur duruma düşürüldüğü hakkın
da her hangi bir bilgi mevcut değildir. Toprak 
Mahsulleri Ofisiyle alâkalı kararname bu ayın 
15 inde meriyete girmiştir. Ve bu tarihten itiba
ren de Toprak Mahsulleri Ofisi eski yıllarda ol
duğu gibi muhtelif yerlerde ajanslarını, şubele
rini, ekiplerini ve koltuk ambarlarını faaliyete. 

5. — GÖRÜŞÜ 

1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa hağh (A/î) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi: 1/705; C. Senatosu: 1/428) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 744; C. Senatosu S. Sayısı 475) (1) 

BAŞKAN — öncelik teklifi var oyunuza su
nuyorum: önceliği kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat .geç
mediğinden şimdi görüşülmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz iatiyen arkada
şımız var mı?... Yok. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

(1) S. Sayısı 744 olan basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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geçirmek suretiyle müstahsıllarm yanında ve ya
kınında faaliyette bulunmak üzere harekete geç
miş bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla muhterem arkadaşıma şunu hatır
latmakta fayda mülâhaza ediyorum. Kendileri 
Bakanlığıma veya Toprak Mahsulleri Ofisine 
müracaat etmiş olsalardı Keşan'da da bu ekibin 
ayın 20 sinde faaliyete geçmek üzere harekete 
geçmiş olduğunu öğreneceklerdi. Şüphesiz ki, bu 
istikamette bize bir müracaatları vâki olmadığı 
için bu istikamette veya kendilerinin ifade ettik
leri noktada bir malûmatla huzurunuza gelmiş 
bulunuyorlar. Keşan'da ekip, biraz evvel de ifa
de ettiğim gibi ayın 20 sinde faaliyete geçecektir. 
Keşan'daki kaymakamlık ve aynı zamanda borsa, 
bu tarihten daha evvel ekibin faaliyete geçmesi 
için bir müracaat yapmış olurlarsa şüphesiz aynı 
istikamette de Keşan'da Toprak Mahsulleri Ofi
sinin süratle harekete geçmesi mümkün bulun
maktadır. Bu itibarla muhterem arkadaşım müs
terih olabilirler. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

UBN ÎŞLER 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) iişareitıM cetvellerin iıliışilk 
cetvelde yazılı tertiplerine 175 000 000 liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

(A/l) 
B. Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 60 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Dışişleri Bakanlığı 
16.000 Çeşitli giderler 20 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 95 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

ıbirlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
na ait İktisadi transferler kısmında yeniden 
açılan 33130 ncu «Yurt dışında çalışan işçilere 
konut ve küçük sanat kredisi açılması ve ödünç 
para verilmesi halkikındaki (kanun .gereğince işçi 
döviz hesapları için Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi
ne ödenecek faiz ve kredi karşılığı (ödenek yet
mediği takdirde üç katma kadar artırmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir) maddesine olağanüstü 
ödenek olarak 10 000 000 lira konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Uluslararası ilişkiler 
giderleri kesimine dâhil «Türk Kültür varlığını 
tanıtma ve koruma giderleri» maddesine ait met
nin 1 nci satırındaki 11 000 000 lira 31 000 000 
lira olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz is
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yak. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Tümü açık oyunuza sunulacaktır. Kutular sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — C. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve dört arkadaşının 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 455 
nci maddesiyle 2275 ve 3038 syılı knunlarla mu
addel 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin M. Meclisince redde
dilen maddeleri hakkında C. Senatosu Başkan-
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lığı tezkeresi ve C. Senatosunca kabul . edilen 
metni ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/516; C. Senatosu 2/119) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 499 a 1 nci ekx C. Senatosu 8. Sa
yısı: 410) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saaıt geç
mediğinden şimdi görüşülmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, Sayın Ko
misyon, rapor hakkında mı söz istiyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bir mâru
zâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadşalarım, evvelâ Riyasete ve Başkanlık Diva
nına, bu kanun mevzuunda göstermiş oldukları 
anlayıştan dolayı teşekkür ederim. Hakikaten 
müstacel ve mühim bir konuya ve faydalı bir ko
nuya taallûk etmektedir. Benim mâruzâtım kısa 
olacaktır. 

Şimdi bu mevzuda, Türk Ceza Kanununun 
455 ve 459 ncu maddelerinin değiştirilmesi mev
zuunda Sayın Mustafa Uyar ve dört arkadaşının 
mukaddema bir teklifi komisyonumuza gelmişti.^ 
Komisyonumuz teklifi benimsemiş ve tanzim et
miş olduğu raporla birlikte Genel Kurulun tasvi
bine arz etmiş idi. Ancak bilâhara aynı konuda 
Sırrı Uzunhasanoğlu arkadaşımızın bir teklifi 
geldi. Mükerrer olan bu tekifler dolayısiyle, biz 
evvelce bu konunun görüşülüp kabul edildiğini 
ve Genel Kurulun tasvibine sunulduğunu belirti
lerek mevzu kalmadığından bahsile bu son tek
lifi reddetmişti. Ve Yüksek Heyetiniz de müta
lâamıza uygun olarak kanun teklifini reddetmiş
ti. Ancak gündemin tanzimi şeklinde gruplar 
arası varılan karar ve İçtüzüğe göre yapılan de
ğişiklik nazarı itibara alındığı takdirde bu red-

(1) 499 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 
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dedilen teklif diğerinden evvel görüşülme imkâ
nına mazhar olmuş ve o şekilde Senatoya gitmiş
ti. Senato, ellerine gelen bu teklifi yeniden dü
zenlemiş ve bizim ilk mazbatamızdaki tanzim tar
zına uygun olarak yeni bir metin hazırlamıştır. 
Biz bu maddeyi ikinci defa gelişinde tekabbül et
tik, uygun mütalâa ettik. Keyfiyeti bu şekilde 
ıttılaınıza arz ediyorum. Faydalı olan bu teklife 
oy vermenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın arkadaş

larım, Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkında 
17 . 10 . 1962 tarihinde Meclis Başkanlığına ben
deniz ve 4 arkadaşım bir kanun teklifi getirdik. 
Bu kanun teklifimiz Adalet Komisyonunda ka
bul edilerek 7 . 6 . 1963 tarihinde gıktı ve Meclis 
gündemine girdi. Meclis gündemine girdiği gün
den beri şoför derneklerinden, federasyonlardan, 
şoför arkadaşlarımızdan gerek şahsan, gerek grup 
başkanlıklarına, gerek Meclis Başkanlığına ve ge
rekse Adalet Komisyonu Başkanlığına müteaddit 
müracaatlar, teklifler gelerek bu tasarının bir an 
evvel kanunlaşması rica edilmişti. Yine bu ara
da bizim teklifimiz Adalet Komisyonundan çıkıp 
gündeme alındıktan sonra bugünkü konuşmamıza, 
konumuza mevzu olan, Bolu Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu arkadaşı
mızın aynı mahiyetteki teklifi Adalet Komisyo
nuna geldi. Adalet Komisyonunda, daha evvel 
bu maksadı kapsayan bizim teklifimiz geçmiş 
olduğu için onu, bu esbabı mucibe ve bu gerekçe 
ile redderek Meclise sevk ettik. Eeddedilen tek
liflerin Mecliste bir defa görüşülerek geçmesi 
usulden olduğundan, bu reddedilen teklif Mecli
simizde bizim kabul etmiş olduğumuz, bizim tek
lifimiz görüşülmeden reddedildi, Cumhuriyet Se
natosuna gitti. Cumhuriyet Senatosu bunu mü
zakere ederken gerekçesinde bizim teklifin kabul 
edilmiş olduğundan, reddedilmiş olduğu yazılmış 
olduğu için bir tezkere ile Adalet Komisyonunda 
bizim teklifimizin ne şekilde kabul edildiğine da
ir teklifi istedi. Biz teklifimizi aynen kendileri
ne gönderdik. Nihayet, baktık ki, Cumhuriyet 
Senatosu işi bir an evvel intacetmek için, neti
ceye bağlamak için burada bizim müspet olarak 
neticelendirdiğimiz bizim teklifimizin müzakere
si, kabulü biraz gecikeceği endişesiyle, aynen bi
zim teklifimizi daha evvel reddetmiş olduğumuz 
teklife ilâve etmek, bu şekilde reddedilen teklifi 
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bizim teklifimiz gibi kabul etmek suretiyle geri
ye iade etmişler ve bizim Adalet Komisyonu da 
işi bir çıkmaza sokmamak için ve bir an evvel 
şoför vatandaşlarımızın dertlerine deva olmak ve 
hakikaten yıllardan beri devam eden bir haksızlı
ğı ortadan kaldırmak için Adalet Komisyonu ay
nı maksadı da istihdaf ettiğinden son teklifi, ev
velce bizim reddettiğimiz ve fakat C. Senato
sunca bizim kabul ettiğimiz teklif gibi bize iade 
edilen Sırrı Uzunhasanoğlu arkadaşımızın tekli
fini aynen kabul etmiştir. 

Şimdi bu tekliflerle vâsıl olunacak olan neti
ce şudur. Arkadaşlar hepinizin malûmudur. Türk 
Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerinde; 
tedbirsizlik ile yaralama ve ölüme sebebiyet veren 
fiillerin cezalandırılmasından bahsedilmektedir. 
Bu iki maddede suçtaki kusur, iki taraf arasın
da suçtaki kusurun derecesi ne olursa olsun her 
iki suçlu da, tedbirsiz şoför de aynı cezayı almak
tadır. Meselâ bir trafik kazası olmuştur, iki va
sıta çarpışmıştır, bir kişi ölmüştür. Yapılan ke
şifte birisinin kusuru, % 90, diğerinin kusuru 
ise % 10 dur. Ama mevcut 459 ncu madde ku
sur nis'betini aramadan her ikisine de aynı şekil
de, ikişer sene hapis cezası vermektedir İş
te teklifimiz kanunlaştığı zaman kusur nisbetinde 
ceza verilecek, herkes kusuru nisbetinde ceza gö
recektir. 

Biz de aynı mahiyette olan bu teklifin kabul 
edilmesini ve bu derdin bir an evvel ortadan 
kalkmasını rica ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, müzakeresine başladığı
mız bu kanun tasarısı, Türk Ceza Kanununun 
455 - 459 ncu maddelerinde hükme bağlan
mış olan suçlar hakkındadır. Ceza Hukukuna 
göre suçları taksim ettiğimiz zaman cürüm ve 
kabahatler diye ayrılır. Yani kasdi suçlar, gay-
rikasdi suçlar. Ceza Kanunumuzun bu tasa
rıda zikredilen 455 ve 459 ncu maddeleri ise 
ne cürümdür ne kabahattir. Bunların arasın
da, her iki kutup arasında gayrikasdi olan tak
sirli suç diye anılan tavsif edilen suçlardır. 
Bunlar; dikkatsizlik, tedbirsizlik, nizamata veya 
evamire riayetsizlik, neticesi ölüme sebebiyet 
verm-e, yaralamaya sebebiyet verme, ölüme se
bebiyet verme halinde 455 nci madde, yarala
maya sebebiyet verme halinde de 459 ncu mad-
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de ahkâmı tatbik edilmektedir. Şimdi tatbi
katta görüyoruz ki, gerek tedbirsizlik, dikkat
sizlik, nizamat ve evamire riayetsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet verme olsun, yaralamaya se
bebiyet verme olsun bu suçlarda evvelemirde 
aranılan husus, yani suç unsuru tedbirsizlik, 
dikkatsizlik, nizamata riayetsizlik oluyor. Böyle 
olunca bu madde ahkâmına göre, kusur dere
cesinin ayrılmadığına göre taraflar her ne 
dereced-3 kusurlu olursa olsun aynı derecede 
ceza görmektedir. Yapılan ehlivukuf tetkika-
tmda gerek bu işin ehli olan personel tara
fından, ve gerekse teknik porsenel tarafın
dan, mütehassıs kimseler tarafından vaka 

mahallinde yapılan keşif ve bu keşfi mübeyyin 
rapor, dosya münderacatmm tetkiki netice
sinde elde edilen kanaat, verilen ehlivukuf 
yani, bilirkişi raporlarında görüyoruz ki, her 
iki tarafın kusur derecesi aynı değildir. Bakı
yoruz ki, birisinin % 60, !% 75 veya %80 Mus
tafa Uyar arkadaşımızın dediği gibi % 90 
derecede kusurlu, diğerinin ise, % 10 derecede 
kusurlu olduğunu 'bildirmektedirler. Kusur de
recesi müsavi olmadığı, taraflardan birisinin 
daha çok kusurlu olduğu halde bunun mahkûm 
olacağı ceza miktariyle az derecede kusurlu 
olan, % 10 nisbetinde kusurlu olan bir kimse
ye de aynı ceza olduğu gibi tatbik edilegelmek-
tedir. Çok, çok mahkemenin takdirine mevdu 
olan Ceza Kanunumuzun 459 ncu maddesine 
göre bir kusur derecesinin azlığı halinde tak
diri tahfif sebebini kabulle cezanın altıda bi
rini indirmek suretiyle az kusurluya bu nis-
bette bir fayda sağlanmaktadır. Fakat görü
yoruz ki, bu ölçüler de âdil olmamaktadır. Kal
dı ki, bilirkişi raporlarında bildirilen kusur 
derecesinin taraflardan birisinin yüzde 90, bi
risinin de yüzde 10 olduğunun bildirilmesi 
halinde bu yüzde on kusur derecesi dahi in
sanı, yani bir hâkimi yahut da heyeti hâki-
meyi tatmin etmemektedir. Şöyle ki, bu daha 
ziyade teknik izahatlardan uzak olarak dosya
nın umumi mahiyetinin verdiği şahsi bir ka
naatten doğduğu zehabını ve kanaatini ver
mektedir. Böyle olunca % 10 kusurlu olan şahsa 
% 90 kusurlu olan şahıs gibii ceza vermek elbet-
teki âdil olmuyor. 

Görüyoruz ki, arkadaşlarımız, hakikaten tat
bikatta bunun gayriâdil bir madde veya mad
deler hükmü olduğunu görmüş olduklarından 
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'bu kanun tasarısını huzurumuza getirmişler
dir. Hakikaten, cemiyette şoför olsun, veya ol
masın, bu maddeler sırf şoförler için değil. 
diğer tedbirsizlik, dikkatsizlik, nizamata ve 
evamire riayetsizlik neticesi, ezcümle bir inşaat
ta dahi bir kalfanın, bir ustabaşının yahut mü-
taahhidin dahi inşaat sırasında her hangi bir 
işçinin veya amelenin ölmesi halinde aranacak 
suç mevzuu, yine bu 455 - 459 ncu maddelerdir. 
Dikkatsizlik var mıdır, iskelesini doğru, sağlam 
kurmuş mudur? Veyahut da ölen veya yarala
nanda mıdır kusur? Yine heyeti hakimenin veya 
savcının arıyacağı husus budur. Yani bu sadece 
şoförler için mevzuubahis değildir. Cemiyet ha
yatımızda bu misillû gayrikasti, ceza hukukun
da taksirli diye tavsif ettiğimiz suçlarda umu
miyetle tatbik edilen bu maddeler hakikaten bü
yük bir kütleyi, hattâ cemiyetin umumunu alâ
kalandıran maddelerdir. 

Binaenaleyh, bu maddeler üzerinde hakika
ten durmamız ve bu kanun tasarısını bir an ev
vel sona erdirmemiz lâzımgelir kanaatindeyim. 
Ancak kanun tasarısının maddesinde kusur de
recesine göre, sekizde bir tenzilât yapılacağı ka
bul edilmiştir. Sekizde bire kadar indirmek. Ya
ni tâyin edilecek cezanın yedisi atılacak sekizde 
biri hükmedilecek mânasına gelmektedir. Bu, 
kanun tekniği bakımından acaba bir mahzur 
teşkil edebilir mi diye zihinlerde bir kurcalama 
olabilir. Hemen peşinen arz edeyim ki, Ceza Ka
nunumuzun sekizde bire kadar indirilebilen yi
ne zina suçlarına dair hususi madde vardır. Meş
hut halde yakalanmış zina maznunlarının yaka-
lıyan koca veya karı tarafından yakalanması 
halinde işlenen yaralama, döğme, hakaret, öldür
me gibi fiillerinde de ceza sekizde bire kadar in
dirilebilir, der. Şu halde kanun vâzımız daha ev
velce de bu hususta bir prensip kabul etmiş, bu 
hale göre de kabul edeceğimiz şu hüküm kanun 
tekniğine uygun görülmektedir. Bu hususta ay
rıca mâruzâtta bulunacağım. 

Ancak, kanunda kusur derecesine göre ceza
nın indirileceği kabul edildiği halde, acaba he
yeti hâkime veya hâkim, kusur derecesini hangi 
hadden itibaren sekizde bire indirecektir? Bu, 
topyekûn alınmış bir hüküm. Acaba yüzde elli, 
% 60, % 70 ten sonra mı? Taraflardan birisi 
% 75, birisi % 25 kusurlu olur da, % 75 ten son
ra % 25 e kadar kusurlu olursa mı 1/8 e indi
rilecektir, yoksa % 60 nisbetinde kusurlu olan 
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faile de yine 1/8 mi tatbik edilecektir? Bu mad- I 
dede buna dair bir had konulmamıştır. 

Bu itibarla kanunun kanaatimce fazla vuzu
ha kavuşması tatbikatta ihtilâf ve i'htilâtlar do
ğurmaması ve mahkemeyi de müşkül mevkide 
bırakmaması için bu maddeye, ayrıca bir kusur 
derecesinin haddini tâyin etmek suretiyle bir ka
yıt ilâve etmek lâzımgelir kanaatindeyim. Ben
deniz bu hususta da maddenin müzakeresi gel
diği zaman bir takrir takdim edeceğim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız ?. 
Buyurun Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, faşist İtalyan ceza hukukundan alman 
Türk Ceza Kanununda uzun zamandanberi mev
cut bir boşluğun doldurulmasına matuf huzuru
nuza getirilen bu teklifin sahiplerine teşekkür 
etmeyi ben bir meslekdaşları olmam se'bebiyle, 
bir vecibe addederim. Tedbirsizlik ve dikkatsiz
lik yoluyla ölüme sebebiyet ve yaralamaya sebe
biyet maddelerini muhtevi Türk Ceza Kanunu
nun 455 ve 459 ncu maddelerinde mevcudolan 
bu boşluğun doldurulması memleketimizin 
ihtiyaçlarına, sosyal bünyeye uygun bir davra
nışın neticesidir. 

Bu kanun yüksek -huzurunuza gelinceye ka
dar .sadece bu maddeleri ihlâl edenlerin fiilleri 
müeyyide altına alındığı halde, bu harekete se
bebiyet verenlerin fiillerinin nazarı itibara alın
maması, Türk Ceza Hukukunda hakkaniyet ve 
nasafet kaidelerine aykırı bir davranışı mazide 
tevlidetmiştir ki, bu da doğrudan doğruya ada
letin ihlâline müntehi bir hareketten başka bir-
şey değildi. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurunuza 
getirilen bu teklif doğrudan doğruya Türk Borç
lar Kanununun 41 ve mütaakıp maddelerine uy
gun ve Türk Ceza Hukukunun diğer sistemleri
ne paralel olarak getirilmiş ve memleketin ihti
yacına takabbül ettirilmiş bir tekliften başka 
bir şey değildir. Hepiniz takdir eder ve bilirsi
niz ki, Borçlar Kanununun 41 ve mütaakıp mad
desi haksız bir fiilde bulunan bir şahsın doğru
dan doğruya bu kanunda ve bu maddede yazı
lı hükümler muvacehesinde tazminata konu teş
kil edecek şekilde hükümler vaz'edilmiş ve Ceza 
Kanununun bu hükmü buna paralel olarak geti
rilmiştir. 
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Yine ceza hukukunda iki türlü tahfif sebebi 

kabul edilmiştir. Birinci tahfif sebebi ,kanuni 
tahfif sebebi, diğeri ise takdiri tahfif sebebidir. 
Takdiri tahfif sebebi, Türk Ceza Kanununun 
59 ncu maddesinde hüküm altına alınmış ve sis
teme bağlanmış bir hükmü muhtevi bulunmak
tadır. 

Bir de kanuni tahfif sebebi vardır ki, bu da 
doğrudan doğruya hâkimi bağlıyan ve hâkimin 
bu kanuni tahfif sebebini tatbik etmekle mü
kellef olduğu tahfif sebebi bulunduğundan, Ce
za Kanununun âmir bir hükmü olarak vaz'edil
miş bulunduğundan, hâkimin bunu tatbik ede
memekten her hangi bir davranışı takibetmesi-
ne imkân ve ihtimal yoktur. 

459 ve 455 nci maddelere eklenen fıkra
lar hâkime, doğrudan doğruya kanuni bir tahfif 
sebebinin, meselelerde, cemiyet hayatımızda zu
hur eden meselelerde tatbik edilmesini âmir kıl
mış ve hâkim bu hallerin mevcudiyeti halinde 
tâyin edilecek cezanın sekizde bire kadar indiril
mesine mütaallik bir meseleyi tatbik etmekle 
mükellef kalınmıştır. 459 ve 455 nci maddelere 
mümas olarak Türk Ceza Kanununda vazedil
miş bir mesele vardır ki, o da hukukçu arkadaş
larımız çok iyi bilirler bu meseleyi; Türk Ceza 
Kanununun 485 nci maddesinde yazılı bulunan 
ve karşılıklı hakareti ihtiva eden hükümdür. 
Hakarete mâruz kalan bir şahsın doğrudan doğ
ruya hakaretin karşılığı olması halinde kanun, 
bu maddeyi tatbik etmekle mükellef olan hâki
me cezayı muayyen bir nisbette indirme salâhi
yeti verdiği gibi doğrudan doğruya tatbik edi
len cezayı da tamamını ıskata müntehi bir sa
lâhiyet de vermiştir ki, bu da 459 ve 455 nci 
maddelere eklenen fıkraların aynısıdır. Bundan 
anlaşılıyor ki, bu hüküm Türk Ceza Kanunun 
sistemine ve Türk Borçlar Kanununun umumi 
hükümlerine paralel ve mümas olarak getiril
miş olan bir hükümdür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeler üzerin
de fazla konuşmak suretiyle huzurunuzu işgal 
etmek istemiyorum. Yalnız hakikaten bu madde, 
Türk Ceza Hukukunda mevcudolan boşluğu dol
durmaya matuf bir maddedir. Kabulünüze maz-
har olmasını istirham eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Hüsamettin Tiyanşan. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, benden ev-
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vel konuşan hatip arkadaşımız Sayın Mahmut • 
Alicanoğlu bunun sadece şoför ve nakliyecilere 
ait olmayıp bir çok iş kollarını alâkadar ettiği
ni söylemiş ise de, memleketimizde çoğunlukla 
trafik kazaları ekseriyeti teşkil ettiğinden en 
çok bu meslek kolunu aksaklıklariyle mutazar
rır eden bu iki maddenin tadilini ben de bu mes
lek kollarını alâkadar eden yönleriyle ele alma
ya çalışacağım. Huzurunuzu fazla işgal etme
mek için kısaca böyle hülâsa etmek isterim. 

Taşıt vasıtaları ile işlenen suçlar için tâyin 
olunan .cezalar Türk Ceza Kanununun 455, 456 
ve 459 ncu maddelerinde hükme bağlanmıştır. 

Bir veya birkaç kişinin ölümü ile neticelenen 
taşıt suçundan tatbik olunacak 455 nci madde, 
ezcümle «tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya 
meslek ve sanatta acemilik veya nizamat veya 
evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin 
ölümüne sebebiyet veren şahıs 5 seneye kadar 
(iki seneden başlatmak üzere) hapis cezasına 
mahkûm olur.» demektedir. Birkaç 'kişinin 
ölümü veya bir kişinin ölümü ile birlikte bir 
veya birkaç kişinin yaralanması neticesini hâsıl 
eden suçta verilecek cezanın dört seneden 10 
(seneye kadar hapis cezası olduğu yine aynı mad
denin ikinci fıkrasında yazılı bulunmaktadır. 

459 ncu madde dahi, tedbirsizlik ve dikkat
sizlik veya emirlere, talimata riayetsizlik neti
cesi ölümden gayri husule gelen yaralanmalara 
karşı (456 ncı maddeye atıf yaparak) mecru-
hiyetin derecesine ve tedavi müddetlerine göre 
muhtelif hapis ve para cezalarını hüküm altına 
almış bulunmaktadır. 

Görülmektedir ki, genel olarak «trafik ka
zası» denilen ve taşıt vasıtaları ile işlenen suç
larda başlıca suç unsuru (tedbirsizlik, dikkatsiz
lik, emirlere riayetsizdik ve saire gibi) suç iş-
liyenin bizzat iradesinden sâdır olacak unsur
lardır. 

Tedbirsizliğin ölçüsü, dikkatsizliğin derecesi, 
emirlere ve talimata riayetsizliğin şümulü, mah-
kemelerimizce, bitaraf 'kimselerin reyleri ile 
tesbit ve tahkik olunmaktadır. Her hangi bir 
trafik kazasında, kazayı mütaakıp bilirkişi tet-
ki'katı yapılmakta ve bilirkişinin vereceği ra
por suçun tatbik ve cezanın tâyininde esas ol
maktadır. 

Hâdise yerinde tetkikat yapan bilirkişi; ka
zanın meydana gelmesi sebeplerini, suçluların 
hüviyetlerini, hasarın ve varsa ölüm ve yara-

16 . 7 .1964 O : 1 
lanmalarm miktar ve derecelerini tesJbit etmek
te ve bir de kroki yaptıktan sonra, suçluların 
kusur derecelerini tâyin etmektedir. Tatbikatta, 
100 rakamı emsal alınmak suretiyle, kusur de
recesi yüzde olarak rapora dercedilir. 

Ancak, yukarıda bahsi geçen Türk Ceza Ka
nunumuzun 455 ve 459 ncu maddeleri, tedbirsiz
lik ve dikkatsizlik gibi maddenin unsurlarının 
şümulüne göre cezanın indirilmesi veya .artırıl
masına ımüLsaidolmadığnndan, (bilirkişi tetkilkatı 
ile kılı kırk yararcasma tesbit olunan yüzde de
receleri .ceza miktarı üzerinde her hangi bir rol 
oynamamaktadır. 

Bugüne kadar bunun faydası belki 59 ncu 
maddenin tatbiki bakımından hâkime yardımcı 
olmuş ve takdiri tahfif sebebi olarak cezanın 
altıda biri kadar bir indirmenin yapılmasını sağ
lamıştır. Ancak, 59 ncu madde esasen haki
mlin serlbeıst takdirine terk edilmiş ıbir hususu 
ifade ettiğinden, bilirkişi raporundaki kusur 
derecesinin tâyini burada tam bir rol oynamaz. 

Halbuki bir trafik kazasında bir tarafın 
% 15, karşı tarafın da % 85 kusurlu olmuş bu
lunması, ceza miktarının tâyininde behemahal 
tesir icra edebilmelidir. Bu hususta bir çok 
misâller verilebilir. Fakat fazla vaktinizi almak 
istemiyorum. 

Açıkça ve fahiş surette tedbirsizlik ve dik
katsizliği sabit olan bir kimse ile, pek az, pek 
cüzi bir tedbir eksikliği neticesinde ve kazayı 
önlemek için ıbütün ihtimamını sarf ettiği halde 
cnliyememiş bir kimsenin aynı miktar cezaya 
muhatap 'kılınmaları, ;açık bir adaletsizlik teş
kil etmektedir. 

Bu itibarla, Türk Ceza Kanununun 455 ve 
459 ncu maddesinde sayılan tedbirsizlik, dik
katsizlik, emirlere, talimatlara riayetsizlik hal
lerini kusurun tamam olması hali için mütalâa 
etmek, kusur derecesi azaldığı takdirde (bu azal
ma derecesini ceza müddetine inikas ettirmek 
gerekmektedir. 

Biz bu teklif üzerinde daha fazla bir şey söy
lemek istemiyoruz. Çünkü vaktinizi fuzuli yere 
almaktansa, görüyoruz 'ki, kâh Hükümetimizin, 
kâh bütün grupların bu kanunun aleyhinde her 
hangi bir tutumları yoktur. Buraya kadar ko
nuşan arkadaşlarımızın hepsi lehinde mütalâa 
beyan etmişlerdir. Bu cümleden olarak biz de 
bu kanunu, bilhassa bundan, bu kanunun ak
saklığından fazlaca mutazarrır olan şoför ve 
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nakliyeci esnafının müstaceliyetle bir medet 
umduğunu belirtir, iki seneden beri Meclis Ad
liye Komisyonunda ve Umumi Heyet arasında 
mekik dokumakta olan bu madde metninin bir 
an evvel kanunlaşmasını temenni etim ekteyiz. 
Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Sabri Keskin. 
SABRt KESKİN (Kastamonu) — Sarfınazar 

ettim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde mü

zakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu da 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir açıkla
ma yapmak isterim. Bu tasarı Meclisimizce 
reddedildikten sonra Cumhuriyet Senatosunda 
değiştirilerek 'kabul edilmiş ve müteakiben Mec
lislimize gelmiştir. Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan tadilâtı olduğu gibi benim
semiştir. Bu benimseme Meclisimizce kabul edil
diği takdirde tasarı kanunlaşacaktır. Bu be- . 
niımseme kabul edilmeyip de bir tâdil metninin 
benimsenmesi kabul edildiği takdirde tasarı 
Karıma Komisyona gidecektir. Şimdi birinci 
maddeyi okutuyorum. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 
3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu madde

lerine birer fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 455 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Yukarıdaki fıkralarda beyan olunan cezalar, 
kusurun derecesine göre sekizde binine kadar 
indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 459 
ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Yukarıdaki fıkrada beyan olunan cezalar, 
kusurun derecesine göre sekizde birine kadar 
indirilebilir. 

BAŞKAN — Birinci maddede olduğu gibi 
bu maddedede yapılan tadilâtı Meclisimizin Ko
misyonu benimsemiştir. Benimsemeyi oyunuza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de komisyonumuz 
benimsemiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — B u kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Komisyonca benimsenen bu 
maddeyi kabul edenler... Kabul .etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz iıstiyen var mı ? 
Buyurun Sayın öztürk. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, Yüce Meclisimizin kabul buyurduğu 
kanun gerçek bir ihtiyaca cevap vermiş bulun
maktadır. Bilhassa ceza hukuku açısından bu
güne kadar devam eden haksızlıkları kül halin
de ortadan kaldıracak bir sistemi ceza kanunla
rının bünyesine ithal etmiş bulunuyoruz. Kanu
nun memleket için hayırlı olmasını temenni 
ederken bir husus üzerinde durmak isterim. O 
da, bu kanunun meriyete girdiği tarihte elde 
üç kategoride suç vardır. 

Birisi mahkûm olmuş, halen eski kanuna gö
re cezaevlerinde bulunan mahkûmlar. 

İkincisi, dâvası henüz tetkik safhasında bu
lunan derdesti lüyet olan dâvalar ve onların 
suçluları, 

Üçüncüsü de, mahkeme hükme bağlamış an
cak temyiz safhasında tetkik edilen hâdiselerin 
suçluları. 

Bunların umumi prensip içerisinde durumu 
birbirinden farksızdır. Cezanın temel prensibi 
suç işlendiği zaman mer'i kanunun bilâhara de
ğiştirilmesi ve bu değişikliğin maznun lehine 
vâki olması halinde, maznun, lehine değiştirilen 
kanun maddesinden istifade eder. Şu duruma 
göre şüphesiz henüz dosyası tetkik safhasında 
bulunan maznunlar ve Temyiz Mahkemesi safha
sında bulunan maznunlar Ceza Kanununun ikin
ci maddesindeki temel kurala göre bundan isti
fade edeceklerdir. Hükmü kesinleşmiş, infaz saf
hasında bulunan, cezaevinde mahkûm halinde 
yatan mahkûmların durumu ise meşkûk bulun
makta, bunun da bilhassa trafik suçlularını 
bünyesine alacak bir af kanunu içerisinde bu 
haksızlığın da izale edileceğini tahmin ve ümid-
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ederek kanunun tekrar hayırlı olmasını dilerim. 
Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN —• Tasarının tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır. 

3. — Danıştay kanunu tasarısına dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ge
çici Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/474, C. Se
natosu î/375) (M. Meclisi S. Sayısı : 3S9 a 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 435) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÎLHAMÎ ER

TEM (Edirne) —Efendim, ısöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İLHAMI ER

TEM (Edirne) — Muhterem -arkadaşlarım; Da
nıştay Kanununun Geçici Komisyonunun gerek 
raporunda, gerekse 'sonunda Geçici Komisyonun 
değiştir! cetvelinde, müzakereye elvermiyecek 
tarzda büyük matbaa hataları vardır. Bunların 
düzeltilmesi için Komisyona iadesini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon tasarının kendilerin'e 
iadesini istetmektedir. Bu hususu oyunuza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, 
tasarı Komisyona verilmiştir, 

4. — özel öğretim kurumları kanunu tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim müesse
seleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Mem-
duh Erdemir'in, âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarvibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, âmme men
faatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
3/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
(D 

(1) 495 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 14.5.1964 
tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
23 ncü maddenin müzakeresine devam edili

yordu. Bu madde ile ilgili olarak ısöz almış arka
daşların isimlerini okuyorum : Zeynel Gündoğdu, 
Cevat Dursunoğlu, Coşkun Kırca, İhsan Ataöv, 
Mahmut Alieanoğlu, Ruhi Soy er, Talât Oğuz, Re
şit Ülker, Ali Dizman, Ferda Güley. 

Söz sırası Sayın Zeynel Gündoğdu'nundur, bu
yurun efendim. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sayın 
arkadaşlarım, 23 ncü maddenin Yüksek Huzuru
nuza getirilen şekli beşinci madde vesilesiyle ileri 
sürdüğümüz endişeleri bir nevi teyidetmektedir. 
Beşinci madde üzerindeki karşı görüşümüz daha 
evvel de arz ettiğimden huzurunuzu işgal etme-
'mek gayesiyle 23 ncü madde üzerindeki maruza
tım gayet kısa olacaktır. Ancak beşinci madde ve
silesiyle Sayın Bakanın ismimden bahsederek ver
dikleri cevaplar da - açık söyliyeyim - beni tat
min etmemiştir. Meselâ, gelişen nüfusumuza kar
şı Devlet okulları mevcut ihtiyaca cevap verebili
yor mu, diye sormuştum; Sayın Vekil «Veremi
yor» demişlerdi. 

Yine en çok üzerinde durulan Robert Kolej 
olduğu için Robert Kolej hüviyetindeki okullara 
dış memleketlere döviz vermek suretiyle talebe 
gönderiliyor mu, diye sormuştum; «gönderiyoruz» 
demişlerdi. Peki, Devlet okul ihtiyacına cevap ve
remiyorsa ve yine bu tip okullar için döviz ver
mek suretiyle talebe göndermeye devam edecek 
isek, ırkçılığın dışında Garb demokrasisi terbiyesi 
ile talebe yetiştiren, tedrisatı tamamen ilmî olan 
ve hocalarının % 60 ı, talebesinin % 95 i Türk 
olan, profesörleri Maarifçe tâyin edilen, her an 
içinde Hükümetin bu gibi okulları yanlış bir tu
tum içinde görürse kapama salâhiyeti olan Robert 
Kolej hüviyetindeki ayağımıza gelmiş hizmet mü
esseselerinin kapılarını niçin kapamıya çalışıyo
ruz; diye sormuştum. Sayın Bakanın verdikleri 
cevap şu olmuştu : «Bu okullara giren öğrenciler 
orada mutlaka bir şey bırakır çıkarlar» demişler
di. Halbuki o okullardan mezun olanların hal ve 
mazisi şüphelerinin varidolmadığmm tam bir de
lilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, ka
nunun gerekçesi gibi verilen cevaplar da realist 
değildir. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — O 
kırk sene evvelki zihniyetti. 

— 225 — 



M. Meclisi B : 128 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Ceva

bını birazdan alacaksınız. Biraz bekleyin lütfen 
bocam. 

Bu vesile ile bir noktayı da yüksek dikkatini-
ze arz etmek isterim. Rofoert Kolejin edebiyat ho
cası dün rahmetli Tevfik Fikret ve bugünkü ise 
Sayın Behçet Kemal Çağlaradır. Böylasi okullar
dan mezun olanlar, Sayın Vekilin kapalı ve imalı 
şekilde dedikleri gibi bir şey bırakırlar, o da 40 se
ne evvelki görüş olabilir, aldıkları da ilim, irfan 
ve Garb terbiyesi olabilir. Ve yeni bir kapı olabi
lir. 

Hocam şimdi ısize cevap veriyorum, dinleyiniz 
lütfen. 

Bir sayın arkadaşım konuşurken, şahsi minnet
tarlıktan bahsettiler. Bu arkadaşıma karşıdan Sa
yın Dursunoğlu sataşmışlardı ve şöyle demişlerdi: 
«Şahsi minnettarlıklar millî menfaatlerin önüne 
geçemez.» Bu sftz çak doğrudur. Ama bu gibi me
selelerin kırk sene evvelinin zihniyetiyle değil bu
günkü dünya görüşü ile mütalâa edilmesi şartiy-
le. Şu kanaatimi tekrar etmekte fayda vardır; 
tedrisatı ırkçı olan Rum ve Bulgar okulları husu
sunda ben de Hükümet ile beraberim, ancak ted
risatı ve ilmî hüviyeti hepimizce malûm olan Ro-
bert Kolej gibi müesseselerin tamir, tadil ve tev-
siinin dahi bu kadar ağır müeyyidelere raibtını 
doğru bulmuyorum. Mamafih bu madde nasıl çı
karsa çıksın, kanunun tümünün bu haliyle çıkışı 
TürkiyeVle bâzı istikametteki görüşlerin 40 sene 
evvelki yerde kaldığının bir nevi tescili olacaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Oevat Dursunoğlu. 
CBVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa

yın arkadaşlar, bu kanun tasarısı üzerinde gün
lerce konuştuk. Ve çok uzun faydalı şeyler de 
söylendi, burada. Ne kadar konuşulsa yeridir. 
Çünkü bu, bizim kültür bağımsızlığımızın ve mem
leketteki kültür işlerinin tanzimi için belkemiği 
TnaJhiyetinde bir kanundur. Ve bu madde de kül
tür bağımsızlığımızın belkemiğini teşkil eder. Bu
nun için bu dâva üzerinde hepimizin anlaşma
mız, 'konuşmamız, görüşmemiz lâzımdır, yeridir. 
Yalnız sözlerime başlamadan evvel, benden evvel 
konuşan Sayın Zeynel Gündoğdu arkadaşımız 
-benim konuşmalar arasındaki bir müdahalemden 
bahsettiler. Bir sayın arkadaşımız burada bu kür
süden konuşurken «Benim çocuklarımı bu mües
sese yetiştirdi, ben bu müessesenin minnettarı
yım» diye kendi minnettarlığını burada ifade et-
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ti. Şahsi minnettarlık ifade etmenin yeri bu de
ğildir ve şalisi minnettarlıklar millî düşüncelerin, 
millî menfaatlerin önüne geçemez. Ben bunu an
latmak istedim ve bunu söyledim. 

Sayın Zeynel Gündoğdu diyor ki, bunlar 
kırk yıl önceki fikirlerdir. Hayır, 40 yıl önceki 
fikirler değil; bunlar memleket mütefekkirleri
nin dilinde, kaleminde kırk yıl evvel değil, 60 
yıl evvel de yazılmış ve söylenmiştir. Ama, bir 
fikir ister kırk yıllık olsun; ister kırk asırlık 
olsun, fikrin mahiyetine bağlıdır. Bir fikir, 
bir düşünce öyle bir mahiyette olabilir ki, öm
rü dört gün dahi sürmez. Ama, öyle fikirler var
dır ki, ömrü kırk asır sürer. 40 asırdan beri gel
miş öyle fikirler vardır ki, halen insanlığa ışık 
tutmaktadırlar. Mesele, bir fikrin naklinin bu
gün veyahut dün olmasında değildir, bünyesi
nin mahiyetindedir. Arkadaşımın bunu zaman
la öğreneceğine de kaaniim. Bu işler böyledir. 
insanlar keni kendilerini zamanla çok iyi yetiş
tirirler. Bir gün buraya da gelir. Ben bu yüzden 
bu genç arkadaşıma bunun için de sitem etmi
yorum. 

Arkadaşlar, dâva çok defa yanlış vaz'edili
yor. Bu defa da dün yine yanlış vaz'edildi. Me
sele bir Robert Kolej meselesi değildir. Mesele 
bir dil öğrenip, öğrenmeme meselesi de değil
dir. Robert Kolejin yanında bu memlekette 
Fransız mektepleri, italyan mektepleri, ingiliz 
mektepleri ve hattâ Debistani Iranian da var
dır. Binaenaleyh, bu öyle bir dâvadır ki, nereden 
geldi ve nereye gidiyor, bunun üzerinde durmak 
lâzımdır. Bu müesseseler vaktiyle şöyleydiler, 
misyoner müessesesi idi, şu müessese idi, bu mü
essese idi, diye arkadaşlar konuşuyorlar. 

Arkadaşlar, bu müesseseler Türk Milletinin 
- her hangi bir memlekette olursa olsun - bil
hassa Türk Milletinin vücudu içinde heterojen 
müesseselerdir. Bunu buradan itibaren almak 
lâzımdır. Bir kere arz ettiğim gibi, ben şu mü
essese, diye ayırmıyorum. Hayrı olmuştur, ol
mamıştır, bunun üzerinde de durmuyorum. Bun
lar, dün Türkiye içindeki gayrimüslim ekalli
yetlerin birer devlet olması meselesini ele al
mışlardır, bugün hedef değiştirmişlerdir. Bün
yeleri ayrıdır. Bünye değişmiyor, gününe göre, 
zamana göre hedef değiştiriyorlar. Anlaşılması 
gereken şey buradadır. Ve bugün burada, bir
takım memleketlerin bizim mmeleketimizde, bi
zim sırtımızda bir kültür mücadelelerinin mev-
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zuudur; dâvayı bu yönden ele almak lâzımdır, 
münferit mesele olarak ele almıyalım. 

Arkadaşlar birçok defalar misal gösteriyor
lar, ben hiçbir müessese için misal göstermek 
istemem. Ama, mcebur ediyorlar. Diyorlar ki, 
«efendim oradan falan yetişti.» ezcümle bugün 
Devlette mühim bir vazife alan bir arkadaşımız, 
benim de dostumun evlâdı Bülent Eeevit'i misal 
gösteriyorlar. Doğrudur, takdir ederim, seve
rim ve kendisine de inanırım. Ama bir de bu 
dâva üzerinde Bülent Ecevit'in de fikrini alır
sak fena olmıyacaktır. Arkadaşlar, bu nevi mi
salleri göstermiyelim. Bunun karşısında ben 
size Tevfik Fikret'in oğlunu misal getiririm, 
hepiniz mazisini biliyorsunuz. Bunun karşısında 
Mazhar Osman'ın oğlunu misal getiririm. Bu
nun karşısında yüzlerce misal verebilirim. Ama 
bu müessese böyle yetiştirmiş de, öbürü başka 
türlü olmuş. Elbette her müessesenin yetiştirdiği 
şey böyle de olur, şöyle de olur. Ben rica edi
yorum, şahsi meseleyi ortaya getirmemek lâzım. 
Falan şöyle, filân böyle; böyle konuşulmaz. 

İkincisi, dil öğrenme dâvası. Dil öğrenme 
dâvası elbetteki bugün Garp kültürü içinde ça
lışmakta, Garp kültürü içinde verimli ve yara
tıcı bir üye olmak için Türk Milletinin çocukla
rının diğer memleketlerin kültür dillerini bil
mesi gerekir. Buna kimsenin bir diyeceği yok. 
Arkadaşlar yanlış yol üzerinde duruyorlar. Diyor
lar ki : Peki niye bu kadar döviz vererek Av
rupa'ya talebe gönderiyoruz? O başka iş bu baş
ka iştir. Elbette ben yüksek tahsilini ikmal et
miş, yahut da hiç olmazsa lisesini ikmal etmiş 
bir gencimi Avrupa'ya gönderirken ben onu 
yalnız o memleketin dilini öğrensin, diye gön
dermiyorum. Onun hem dilini öğrensin, hem de 
kültürünün içine nüfuz etsin, diye gönderiyo
rum. İkisinin arasında fark vardır. Biri kendi 
malımdır, biri de benim bünyem üzerinde kendi 
bildiği gibi işlemek istiyen müesseseler mesele
sidir. 

Yalnız şunu >arz edeyim;j beni İmi mesele üze
rimde hassas bulunuyorsam, bunu 'bilesiniz ki, 
(benimi ımeslim bu müesseselerin ç-alışımaılaırımdıa-
ıki birçok tahribatı çak yakından görmüş ve 
•çok üzülmüş bir nıesiidir. Bunum.' üzerinde de 
duruyorum ben. Arkadaşlar, şunu düşünelim 
'ki, Türk Milleti hakiki bağımsızlığıma bundan. 
«üneaık kıınk y i evvel ermiştir. Koskoca împa-
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raıtorluk, hiç uMitmajyaİTim İki, hepimiz imama-
lum, ki 160 yıl yanı sömürge halinde yaşamış-' 
tır. Tamı bağamsızlığıtmızı kurttandık ve bu mi'e-
yanda kültür baığımsızthığımaz da teessüs etrti. 
Bumun içim de 'arzum şudur iki, biz bir mekahat 
devresi içerisindeyiz. Bir dertten kurtulduk ve 
bunum nekahaıt devresi içerisindeyiz. Neıkahat 
•devresi içerisinde bulunduğumuz içiou hastalı
ğın seyrini bilemleır hassas olurlar. (Bumu mıâ-t 
zur görmenizi bilhassa rica ediyorumı. 

Arkadaşlar, bir de bu yabancı! mekteplerimi 
ben, alelûmum üzerimdeki 'bendi şahsi hükmü-
mıü sonra söyliyeeeğim, şimdi söylemiyorum. 
Yalnız birçok arkadaşlar diyorlar k i : «Efemdim, 
bu Türk mıaarifiıae büyük bir yardımdır.» 'Bu 
büyük bir yardım değildir. Ve hasbetemiiıMh 
yapılmaş bir büyük yardum da değildir. Ta>-
savvur buyurun' beyler, buıgünı mekteplerimi-. 
zkı istatistiğimi 'elimize 'alacak olursak, - mes
lek mekteıp^eri hariç - orta dereceli mekteplerde 
yani lise ve antıaokullarımıızida yerli resımî ve 
özel lise ve ort'aokuHarnmızdajki talebe ımevouH 
du aşağ7- yukarı 800 bindir., Yabancı okul'air-
da okuyan Türik talebesinin adedindin heyeti 
umumiyesi 4 bini ıgeçımiyor. Yani '200 de birin 
dir. 20 milyonluk dövizden bahsedildi. Elham
dülillah Türk Milleti maarife ümireraiteleriyle 
birlikte 2,5 milyar para verecek kudrettedir 
ve bumu veriyor. Binıaemaleyh böyle devede 
'kulak bir şey için, en 'esasla dâvalardan birini 
getirip burada yerdenı yere vurımıamım hiçbir 
'mânası yoktur. Kapitülâsyon kalımıtııları bu ımü-» 
esseseler üzerimde, dünyada hiçbir yerde bem-
zıeri kalmiaımjş bu müesseseler üzerimde ımünıakıa-* 
şaı 'ötımiyelim. 

Arkadaşlarıımızın bir kısmi ded le r »ki; dün* 
ya değişmiş ve bir Ortak Pazar var, biz de bu 
Ortaık Pazara ,girdik, işte şöyle oluyor, böyle 
oluyor, paıra alıyoruz, yardıım alıyoruz, yardama 
veriyoruz, Devletin ordusunun dahi murakabe-
si şöyle oluyor, böyle oluyor... 

Arkadaşlar, Ortak Pazardaki memleketlıe-
riaı haınıgisi ıgidip de ötekinimı memleketinde 
bu nevi ımüesseseler açıyor ? Bu da görülmüş 
bir şey değildir. Ve hem Heyeti Umumiyedeki 
'konuşmalarda hem de 5 mci madde dolayısiyle 
yaptığım komuşımamda açılkça arz etımişıtim'j 
bunların nev'i, cinsi ımunhasııram Orta' - Doğu 
memleketlerinde mevcuttur. B'aşıkıaû'aramda yok
tur. 'Çok sevdiğimi ve çok geılişmıeiMini istediğim 
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iarikaıdiaşıımı Aydını Bolak, has ta mıemleketlerde 
'de buımlıarm lOftduğundanı bahset t i Mütekabili
yet 'esasıma bağlı 'Oİıaraık bir, iki mıemsleıkeıtte vur
dur. Ve şunu da ısöyliyeyim ki, bu bid'at, 
ikinci Cihan. Harbinden sonrai Amerikalılarını 
Avrupa'ya gelmesi dolayiısiyle kendi anensupla-
rımım oıkuıtuılınıası içim tesis 'ettikleri müessese
lerden ibarettir. Aşağı - yukarı budur. Yoksa) 
ısâri bir hastaıluk hailinde değildir ve böyle bir 
şey yoktur. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Tev-
fik Fikröt'in 'oğlunun misaıl verdiniz, Nâzıımı 
Hikmıet'i niçin ımisail vermiyorsıuınıız? 

CEVAT DUBSUNOĞLU (Devamla) — Ben 
işitmiyorum, kulağım ağır işitiyor. Yakın söyler
seniz, onun da cevabını vereceğim. Hem böyle 
beynelmilel misal almaya da lüzum yoktur. Dâva 
kendi içimizde vardır. Arkadaşlar, bu dil mesele
sinden de hakikaten âdeta bir ekalliyet ideali gi
bi bir hayranlık içerisinde bahsediyorlar. Dil me
selesi başka dâva, ilmî tetkik ayrı bir dâvadır, ar
kadaşlar. Onun için üzerinde durmuyorum. Son
ra dil meselesinin de halledilmiyecek tarafı yok
tur. Bugün yalnız Ankara Kolejinde ingilizce 
tedrisatı yaptırıyoruz. Bunu yapmalı mı, yap
mamalı mı, o başka mesele . Benim noktai naza
rım burada da ayrıdır. Ama, bugün burada biz 
beş bine yakın talebe okutuyoruz. Beş bin eğer 
mübalâğalı ise üç bin talebe okutuyoruz. Yalnız 
bir tek müessesede, yabancı müesseselerin verdi
ğinin heyeti umumiyesini vermiş bulunuyoruz. 
Ben bu endişeyi anlamıyorum ve bunu çok da
ha kolay yapabiliriz. Dil meselesini müessesele
rimiz halledemiyorlarsa Maarif Vekâletinden ri
ca edelim, yeni tedbirler alsın. 5 saat kâfi de
ğilse, bunu 10 saate çıkaralım. 

Arkadaşlar ikinci bir mesele daha var. Bu me
selelerin bir de asosyal tarafları vardır. Bu mü
esseseler hepinizin de bildiği gibi pahalı müesse
selerdir. Yalnız parası çok olan adam çocuğunu 
gönderebilir. Anayasamızın koyduğu bir hedef 
vardır; bu memlekette tahsil müesseseleri bilhas
sa istidada açılacaktır. Para, baraj olmaz. Baraj 
olacak şey istidattır. İstidat barajından geçmesi 
lâzımdır. Bunun bu tarafı da vardır. 

Bir arkadaşımız burada «ben çocuğumu nere
de okutacağım?» dedi. Nerede okutacaksın! Türk 
mektebinde okutacaksın ve Türk mektebinde okut
tuğun takdirde belki; evlâdının geleceğinden de 
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hiç endişelenmene mahal kalmaz. Bunu da gayet 
açık bilmeli. Ben size Türk Milletinin binbir 
adamını sayabilirim ki, - Tanzimattan evvelkini 
demiyorum, Tanzimattan sonrakini sayabilirim 
ki, - kendi müesseselerimizde yetişmişlerdir. Ar
kadaşlar, dikkatinizi celbediyorum. Millî Eğitim 
Bakanlığının neşrettiği yüzlerce klâsikler içeri
sinde, dikkatinizi bilhassa celbediyorum, müter
cimler arasında kaç tane ecnebi mektep mezunu 
vardır? Yani bu memlekete Garp kültürünü ge
tiren adamların büyük çoğunluğu beğenmediği
niz bu müesseselerin içerisinde yetişmişlerdir. 

Milliyetçilik mevzuuna gelince; elbette hetero
jen bir muhit içerisinde yetişmiş bir çocuk, bir 
aksülâmel olarak mahallinde milliyetçiliği göste
rir. Ama, acı söylyieceğim, sözüm çok acı olacak-
trı, bilâhara hayatta da, vaktiyle tahsilini gördü
ğü yabancı mektebin milletine karşı duyduğu 
hayranlığı da ayrcıa gözümüzle görmekteyiz. Bu 
hayranlar da her gün gözümüzün önündedir. Doğ
rudur, müessese içinde bulunduğu müddetçe ak-
sülâmelini yapacaktır. Ama müessese dışında da 
kendi cemaatine karşı tepkisini yapıyor. Bunlara 
da dikkati celıbediyorum. Bunlar, zapta girmesi
ni istediğim fikirlerdir. 

Yine bir sayın arkadaşımız; «Çekinecek bir 
tarafı yoktur, ilim beynelmileldir.» dediler. Hiç 
şüphe yoktur ki, ilim beynelmileldir. Bundan kim
senin şüphesi yoktur. Hattâ beynelmilel değil ay
nı zamanda beynel zamandır da diyebileceğiz. 
Hakiki ilim, doğduğu günden öldüğü güne kadar 
cephesini değiştirmez. Arşimet kanunlarını 2 - 3 
bin seneden beri kimse değiştirememiştir, elbette 
beynelmileldir. Ama, ilim lise sınıfında verilmez 
beyler... Lise sınıfında umumi bilgi ile terbive ve
rilir. İlim beynelmilel olsa dahi, bizim dileğimiz, 
o beynelmilel içinde de bir payımızın bulunması
dır. Dâvamız budur. İlim beynelmileldir, fakat 
terbiye millîdir. Bunun da üzerinde durmamız 
lâzım geliyor. Bu da heterojen müessese içerisin
de değil, kendi müesseselerimiz içerisinde daha 
iyi verilebilir. 

Arkadaşlarım, sözlerimi uzatmıyayım, kısa ke
seceğim. Konuşulmakta olan madde üzerine geli
yorum : Benim noktai nazarıma göre, maddenin 
en güzel, şekli Hükümet tasarısındaki şeklidir. 
Hükümet tasarısındaki şekli bu işi hudut-
landırnııştır, ahitlerimiz-a mutabıktır, ve bi
zim de bir sempatimizi ifade eder, bundan bag-
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ka da bir şeysi yoktur. îlâve edilen kısım bir 
nevi imkânlar bağışlıyor. Bu imkânların içe
risinde de benim dileğim, arkadaşlarımızdan 
bir tanesinin dedidiği gibi mektep kapısını ta
mir ettirecek, ona da mı bir izin alacak?.. Mad
dede hiç böyle bir hüküm yoktur. Madde, an
cak bir iş büyük tadilâtı istilzam ettiği vakit 
orada müdahale ediyor. Ama bu tadilâtta an-
lıyan bir vekâlet tarafından tetkik edilecek 
kabul veya reddedilecektir. Bunda bir şey 
yoktur. Ancak bir hüküm vardır ki, bu hüküm 
de, genişlemesine müsaade etmemektir. 

Arkadaşlar, Lozan Ahitnamesinde vardır, 
bu, olmasa dahi koymamız lâzımdır. Beyler, biz
zat bu ecnebi mekteplerle meşgul olan o memleket 
âlimlerinden dahi kendi kulağımla işitmişim-
dir, hâdiseyi tekrar buruda zikretmek istiyo
rum. Robert Koleje vaktiyle bir müdür geldi. 
Bu müdür Monre isminde bir pedegoji âlimi 
idi ve dünyada büyük bir şöhret ve şahsiyetti. 
Bu geldiği zaman maarifte bulunan bizler 
memnun olduk. Büyük bir otorite bu işin ba
şına gelmiş, ona sahibolacak, dedik. Bunu ka
bul -ettik. Aradan 6 ay geçti. 6 ay sonra Ame
rika'da Ansiklopediyi neşreden adam Maarif 
Vekâletine gelmiş veda ediyordu. Avni Başman 
benim arkadaşımdı ve o z>aman Talim Terbiye 
Reisi idi. Onun yanma vedaa gelmişti. Ben 
«Hoca» dedim, «sizin gibi bir otoritenin bu 
müessesenin başına gelmesini ıbiz mıcımnuni-
yetle karşıladık, niçin dönüyorsunuz?» Dedi ki : 
«Hiz öyle bir hale gelmişsiniz iki, artık bu 
müessesenin- burada yeri yoktur ve hakikaten 
bir nevi anormal müessesedir. Gittiğim vakitte 
Boai't Heyetine teklif edeceğim, buraya bir 
şekli hal bulsun» dedi. Dediğim gibi onların 
dahi umumi kanaatleri 'bu merkezdedir. Ama 
ben Robert Koleji mevzuubahsetmiyorum. Ben 
bir fikri mevzuubahsediyorum. Benim dâvam ne 
Dame de Sion, ne Robert Kolej, no italyan 
Mektebi, ne de Debistan'ı İrandan.... Bunların 
hiçbiri değil. Ben bir kültür bağımsızlığını 
mevzuubahsediyorum ve bu terbiye müessesele
rinin doğrudan doğruya Türk Milletinin 
kendi elinde olması ve kendi müessesesi içinde 
bulunmasını mevzuubahsediyorum. Ama fikir 
bu.. Maddeye gelince; maddede hiçbir şey yok
tur. ' tnsaf edelim madde, beşinci maddede 
kabul ettiğimiz esastır. Bu esastan sonra da 
encümenin ilâvesiyle, mevcut binaların ye-
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rinde yeniden bina inşa ettirilmesi Millî Eğitim 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karariyle olur. Benim burada bir tek noktai 
nazarım var. Bu noktai nazarım da şudur : 
Ben diyorum ki mevcut binaların yerinde bi
na inşa ettirilmesi kısmında eski büyüklüğünü 
tecavüz etmemek şartiyle Millî Eğitim Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karariyle yapılır Büyük bir kültür dâvası üze
rinde konuşuyoruz. Bu meselenin çok büyük 
ehemmiyeti vardır. Babında da söylediğim gibi 
bizi umumiyetle bağımsızlığa, kültür bağım
sızlığına kavuşturan hükümleri zedelemiyelim, 
bunda vebal vardır. Ben bu sözlerimi bu işler 
üzerinde ömür tüketmiş bir adam ,sıfatiyle 
söylemeyi bir vazife bildim. Takdir sizlerin
dir. Tasarının bu maddesini olduğu gibi kabul 
•edersek büyük bir hayır işlemiş oluruz. Bu 
hayrımızı küçük bir şekilde zedeliyerek encü
menin getirdiğini de, nihayet bir ara, solüs
yon olarak kabul edecek durumdayız. Bu dev
rede bu dâvanın üzerinde ciddiyetle ve dikkatle 
durmamız lâzımdır. Günün birinde zaman, bir
çok memleketlerde olduğu gibi bizim memle
ketimizde de bunları tasfiye edecektir. Gönül 
ister ki, Türk müesseselerinin tefevvukunu gö
recek günlerimiz çok daha yakın olsun. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Coşkun Kırca (Yok sesleri.) 
Yok. İhsan Ataöv.. Buyurun. Sayın Bakan siz 
şimdi mi söz istiyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Arkadaşlar konuşsunlar, ben 
ondan sonra, konuşurum efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarını, kanunun bütün maddeleri Bü
yük 'Meclisimizce hakikaten hassasiyetle incelen
mekte ve üzerinde durulmaktadır. 23 ncü madde 
de müzakerelerle en çok dikkati çeken maddeler
den birisi olmuştur. Yalnız, bu maddenin müzake
resi sırasında muhtelif arkadaşlarımız fikirlerini 
beyan ederlerken, müesseselerden yetişmiş olan 
insanların bâzılarını misal olarak vermek sure
tiyle, ölçülerini buna göre tutmuşlardır. Bu 
madde benim tahminime göre, bizim için bu ka
nuna konması mecburi, Lozan'a göre mecburi 
addedilen bir maddedir. Halbuki Hükümet tek
lifinin, ilk defa Büyük Meclise intikal ettiği za
man komisyonumuzca aynen kabul edilmiş ol-
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ması ve kanun Mecliste müzakereye tabi tutul
madan evvel komisyonumuzun daha çok bu mad
de üzerinde durarak tasarıyı geriye almış bulun
ması, bilhassa o günlerde zamanın Başbakan 
Yardımcısı olan Sayın Alican ile Maliye Vekili
mizin Amerika'da bulunduğu günlerde, Ameri
ka'da bu kanunun 23 ncü maddesinin müspet 
karşılanmamış olması dolayısiyle Türkiye'ye bir 
senatörün gelmiş olduğu ve Senatörün de bu ka
nunla ilgilenmesi bizim için çok acı dedikodula
ra kadar varmıştır. Bu bakımdan 23 ncü madde 
üzerinde çok esaslı durmak ve bir tesir ve taz
yik altında mı bu maddeyi tedvin ediyoruz, yok
sa milli görüşlerimiz ve memleket gerçeklerine 
uyarak mı bu maddeyi ele alıyoruz; bu mesele
leri w»ir hayli incelemek lâzımgeliyor. 

Müessesenin, bilhassa kanunun hedef tuttu
ğu ve Lozan Anlaşmasına göre memleketimizde 
muhafaza etmeye mecbur olduğumuz müessese
lerin, bâzı arkadaşlarımızın ifadelerine göre bü
yük zararlar tevlidettiği ve oradan yetişenlerin 
hayranlık derecelerinin, ölçülerinin ifade edildi
ği bu kürsüde, eğer bu kadar zararlı, memleketi
mizde faydadan bu kadar âri olan okullar var
sa, Devletimizin, bu okulların binalarının tamiri, 
sıvaların, tevsileri, lâboratuvarları üzerinde meş
gul olacağına, bu okulların içerisiyle, bu okulla
rın içerisindeki zihniyet ve tedrisat şekliyle meş
gul olması ve bünyemizi Lozan sulhunun memle
kette bırakmış olduğu böyle bir müessese yüzün
den millî yapımıza zarar verecek tehlikeli oluş
lardan kurtarması zaruridir. Bu müessesenin 
memlekette yetiştirmiş olduğu insanlar eğer ha
kikaten kendi bünyelerinde o memleketlerin çiz
gilerini taşıyorlarsa, biz, millî eğitim politika
mızda o çizgileri nakşetmiyecek bir murakabe 
ve kontrol sistemini kurmak ve o müesseseler 
içerisinde millî yapımızı mutlaka mevcut kıl
mak da kendi Türk Istiktlâl ve mevcudiyetinin 
esaslarındandır. Bize, Lozan'ın, bu müesseseleri 
muhafaza ederken bu müesseseler içerisinde böy
le aksak gidişlerin serbest bırakılması gibi bir 
madde ve şart koymadığı kanaatindeyim. 

23 ncü maddedeki bina yapıları, bina tadille
ri, bina tamirleri gibi hususların ve bu okulla
rın çoğaltılmaması, yeni şubelerinin açılmaması, 
öğrencilerinin artırılmaması gibi konuları bir di
siplin altına almak mutlaka zaruridir. Bu mem
lekette kendi kudretimiz, kendi çocuklarımızı 
kendi millî bünyemiz içinde yetiştirmeyi âmir 
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kılmaktadır. Ancak onun yanında memleket kül
türünün, memleketin millî mevcudiyetinin icap
ları olarak bir murakabe ve kontrol altında hiz
met edecek böyle bir müesseseler bulunacaksa, 
bunları da mevcut Cumhuriyet Hükümetinin 
murakabesi ve kontrolü altında çok sıkı, taassup 
derecesinde baskı altında tutarak, biz sizi Lo
zan sulhuna göre koruyoruz; ama tepenizde şu 
yumrukla yaşatıyoruz gibi yaşatma ile öldürme 
arasında muhafaza etmek de doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, artık buna bir şe
kil bulmamız lâzımdır. Bu şekil, dış tesirlerle 
dış dostlukların devamı için, onları memnun 
etmek için bünyemizi yıpratacak bir ağırlıkta ol
mamalıdır. Bu şekil onları muhafaza etmek mec
buriyetimizi nazara alarak tam taassup derece
sinde, âdeta orada yetişecek olan çocukların 
muhtacolduğu bir lâboratuvar veyahut da tale
be adedi çoğalmamak şartiyle onları daha rahat, 
daha sıhhi bir düzen içerisinde yetiştirmesi esas
larından dolayı da çok ağır baskı altına alıcı 
bir hüküm vâz'etmemeliyiz. 

Bu konuda Hükümete seyyaliyet vermekte 
fayda vardır. Ben hiçbir Türk Hükümetinin, 
böyle memleket için müspet kararlar alırken 
memleketin millî bütünlüğüne zarar verecek gi
dişleri ele alacağına ve dış tesirlerin altında ka-
lacğma asla ihtimal vermiyorum. Gelip geçecek 
bütün Türk Hükümetleri bizim millî yapımızı, 
millî bünyemizi, millî varlığımızı mutlak suret
te koruyacaklardır. Onun içindir ki, böyle mü
esseselerde Hükümetlerin fikirleri ön kanunlar
la bağlanmamalıdır. Bir nebze olsun, ilerisi için 
Hükümete imkânlar vermek zaruridir. 

Mevcut binaların tamiri gibi konular eğer 
Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesine bağlı 
kalırsa, o zaman ani bir lüzum hâsıl olunca Mil
lî Eğitim Bakanlığına çeşitli bir merhale; önce 
vilâyete müracaat, Maarif Müdürlüğüne müra
caat, Maarif Müdürlüğünden Bakanlığa gide
cek, Bakanlık tekrar soracak... Böyle bir oku
lun tamiri ve tevsii, uzun yoldan yapılacağına, 
bunu doğrudan doğruya mahalli idareye, o mü
essesenin bulunduğu vilâyete tevdi etmek, o vi
lâyetteki yetkililerin müsaadesiyle bu tamirin 
yapılmasında zaruret vardır. O son fıkrayı, bu 
kanunun içerisinden tamamiyle çıkarmakta fay
da vardır. Üst taraftaki kısmı da; Millî Eğitim 
Bakanlığının müsaadesini, Bakanlar Kurulunun 
müsaadesini maddenin içerisindeki memleket 
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gerçeklerine uygun kısımlara teşmil etmekte 
fayda vardır. 

Meclisimizde şimdiye kadar konuşan arka
daşlar arasında iki kesin cereyan çarpışmakta
dır. Bunlardan bir kısmı, bu okulları çoğaltmak, 
binalarını artırmak, şubelerini artırmak, öğ
rencilerini artırmak hususunda geniş bir anla
yış içerisinde olan arkadaşlarımızdır. Onlar bu
nu istemektedirler. Diğerleri ise, açılmış bulu
nan bu müesseseyi tamamiyle bağlamak, zincir
lemek, onu tam olduğu yerde çivilemek istida-
dmdadır. Bu iki görüşün ortasını bulmakta fay
da vardır. Eğer bu müesseseler memleketimizin 
gerçeklerine göre Devlet murakabesi altında bu 
memleket çocuklarına faydalı olabilecekler ve 
Devletimiz bu müesseselerin içerisinde bulunan 
program ve eğitim, öğretimi millî bünyemize uy
gun bir şekilde kontrol edebilecekse, bunu Hü
kümetin murakabesine tevdi etmekten, Bakan
lar Kurulunun kararma tevdi etmekten daha 
iyi bir şekil olamaz. Eğer bu murakabeyi tesis 
edemiyeceksek, Lozan Anlaşması hükümlerine 
göre biz bu binaları, bu okulları muhafaza et
mek mecburiyetindeyiz; ama bunun içerisinde 
yetişenlerin millî hasletlerimizi zayıflatıcı, mem
leketin millî bünyesine uymıyan, millî bütünlü-
lüğümüzü, millî hasletlerimizi zayıflatıcı ve Ba
tıya doğru hayranlık uyandırıcı bir görüşte ise, 
o zaman kesin olarak bunun bir hal çaresini bul
mak ve bu müesseselerin az dahi olsa Türk ço
cuklarını böyle bir istikamete doğru götüren 
bir imkâna müsaade etmemek mecburiyetinde
yiz. Bu madde içindeki fikirlerimin bu cephesini 
Ahmet Aydın Bolak arkadaşımızın geçen gün 
izah ettiği anlayış içerisinde kabul ediyorum. 
Diğer hususları, Kasım Gülek arkadaşımızın söy
lediği gibi bu maddenin, verilen müşterek tak
rirdeki gibi gayet geniş, lâyüsel devam etmesine 
ve aynı zamanda bir kısım arkadaşlarımızın, bil
hassa çok hürmet ettiğim muhterem hocamızın, 
tamamiyle Hükümetin görüşüne uymak arzusu
na da ben şahsan karşıyım. Zaten tahmin ediyo
rum ki, Hükümet de o zamanki teklif ettiği arzuya 
tam uymamaktadır. Zira kanun, müzakere edil
meden Meclisten alınmış ve bu madde, efkârı-
mızca, Meclisimizce etüt edilmeden üzerinde 
durulmak mecburiyeti hissedilmiştir. Bu his dı
şardan gelmiştir. Bu tesir dışardan gelmiştir. 
Dış tesirin üzerinde böyle bir yola giden Hükü
met el'betteki ilk kanaatlerinde ısrar etmiyecek [ 
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ve Sayın Dursunoğlu arkadaşımız gibi o koyu 
taassubun içerisinde kalmıyacaktır. Bunun ya
nında basında geniş yer bulan ve uzun boylu 
tartışılan konu da; bâzı arkadaşlarımızın teklif 
ettiği önergelerin kabul edilmesi halinde Hükü
metimiz ona muvafakat etmiyecektir. Çünkü 
Muhterem Millî Eğitim Bakanımız bu konuda 
Hükümet görüşünü muhtelif vesilelerle ifade et
miş bulunmaktadır. Biz bu zıt görüşler ortasın
da bir yol bulup, bunu Türk Millî Eğitiminin ve 
Türk Milletinin kuracağı Millî Hükümetlerin di
rayetine, onun asaletine, onun milliyetine tevdi 
edilmesinde geniş fayda mülâhaza ederiz. Bu 
görüşle bir de takrir tevdi edeceğiz muhterem 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EdÎTlM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-

TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, 23 ncü maddenin müzakeresi aşağı - yu
karı tasarının tümü üzerinde cereyan eden mü
zakerelerin bir tekerrürü mahiyetini almış bu
lunuyor. Geçen oturumda da arkadaşlarımız, ta
sarının 22 nci maddesinden ziyade tasarının bü
tününün müzakeresi çerçevesi içinde mütalâala
rını beyan ettiler ve bu arada bir kısım arkadaş
larımız özellikle, benim gerek heyeti umumiye-
sinde gerekse diğer maddelerinde dile getirdi
ğim düşüncelerimi tenkid ettiler. Hakikaten bu 
tenkidlerinde biraz da sert idiler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanun tasa
rısı Millî Eğitim Bakanlığının tasarısı değildir. 
Bu tasarı doğrudan doğruya Hükümetin tasarı
sıdır. Ve bu tasarıyı Muhterem Meclisimizin adı
na tetkik eden komisyonun tasarısıdır. Bu tasa
rının meydana gelebilmesi için Eğitim Bakanlı
ğında 2 seneye yakın bir çalışma cereyan etmiş
tir. Ondan sonra Hükümete intikal eden bu tasa
rı evvelâ Başbakanlıkta Millî Eğitim Bakanlığı, 
Başbakanlık erkânı, Dışişleri Bakanlığı erkânı 
3 aydan fazla bu tasarının üzerinde durmuşlar 
ve Dışişleri Bakanlığının da kısmen görüşlerini 
içerisine alarak meydana gelmiş ve Hükümete 
tevdi edilmiştir. Hükümet de bunu tasvibederek 
Meclise sunmuştur. O halde şu dakikada tenki
dinize ve müzakerenize arz edilmiş bulunan bu 
tasan, eğer benim tarafımdan müdafaa ediliyor
sa, Hükümetin sözcüsü ve Hükümetin mümessi
li sıfatiyle, Hükümetin olan bu tasarıyı müdafaa 
etmekten öteye bir mâna taşımaz. 

— 2aı — 
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Muhterem arkadaşlarım, 22 nci maddenin 

daha iyi anlaşılabilmesi için bilhassa arkadaşla
rımızın bu madde dolayısiylc ileri sürdükleri fi
kirleri değerlendirmek için bu maddeyi kendi 
ölçüsü içerisinde ele almak lâzımdır. Çok iyi bil
diğiniz gibi, özel okullar kanun tasarısı üç rejim 
getirmektedir : 

1. — Gelişme, halinde bulunan Türk özel 
okulcıüuğunu tanzim etmek. 

2. — Bundan böyle, yabancı okulların açıl
masını önlemek. 

3. — Mevcut yabancı okulların mevcudiyet
lerinin muhafazasını sağlamak ve isterlerse G ncı 
madde gereğince, bu okulların Türk tüzel ve 
özel kişiliği içinde Türk özel okullarının sahip 
bulundukları alabildiğine gelişine imkânına ka
vuşması. 

Bu üç rejimi göz önünde tutarsanız bu 23 ncü 
maddenin değeri vardır. Yoksa bu maddeyi ta
un annen diğer hütününden tecriddederek ele aldı
ğınız zaman, arkadaşlarımızın bir kısmı için son 
derece haklı gibi görünen görüşlerini hakikaten 
kıymetsiz saymak da mümkün değildir. Muhte
rem heyetinizin kabul ettiği ve 5 ve G ncı mad
delerin ışığı altında bu madde bir değer taşır. 
Şayet bu maddeye bu maddenin çerçevesini aşan 
birtakım tadiller getirirseniz, .bundan evvel ka
bul buyurduğunuz 5 ve 6 ncı maddenin değeri 
zayıflamış olur. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, hukukçu olmadığım 
halde hukuk tekniği bakımından bu özellikler 
üzerinde durduktan sonra arkadaşlarımızın 
23 ncü madde dolayısiylc ileri sürdükleri müta
lâalar kıymetlendirmeye çalışmak istiy oranı. 
Bundan evvel Hükümetin getirdiği tasarı Mec
lisimizin müzakeresine sunulacağı sırada geri 
alınmıştı. Lütfettiniz, isteğimizi hüsnü telâkki 
ettiniz tekrar tetkikine imkân verdiniz. Bizim 
o zaman 'bu tasarıyı geri aldırışımızın sebebi; 
ihsan Ataöv arkadaşımızın da söylediği gibi, 
Sayın Alican'm ve Ferid Melen'in Amerika'ya. 
gittikleri sırada kendileri üzerine yapılan baskı
ların tesiri ile olduğunu ileri sürmek doğru de
ğildir ve yerinde değildir. îlk tasarının gerek
çesinde yanlış anlaşmaya yol açan, aslında bu 
tasarının ruhunda mevcudolmıyan, sanki yaban
cı okulları bir zaman içinde tasfiye bahis mev
zuu imiş havası doğduğu için, bunu tasarının 
gerekleriyle uygun görmedik. Bundan dolayı 
daha ziyade, bunun tadilini sağlamak için ta-
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sarıyı geri aldık. Bu arada heyeti umumiyesini 
tekrar gözden geçiren komisyon ufak tefek bâzı 
değişikliklerle bu son şeklini vermiş bulundu. 
Bunu bilhassa tasrih ederek söylemek isterini. 
Şimdi aziz arkadaşlarım, Hükümetin getirdiği 
23 ncü madde ile sonradan Komisyonun tadil 
ettiği madde arasında hakikaten yabancı okul
lar lehine ciddî bir değişiklik olmuştur. Hükü
metin tasarısında; genişletilemez, çoğaltılamaz 
şubeler açılamaz. Bu kurumların mevcut bina
larının yerlerine kaim olmak üzere yeniden bi
nalar inşa edilemez, her hangi bir surette mülk 
edinilemez veya kiralanamaz» hususları rijit 
olarak konmuş bulunuyor. 

Buna mukabil, komisyonun getirdiği metin
de; «... çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; bu ku
rumların mevcut binalarının yerlerine kaim ol
mak üzere başka yerde binalar her hangi bir su
rette mülk edinilemez veya kiralanamaz. Mev
cut binaların yerinde yeniden bina inşa ettiril
mesi, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerinde 
Bakanlar Kurulunun kararı ile olur. 

Mevcut binalarda, ihtiyaç halinde yapılacak 
tadilât, Millî Eğitim Hakanlığının iznine bağlı
dır.» denilmektedir. 

Arkadaşlarım, bu tadili tamamiyle bir kena
ra bırakarak, her ne olursa olsun en ufak tami
rat için bile kapı tamiri lâzım olsa, onun boyası 
ve sair en basit tamir için de Bakanlıktan izin 
mi alınacak, diyorlar. Hayır efendim, tamirat 
için Hakanlıktan izin alma bahis mevzuu değil
dir. 

Maddede böyle bir hüküm yoktur. Doğrudan 
doğruya tadilden bahsediyor. Yani mektep bina
sının içinde girişilecek olan herhangi bir tadilin, 
gerek resmî okullarımızda olsun, gerekse özel 
okullarımızda olsun hangi şartlara tabi iseler, 
hizmetin gereğine uygun bir tadil her zaman ko
laylıkla yapılabilecek bir husustur. Fakat bir an 
için tasavvur ediniz ki, mektep idaresi eğitimin 
hedefini değiştiren bir yola gitti; müsaade eder
seniz bunun sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir 
Bakanlık söz sahibi olsun. Binaenaleyh burada 
bahis konusu olan, tamirler değil, büyük tadil
lerdir. 

Görülüyor ki, arkadaşlarımızın bir kısmının 
konuşmaları tamamen sübjektiftir. Bir defa bel
li bir düşünceden hareket ederek meseleyi sathî 
plânda ele almaktadırlar ve geçmiş olan muza-
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kereleri, kabul edilmiş olan maddeleri de bir ke
nara bırakmaktadırlar. Şimdi bu madde ile ar
kadaşlarımızın teklifleri arasındaki fark nedir? 
Arkadaşlarımızdan bir kısmı hiçbir kayıt kon
masın, bu okullar diledikleri gibi genişliyebilme-
lidiıier, demektedirler. Orta bir görüş; bu okul
lar bugün sahip bulundukları hudut içinde yeni 
binalar, tesisler lâbroatuvarlar vesaireler kura-
bihııelidirlir. Bunları kurma müsaadesi Bakan
lar Kurulu tarafından verilmelidir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, 23 neü maddenin 
Küçümeniniz tarafından kabul edilerek huzuru
nuza getirdiği metinde, binalarının yenilerinin 
inşası için Bakanlar Kurulunun müsaadesini uy
gun bulmaktadır. Yani aradaki fark orta teklif 
ile mevcudolan binalar her hangi bir değişikliğe 
tığrıyabilir. Bu değişiklik Bakanlar Kurulunca 
müsaade verildiği zaman, yapılabilir. Orta tek
li!' olarak Aydın Bolak arkadaşımızın getirdiği 
teklifte; mevcut tasarılar içinde yeni binalar ya
pılabilir, bunun müsaadesi de, Bakanlar Kurulu 
tarafından verilebilir. 

Şimdi biz Hükümet olarak hakikaten rijit bir 
hüküm getirmişiz. Bunun kendine göre dayana
ğı da vardır, aziz arkadaşlarım. Tasarının tümü 
üzerindeki görüşmelerde, gerek muhterem üye
lerden bâzılarının ve gerekse-basında bir kısım 
yazarlarımızın sert tepkilerine mâruz kabın mu
cip sebepler zannedildiği gibi kolayca ret ve in
kâr edilecek mucip sebepler değildir. Ancak eği
timciler, pedagoglar ve yüz yıllardan beri bizim 
gibi geri kalmış memleketlerde uygulanan bu 
neviden kapitüler, eğitim imtiyazlarına mâruz 
kalmış memleketler bunu gayet iyi bilmektedir
ler. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu tasarı Lozan 
Ahitnamesinde Türk Devletinin girişmiş oldu
ğu taahhüde zerrece halel getirmemektedir. O 
halde ne kalıyor? Arkadaşlarımızın teııkidleri-
nin heyeti uınumiyesinde deniyor ki, Batı kül
türüne açılmış olan bu pencere şu ve bu kayda 
tabi tutulmasın. 

Bir görüşte diyor ki, kayıtsız şartsız Batı 
kültürü diye bir meta olamaz. Hiçbir kayda tabi 
tutulmadan alınacak olan bu nevi kültür bir 
millî kültür yaratmasına faydalı olamaz. Türki
ye'nin içinde bulunduğu savaş, bir milli kültü
rün eksikliğinden doğan bir savaştır. Bunu bun
dan evvelki konuşmamda da arz ettim. Dünün 
Arap ve Acem kültürünün yarattığı bir anlayış 
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ve psikoloji; bugünün bizim üzerimizde istesek 
de istemesek de kendi etkilerini bırakan yaban
cı okulların getirdiği bir anlayış ve psikoloji; 
bunun dışında bir üçüncü Türk öğretim kurum
larının getirdiği anlayış... 

Aziz arkadaşlarım, bu üçlü müessese eğer bir 
süre daha devam edecek olursa, sizi temin ede
rim ki, bugün olduğu gibi fikir anarşisinden 
kurtulmak mümkün olmaz. Millî kültürümü
zün bütünlüğünü koruma mümkün olmaz. 

Bu tasarı ksenofok bir tasarı değildir. Yani 
yabancı düşmanlığı güden bir tasarı değildir. 
Bu tasarı, dün açılmış bulunan, ve bugün de hiz
mette bulunan yabancı okulları itham eden bir 
tasarı da değildir. Bilâkis bundan evvelki be
yanlarımda ifade ettiğim gibi, bu müesseseler, 
ilk kuruluş maksatları ne olursa olsun, bir süre 
sonra Türk eğitimine hizmet etmiş müesseseler
dir. Ama Türkiye bugün öyle bir duruma geldi 
ki, bu durumda kendisine bir çekidüzen ver
mek mecburiyetindedir, millî kültür bütünlüğü
nü ihya etmek mecburiyetindedir. Bu bütünlü
ğü şuradan, buradan zedelemek istidadında bu
lunanları tanzim etmek mecburiyetindedir. Arz 
ettiğim gibi, bunda ne yabancı düşmanlığı var
dır ve ne de yabancı okul düşmanlığı vardır. 
Biz Batı kültürüne ihtiyacımız olduğunu müd
rikiz. Bunun vasıtalarından birisinin de yabancı 
dil olduğunu gayet iyi bilmektyeiz. Yalnız ye
gâne vasıtasının yabancı dil olduğu kanısında 
değiliz. Çünkü, bu tasarının 23 ncü maddesi 
üzerinde konuşmuş bulunan değerli genç mil-
letvekillerimizden Aydın Bolak bugünkü sevi
yesini hiçbir yabancı okula borçlu değildir. Bu
nun gibi Türkiye'mizde Türk öğretim kurumla
rından mezun bulunmuş arkadaşlarımız yabancı 
okullardan mezun bulunan arkadaşlarımızın 
vardıkları hayat anlayışı, Batı kültürü anlayı
şından büyük ölçüde farklı değildir ve hattâ 
çoğu zaman, çoğu bakımdan onların lehlerine-
dir. 

Şimdi arkadaşlarım, her birimizin konuşma
larımızın bir noktasını ele alarak bundan birta
kım özel mânalar çıkarmak doğru değildir. Bir 
noktada müttefikiz : Yabancı dile muhtacız, 
yabancı Batı kültürüne muhtacız. Ama, bu, bize 
kendi millî Özelliğini, millî damgasını vuracak 
mahiyetteki kuruluşlarla değil, faka.t, Batı kül
türünün milletlerarası mahiyet almış olan de
ğerlerini Türk kültürünün içine almak ve o 
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yoldan bir millî kültür yaratmak savaşıdır. Bu
nun için de, bugün mcvcudolan yabancı okul
ları, yine ipka ediyoruz. Bunları uzaktan ya
kından ölüme mahkûm eden veyahut da kapan
maya zorlıyan bir hüküm getirmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Eğitim Bakanlığından 
şunu istiyebilirler : Ne yapın yapın, en kısa za
man zarfında bizi, yabancı dil öğrenmek için 
yabancı dil öğreten yabancı okullara muhtacet-
meyin. Bu, gerçekten karşılanması gereken bir 
istektir. Eğitim Bakanlığının bunu, ne yapıp ya
pıp gerçekleştirmesi, Batı kültürünü sağlaması, 
Batı anlayışına dayalı bir millî kültür yaratma 
gayretlerinin temeli saymalıdır. Bu anlayışı yü
rekten kabul ediyorum. Bunun için gerekli gay
retler düşünülmüş, bunlar hızlandırılmaktadır. 
En kısa zaman zarfında bütün okullarımızda 
takviyeli yabancı dil öğretimine gitmek için 
prensip kararı alınmıştır. Harice gönderdiğimiz 
yabancı dil öğretmenlerimiz bugünlerde memle
ketimize geleceklerdir. Bunların sayısı yüzler 
civarındadır. Dilini öğrenmek istediğimiz ya
bancı memleketlerle anlaşmalarımızı artırarak 
onlardan da okullarımıza, yabancı dil öğretecek 
öğretmenler getirme çabası içindeyiz. Yakında 

-faaliyete geçecek olan yabancı dil öğretmenleri 
okulumuz açılacaktır. Ve orada Türk çocukları
nın muhtaç bulunduğu dil öğrenimi imkânını 
genişletmek fırsatını hiç şüphesiz bulacağız ve 
bu her zaman değerli arkadaşlarımızın, Meclis
lerimizin Eğitim Bakanından haklı olarak isti-
yecekleri bir hizmet olacaktır ve olmalıdır. 
Ama, bu ayrı bir dâvadır. Bu tasarının yabancı 
okullar için getirdiği rejim ayrı bir konudur. 

Sözlerimi hulâsa etmek istiyorum değerli ar
kadaşlarım. Hükümetin tasarısı ile komisyonun 
tasarısındaki 23 ncü maddesi, yabancı okulların 
lehinedir. Hükümet bu tasarıyı hazırlarken, da
yandığı, kendince son derece sağlam mucip se
bepler vardı. Encümeniniz de bunu değiştirme 
lüzumunu duydu, onun da kendisine göre mu
cip sebepleri vardır. Muhterem Meclisiniz hiç 
şüphesiz en iyiyi takdir edecek yüksek organ
dır. Biz onun takdirine daima saygı duyarız, hür
met duyarız. Bize düşen vazife, Hükümetin hazır
ladığı tasarının kendisine hâkim olan espriyi 
Muhterem Meclisinize ifade etmektir. Bendeniz 
naçizane bunu yaptım. 

Arkadaşlarımız iyi bilirler ki, Türkiye'de özel 
okulculuk ciddî bir şekidel tanzim edimleye muh-
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taçtır. Bu tanzimde ne kadar hassas olursak, bu 
hizmet sahası o nisbette faydalı bir gelişmeye 
namzet olabilir. Eğer özel okulculuğuınuzda mev
zuat bakımından birtakım laubali tulumlara yol 
açarsak özel okulculuk geleneğimiz bugünden ze
delenmiş olur, yardımcı hizmeti aksatılmış olur 
ve bunlar kısa bir zaman zarfında da bu hala yü
zünden dejenere olur. Bu tasarının bugün mcv
cudolan yabancı okullara, bilhassa encümenin ge
tirmiş olduğu 23 ncü madde iki yalnız yasama, 
devam etme değil, ayın zamanda gelişme imkânı 
da sağladığı kanaatindeyiz. Burada kâfi miktar
da yaşama ve gelişme imkânları mevcuttur. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. Biz Hükümet olarak 
23 ncü maddenin komisyondaki, muaddel şekliyle, 
bu okulların her türlü eğitim imkân ve hizmetini 
bulacakları kanısı içindeyiz. Saygılarımı suna
rım . 

MUZEFFER ÜANBOLAT (Gaziantep) — 
Bir sual soracağım müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Sözler bittikten sonra, suallere 
sıra gelecektir. Şimdi komisyon söz istemiştir, 
buyurun efendim. 

Ayrıca bir kifayet önergesi de vardır. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, komisyon olarak 
madde hakkındaki noktai nazarımızı geçen celse
de ifade etmiştik. Ve maddenin aynen kabulün
de fayda olduğuna temas etmiştik. Şimdi sadece 
sayın arkadaşımız İhsan Ataöv'ün bir beyan: üze
rine söz almış bulunuyorum. Bu tasarı Meclise 
sevk edildikten bir müddet sonra komisyon adı
na verdiğimiz takrirle geri alışımızı muhterem 
arkadaşım dış tesirlere istinadettirdiler. . Bunun 
böyle olmadığını ve tamamen Parlâmentoya niya-
beten vazife gören komisyonumuzun millî irade
ye dayanan bir zihniyetle ve fakat bu tasarının 
bâzı noktalarında ufak tefek de olsa değişiklikler 
yapılmasına lüzum görülmesi halinde geri alın
mıştır. Nitekim yalnız 23 ncü maddede değil 
halen müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 
23 ncü maddede değil, daha ileride görüşeceği
miz 33 ncü maddede ve daha birçok bâzı mad
delerde 'de ufa'ktcfck d eğ'si ki ilkler göii-eerikKİni/,. 
O za man, memleketimizde yerli ve yabancı özel 
okulların temsilcilerinden bâzı fikirler gelmiş bu
lunmakta idi. Ve bilhassa öğretmen hakları ile, 
özel okulda çalışan öğretmen hakları ile ilgili 
birçok talep karşsmda da kalmıştık. Tik görüşme-
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miz sırasında bunlar üzerinde fazla durulmamış
tı. Halbuki özel öğretimi tanzim eden bir kanun 
görüşülürken bu hususların üzerinde enine, boyu
na durulması gerekiyordu. Bir miktar daha bu 
noktalar üzerinde tevakkuf etmek imkânı bulmak 
için size niyabeten vazife gören Komisyonunuz, 
lütfetmenizle tasarıyı geri almış ve hakikaten ge
rekli incelemeyi yapmış idi. Hükümetler müteka
bil bâzı şeraite tabi olarak ufak tefek süp.1 esler 
gösterebilirler. Fakat Millî İradeyi temsil eden 
parlâmentolar hiçbir dış tesirle bir kanunu, bir 
tasarıyı şekil değiştirmek üzere geri almazlar. 
Nitekim sizin adınıza vazife gören komisyonunuz 
da hiçbir dış tesir altında kalmak suretiyle böy
le bir tasarıyı geri almayı düşünmemiştir. Ve 
sadece memlekette özel öğretimi tanzim eden ka
nunun daha mükemmel çıkması hususunu temin 
için bir daha gözden geçirmeye imkân rica etmiş
tir ve bu münasebetle aldığı tasarıyı, son şeklini 
vermek suretiyle huzurunuza sevk etmiştir. Ve 
halen onu müzakere etmek istiyoruz. 

Bu noktayı tavzih için söz almış bulundum, 
sağ olun. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu buyurun. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) Muhte

rem arkadaşlarım, günlerden beri bu tasarı üze
rinde konuşan arkadaşlarmızm iki grupta top
landığı malumunuzdur. Yabancı özel okulların 
faydalarını inkâr etmenize imkân yoktur. Görü
yoruz ki, bugünkü Türkiye'mizde bulunan yerli 
özel okullarımızda olsun ve gerekse resmî okulla
rımızda olsun lisan bakımından yetişen öğrenci
ler bu okullara nazaran esefle söylemek lâzım ge
lir ki, zayıftır. Şöyle bir misal vereyim: Bu se
ne de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bi
rinci sınıfında yapılan lisan dersinde 10 talebe, 
öğrendiğime göre lisan imtihanını kazanan 10 ta
lebe vardır. Bunu da kolejlerden mezun olan ta
lebeler kazanmışlardır. 

Şimdi görüyoruz ki, gerek kendi çocuklarımı
zın ve geıUkse yaikmlarumuzııı, tanıdıkiarımıiziîn 
çocıfolarmm okuduğu ıbu yabancı okullarda yetiş
meleri seıbelbiyle. elde 'ettikleri lisan 'kabiliyeti ile 
kendi okullarımız arasında maalesef bir fark var
dır. Bu okulların faydalarını hakikaten takdir et
mek lâzımdır. Ai'kadaşlarımızın bir kısmı, millî 
hisler bakiımmdaıı bu okullara nazaran yerli 
özel okullarımızın muvazi olarak aynı kültürü 
verebileceğini ileri sürmüşlerdir. Ve bilhassa 
millî hisler bakımından mütalâa etmişlerdir. 
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Hemen arz edeyim ki, yakinen bildiğim bu ya
bancı -özel okullarda Türk öğrencilerinin ımillî 
hislerini rencide eden veya dumura uğratan ibir 
fiil ve hareketlerini ibu tarihe 'kadar görme
dim ve duymadım. 

Diğer taraftan bu okulların öğretmenlerinin 
tamamının ecnebi olmayıp yerli Türk öğretmen
lerinin olduğu ve Türk derslerinim de, meselâ; 
tarih, coğrafya, yurt bilgisi gibi bir çok ders
leri de Türk öğretmenlerin verdiği yine hepi
mizce malûmdur. Binaenaleyh, evvelemirde 
tamamen bir millî his konusu addedecek bu mev
zuu bu yönden mütalâa etmek 'kanaatimce 
doğru değildir. 

E, ne yapalım? Son yıllarda görüyoruz 'ki, 
yerli özel okullarımız hakikaten inkişaf halin
dedir. Diğer taraftan yabancı özel okulların 
fayda derecelerini de nazarı itibara alırsak, bun
ları Fransızların dediği gibi «Lâisser passer, 
lâraJor faire» deyip ulu - oılta serbest bırakma
nın da doğru olmadığı kanaatindeyim, öyle 
ise Sayın 'kıymetli Bakanımızın temas ettiği üç 
rejimden birini ele alacak olursak, yalbancı özel 
okullarımızın bunlara muvazi inkişâf etmeleri 
ve hattâ tamların sağladığı kültürü daha üstün 
derecede sağlar hale sokmaları için bu yabancı 
okulları da bir tahdide tabi tutmak lâzımgeldr 
kanaatindeyim. Ezcümle 1924 tarihinden bu ya
na Lozan Muahedesinin 28 nci maddesinde de 
kabul edildiği üzere mevcudiyetleri kabul edil
miş ve halihazır durumlarının muhafazası kay-
diyle hükme bağlanmış olan yabancı özel okul
ların o zamanki şartlara göre tesisleri yapılmış, 
öğrenci kadrosu, eğitim kadrosu ona göre kabul 
edilmiş. (Cevat Dursunoğlu'nun anlaşıiımıyan 
bir müdahalesi.) 

Muhterem hocam öyle ise, buraya siz gelin 
konuşun, biz de dinliyelim. Herkesin söz hak
kı var, buna hürmet etmeniz lâzımgelir kanaa
tindeyim. Biz sizi çok güzel dinledik, öyle ise 
lütfen siz de bizi sükûnetle dinleyiniz. 

Şimdi Türkiye'mizde Ibulunan ve gelişme ha 
linde olan özel okullarımızın da durumunu na
zarı itibara alırsak, .bugün yalbancı özel okul
ların durumunu da gerek evvelki ihdasları ta
rihinde ve gerekse o tarihten bugüne kadar geç
miş olan 40 yıllık zamanın şartlarını nazarı iti
bara alırsak bugünkü öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılıyabilmeleri için, tesislerinin kâfi gelme
diğini de kabul etmemiz lâzım. Ama biraz evvel 
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arz ettiğim gibi «İnisıser passer, lâkser faire» 

değil, bunların hiç olmazsa, zeruri ihtiyazları 
olan kütüphane gibi, lâboratuvar gibi kısımla
rına ait inşaata hak vermek yerinde olur kana
atindeyim. Maddenin birinci fikrasmııı ııijit 
bir hükmü ihtiva etmesine rağmen ikinci fık
rada bir elastikiyet varsa da, bu fıkrada, «mev
cut binalarda, ihtiyaç halinde yapılacak tadilât, 
Millî Eğitim Bakanlığının iznine Ibağlıdır.» de
niyor. Bendeniz bu fıkradan şu mânayı çıkarı
yorum : Aynı bina içerisinde ya dershanesini 
veya yatakhanesini veya eğitim salonunu, baş
ka bir şekil vermek için tâdil etmek... Halbuki, 
mevcudolan tesislerin, mevcut öğrenci miktarı
na göre ve bugünkü şartlara göre kâfi ge'lmiye-
bileceğini nazara alarak, hiç olmazsa bugünkü 
medeni şartlara göre kendilerine cüzi de olsa 
bir miktar hak tanımak, bir takım kayıt vo 
şartlar dâhilinde, yerinde olur 'kanaatindeyim. 
Bu itibarla, yine tekrar edeyim ki, gerek Tür
kiye'mizde yerli özel okulları muhafaza etmek 
ve yine Sayın Bakanımızın dediği gibi; bunla
rın inkişafını sağlamak ve eski yabancı özel 
okulların mevcudiyetlerini de muhafaza etmek 
maksadiyle, ben şu maddenin yerinde olduğu 
kanaatindeyim. Ancak biraz evvel arz ettiğim 
gibi küçük de olsa kendilerine lâboratuvar ve 
'buna müteferri tesisleri tanımak doğru olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oynuza arz 
etmeden evvel Bakandan sorulan bir sualin, ce
vabını rica edelim. 

Buyurun Muzaffer Bey, sualinizi sorunuz. 
MUZAFFER CANBOLAT (Gaziantep) — 

Efendim benim istirhamım şudur.... («Bakan 
kürsüye gelsin» sesleri.) 

BAŞKAN — Başka sual soracak arkadaşımız 
var mı? («Var» sesleri.) Buyurun Sayın Bakan 
kürsüye... 

MUZAFFER CANBOLAT (Gaziantep) — 
Efendim, bu mekteplerden birisi, meselâ Robert 
Kolej, günün şartlarına göre yeniden lâlboratuvar 
yapmak isterse, yahut öğretmenlere, öğrencilere 
yeni yatakhaneler inşa etmek isterse huna Bakan
lık müsaade edecek midir, etmiyecek midir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Efendim, Muhterem Meclisini
zin kaibul edeceği maddenin nasıl bir mahiyet ala
cağını şu anda bilmiyorum. Komisyonun madde-

16 . 7 . 1964 O : 1 
sine göre, mevcudolan ıhmaları içinde eskimişleri 
yıkıp, yerine yenilerini yapmak, istedikleri tesis
leri koymak, yetkileri içindedir. Bu arada mev
cudolan binalarında, tadilât yaparak şakulî geniş
letmek imkânlarına sahiptirler. Hiç. şüphesiz mi
limetre heısaibiy!o, illâki milimetre milimetre bu 
hudut içinde kalacaksınız demek, olmaz. Mevcut 
ihtiyacı /hesaba katılarak bunların tadilâtına im
kân verilmiştir. 23 neti madde ile. Yani genişle
mekten maksat, yeni bina eklemek gibi değil. Bu 
madde gavot sarihtir. Mevcut lıinaların yerinde 
yeni binalar yapılabilir ve bu yeni binalar gereken 
ihtiyacı karşılıyacak mahiyette olur. 

MUZAFFER CANBOLAT (Gaziantep) — 
Bu kanun tasarısına göre yeni bina, eskisi yıkıl
dıktan sonra yapılabilir. Onun yanında ek olarak 
günün şartlarına göre, ihtiyaca cevap verecek bir 
lâboratuvar yapılır, kaydı yoktur. Bu bir. 

İkincisi, mektepteki 'hocalar için 'bir yatakha
ne yapılmak lâzım gelişe ve böyle bir ihtiyaç olsa 
bu maddeye göre yapılır mı, yapılmaz mı? 

MİLLÎ Ef}İTİM BAKAN \ İBRAHİM ÖK-
TEK (Devamla) — Efendim, mevcut okulların 
hepsinde, hocalar için de yatakhaneleri ve hattâ 
lojmanları vardır. Yani (hocaların lojman ihtiyacı 
olursa, illâ lojman yapıl mıyacaktır denmez. Bun
lara o imkân verilir. 

Lâlboratuvarları da, mevcut ıb inal ar içinde ta
dilât yapmak veya bunlara kat eklemek suretiy
le pekâlâ yapabilirler. Yani bu maddeye göre mev
cut binaların içinde yapabilirler. Yeni 'bina ya
pımı 23 ııcii madde gereğince mümkün değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkun Kırca 
sualinizi sorun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Müsaade bu
yurursanız Sayın Başkan, birkaç sualim var. 

Acaba bu kanuna >görc Türk özel veya tüzel 
kişileri tarafından açılan özel öğretim kurumla
rının binalarının genişletilmesi, çoğaltılması veya 
şubelerinin açılması veya bunların mevcut bina
larının yerlerine kâim olmak üzere başka yerde 
bina yapmak işi veya bina kiralamasını Millî Eği
tim Bakanlığının iznine tabi tutan bir hükme ih
tiyaç var indidir, yök mudur? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Türk özel okulları için yok
tur. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Nitekim ka
nunda da bu hususta her hangi bir madde mev-
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eut değildir. Şimdi halen 'bağlı 'bulunduğumuz ve j 
tasdik edilmiş bulunması dolayısiyle aynı zaman- I 
da bir Türk Kanunu mahiyetinde bulunan 24 I 
Temmuz 1923 tarihli mektup teatisinde yer alan; 
«Her nevi mükellefiyatı maliye noktainazarından 
hâladaki mües-sesat Türk anüessesatı mümasil iyesi 
ile tamamen ımiisavi muameleye mazhardır» Ve 
curasına Sayın Bakanın dikkat buyurmalarını 
rica öderim. «Ve işbu müessesat ihakkın'da...» yani 
Tiirfk m'üeS'sesatı hakkında, «Cari olan nizamı 
âmme ahkâmı ile kavanin ve nizamata tabi olacak
lardır.» Yani Lozan Muahedesine güre bu kanun 
yürürlüğe girmeden önce 'meveudolan, 'daha doğ
rusu su mektup teatisine mevzu teşkil etmiş, bu
lunan yabancı özel okullarla, Türk özel okulları
nın tabi -olacağı nizamı âmme birbirinin aynı 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sualinizi lütfen. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bununla, bu 

büküm birbiriyle kabil it elif midir? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM Ö-K-
TEK (Devamla) — Şimdi Sayın Coşkun Kırca'-
nm son 'derece tanınan bir şekilde son fıkra üze
rine basışındaki mânayı anlıyorum. Yalnız kendi
leri aynı şdddiyle, 1914 teki durumlarını da aynı 
şeddiyle içine alsalardı daha, («Samimî olurdu» 
sesi) Samimîler ondan hiç şüphem yok, hiç mü-
nakakaşa edilmez, daha iyi mânalanırdı. Şimdi 
Hükümetin görüşü şudur : Bu tasarı hazırlanır
ken hariciyemizin noktainazarı şu olmuştur, özel 
okullar rejimi iki saf halidir. 

1. 1914 teki mevcutları göz önünde tutul a- I 
cak, 

2. Bu okullar malî mükellefiyete tabi tutul-
mıyacak, vergi ve saire almak mümkün olmıya-
cak. I 

3. Bunun dışında bu okullar her .hangi bir 
istisnai muamele getirmiyor. Yani bunlar da, di
ğer okullar gibi gözetim, denetim altında buluna
cak, mânası vardır. Bizim anladığımız ve harici
yemizin 'de anladığı budur. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baka
nın, bendenizin; bu okulların binalarının genişle
tilmesi, çoğaltılması, şubeler açabilmesi ve saire 
hususlarda bir murakabeye tabi olmaması gibi 
bir kanaate sahibolduğuma vâsıl olmalarını iste
mem. Sormak istediğim şey .şudur : Acaba aynı 
zaruret fil hal Türk özel okulları için mevcut de
ğil midir? Mevcutsa, her bangi bir mübarezeye | 
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meydan vermemek için bu mecburiyeti Türk özel 
okulları için bir maddei mahsusla kabul edip, ya
bancı okulları da aynı statüye tabi kılmak çok 
dalıa pratik bir yol olmaz mı? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Bu bir anlayış, bir telâkki 
meselesidir. Hükümet ve bu arada Encümen, bu
nun neticeye en iyi varabilecek bir şekil olduğunu 
kabul etmiş ve bunu tanzim etmiştir. Coşkun 
Kırca arkadaşımızın görüşüne ısahibol saydı, her 
halde istedikleri formülü getirirdi. 

COŞKUN KIRCA İstanbul) — Sayın Bakan
dan bir sualim daha var : Sayın Bakan, .Sayın 
Bolak arkadaşımızın takririni desteklemekte mi
dir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Şimdi efendim... 

BAŞKAN — Bu suali, - müsaade buyurun 
Saym Bakan - biraz sonra takrir okunduğu sıra
da bu suali cevaplandırırsınız. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 
TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Saym İb

rahim öktem'in bu konuda çıkan bir makalesinde 
bu çeşit 'kültür kaynaklarından verilen eğitimle 
millî 'kültür yaratılır mı, şeklindeki beyaniyle ka
naati tebellür ettiğine göre, 23 neti madde Millî 
Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu karariyle olur, şeklindeki bir görüşe göre her 
hangi bir mevzuda bu kanaatlerinin dışında, yani 
demin arz ettiğim kanaatin içerisinde Bakan şah
san yetkisini kullanarak bu mevzuda teklifi yap
madığı takdirde durum ne olacaktır? Bakanlar 
Kuruluna intikal etmiyecektir... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Şimdi Turhan Bilgin arka
daşım bendenizi ömrü boyunca Eğitim Bakanı ka
lacak farz ederek bu suali soruyarlar. 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Hayır, Ba
kanlıkta kaldığınız müddetçe. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Arz edeyim. 

Şimdi '23 n>cü madde, encümenimizin teklif 
ettiği, ıkamisyonTMiuzıını teklif ettiği şekilde, 
Muhterem Heyetçe kabuıl edildiği 'takdirde,, 
buınım ifaıdo ettiği -mâna; bu maddeye tabi tu-. 
ıtuılacak olan yabamc! okııffl'a.nm yalnız mevcu-
diyeltilerini miiıfoafa'za değil; aynı zaımıamda ih-
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t iyaçlan olan tadiHerin, gelişmelerim göz önüm
de tıutulaıcağu m.ânals.ını taşır. Bir Millî Eğitimi 
«Bakanı hangi espride olunsa olsun, kanunum1 

ıgıetindiği 'esprimin üstünde bir davranışa sahi-
bolamıaz, kanun iaıdaımı, icra adamı sıfattı ile. 
Katlıclı ki, bendenizin o ımakıalemdeıki 'görüş üm 
dama ziyade yeni yabancı okulların laıçıılımıası ve 
bütünüyle millî kültürümüzün auaıs.:)!1 yaratılabi
leceğimi iz&ıh ve ifade içindi. Bu muadde ile uızak-» 
tıam yakımdan zaten- irtibatı .oflımıasıa ıgerektir. 
Şimdi Sayın Turhan Bilgin ıarkada§ım;ıau bil
mesi iâzıımgelem nokta şudur : Bte Hükümet .ola
rak da., millet .olarak da abde vefayı esas tut
muş, bir milletiz. Lozan'da rvieırdiğmıdız bir ta-
lalhıhüdü olduğu gibi «muhafaza ediyoıruz. Ve 
hattâ onu da kısmen aşan ıbir anlayışı da bura
ya getirtmiş, bulunuyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Bilgin, bir sualimiz dar. 
ba mı v,ar? Buyurum, sorun. 

TURHAN BİLGİN (Erztruım) — Sayın Bıa* 
kan .konuşmalarında 23 ncü maddenin üç 'rejim 
getirdiğini, bu üç 'rejimden birisinin yabanca 
okulları laynıen muhafaza etmek .olduğunu biraz 
ovvıel beyan buyurdular. iSayın Bıakam yine' birana 
•evvel beyan buyurdular j değişen şartlara ıgöre 
aynen ımuıbafazaı etmek tâbirinim içerisine, 
- deminki bir suale venilıem cevapta da - «Ancak 
şakuli genişleme vuıkubulkıbilir, başka 'türlü 
ıgelişımıe vukuibıtlaımıaız.» dediklerine 'göne, tek-
niık imkânların »antımfaisını mamam itibara alarak 
bunlarıın geınişl'cımıcımesi neticesinde bu mııekıtep-
ılerin bir meivi tasfiyesi cib'etine 'gidilip, gidile* 
miyeceği kanaatinde raidir? Kifayetli midir? 
Yani bu .gelişmeye uyamadıkları 'takdirde du
numun! ne olacağını Sayını Bakandan •öğrenmek 
istiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÜK-
TEM (D.evaımila) — Şimdi bendeniz pek iyi to-
pairlıyamıadıım. 'Turhan Bilgin ankadaşıımın so
rusu birkaç unsuru birden ihtiva etti. Şimdi 
.ben bu madde dolayıısiyle 3 .rejim ıgeHdii deme
dim, Bu tiaısıaırı 3 re jiilm getiriyor, dedim. Mad
de aslında .gayet ısariıh, «Ckmişletilemez, çoğalı-
•tulıaımıaız, yenisi yapıılıa/mıaz. Ancak «mıevcudolan 
himalaıram üzenimde yeni binalar yapılabilir.» 
Bunun için 'de Bakanlar Kurulunum kararı şart
tır. Yalımız tadilât açta Millî Eğitim; Bakanlığı 
müsaade 'verir. 

Şimdi, eğer Hükümetiniz bu okullarımı îkapa-1 
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tiilımasıtna hedef tutsa idi ve yahut da encüme
niniz, sizim -adımıza bu kanunu tanzim eden en
cümeniniz .başka hükümler 'getirirdi. Bilâkis 
23 ncü mıadıdede, uzaktan yakından arkadaşı^ 
.mızın ileri sürmek; dişlediği 5 bu -okullarını artık 
hayatiyetime son' .vermek .gibi bir kasıt mevzuuı-
bahis değildir. Bu okullar bugünkü meıvcut-, 
l a n il,e de Türk eğitimine 'dün olduğu gibi, 
hattâ belki yarın, bizimle biraz dama sııkıı işbir
liği yapaıralk 'daıha; iyi hizmet yapmıak imkânla-» 
rina, devam edecekleridir., Kaldı iki, .bu «tasarı 
bir başka rejimi .daha getiriyor. Bunu da 6 ncı 
maddesiyle ,arz ettiım, tıpkı Türk özel •okulları 
'gübi .af.iaıb'iıldiığdma ıgendşlermcık imıkâmılıa'rıma sıa>-
hibolmıaıktadiirlar. Elverir ki, o 6 ncı maddeye 
.göre yeni bir kalıp değiştirirler yahut da yendi 
.açaılacaık olan yalbamıcı dil öğretimi' esasıma da
yalı yabancı semmaye ile açılaeak olan okullan 
•da, Türk 'özel ve ttıüzeıl kişiiliği içinde tıpkı Türk 
okullarının Ihıer türlü inıldşaf imkânlafrına saıhip 
ıbulunmıaıktıadırla'r. Biz 1914 teki .mevcutlarımı 
Lozan Muab'edeısinin «göızettiği 'ölçüde, hattâ 
onu da aşan birtakım; hükümlerle bunların de-
vaımlarunı bir taıahhüdüımıüzüm «geireği sayıyo
ruz. Ve bundan dolayı, bu imkâna yaıratıyıo-' 
ruz. Bunun «duşunda1 yabam eı öğretim müessese
lerinin 'Türkiye'mizde okul .aç/imaları imkâolara-
nı d.a hazırlamış bulunuyoruz, önümıüzdeki yıl, 
1965 yılında Ankara'da Fransız ısermıayesinin 
Türk sermaycdarlariyle 'birlikte Türk özel ve tüzel 
«kişiliği /halinde Fransızca diline dayalı büyük 
biır kolejin laıçıillımıası (gayreti vardın., B.akanlığı-
m,ıız bunu iyi bir gözle tiafciibetmıeikıte ve destek
lemektedir. Demieıkkd, 23 ncü ımıadıdeinin ezıellıi-
ğiıni Lozan'la irtiıb'aıtlı olarak mütalâa buyurdu
ğunuz takdirdıe bunu dıeğerlendirirsiniız. Bu-
mmn dışında 6 ncı (maddeyi kendi hüviyeti için-
de eılıe aıldığım'iz takdirde, «yabancı seırmıayeye, 
yaban(:ıi idil öğretiminiö yeni bir hız veren yeni 
bir ufuk açan iımkânlaır ıgetlrımıekıtedir. Bütan 
bumlardan ımıaıksat; yaratılmasında zaruri gör
düğümün vıo hepimdız'imı müttıefiık •o,ldıuğum,a 
iniandıığım mdllî kültür bütün.lıüğünü .hedef tu
tar. (Biızim 'gayemiz bunu temin etmektir. Tüır-
kiye'ndın, her zıamandan ziyaıde, hele 'geleeıck 
•g'ünljeırdc daıha 'Çoık iıhtiyaıcı olacak olan /temel 
unsur, iküOıtür bütünlüğüm üzdür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Asmn Eıren. 
ASIM EREN (Niğde) — Lozan Ahitname

sinde kabul edilen hiniiayeci p^rensip, o 'aıhiıt-
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namenin ima abandığı tarihteki miktarları ile, 
«badı iıl'e muhafaza edilmiş midir, yoksa mese-
Jıâ İstanbul'da Heyhelıiaıda'daıki Ruhban «kurtları 
gibi, Robert Kolej gibi daiha •baışka yabancı 
okuıllaır adedlerini :artıırm:ı§ilaır mıdır? Hassaten 
§ıu kaıiLiıaıuın Meclisimize geldiği aıylaırdan beri 
ıgaıyretıle ,bu taamım çıkmadan! yemi inşaatıları bi
tirme faaliyetleri yabancı otaulıLarın buıl/u.ndu-
ğıı yerler de var madır1? Bu: hıiısucta Bakanlığın 
•bilgisi nedir? Onu istirham 'ediyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
tem (Devamla) — Efendim, arkadaşımın sordu
ğu soru hakikaten önemli bir konu getiriyor. 
Şimdi faraza çok yakından tanıdığım ve benim 
de bir zamanlar bir ders yılı içinde okuduğum 
Robert Kolej'in 1918 - 1919 senesindeki haline 
nazaran bugünkü hali 3 - 4 misli genişlemiştir. 
Demekki o günden bugüne (birtakım anlayışlar
la bu müessesenin 1914 tekinden çok daha geniş
lemiş olduğu neticesine varırız. Bunun yanı ba
şında înıgiliz okulu yıkıldı, onun yerine biraz 
daha büyük bir okul yapıldı. Ruhban Okulunun 
genişlediğini sanmıyorum. O zannediyorum ol
duğu gibi kaldı. Belki ufakteftek 'bâzı tadiller ol
du. Ama talebe sayısı bakımından büyük bir ka
pasiteyi haiz olmadı ve zaten o konunun 'müsaa
desi de pek buna 'imkân vermedi. 

ASIM EREN (Niğde) — Yüksek Kısmı 
açıldı. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Açıldı efendim, yüksek kıs
mı açıldı. Ama aslında Ruhban Okulunda büyük 
bir değişiklik olmadı. Demin bir arkadaşımız sa
nıyorum şunu ifade etti: Bu neviden konularda 
icra organlarına yetki tanıdığımız zaman şu veya 
fbu istikamette müspet ve menfi istikamette bir
takım tasarruflara yol açalbilir. Halbuki kanunun 
hükümleri içinde bunu mütalâa ederseniz, gerek
li değişiklik, tekrar Meclise müracaatı lüzumlu 
kılar. Ve Meclis de bu nevi hassas konularda dü
şüncesini hâkim kılar. Şimdi tasarruf organları
na ne ölçüde yetki tanırsınız veyahut da hiç yet
ki tanımazsınız, kayıtlamazsanız, bu aslında yet
ki tanımak mânasına gelir. Bundan dolayı da 
Lozan Ahitnamesine rağmen ıbu okullar hakika
ten büyük bir müsamaha ile bugünkü gelişme im
kânlarına kavuşmuş bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Eren, tamam mı? 
ASIM EREN (Niğde) — Tamam efendim. 
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BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
Verilmiş bulunan kifayet önergelerini oku

tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. 23 neü madde hak

kındaki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

îzmir 
Mustafa Uyar 

Başkanlığa 
Madde üzerindeki müzakereler kâfidir. Me

sele aydınlanmıştır, kifayeti müzakereyi arz ve 
teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde mi efendim? 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Evet efendim... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balak. 
Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul

lansınlar. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar, kifayet aleyhinde söz al
dım. Bir usulî meseleden istifade ederek, esas 
hakkındaki fikirlerimi arz etmek istemem. Yal
nız, bir noktayı işaret etmek isterim: Gerek Sa
yın Bakanın ıson cevapları ile gerek Sayın Baka
nın son izahları ile durumun tavazzuh edeceği 
yerde aksi istikamette düşünülecek bir mânada 
da mütalâa edilmekte olduğu görülmektedir. Lüt
fediniz, ibir iki arkadaşımız daha söz almıştır. Bu 
arkadaşları dinledikten sonra belki Komisyon 
geri alır, belki Komisyon yeniden madde üzerin
de teemmülünü Yüksek Heyetinize arz edebilir. 
Buna imkânı tanıyınız diye söz istirham ettim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oyunuza sunuyorum: Kifayet önergesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu madde ile ilgili olarak verilmiş önergeleri 
sırasiyle okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
özel öğretim kurumları kanun tasarısının 

23 ncü maddesinin kanundan tamamen çıkartıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
Gökhan Evliyaoğlu Cihat Bilgehan 
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Sayın Başkanlığa 

Geçici Komisyonun 23 neü maddesi yerine, 
şifahen arz edeceğim nedenlere dayanarak Lozan 
Aııdlaşmasmdaki hükümleri daha iyi koruyan 
Hükümet tasarısının 23 neü maddesinin kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Cevat Dunsunoğhı 

Yüksek Başkanlığa 
Özel öğrenim 'kurumları kanununun 23 neü 

maddesinin şifahen izah edilen sebeplerden, aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olu
nur. 

İstanbul Istanlbul 
Oğuz Oran Reşit Ülker 

İstanbul 
Oihad Baban 

Konya 
Rüştü özal 

İstanbul 
Selim Sarper 

İstanbul 
Vahyi özarar 

«Madde 23. — İBu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğrenim (kurumlarının binaları, Ba
kanlar Kurulu kararı olmadıkça ıgenişletilemez, 
çoğaltıl aımaz, şubeleri açılamaz ve yine (böyle bir 
karar olmadıkça bu kurumların mevcut binala
rının yerlerine kaim -olmak üzere yeniden bina
lar inşa edilemez, her hangi bir suretle mülk edi
nilemez veya kiralananı az.» 

Yüksek Başkanlığa 
23 neü maddenin ekli şekilde tadil edil menini 

arz ve teklif ederiz. 
Aydın Manisa 

Meilâhat Gedik Nahit Yenişehirlioğlu 

Dileğimiz; 23 neü maddenin aşağıdaki şekil
de değişmesidir : 

«Bu (kanun yürürlüğe girdiği tarihten ünce 
yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğ
retim kurumlarının binaları, Bakanlar Kurulu 
kararı olmayınca genişi etilemez, çoğaltılamaz, şu
beleri açılamaz ve yine böyle bir karar olmadık
ça bu kurumların mevcut binalarının yerlerine 
kaim olmak üzere yeniden binalar inşa edilemez. 
Her hangi bir surette mülk edinelemez veya ki-
ralanamaz.» 

Yüksek Başkanlığa 
özel öğrenim kurumları kanununun 23 neü 

maddesinin, arz edilen sebepler muvacehesinde, 
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aşağıdaki metinle kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

Adana 
Kasım G-üldk 

Balıkesir 
A. Aydın Bolak 

«Madde 23. — Bu kanunun yürürlüğe ıgirdiği 
tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğretim kurumlarının mevcut arazi
leri üzerindeki binaları, Bakanlar Kurulu kararı 
olmadıkça gen işi etilemez, çoğaltılamaz ve yenile-
nemez. Mevcut binalarda tadilât, Millî Eğitim 
Bakanlığının müsaadesiyle yapılabilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Mili ot Meclisinde görüşülmekte olan özel öğ

renim kurumları kanun tasarısı hakkında Geçici 
Komisyonun değiştirdiği 'maddeler arasında 
23 neü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
teklifinin genel heyetin kararma arzını rica ede
rim. 

«Madde 23. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğretim kurumlarının binaları çoğal
tılamaz; şubeleri açılamaz; bu kurumların mev
cut binalarının yerlerine kullanılmak üzere baş
ka yerde binalar her hangi bir surette mülk edi
nilemez veya kiralanamaz. Mevcut binaların ye
rinde yeniden bina inşa ettirilmesi, Millî Eğitimi 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karariyle olur. 

Mevcut binalarda öğrencilerin sağlık ve ra
hatlık durumları, lehine olarak sınıflarda, tenef
füs yerlerinde, kitaplık, yatakhane yemekhane, 
spor yeri ve mutfak gibi yerlerde idarece yapıl
ması zaruri görülen tadilât projesi mahallî Mil
lî Eğitim müdürlüklerince tasdik edildikten son
ra yaptırılabilir.» 

(«İmzası yok mu?» sesleri) 
OOŞKTTN KTROA (İstanbul) — İmzasız tak

rir olmaz. 
Sayın Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim gerekçe ile, tasarının 23 
neü maddesinin dördüncü satırından sonra, 
«... ve öğrenim, dereceleri yükseltilemez.» ibaresi
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Sayın Başkanlığa 
23 neü maddenin ikinci fıkrasının tayymı ta-

lebederim. 
Madde 23. —• Mevcut binaların ihtiyaç halin-
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do tadilâtı Millî Eğitim Bakanlığının .iznine bağ- I 
lıdır. Bu fıkranın tayymı talebederim. 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özel öğretim kurumları kanun tasarısının 

23 ncü maddesinin son paragrafındaki, «tadilât» 
'kelimesinin, «değişiklikler» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 23 ncü maddesinde: 
1. Altıncı satırında, «mülk» kelimesinden 

sonra, «yeniden binaılar inşa edilemez» ibaresi
nin, I 

2. Dokuzuncu satırda, «Millî Eğitim» keli
mesinden sonra, «eski binaların yıkılması ve es
ki boyutları ve kat sayısı değişmemek şartiyle» 
ibaresinin, 

3. Maddede alttan ikinci satırın başına, 
«tamirat ve » kelimelerinin eklenmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe: Tabı hatası olan noksan ibarenin 
konması gerekir. Modern mimaride eok katlı bi
na i nisası ile, maddenin yeni inşaatı menetmesi 
lâfızda kalır. Bunu» önlemelidir, muvazaa önlen
melidir. 

3. Tamirat; tadilât demek değildir, ikisi de 
yazılmalıdır. 

Rayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Özel okullar kanunu tasa

rısının 23 ncü maddesinde mevcut binaların söz
leri ile başlı yan hükmün, «Mevcut binaların ye
rinde eski binanın büyüklüğünü aşmamak şar
tiyle yeniden bina inşa ettirilmesi Millî Eğitim 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
nun kararı ile olur.» şeklinde tâdilini arz ve tek
lif ederim. Erzurum 

Cevat Dursunoğln 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddede yer alan konularda genel bir 

idari izin sisteminin tedvinini teminen maddenin 
Komisyona iadesini arz v& teklif ederim, 

istanbul 
Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Sayın Dursunoğln, takririniz-

deki 22 nci maddeyi, 23 ncü madde olarak dü
zeltiyorsunuz, değil mi?.. 

CEVAT DUDSUNOGLU (Erzurum) — Mü
zakeresi edilmekte olan maddenin numarası ola
rak düzeltiyorum. Birinci önergemi de geri alı
yorum. 

BAŞKAN — 23 ncü madde olarak düzeltil
miştir. Birinci önergenizi de geri alıyorsunuz. 
Peki efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, verilmiş olan takrir
lerden yalnız iki tanesi birbirine benzemektedir. 
Diğerlerinin hepsi ayrı ayrı değişiklikleri ihtiva 
etmektedir. Fakat bütün bunlardan evvel son 
okunan ve Coşkun Kırca arkadaşımıza aidolan 
takrir .maddenin Komisyona iadesini derpiş eden 
bir takrirdir. Bunu evvelâ oyunuza sunacağım. 
İlk olarak bunu oyunuza sunacağım. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Takririmi 
izah. için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — izah için söz veremiyeceğim Sa
yın Kırca. Çünkü madde üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. 

Şimdi bu takriri yeniden .okutup oyunuza arz 
edeceğim. 

(istanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nm öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

RUH t SOYER (Niğde) — Sayın Başkanım, 
Komisyon istiyor mu, istemiyor 'mu? Bunu öğ
renelim de reylerimizi ona göre kullanalım. 

BAŞKAN — Kabul etm iyeni er... Kabul edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda Komisyo
nun istemesi mevzuübahsolamaizdı. Maddenin 
bünyesinde değişiklik yapılmasını istiyen bir 
teklif değildir. Komisyona iadesini istiyen bir 
tekliftir. Doğrudan doğruya Heyeti Umumiyenin 
kararı meseleyi halledecektir. («Oylama yanlış 
oldu, saymada hata var» sesleri) 

Vuzuhla ifade ediniz efendim, anlaşılamıyor. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Oylama
nın tekrarını istiyoruz. 

BAŞKAN —• Oylamaya itirazı şekline uygun 
şekilde yapınız, muamele yapalım efendim. 

İkinci önergeyi tekrar okutup oyunuza suna
cağım. 

(Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu! 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H Î 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Katbul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Sayın Dursunoğlu'na ait önergeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu'mın 
ikinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHÎ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Oğuz Oran, Cihat Baban, Selim Sarper, 
Vahyi özarar, ve arkadaşlariyle, Melâhat Gedik 
ve Nahit Yenişehirlioğlu'na ait ayrı iki önerge ay
nı 'mahiyettedir. Bir tanesini okutup birlikte oyu
nuza arzedeceğim. 

(Aydın Milletvekili Melâhat Gedik ve Arka
daşının önergesi yeniden okundu) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önergele

rin ikisini birlikte oyunuza 'sunuyorum . Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, imzası olmadığı için 
demin ayırdığımız önergeyi, imzasız olduğu için 
okutmuyorum. 

(Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi son okunan ve Şükrü Koç 
imzalı takriri oyunuza sunacağım. 

Komisyon katılıyor unu? 

GEÇİCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ FETHÎ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'iıı 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FETHI 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi | 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H Î 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılm iyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Niğde Milletvekili Asım E ren'in önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEClCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H t 

ÜLKÜ (Tunceli) —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak'm önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

23 ncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
MADDE 23. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğretim kurumlarının binaları geniş
letil cmez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; bu ku
rumların mevcut binalarının yerlerine kaim ol
mak üzere başka yerde binalar bor hangi bir su
retle mülk edinilemez veya kiralanamaz. Mevcuc 
binaların yerinde yeniden bina inşa ettirilmesi, 
Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunun kararı ile olur. 

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

BAŞKAN — Okunan maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oylarını kullanmamış olan arkadaşlarını lüt
fen kul 1 ansınlar. Oylamaya katıl m iv an arkadaşı
mız var mı?.. (Var sesleri) (Lütfen acele edelim 
efendim. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
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(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının oylama sonucunu 
okuyorum : 

Oylamaya katılan (212) üye, kabul (197), 
ret (11), çekinser (4). Nisap hâsıl olmadığından 
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yeniden oylarınıza arz edilecektir. 

Vakit geçtiğinden 17 Temmuz 1964 Cuma gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 18,02 

6. — DÜZELTÎŞLER 

1. — 744 S. Sayılı basmayazının alttan 6 ncı 
satırına, «tasvibine» kelimesinden önce «öncelik
le» kelimesi eklenecektir. 

2. — 499 a 1 nci ek basmayazı baslığının so
nuna «teklifi» kelimesinden sonra (nin M. Mec
lisince reddedilen maddeleri hakkında C. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca kabul 
edilen metin ve M. Meclisi) ibaresi eklenecektir. 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında

ki kanun tasansına verilen oyların sonucu 
(Yeter yoğunluk yok.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlıı 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
thsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Erainağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oy a k a tılmıy ani a r 

Açık üyelikler 

450 
212 
197 

11 
4 

227 
1 1 

[Kabul edenler] 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Ve.file Pi ri nccioğl u 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naei Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özderair 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 

' 

Saki Zorlu 
IÇEL 

Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Göka> 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca. 
Ahmet Oğuz 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Ilanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

— 244 — 



KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keslkin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih özfakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Ç{\ğlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
m an oğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

M. Meclisi B : 128 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştaıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğıızdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

16.7.1964 O 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hami t Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğln 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
îbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 

[Çekiııserj 
ERZURUM 

Nihat Diler 

[Oya kattlmtyanlar] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
^evki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanl» 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
îbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslihittin Gören t aş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaınoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 

Nihat Kürşat 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

Rıza Polat 
AMASYA 

Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (I.) 
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Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t. Ü.) 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken (1.) 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (1.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(I.) 
Cihat Turorut 

BİLECİK 
Şadı Bin ay 
Orhan TuŞrul 

BÎNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
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ÇANKIRI 

Nurettin Ok (Bşk. V.) 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Sohoglu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îskenderoğlu 

Alp Do£an Şen 
EDİRNE 

Fahir Giritliofflu 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Gür ay 
Hürrem Müftüffil (I.) 
Ömer Faruk San aç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin eek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bîl<rin 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeylinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeo<rlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMtlŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
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Ali Muhsin Bereketoğln 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Celâl Kılıç 
Sadık Kııtlay (1.) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben (1.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İl ham i Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri A d al 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertnnga 
İhsan Gürsan 
Sin asi Osm a 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğan çay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanhoğln 
(t) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlıı 

Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam (t.) 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
a.) 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îrfan Baran 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin A'kyurl 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlıı (t.) 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
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Haydar Özalp 
Kulıi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu • 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
'Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın (I.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
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Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahin oğlu 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan (I..) 

SÎVAS 
Sebati Hastaoğlu 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
rl.atay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
izmir 1 
Kocaeli 1 
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Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (1.) 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

y elikler] 
Manisa l 
Muş l 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 11 

URFA 
Osman Ağan (î.) 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhaııoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (I.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ YÎRMÎSEKÎZÎNCÎ BİRLEŞİM 

16. 7.1964 Perşembe 

Saat: 15,00 

I 
A-BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLAR/ 
B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

X 1..— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) i§aretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma ÎBütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi: 1/705; C. Senatosu : 1/428) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 744; 0. Senatosu S. Sa
yısı : 475) [Dağıtma tarihi : 15.7.1964] 

2. — Danıştay Kanunu /tasarısına dair 0. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/474; 
0. Senatosu : 1/375) (M. Meclisi S. Sayısı: 
869 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 435) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 1964] 

3. — O, Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
aanoğlu ve dört arkadaşının 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 455 
noi maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla 
muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin M. Meclisince red
dedilen maddeleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 0. Senatosunca kabul edilen 
metni ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/516; 0. Senatosu 2/119) (M. Mec-
lisi S. Sayısı: 499 a 1 nci ek, O. Senatosu S. Sa
yısı: 410) [Dağıtma tarihi : 15.7.1964] 

X 4. ~ özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpisıkender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen Ibeşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618,) (S. 
Sayısı : 495 e l nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 .1.1964] 

X 5. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen üçer üyeden 
kurulu geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sa
yısı : 543) [Dağıtma tarihi: 28 . 12 . 1963] 

6. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 499 a | nci ek 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arka
daşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muad
del 455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 
459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 

Adalet Komisyonu raporu (2/516) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 410) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 4 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3205 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 13 . 1 . 1964 gün ve 5700-34202 sayılı yazınıza karşılıktır : 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muadde 455 nci maddesiyle 2275 ve 

3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanunun Ana
yasa ve Adalet Komisyonunca kabul edilen metni Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
10 . 4 . 1964 tarihli 61 nci Birleşiminde işari oyla aynen kabul edilmiş görüşme Anayasanın em
rettiği müddet içinde yapılmış, böylelikle kanun teklifine Cumhuriyet Senatosunda usule uygun 
ve Anayasanın 92 nci maddesi gereğince işlem yapılmış bulunmaktadır. 

Tümü için yapılan açık oylamada nisap olmadığından 14 . 4 . 1964 tarihli 62 nci Birleşiminde 
ikinci defa açık oya arz edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Nat : 

Açıik oy neticesi (128) 
Kabul (123) 
Ret ( 1 ) 
Çekimser ( 4) 
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Adale* Komisyonu raporu 

•Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/516 14 . 7 . 1964 

Karar No. : 89 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve -1 arkadaşının, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı kanunlar
la muaddel 459 neu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun tddifinin Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen metninin Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuza tevdi edilmesi 
üzerine Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır olduğu halde Komisyonumuzda tetkik ve müza-
kero edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının kanun teklifi mukad
dema Komisyonumuzca (Daha evvel aynı maksadı temin eden İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve 4 arkadaşının 2/323 esasa kayıtlı kanun teklifinin kabul edilerek görüşülmek üzere Genel Ku
rulun tasvibine arz edildiği gerekçesi ile) reddedilmiş ve Komisyonumuz raporu.Genel Kurulun 
1 defa görüşülecek işler bölümüne ithal edilmesi sebebiyle İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
4 arkadaşının kanun teklifinden önce Millet Meclisince görüşülerek kabul edilmiş idi. 

Ancak Cumhuriyet Senatosunca redde mütedair olan bu kanun teklifi benimsenmiş ve ye
niden tanzim edilen ve tetkik konusu olan kanun metni hazırlanarak kabul edilmiştir. 

Filhakika İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 4 arkadaşının aynı maksadı temine 'matuf ve 
Komisyonumuzca benimsenen kanun teklifi gündemin tanzim şekline, göre Millet Meclisinde bu
güne kadar görüşülememiş ve Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının mukaddema reddedilen ka
nun teklifinin ret 'gerekçesinin istinadettiği sebepler zail olmuştur. 

Komisyonumuzca Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunca tanzim edilen 
9 . 4 . 1964. tarihli 92 karar sayılı rapor gerekçesi ve tanzim edilen kanun metni uygun müta
lâa edilmiş ve Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen kanunun başlığı 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeleri
nin Millet Meclisince aynen benimsenmesinin uygun olacağı mütalâa edilmiştir. 

Hükümet temsilcileri de aynı mütalâayı dermeyan etmişlerdir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkam Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü 

İstanbul Kars İçel İzmir 
/. H. Tekinel K. Kaya M. Arıkan Z. Hanhan 

İzmir Kayseri Sinop Elâzığ 
K. Özek A. Araş M. Kaptan • N. Güney 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisinin kabul ettiği ret raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 10 . 10 . 1963 
Esas No. : 2/516 
Karar No. : 137 

Yüksek Başkanlığa 

ıCuımlhuriyet Senatosu Bolu Üyesi .Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 612(3 sayılı Kanunla muaddel 4515 nci maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla 

M. Meclüsi ( S. Sayısı : 499 a 1 nci ek ) 
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muaddel 45-9 neu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Komisyonurnjııza ha
vale edilmiş 'olmakla, teklif sahibi ve iılıgili Hükümet temsilcileri hazır olduğu halde Komisyonu
muzda müzakere edildi : 

Daha evvel aynı maksadı temin eden, îzımir Milletvekili 'Mustafa Uyar ve 4 arkadaşının tek
lifi 2/3123 Komisyonumuzca kabul edilip, mıüspet mütalâa ile Yüksek Başkanlığa arz edilip 
Meclis ıgündemine alınmış olduğundan, tekerrür olan işbu teklifin reddine Komisyonumuzca ka
rar verilmiş olmaMa, G-enel Kurulun tasviplerine sunulmak iüzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu (Başkanı 
II. Oral 

Bu rapor Sözcüsü 
8. Vardarh 

Kâtip 
M. Uyar S. 

Artvin 
Eminağaoğlu 

Çanakkale 
B. Arat 

Elâzığ 
N. Güray 

\ leel 
M. Arıkan 

Kars 
L. Aküzüm 

Kayseri 
A. Araş 

Kayseri 
M. Göker 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

765 sayüı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Ka
nunla muaddel 455 nci maddesiyle 227_5 ve 3038 
sayüı kanunlarla muaddel 459 neu maddelerine 

birer fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 455 nci 
maddeisne aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Yukardaki fıkralarda beyan olunan ceza
lar, kusurun derecesine göre sekizde birine ka
dar indirilebilir. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 459 
neu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Yukardaki fıkralarda beyan olunan ceza
lar, kusurun derecesine göre sekizde birine ka
dar indirilebilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarühinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Ka
nunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 
sayılı kanunlarla muaddel 459 neu maddelerine 

birer fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunun 1 
nci maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunun 2 nci 
maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet 
ncü maddesi benimsenmiştir. 

Senatosunun 3 

MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosunun 4 ncü 
maddesi benimsenmiştir. 

M. Meclisi S. Sayısı : 499 a 1 nci dk ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 744 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M, Meclisi 1/705; C. Senatosu 1/428) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 475) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4063 

14 . 7 . 1964 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 9 . 7 . 1964 gün ve 1/705 - 8 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Karma 

Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 7 . 1964 
tarihli 86 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Enver Aka Y. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

/. H. Tiğrel 

Not 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

(120) 
118 

1 
1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/705 
Karar No. Ka. No. : 415 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

14 . 7 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 14 . 7 . 1964 tarihli 86 ncı Birleşiminde aynen kabul edilen «1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

Ali Şakir Ağanoğlu Y. 
N. Mirkelâmoğlu 




