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22. Birleşim 
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İçindekiler 

t. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
S. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının genel kuru

la sunuşları 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

raıhimoğlu'nun, bir önceki birleşimde özel 
öğretim kurumları kanun tasarısının 34 ncü 
maddesinin görüşülmesi sırasında yeterlik 
önergesinin kabulünden sonra birleşimin 
kapatılmasında usulsüzlük gördüğüne dair 
demeci. 

2. — İstanbul Milletvekili Selim Sar-
per'in, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
nun XIX ncu dönem toplantılarına Hükü
meti temsil emek üzere katılmasını karara 
bağlanması hakkındaki Başkanlık tezkere
si (3/1063) 

3. —- Millî Eğitim Bakanı İbrahim ök-
tem'in, «Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir 
kısım öğretim yardımcılarınla ödenek veril
mesi hakkındaki kanun tasarısının havale 
edildiği Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rından seçilecek üçer üyeden kurulu Geçici 
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Komisyonda görüşülmesi» hakkındaki öner
gesi. 85 

5 — Görüşülen işler 85 
1. — Devlet personeli meslek teşekkülle

ri kanunu tasarısı (1/546) (S. Sayı
sı : 543) 85,125:128 

2. — 1964 Kalkınma istikrazı kanunu 
tasarısı (1/673) (S. Sayısı : 760) 85,145:148 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/727) (S. Sayı
sı :763) 85,129:132 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/726) (S. Sayı
sı : 764) 85,133:136 

5. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile 
bunlardan doğan çocukların cezasız tescili 
(hakkında kanun teklifi (2/219, 2/237, 
2/238,2/263) (S. Sayısı : 259) 85,137:140 

6. — Millî Prodüktivite Merkezi kuru
luş kanunu tasarısı (1/321) (S. Sayı
sı : 532) 85,141:144 
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7. — Gelecek yıllara geçici yüklenmele

re dair kanun tasarısı (1/561) (S. Sayı
sı : 746) 85,121:124 

8. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşla
rına iştirak eden Feracullaihoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden | 
maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/285) 
(S. Sayısı : 248 e 1 nci ek) 85.149 :152 i 

9. — özel öğretim kurumları kanunu j 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa I 
üyösi Ferit AlpiskenJder'in, hususi eğitim j 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve I 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru- ı 
lan dernekler tarafından açılan özel okul j 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âm- ı 
me menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der-... 
dekler tarafından açılan özel okul öğretmen- j 
lerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 1 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonla- j 
rmdan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/539, 2/581, 2/617,2/618) | 
(S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 85:88,90:96,153:156 j 

10. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal i 
Sarıilbrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(1/560, 2/378, 2/591) (S. Sayısı : 527) 88 

11. — Bina kiraları hakkındaki kanun 
tasiarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 
3 ncü maddelerin yeniden tedvini ile 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve geçici komisyon raporu 
(1/513, 2/526) (M. Meclisi ' s . Sayısı : 
45-8 ve 458 e 2 nci ek) 89 

12. — Nüfus Plânlaması hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları | 
(1/480) (S. Sayısı : 388) 89 

13. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış-, 
tay ve Plân komisyonlarından, seçilen 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu,. . 
(2/532) (S. Sayısı : 706) '' 89 | 
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14. — Serbest malî müşavirlik kanun 

tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya 
Üyesi Maclit Zeren ve Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, Malî müşavlirlik ve yeminli 
müşavirlik kanunu teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/476, 2/529) (S. Sa
yısı : 368) 89 

15. — Çanakkale Milletvekili Şefik 
Inan'm, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim 
Şirketi kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/576) (S. Sayısı : 507) 89 

16. — Artvin Milletvekili Saffet Emi-
nağaoğlu ve on iki arkadaşının, 53 sayılı 
Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki 
ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve içişleri ve Plân komisyon
ları raporları (2/586) (S. Sayısı : 714) 89 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yııldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ri
fat Öztürkçine ile Bursa Milletvekili 
Cevdet Perin, Cumhuriyet Senatosu is
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, istanbul . 
Milletvekili Reşit Ülker ile, Cumhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Bere, Turan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/355, 2/450, 2/438, 
2/542 ve 2/420) (S. Sayısı : 756) ?<) 

18. — Uzman Jandarma kanun tasarısı 
ve Geçici' Komisyon raporu (1/479) (S. 
Sayısı : 296) Si) 

19. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları 
kanun teklifi ye Geçici Komisyon raporu 
(2/437) (S. Sayısı : 805) S!) 

20. — Aydın Milıletvckili ismet Sezgin 
ve 33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin (c) bendinin değişti
rilmesine dair kanun teklifli ve Geçici 
'Komisyon raporu (2/522) (S. Sayısı : 858) 89:90 

21. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'niin. ve Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve Çorum Mil
ıletvckili Hilmi incesulu'nun Su Ürünleri 
kanunu teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
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Zonguldak Üyesi Tevfik inci ve 28 ar
kadaşının, balıkçılığın teşvik ve himayesine 
mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sa
yısı : 370) 90 

22. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı : .456) 90 

23. — Genel nüfus yazımı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 513) 90 

24. — Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunu tasarısı ve Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in, Türkiye Elektrik 
Kurumu kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/461, 2/425) (S. Sayısı : 516) 90 

25. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) 90 

26. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 
71 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri 
komisyonları raporları ile izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'ın, 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 134 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) 
(S. Sayısı : 734) 90 

6. — Sorular ve cevaplar 96 
A) Sözlü sorular ve cevaplan 96 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 

Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline 
bağlanması sebebine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/780) ^ 96 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Ku-
bat'm, NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çık
maması sebebine ve ne zaman çıkacağının 
umulduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/800) 96 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Gi-
ritlioğlu'nun, bir karış toprağı olmıyan Me
riç ilçesi Saatağacı köyü halkının durumu 
hakkında ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Köy işleri Bakanı Lebit 
Yurtoğlu'nun sözlü cevabı (6/813) 96:100 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Gi-
ritlioğlu'nun, Taşköprü'deki kendir fab
rikasının yerli kendirlerimizi işlemesi için 

Sayfa 
ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/815) 100 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, işçi Sigortaları Kurumunun, 
işçilerin tedavilerini bir elden, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kanaliyle yaptır
masının daha istifadeli olup olmıyacağıııa 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/816) 100:101 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun artan şeker fiyatları karşısın
da pancar fiyatlarının da yükseltilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/817) 101 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz kö
yündeki tapulu arazileri .cebren işgal 
edilen ,ve mahsulleri ile tarım ağaçları 
yağma 'olunan şahısların durumlarının ne 
olacağına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/818) 101 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, bir Alman gencinin, yapılan ih
bar üzerine, İstanbul Emniyet 'makamları 
tarafından nezarete alınıp işkence yapıl
dığı hakkındaki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair içişleri ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/819) 101 

9. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a 
naklinde her hangi bir sdbep bulunup bu
lunmadığına dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/820) 101 

10. — Diyarbakır Milletvekili Recai 
Iskenderoğlu'nun, Toprak Reformunu, 
kalkınma yönünden, ön şart olarak ka
bul eden 1963 yılı programı ile 1964 prog
ramı arasındaki çelişik durumun düzel
tilmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 101 

İL — Trabzon Milletvekili Zeki Yağ-
murdereli'nin, Kızılay Kurumu depola 
rmda saklanan sıhhi malzeme, ilâç ve 
edevatın kaç yılda bir muayene edildiği
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/822) 101 

12. — Yozgat Milletvekili Turgut Ni-
zanıoğlu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan 
bira fabrikasının kapasitesinin 10 milyon 
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litreden 5 milyon litreye indirilmesi se
bebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/823) 101 

13. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, Rum Ortadoks Patriği Athena-
goras',:n dış memleketlere seyahate çıiktı-
ğmdan ve Papa ile temaslarda ve müza
kerelerde bulunduğundan haberdar olu
nup olunmadığına dair İçişleri, Dışişleri 
ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 101 

14. — İzmir Milletvekili Şinasi Osıma'-
nın, yabancı bir memlekette, mühim bir 
kaçakçılığa ismi "karışan bir ticaret mü
şavirimiz hakkındaki, itham edici, haber
lerin hangi taıihte Bakanlığa geldiğine 
ve ne işlem yapıldığ-.na dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/826) 101:102 

15. — Yozgat Milletvekili ismet Kapı-
sız'ın, öğretmen Dernekleri Federasyonu
nun öncülüğünden, bâzı aydın çevrelere, 
gerici akımların önlenmesi hususunda alın
mış olan kararın sebeplerine dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/827) 102 

16. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz 
ilçesinde, bu yıl Zirai Donatım Kurumu
nun bir şubesinin açılması hususunda ne 
•düşünüldüğüne dair Tarım Bakanının so
rusu. vo Turan Şahin'in, sözlü cevabı 
(6/828) 102 

17. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Türk köylüsünün büyük 
derdi olan orak ipi ihtiyacının temini için 
ne gibi tedbirler alındığına dair sorusu ve 
Tarım Bakanı Turan Şahin'in, sözlü ceva
bı (6/829) 102:103 

18. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, Batı - Trakya'da Lozan Andlaşması-
nm imzası sırasında, Türk ve Yunan nü
fuslarının miktarı ile bugünkü miktarları
na vo iktisadi durumlarına dair Başba
kandan söz! ü sorusu (6/831) 103:104 

10. — Çorum Milletvekili Muzaffer 
Dündar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişa
re Kuruluna atanan Vildan Aşir Savaşır 
hakkındaki iddiaların doğru olup olmadı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü soru
su. (6/833) 104 

^H i ' ' Sayfa 
20. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 

Arıkan'm, Midyat'ın, Kerburan (Dargeçit) 
nahiyesinin ilçe haline getirilmesi için ça
lışma yapılıp yapılmadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/834) 104 

21. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'm, Midyat Askerlik Şubesinin eski 
binasından ne zaman, ne sebeple tahliye 
edildiğine ve ikamet ettiği binanın kime 
aidolduğıma dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/835) 104 

22. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, 
yüksek dereceli üç memurun vazifelerinin 
değiştirilmesi sebebine dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/836) 104 

23. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum ilindo Askerî Dikimevi 
açılması hususunda no düşünüldüğüne da
ir Millî Savunma Bakanından sözlü soru
su (6/837) 104 

24. — Bitlis Milletvekili Müştak Oku-
mun'un, 1963 yılında yapılması kabul edilen 
Bitlis Knpalı S-nır S^onun^n ^ o ^ ^ m d a n 
çıkarılması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/839) 104 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası 
kurulması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanların
dan sorusu ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in 
sözlü cevabı (6/840) 104:105 

26. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in incir tarımının bekası ve müstah
silinin himayesi konularında ne düşünül
düğüne dair Ticaret ve Tarım Bakanların
dan sorusu ve Tarım Bakanı Turan Şahin'
in sözlü cevabı (6/841) 106:110 

27.— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazi
leri de ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu 
karşılığı kredi alamamalarının önlenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İmar 
vo İskân Bakanından sözlü sorusu (6/842) 110 

28. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi 
içerisinde, kurulması düşünülen bir sanayi 
tesisi bulunup bulunmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/843) J10 
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29—Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kanin, Burdur'da hayvan besiciliği ile 
uğraşan ve 15 milyon sermayeye sahip bu
lunan kimselerin kredi ihtiyaçlarının nere
den sağlanacağına dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/844) 110 

33. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kanin, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı 
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı 
Datalanı köyünde, tarım arazisi ağaçlan
dırılan köylülere, başka yerden toprak 
verilmesi ve el sanatı öğretilmesi konula
rında, bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
dair Tarım, İmar ve İskân ve Sanayi Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/845) 110 

31. —Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
üniversitelerimizin arkeoloji kısmından, 
şimdiye kadar kaç talebe mezun olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/846) 110 

32. —Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkanin, İdil'in Hanik köyünde, bir ağa
nın köyden çıkardığı vatandaşların ev
lerinin yağma edilmiş olup olmadığına dair, 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/847) 110 

33. —Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkanin, Mardin'in av sahası avcılar 
kulübü bulunmıyan bölgelerinde av si
lâhlarının ve barutun serbestçe satılıp satıl
madığına dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/848) 110 

34. —Bitlin Milletvekili Müştak Oku
muzun, Diyarbakır- Bitlis şosesinin Du-
han - Bitlis arasının yapımına ne zaman 
başlanacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sorusu ve Arif Hikmet Onat in sözlü cevabı 
(6/849) 110:111 

35. — Konya Milletvekili Rüştü özalin, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, 
Konya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, 
bir kararı bulunup bulunmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/850) 112 

36.—Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
İller B:ankasmca 1963 icra plânına konul
muş olan işlerden ne kadarının tamamlan
dığına dair tmar ve İskân Bakanından sözlü 
•sorusu (6/851) 112 
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37. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-

yol'un, hakkında adlî takibat yapılmakta 
olduğu için teşekkül emrine alınmış bulunan 
Devlet Demiryolları eski Maliye ve Muha
sebe Dairesi Reisinin bir göreve atanması 
sebebine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/852) 112 

38. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'-
m, il ve ilçe müftüleri ile vali ve kayma
kamların sık temasta bulunmaları hakkın
daki gizli tamime dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/853) 112 

39. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'-
ın, cami gibi herkese açık bir mahalde ya
pılan konuşmaların, önceden, ağır bir san
süre tabi tutulması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/854) 112 

49. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'-
ın, il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami 
bulunup bulunmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/855) 112 

41. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'-
m, Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek 
bulunduğuna ve kurucularının ve halen 
başkanlarının kimler olduğuna dair Ada
let ve Maliye Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/856) 112 

42. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'-
m, bugüne kadar, yabancı devletlerin 
aleti olmak suçu ile tevkif edilmiş ve hü
küm giymiş kaç din adamı bulunduğuna 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/857) 112 

43. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'-
m, İmam - Hatip okullarında ıslahat yapıl
ması lüzumunu duyuran sebeplerin ne
ler olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/858) 112 

44. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması ica-
beden 3 - 4 kilometrelik yolun ele alınma
ması sebebine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/859) 112 

45. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin 
etmek için açılan 14 aded yeraltı su kuyu
sunun ıslahı hususunda ne düışünüldüğü-
ne dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/860) 112:113 
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46. — Niğcie Milletvekilli Haydar Öz

alp'in, Niğdenin Bahçeli ilçesinde bulunan, 
Romalılardan kalma, yüzme havuzu ve 
köşk mesiresi turistik telsisinin, bir senedir, 
kapalı tutulma*!! sebebine dair içişleri ve 
Turizim ve T anırtıma Balkanlarından sözlü 
sorusu (6/861) 1.13 

47. — Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp'im, Niğde ilini, en kısa mesafe ile Ada
na asfaltına bağlıyacak yolun inşasına 
önem verilmemesi sebebine dair Bayındır
lık ve Turizim ve Tanıtma Bakanlarımdan 
sözlü sorusu (6/862) 113 

48. — Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp'in, Niğde'nin Ortafcöy ilçesi Hıdırlı 
ve Karaman köyleri muhtanlarım, seçim
lerinim kasinleşm esine rağmen, görevleri
ne başlatan ryan vali hakkında ne düşünül
düğüne dair içişleri Balkanından sözlü söz
lü sorusu (6/863) 113 

49. _ Bolu Milletvekili Turgut Çul
ha'mm, İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel 
im iidürlükleriyle yönetim kurullarına yapı
lan tâyinlere dair Başbakandan ısözlü 
sorusu (6/864) 113 

50. — İstanbul Milletvekili Sahabettin 
Orhon'un, valiler ve emniyet teşkilatı men
supları arasında geniş ölçüde nakil ve tâ
yin yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru 
oilııp olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 113 

51. — Edirne Mili et vekili Fahir Girîtli-
oğlu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği 
tütünlerin üstün kaliteli ' olup olmadığına 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/866) 113 

ırz. Edirne Milletvekili Falhir Girit-
lioğlu'num, Hakkâri ili ve ilçelerimde, yıllar
dan beri, tarı'm teşkilâtımın gereken şekilde 
ikmal edilmemesi sebebine dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/867) 113 

53. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer' 
in, 'memleketimizde mevcut Ruım Cemaatime 
ait kaç adet vakıf bulunduğuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/868) 113 

54. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun Yüksekova ilçesi Birdik köyün
deki Birdik suyu üzerimde yapımına baş-

Öayfa 
lanan sulama tesislerine dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Köy İşleri Bakamlarımdan 
sözlü sorusu (6/869) 113 

55. — Edirne Millletvekili Falhir Girit-
lioğlu'nun, Erzurum Tortum ilçesinin Aızört 
kucağının Uzundere mahellesinden geçen 
sel yatağımın temizlenmesi huşunda bir ka
rar alınıp alınmadığına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü soru
su (6/870) 113:114. 

56. — İzmir Miletvekili Osman Sabri 
Adal'm, İzmir'den Çeşme ilçesine giden 
turistik asfalt yolun yarım kalan kısmının 
en kısa zamanda yapılması için ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/871) 114 

57. — İzmir Miletvekili Osman Sabri 
Adal'm, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plaj
larında Turizmi BankasL tarafından yapı
mına başlanan otelin en kısa zamanda 
bitirilmesi ve işler duruma getirilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair Turizm ve Ta
nıtına Bakanından sözlü sorusu (6/872) 114 

58. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, Çeşme Limanında yıllarca önce 
inşasına başlanan ve yarım kalmış olan is
kelenin en kısa zamanda bitirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/873) 114 

59. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Ora-
nıar bucağının beş köyü halkının il ve il
çeleriyle irtibatlarının sağlanması için ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri ve Bayındır
lık Bakanlarından sözlü sorusu (6/874) 114 

60. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nın, tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıs'tan 
sonra, Cumhuriyet Halk Partisine nakdî 
yardımda bulundukları hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/875) 114 

61. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'm, Midyat Kaymakamının, kanu
ni formalitelere riayet etmeksizin, Hükü
met Konağını tamir ettirdiğinin doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/876) 114 
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62. — Mardin Milletvekili Mehmet, Ali 

Arıkan'm, Midyat Kaymakamının araba-
siyle Ankara'ya gelip gittiğinin doğru 
olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/877) 114 

63. — Mardin Miletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'rn, Midyat Kaymakamının, vatan
daşlara ait bir arsayı, istimlâk etmeden 
ve bedelini ödemeden, cadde acımak sure
tiyle, tahrip ve işgal ctttiğinin doğru olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/878) 114 

64. — Çanakkale Miletvekili Ahmet 
Nihat Akay'm, İbnülemin Mahmut Kemal 
İnal'm vakfı olan konağın kimler tarafın
dan yıktırıldığma dair Devlet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/879) 114 

65. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
nın, Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş kaç cemiyet bulunduğuna ve 
bunlardan kaçının siyasetle iştigal ettiği
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/881) 114 

66. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini bir
birine bağlıyan Kaleboğazı köprüsünün 
ne zaman tamir edileceğine dair, Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/882) 115 

67. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nm, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki 
derenin, yarım kalan kısmının, ne zaman 
ikmal edileceğine dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/883) 115 

68. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğin
ce, 1964 yılında, Doğu - Anadolu'da ya
pılması kararlaştırılan iki çimento fabri
kasının etüt ve projelerinin yapılıp yapıl
madığına dair, Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/884) 115 

69. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, petrol kaynaklarının, süratli ola
rak, işletilmesi konusunda ne gibi bir yol 
takibedeceğine dair, Enerji ve Talbiî kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/885) 115 

70. — Erzurum Miletvekili Nihat Di-
lcr'in toprak tevzi komisyonları ile kadas-

Sayia 
tro heyetlerinin tezat halindeki çalışma
larından haksızlığa üğrıyanların durum
larının ıslah edilip edilmiyeceğine dair 
İmar ve İskân ve Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/886) 115 

71. — Tunceli Milletvekili Vahap Kış-
oğlu'nun, öğretmenlerin kanuni hakkı 
olan ücret ve tazminatların verilmemesi 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/887) . 1İ5 

72. — Kocaeli Milletvekili Süreyya 
Sofuoğlu'nun, 57 valinin yerlerinin de
ğiştirilmesini merkeze alınmasını ve emek
liye sevk edilmesini âmil olan sebeplerin 
neler olduğuna dair Başbakan ve İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/888) 115 

73. — Tokat Milletvekili Zeyyat Ko-
camemi'nin, yurda Gümrük vergileri 
ödenmeden, sokulan otomobillerden, yal
nız Gümrük Vergisi alınması yolunda bir 
mevzuat değişikliği yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna Güm
rük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in 
sözlü cevabı (6/889) 115:117 

74. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
lerin, Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve 
köylerini sel âfetinden ve su baskınından 
korumak için ne tedbirler alındığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/890) 117 

75. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nm, Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdise
si üzerine verilen ve basma intikal eden be
yanatın mahiyetine dair, Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/891) 117 

76. — Edirne Milletvekili Fahir Girit
li ioğlu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, meri-
noseuluğu teşvik ve geliştirmek için ne ya
pıldığına dair, Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/892) 117 

77. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nuıı, Hakkâri ilinde tarım ve veteri
ner teşkilâtlarının noksan oluşunun mah
zurları üzerinde durulup durulmadığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/893) 117 

78\ '— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Midyat'ın Mizizah köyünde otu-
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ran bir aşiret ağasının, köye nişan töreni 
için gelenlerin köye girmesine silâhla mani 
olduğunun doğru olup olmadığına dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/894) 117 

79. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ar-
dıçoğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro -
Metalürji ve Elektro . Kimya sanayii tesis
leri kurulması konularında yeni etüt ve 
hazırlıklar olup olmadığına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Sanayi Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/895) 117 , 

80. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
ıbey'in, izmir ile Antalya arasındaki turis
tik yolun, Korkuteli - Tefenni arasının, ace
le inşası hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Başbakandan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/896) 117 

81. — Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündoğdu'nun, Türkiye Radyolarının kül
tür, sanat ve müzik yayınlarının, halkın ih
tiyaç ve temayüllerine göre, yeniden tan
zimi yolunda ne gibi tedbirler alınması dü
şünüldüğüne dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/897) 117:118 

82. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, Hudut illerimizde yürürlüğe ko
nulan 9 numaralı Sirkülerin, bâzı hüküm
lerinin, Anayasaya aykırılığın tetkik edilip 
edilmediğine dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/898) 118 

83. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, Mardin ili çevresinde, 1963 yılın
da, emanet suretiyle kaç ilkokul binası ya
pıldığına ve bunların hizmete girip girme
diğine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusıv( 6/899) 118 

84. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, Mardin iline, âfet fonundan, ya
pılan yardım miktarına ve yardımın kim
lere ve ne suretle tevzi edildiğine dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/900) . 118 : 

8.5. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, Mardin'in Derik ilçesi Bucağın
da yapılması kararlaştırılan Sağlık Ocağı
nın Kasırkaneo köyüne yaptırılması sebebi
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/901) 118 

86. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ziraat Odaları Birliği idare Kurulu 

Sayfa 
Başkanlığına seçilen ve 6 aydır çalışan iz
mir Milletvekili Arif Ertunga'rim, millete 
vekilliği sıfatının devam edip etmediğine 
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü soru
su (6/902) 118 

87. — Gümüşhane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'nın, Mecliste halen Matbaa Mü
dürü bulunup bulunmadığına dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/903) 118 

88. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Batman petrol havzasında çalı
şan işçilerin grev yapması sebebine dair Ça
lışma ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/904) 118 

89. — Nevşehir Milletvekili Ramazan 
Demirsoy'un yurtta tehlike halini almış bir 
gericilik akımı varlığının kabul edilip edil
mediğine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/905) 118 

90. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/906) 118 

91. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nm, Almus Ortaokulunun, 1964 yılı için
de, hizmete açılıp açılmıyacağma dair mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/907) 118 

92. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay'ın, Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'-
ın, şahsiyle ilgili beyanatının Türkiye Rad
yolarından yayınlanması sebebine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/908) 118-119 

93. — Diyabakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğan'm, bakımı Karayollarına aidolan 
bir kısım yolların, bu yıl il bayındırlık mü
dürlüklerine devrolunduğunun doğru olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/909) 119 

94. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğan'm, Lice - Kulp - Muş karayolu
nun yapımına ne maksatla ve hangi tarih
te başlandığına dair Bayındırlık Bataua-
4an sözlü sorusu (6/910) 119 

95. — Diyabakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğan'm, Güney- Doğu Anadolu'da 
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bir selüloz fabrikası kurulacağının doğru 
olup olmadığına dpir Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/911) 119 

96. — Diyabakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğan'm, Lice ilçesinde yapılan evle
rin, maksada uygun olarak, ikamete tahsis 
olunup olunmadığına dair imar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/912) 119 

97. —- Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Va
kıf Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyat
la zeytinyağı alındığının doğru olup olma
dığına dair Millî Savunma ve Devlet Bakan
larından sözlü sorusu (6/913) 119 

98. — Bitlis Milletvekili Müştak Oku-
muş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulma
sının münasibolacağı raporla tevsik edilen 
Çimento Fabrikasının Van'a nakledilmesi 
sebobine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/914) 119 

99. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay'ın, Doğu Menzil Kumandanı General 

Sayfa 
Faruk Güventürk hakkında, 4 Mart 1964 ta
rihli Milliyet gazetesmdo ya vınlanan yazı
sından dolayı, bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/915) 119 

100. — Sivas Milletvekili Güner Sa-
rısözen'in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin 
başka bir yere nakledilmesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/916) 119 

101. — Rize Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Rize'nin Ikizdere, Çamlıhemşin 
ve Kaptanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 
1964 ve müteaakıp yıllarda, neler yapılma
sının düşünüldüğünü dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/917) 119 

102. — Rize Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşki
lât arafından yürütülmesi hususundaki ça
lışmaların bugüne kadar bitirilememesi se
bebine dair Tarım ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/918) 119:120 

-*•»-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı, 
insan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilâm 
mn 1<6 ncı yıldönümü vesilesiyle, dünya üze
rinde hâlâ devam eden din, dil ve ırk ayrıcalık
larına ve demokrasi dışı tutumlara dair üzün
tülerini belirten bir konuşma yaptı. 

Diyaba'kır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Cumhurbaşkanlığınca, Meclis içi ve Meclis dışı 
huzur sağlamak amaciyle parti liderleri sevi
yesinde tertiplenen toplantıya bâzı parti lider
lerinin çağrılmamasını haksız bulduğunu açık-
hyan bir demeç verdi. 

Konya Milletvekili Rüştü özal, yüksek öğ
renim gençliği üniversiteler komitesi yönetici
leri tarafradan Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlarına verilen muhtıralarla 5 
•gün içerisinde gerçekleştirilmesi istenen re
form konusunda ne düşünüldüğüne dair, Baş
kanlıktan açıklama istiyen, bir konuşma yaptı. 

Adana, Konya, Diyarbakır ve Edirne'de 
üniversiteler açılması hakkında verilen kanun 
tekliflerinin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin-
co gündeme alınmasına dair Konya Milletveki
li ihsan Kabadayı ve 21 arkadaşının verdikle
ri önerge, üzerinde yapılan görüşmelerden son
ra, oy?, sunularak kabul olundu. 

D3vlet Personeli Meslek Teşekkülleri, 
1964 kalkınma istikrazı, 
Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması, 

Millî Prodüktivite merkez kuruluşu ve 
Gelecek yıllara geçici yüklenmeler hakkın

daki kanun tasarıları ile, 
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Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tesciline dair kanun 
teklifleri yeniden açık oya sunuldu ise de yine 
yeter sayı bulunmadığı görüldüğünden, gele
cek birleşimde tekrar oylama yapılacağı bildi
rildi. 

Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu'nım, 
açık oylamaların birleşim açılır açılmaz yapıl
mayıp çoğunluk kaybolduktan sonra yapılma
sının sefoebolduğu vakit israfına değinen ko
nuşmasına, Başkanlığın kendisini içtüzükle ka
yıtlı gördüğü yolundaki cevabına bilgi edi
nildi. 

istiklâl Savaşma katılan M. Rıfat özaydm'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ile ilgili ve Cumhuriyet Se
natosunca reddedildiği bildirilen metnin, Cum
huriyet Senatosunda yapılan oylamada yeter 
çoğunluk olmadığı gerekçesiyle, Senatoya geri-
verilmesi kabul edildi. 

2. — GELEN 

Tasarılar 
1. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Tek

nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir ki'sıım 
öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/761) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka'nuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/762) 
(Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

TekUf 
3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 

Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının ön
lenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah is
tasyonu kurulması hususları'nda ne düşünüldüğü
ne dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/1001) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın G-erenli köyü Başöğretme-

Istiklâl Savaşma katılan Feracuİl ahoğİu 
Ahmet Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi gö
rüşülerek tümü açık oya sunuldu ise de tasnif 
sonunda yeter çoğunluk sağlanamadığından oy
lamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Özel öğretim kurumları kanun tasarısının 
komisyona gönderilmiş olan maddelerinin yeni 
şekilleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

* 
-11 Aralık 1964 Cuma günü saat 15 te top

lanılmak üzere (saat 18,45 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozıgat 
Nurettin Ok Veli Uyar 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

KÂĞITLAR 

ve 4 arkadaşının 6831 sayılı Orman Kanununun 
muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/763) (Tarım ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkereler 
4. —• Bingöl. Milletvekili Sıddık Aydar'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1060) (Anayasa 
ve Adeyet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

5. —• Kayseri Milletvekili Abdülhalim Aras'-
m, yasama dokunulmazlığıinm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1061) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

ninin Mihalıççık'm Sulyeler köyü öğretmenli
ğine ha'ngi sebeplerle nakledildiğine dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/1002) 

3. —• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çiftelere 
'Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/1003) 

SORULAR 
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4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğ
retmen bulunmaması sebebine dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/1004) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lufaun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde mu
vakkat hububat alım merkezi açılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/1005) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları sis
teminde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1006) 

'BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 'Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere basisınlar. Yok
lama muamelesi başlamıştır. 

KEMAL SAKlBBRAHlMO&LU (Adana) — 
Zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN —• Lütfen arkadaşlarımız acele 

İ1.12İ96İ Ö:İ 
nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde bir pancar 
tesellüm merkezi açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/1008) 

9. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapı
mı yarım kalmış bulunan su kanallarımın ik
mali hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/1009) 

10. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1010) 

etsinler biraz. 
Yoklama muamelesi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 
IBAŞKAN — Müzakereler için gerekli ço

ğunluğumuz mevclttur. Müzakereye başlıyo
ruz. 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/1007) 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-

Yazılı soru 
1. — Van Milletvekili ihsan Bedirhanoğlu'-

nun, yeni satmalınmış bulunan lokomotifle
rin ısıtma tertibatının olmadığı yolunda çı
kan haberlerin doğru olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/599) 

BÎRİNÖİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN ; BaşkanveMli — Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Veli Uyar (Yozgat) 

(ÖA'ŞKAN — Millet Meclisimin 22 nci Bir- 1 esimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

./. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu' nun bir inceki birleşimde özel öğretim ku
rumları kanun tasarısının 34 ncü maddesinin gö
rüşülmesi sırasında yeterlik önergesinin kabu
lünden sonra birleşimin kapatılmasında usulsüz
lük görüldüğüne dair demeci. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında buyuru
nuz Sayın Kemal Sarıbralıimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHiMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, dünkü birleşimde özel 
öğretim kurumları kanun tasarısının komis
yon tarafııulan tekrar tezekkür edilen, mü
zakere edilen maddeleri görüşülmüştür. Bu 
arada tarafımdan verilen bir önerge ve bâzı 
arkadaşların değiştirge önergesi 34 ncü madde 
ile .birlikte müzakere edilmiştir. Bu öner
gemizde, Darüşşafaka ve Türk Eğitim Derneği 
kolejleri öğretin enlerinin emeklilik hakkı
nın. tanınması isteniyordu. Uzun müzakere
ler olmuğtur. Hükümet, komisyon ve milletve
kili arkadaşlarımız fikirlerini beyan etmişlerdir. 
Sonra yeterlik önergesi verilmiş, kabul edil-
mişv bir daha tekrar ba.his konusu edilmesi 
mümkün olmamış olmıyacak bir durum ihdas 
edilmiş, Yüce Meclisin tekrar oya vaz'mda 
aydınlatılması imkânları ortadan kalktıktan 
sonra, Savn Başkan diğer kanunlar münase
betiyle vâki oylamaları ilân etmek suretiyle 
ekseriyetin bulunmadığını bildirerek, oya ko
nulmasını imkânsız hale getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Başkan ye
terlik önergesi verilmeden bunu ilân edebi
lirdi. Saym Başkan, mesele enine boyuna tar
tışıldığı ve buradaki arkadaşlar kemaliyle me
seleye nüfuz e4.tiği için, oylayıp ondan sonra 
diğer hıısusatın, oylanmasını ilân edebilirdi. 

Muîhterem arkadaşlarım, riyasetler tarafsız 
olmak zorunda ve durumundadırlar. Velevki 
M niyetle de olsa, tarafsızlığı ihlâl ediyor. 
Görüşüne katiyen bürünmemeli ve o intibaı 
vermemelidirler. Bu itibarla bendeniz, Saym 
Nurettin Ok'un dünkü davranışını doğru bul
madım, yerinde olmadığını da o kendisine 
oturduğum yerden hatırlattım. O itibarla Baş
kanlık Divanının velev iyi niyetle de olsa ta
rafsızlığa gölge düşürücü davranışlardan sa
kınmasını istirham eder ve Meelisin bir üyesi 
olmak itibariyle hatırlatırım. Hürmetlerimle. 

KBNEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, dünkü 
birleşimde arkadaşımızın bahis konusu etmiş 
olduğu kanun tasarının müzakeresini intaeet-
tikten sonra, konuşan başka hiçbir arkadaşı
mız bulunmamış ve onu takiben de yeterlik 
önergesi gelmiş, yeterlik önergesi Yüce Mecli
sin tasvibine mazhar olmuştur. Aslında daha 
önce Yüce Meclis tarafından kararlaştırılan 
saat gelmiş bulunmakta idi. Ve bu arada da 
dünkü birleşimde yapılan açık oylamaların ne
ticesini gösterir tasnif sonuçları Riyasete ve
rilmiş bulunmakta idi. Riyaset açık ve aşikâr 
bir surette yapılmış bulunan yedi açık oyla
manın da hiçbirinde çoğunluğun olmadığını 
tesbit etmiş bulunduğu bir zamanda; yeniden 
bir oylamaya giriştiği takdirde, asıl o zaman 
tarafsızlığını hakiki mânasiyle ve Saym Sarı-
ibrahimoğlu'nun arzularını terviç için kendi 
yönü ile ihlâl etmiş olacaktı. Bu sebeple Baş
kanınız Saym Sanibrahimoğlu'nun arzularına 
ve beyanlarına rağmen Mecliste bir çoğunluğun 
bulunmadığını tesbit etmiş bulunduğu veçhile, 
o birleşimde Mecliste hakiki bir iradenin te
celli edemiyeceği düşüncesiyle oylamayı bugü
ne bırakmıştır. Aslında Yüce Meclisin de al
dığı karar bu mahiyettedir. Bu sebeple bu
nun tarafsızlıkla birgûna ilgisi yoktur. Bütün 
meseleler Meclisin çoğunlukta bulunduğu bir 
celsede karara bağlandığı takdirde, hakiki ira
de tecelli edeceği için Riyaset, düşünceleri ve 
zihniyeti bu banta bulunması münasebetiyle 
oylamayı bugünkü birleşime terk etmiştir. 

Şimdi Yüce Meclisiniz hakemliği ile mese
leyi daha açık, daha vazıh bir surette halle
decektir. 

2. — İstanbul Milletvekili Selim Sarner'in, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun XIX ncu 
dönnm toplantılarına Hükümeti temsil etmek 
üzere katılmasının karara bağlanması hakkında
ki Başkanlık tezkeresi (3/1063) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Selim Sarp<Vin Birleş

miş Milletler Genel Kurulunun 1 . 12 . 1964 ta
rihinde başlıyan XIX ncu Dönem toplantıların-
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da Hükümetimizi temsil edecek heyete katıl
ması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca ge
rekli kararın alınmasına delâlet Duyurulmasını 
arz ederim. 

İsmet inönü 
Başbakan 

BAŞKAN — Yüce Meclisin tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

3. — Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem*in, 
«Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğre
tim yardımcılarına ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının havale edildiği Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu Geçici Komisyonda görüşülmesi» hak
kındaki önergesi. 

11.12.1964 0:1 
BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, oku

tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
«Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik 

Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğre
tim yardımcılarına ödenek verilmesi»' hakkın
daki kanun tasarısının, önemi ve ivediliği dola-
yısiyle havale edildiği Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyonda görüşülmesinin karara bağ
lanmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
ibrahim öktem 

Millî Eğitim Bakam 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Bahis konusu kanun tasarısı geçici bir ko
misyon kurulup, orada görüşülecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı (1/546) (S. Sayısı : 543) 

2. — 1964 Kalkınma istikrazı kanunu tasar 
rısı (1/673) (S. Sayısı: 760) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde denisiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/727) (S. Sayısı : 763) 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
Cetvellerde değişiklik yamlması hakkında ka
nun tasarısı (i/726) (S. Sayısı : 764) 

5. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
kanun teklifi (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) 
(S. Sayısı: 259) 

6. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı (1/321) (S. Sayısı : 532) 

7. — Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
dair kanun tasarısı (.1/561) (S. Sayısı : 746) 

8. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına 
iştirak eden Feraçıdlahoğlu Ahmet Fahri 

özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifi (2/285) (S. Sayısı : 248 
e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Dünkü ve önceki günkü yapı
lan birleşimlerde çoğunluk sağlanamayıp da 
yeniden yapılması gereken açık oylamaları ya
pacağız. Müsaade buyurursanız, sekiz madde
de mündemiç bulunan bu açık olamayı birlik
te ve oy kupaları gezdirilmek suretiyle yapa
lım. Mâkul mu efendim? (Mâkul sesleri). 
Kupaları gezdirelim efendim. 

9. — özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpisk ender 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 kamın teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan Özel okul öğretmenleri
nin sosual aüvenlikleri hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğilim ve Plân komisyonlarından seçi
len beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon ra-
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poru (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : | 
495 e İnci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, dünkü bir
leşimde müzakeresine devam etmekte olduğu
muz özel öğretim kurumları kanun tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

34 ncü madde ile ilgili olarak müzakereye 
devam etmekte idik. 34 ncü madde üzerinde 
hatipler söz almış, Hükümet konuşmuş ve ko
misyon beyanda bulunmuştu. Daha sonra ye
terlik önergesi kabul edildi. Şimdi arkadaşla
rımızın değişiklik önergelerini okutacağım. 

İki değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyon tasarısının 34 ncü maddesinin so

n u n a aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz : 

«Kamu yararına hizmet amacı ile kurulan 
dernekler tarafından kâr gayesi dışında açıl
mış ve Millî Eğitim Bakanlığının denttimine ta
bi okullarda aylık ücretle çalışan öğretmen ve. 
idarecilerin, bu vazifelerde geçirdikleri hizmet 
süresince 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarın
ca emeklilik hakkı tanınır.» " 

İstanbul Niğde 
Saadet Evren Mehmet Altınsoy 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü maddenin bütün özel okullarda ça

lışan öğretmenlere teşmilini arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
Hurrem Kubat 

BAŞKAN — Önergeleri okutmuş bulunmak
tayım. Aykırılıkları itibariyle tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Saadet Evren ve Niğ
de Milletvekili Mehmet Altmsoy'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? J 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Kanun tekniğinin imkân
sızlığı dolayısiyle ve evvelce arz ettiğimiz se
beplerle katılamıyoruz. 

• (1) S. Sayısı 495 e 1 nci ek olan basmayazı 
14 . 5 ,1964 tarihli 103 ncü birleşim tutanağı so
nuna eklidir. 

11.12.1964 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner

geyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

HURREM KUBAT (Manisa) — Sayın Baş-
kan, en aykırısı benim önergem idi. 

BAŞKAN — Oyhyacağız efendim. 
(Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Lütfen 34 ncü maddeyi komisyon, Yüksek 
Heyetin kabul ettiği şekilde redakte etsin, 
monte etsin, o şekilde getirsin. 

37 nci madde üzerindeki müzakereye devam 
ediyoruz. 37 nci madde.daha önce Yüce Mec
lisinizde görüşülmüş.?, değşiklik önergeleri dik
kat nazara alınması kaydiyle ka'bul edilmiş ve 
bu esas dairesinde komisyon raporunu hazırla
mıştır. Şimdi bu raporu okutacağım. 

(Madde 37 : 
•Millet Meclisinde müzakeresi sırasında ve

rilen takrirlerin dikkate alınması amaeiyle 
komisyon tarafından geri alman 37 nci madde 
Hükümet temsilcilerinin katılmasiyle yeni
den Karına Komisyonda görüşüldü. 

Maddede derpiş edilen «yönetici ve öğret
menlere ücretlerini zamanında 'ödemiyen ku
rumlar bu ücretleri, geçen (her gün için yüz
de 'beş zammı ile öderler.» Hükümdeki yüzde 
beş miktarı takrirlerde de belirtildiği gübi öğ
retim kurumları Ihesafoma fazla bir yük yük
lemektedir. Yapılan görüşmeler sonunda bu 
miktarın madde ile teklif arasında ortalama 
bir miktara getirilerek yüzde (3) olarak kabul 
edilmesine karar verilmişti. Bu hale göre 37 
nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 37. — Yazılı sözleşmede kararlaş-
tırılam ücret, 'bordro ile her ay sonunda ve-
riilir. Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini za
manında ödemiyen kurumlar bu ücretleri, ge
çen her gün için yüzde üç zammı ile öderler. 
Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yö
netmelikler© göre yükümlü bulundukları gö
revleri yapmaları şartiyle, ders yılı içindeki 

— 8 6 -



M. Meclîsi B : 22 
tatil günlerinde ,dmti!han ve tatil aylarında da 
ödenir.» 

"BAŞKAN — Söz istiyenler?.. Buyurun Sa
yın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, 37 nci madde üzerinde evvelce de 
konuşmuştuk. [Burada yönetici ve öğretmenlere 
ücretlerini zamanında ödemiyen kurumlar bu 
ücretleri, ıgeçen ber gün için yüzde beş zammı 
ile öderler diye bir hüküm konmuştur. O 
zaman da ifade etmiştik ki, 20 gün sonra 
yüzde beş bir misline çıkıyor. Yani ceza ola
rak verilen miktar 20 gün sonra bir misline 
çıkıyor demiştik. Komisyon da Meclisin işa
retine uyarak maddeyi geri almıştı. O zaman
da da ifade ettik; 'Türk Hukuk sistemi bir bü
tündür, Bir alanda yaptığımızı diğer alan
larda da yapmaya mebburuz. Çünkü Anaya
samızda eşitlik prensibi vardır. 

Şimdi ücretini alamıyan özel okul öğret
menine, yeni getirilen şekle göre, 'her geçen 
gün için yüzde üç fazla bir para verece
ği?!. Bunun da gtrefeçesi; özel okul öğretmenine 
parasının geç. verilmesini önlemektir. 

Arkadaşlar, Devlet sektöründe çalışan öğ
retmen için de,, Devlet ve özel sektörde çalı
şan işçi için de 'her çalışan için parasını za
manında alamamak hakikaten yıkıcı bir hare
kettir. Ama bunların içinden bir tanesini alıp, 
buna özel 'hüküm ısevk etmek doğru olmaz, 
âdil olmaz, eşidolmaz. Bu öyle bir sistem k i ; 
eğer bir okulun kasasında parası yoksa, 10 
gün sonra fazla ceza olarak % 3 değil, % 113 
de ilâve etseniz, her gün için 1% 13 ceza ve
recek des'eniz eğer parası yoksa veremez, 
Kamunda özel okulların kontrolü Devlete ve
rilmiş. Devletin kontrolünün bir özel okulun 
öğretmenlerine para ödemomesiyle de ilgili 
olduğunu kabul etmek icabeder. Eğer bir özel 
okul öğretmenlerine parayı zamanında ödemi-
yorsa, bu kanundaki yetkileri Millî Eğitim Ba
kanlığı kullanır ve 'gerekirse okulu . kapatır. 
Ama bunun yerine Ürer1 geçen gün için ;% 3 gibi 
bir nevi para cezası verilmesi hukukumuzun 
bütünlüğünü bozacak bir kaidedir. Bendeniz bu 
kanaatteyim, başka türlü düşünemiyorum. Türk 
Hukukunda işçilerin ücretlerinin ödenmemesi 
halinde dahi- bu hüküm konmamıştır. Yani, bir 
işçinin durumu öğretmenin durumundan ki, iş
çilerin durumu herhalde öğretmenlerin duru-
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mundan, maddi bakımdan söylemiyorum, mâne
vi bakımdan ve haklarını koruma ölçüleri için
de söylüyorum - farklı olduğu halde, İş Kanu
nunda işçinin ücretini ödemiyenler için gayet 
ufak bir para cezası konulmuştur. Bendeniz 
sistemi bozmamak bakımından söylüyorum, ge
rekiyorsa, muhterem komisyon İş Kanunundaki, 
105 nci madde mi, 103 ncü madde mi, o madde
yi de tetkik buyursunlar, gerekirse îş Kanunun-
dakine mütenazır bir para cezası konulabilir. 
Fakat, her geçen gün için % 3 niçin konulur, 
anlaşılamaz. Yani, vatandaşlar arasında da ala
cak verecek münasebeti vardır. Orada tatbik 
edilen kaideler Ticaret Kanununun kaideleriy-
le. Borçlar Kanunun umumi hükümleridir. Ti
cari işlerde % 10 yıllık faiz işler. Bunu günde 
% 3 den hesapladığımız zaman, yıllık % 10 un 
çok üstündedir. 

Bendeniz bir takrir sunuyorum. % 3 iba
resinin çıkarılmasını istiyorum. Fakat komis
yon illâ ısrar ediyorsa, öğretmenlerin hakkının 
korunması bakımından böyle bir müeyyide kon
masını istiyorsa o zaman bendeniz diyorum ki: 
İş Kanununda işçilerin ücretleri ödenmediği 
zaman tatbik edilen bir madde vardır, o madde
ye benzer bir şekilde, maddeyi geri alsınlar ve 
tedvin etsinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok/ 
37 nci madde üzerinde bir değişiklik önergesi 
vardır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özel Okullar Kanunun 37 nci maddesindeki 

«Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanın
da ödemiyen kurumlar bu ücretleri, geçen . her 
gün için yüzde beş zammı ile öderler» cümlesi
nin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim; aslında Saym 
Ülker arkadaşımızın arzusu yerini bulmuştur. 
Maddede % 5 olarak bir kayıt vardı. Biz, bu
nu geri alarak, uzun münakaşalar sonunda % 3 e 
indirdik. Bunun sebebi şu idi: Halen kendileri
ne emeklilik hakkı tanınması hususunda direk
tif verdiğiniz arkadaşlarımız dahi haftalarca; 
bazan günlerce maaş alamamaktan sızlanmak
tadır. özel okullarda bu haller bazan zuhur ede-
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bilir. Bunu teminata bağlamak için, paranın 
geciktirilmesi mümkün olmasa bile, bu şekilde 
bir kayıt işvereni, kurucuyu daha sıkı surette 
bağlar. Çok temenni ederiz ki, böyle bir gecik
me hiçbir zaman vâki olmasın ve yüzde 3 faiziy
le bu parayı ödemek durumuna hiçbir kurucu 
düşmesin. 

Şimdi komisyon bu miktarı yüzde 3 yaptı, 
Sayın-Ülker işçiler için iş Kanunundaki hük
mün tatbikini arzu buyurdular. Halbuki 5 da
kika önce Yüksek Heyetiniz Emekli Sandığın-
daki hükme arkadaşlarımızı uydurmak husu
sunda direktif vermiş bulundular. Yani işçi sta
tüsünden çıkarmak için bir gayret içindeyiz. 
O halde iş Kanununun tatbikine burada bu ar
kadaşlarımızı tabi tutma hususunda mazuruz, 
maddenin % de 3 olarak tashihinin muhafaza
sını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum, 
oyunuza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oyunuza sunacağım. 
(37 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi Komisyon tarafından 

düzeltilmiş ve şimdi okuttuğum şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde. 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, 51 nci madde üzerinde müzakereye 
başlıyoruz. Daha evvelce bu madde de Yüce 
Meclisçe görüşülmüş ve bir değişiklik önerge
si üzerine komisyona gönderilmişti. Komisyon 
tarafından düzenlenmiş bulunan yeni şeklini 
ve .esbabı mucibesini okutuyorum. 
- Madde 51. 

özel öğretim kurumlarının yönetici, öğret
men ve memurlarının Türk Ceza Kanununa 
uygulanması bakımından memur sayıldığına dair 
hüküm getiren bu maddenin Millet Meclisinde 
müzakeresi sırasında, bu maddenin, bu kurum
larda çalışan yönetici, öğretmen ve memurları
na karşı görevlerinden ötürü üslenmiş suçu da 
kapsamadığını, ifadenin vazıh olmadığını be
yan ile bu maddeye bir fıkra eklemek amaciy-
le teklifte bulunan Edirne Milletvekili Sayın 
Fahir Giritlioğlu tarafından pcrilen takrir 

üzerine komisyona geri alınan takrir Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonda incelen
di. 

öğretmenin işlemesi muhtemel suç için ol
duğa gibi görevlerinden dolayı öğretmene kar
şı işlenen suçun da hangi mevzuata göre işlem 
göreceğinin daha sarih ifade edilmesi uygun 
görüldü. 

Madde aşağıdaki değişiklikle kabul edildi: 

Madde 51. — özel öğretim Kurumlarının 
yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemele
ri halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine 
karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Ka
nununun uygulanması bakımından memur sa
yılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi, Komisyon tarafından düzen
lenmiş yeni şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi beklemekteyiz. Diğer bütün 
maddeler görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 
34 ncü maddenin komisyon tarafından düzen
lenmiş şekli çabuk gelir mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H Î 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, 34 ncü madde 
direktifleriniz istikâmetinde hazırlanmaktadır. 
Her hangi bir aksaklık olmaması için gayret edil
mektedir. iki dakikaya kadar huzurunuza ge
lecektir. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 34 ncü maddenin 
gelmesi gecikme ihtimali içindedir. Bu sebeple 
Yüksek Meclisi daha fazla bekletmem mümkün 
değil ve bizzat saygısızlık olur. Bu bakımdan di
ğer kanunların görüşülmesine geçiyoruz. 

10. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) 

BAŞKAN — Henüz komisyon tarafından ba
his konusu rapor gönderilmemiştir. Bu bakım
dan müzakeresini intacetmeraiz mümkün değil
dir. 
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11. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa I 

rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
co'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncû madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513), 2/526) (M. Meclisi I 
S Sa*;ııı : 4C8 ve 458 e 2 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Bin?, kiralan hakkındaki karnın tasarısını düzen-
liyen Komisyon yok mu? Sayın Mustafa Uyar? 
Yok. Komisyon bulunmadığından kanun tasarı
sının incelenmesi mümkün değildir. 

12. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı : 388) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada. Hükümet 
adına bu kanunu müdafaa edecek Bakan veya 
yerino tevcih edeceği zat? Yok. Hükümetten alâ
kalı üyo bulunmadığı için görüşülmesi mümkün 
olamamakadır. 

13. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa-
yıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve 
Plân komisyonlarından serilen 5 er üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sa
yısı : 706) 

BAŞKAN — Bu konu ile muvazzaf kılınmış 
Komisyon? Yok. Komisyon bulunmadığı için gö
rüşülmesi mümkün olmamaktadır. 

14. — Serbest malî m"«<ıvirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanv.nu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. 
Sayısı : 368) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon?... Yok. Ko
misyon mevcut bulunmadığından görüşülmesi 
mümkün olamamaktadır. 

15. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'ın, 
OtelciW;., Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka- | 
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı :507) 

BAŞKAN —. Komisyon? Yok. Komisyon bu- j 
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lunmadığı için bahis konusu teklifin görüşül
mesi mümkün olamamaktadır. 

16. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
lu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet istatis
tik Enstitüsünün görev, yetki vz kuruluşu hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/586) (S. Sayısı : 714) 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili komisyon? 
Yok. Komisyon bulunmadığı için bahis konusu 
kanun teklifinin görüşülmesi mümkün olamamak
tadır. 

17. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız 
ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili ' Lokman 
Bıtaran ve 3 arkadaşı, C. Senatosu istanbul 
üvesi Rıfat öztürkçine ile Bv.rsa Milletvekili 
Co.vdet Perin. C. Senato^ı istanbul Üyesi Rifat 
fhtürî'rine, istanbul Milletvekili R"-'t Ülker 
»V. C Senatosu İstanbul Üyesi B«rç Tnran'ın, 
Tür1 •i"ıe Cum^.urrıcti Emeldi Sandığı Kanunu
na nor.%c\ maddeler eklenmişine dair kanun tek-

Mnliue ve Plân komisyonları rakorları 
(21355. 2/450, 2/458, 2/542 ve 2/420) (S: Sa
yısı : 756) 

BA.P-KAN — Bu kamu ile ilgili olan komis
yon? Yok... Komisyon bulunmadığı için kanun 
teklifinin görüşülmesi mümkün olamamaktadır. 

18. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 296) 

BAŞKAN — Komisyon? Yok. 
Komisyon bulunmadığı için kanun tasarısı

nın görüşülmesi mümkün olmamıştır. 

19. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı : 305) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Yok. 
Bulunmadığı için teklifin görüşülmesi müm

kün olmamıştır. 

20. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) 
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BAŞKAN — Geçici Komisyon? Yok. 
Geçici komisyon bulunmadığı için kanun tek

lifinin görüşülmesi mümkün olamamıştır. 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum MillevekiU Hilmi în-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının balıkçılğm teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Yok. Geçici 
Komisyon bulunmadığı için mevzuu bahis kanun 
teklifinin görüşülmesi mümkün olamamıştır. 

22. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı : 456) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Yok. Geçici 
Komisyon bulunmadığı için kanun tasarısının gö
rüşülmesi mümkün değildir. 

23. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Yok. Geçici 
Komisyon bulunmadığı için kanun tasarısının gö
rüşülmesi mümkün değildir. 

24. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er
demimin Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon burada mı 
eföndim? Yok. Komisyon bulunmadığı için ka
nun tasarısının görüşülmesi mümkün olmamış
tır. 

25. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon burada mı 
efendim? Yok. Komisyon bulunmadığı için ka
nun tasarısmı'n görüşülmesi mümMin olmamış
tır. 

26. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra-
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porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı : 734) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon burada mı 
efendim? Yok. Komisyon bulunmadığı için kanun 
tasarısının görüşülmesi mümkün olmamıştır. 

Gündemede başka görüşülecek kanun tasarısı 
mevcut değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Madde geldi eföndim. 

BAŞKAN — Maddenin geldiği bildiriliyor. 
Tekrar başa döndük. Saat 17 ye kadar şayet vak
timiz kalırsa, tabiatiyle diğer kanun tasarılarını 
tekrar okutacağım. Mümkün olursa Sayıştay Ka
nunu Tasarısının müzakeresine bağlıyacağız. 

1. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili ^Kemal Sarıibraihmoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Simidi tekrar özel öğretim ku
rumları kanun tasarısına dönüyoruz. 34 ncü mad
de gelmiş onu görüşeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım 34 ncü madde üzerinde 
yapılan müzakere sonunda Sayın Saadet Evren 
ve Sayın Mehmen Altınsoy'un 34 ncü madde so
nuna eklenmesini istemiş bulundukları fıkra ko
misyon tarafından kabule sayen addedilmiştir. 
Bu itibarla önergeyi tekrar okutacağım, önerge
de okunmuş bulunan fıkra 34 ncü maddefnin so
nuna müstakiHen bir fıkra olarak eklenecektir. 
Böyle değil mi Fethi Bey? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Evet efendim. 
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Takriri okutuyorum. 

Sayın Bakanlığa 
özel öğretim Kurumu Kanunu 34 neü mad

deye eklenmesi hususunda verilen takrire komis
yonumuz Büyük Meclisin emrine uyarak katıl
maktadır. Saygılarımla sunarım. 

Geçici kbmisyon sözcüsü 
Tunceli 

Fethi Ülkü 

BAŞKAN — 34 neü maddeyi son düzenlen
miş şekli ile okutacağım. Sayın Saadet Evren ve 
Mehmet Altmsoy arkadaşlarımız tarafından ve
rilen önergenin Meclis tarafından kabulünden 
sonra onların müstakillen ilâve ettiği fıkrayı da 
ilâve olarak okutacağım. 

Yönetici ve öğretmen hakları 
MADDE 34. — özel okullarda çalışan mü

dür, diğer yönetici ve Öğretmenleri ile hu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilcile
ri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli ol
mak kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı söz-, 
leşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık 
ücret veya ders saati başına verilecek ücret mik
tarı, terfi süreleri zam nislbetleri ve sözleşmenin 
uzatılması ve fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir söz
leşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurum
larında olan yönetici ve öğretmenlerle yapıla
cak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzen
lenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya 
mecburi sosyal sigorta bağlantı ve yardımların
dan faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlike
ye düşürücü, önleyici şartlar hükümsüzdür. 

ıSüresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşme
ler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden ye
nilenmiş sayılır. 

özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik 
yapanların, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde gö
rev kabul ettikleri takdirde özel öğretim kurum
larında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kıdemle 
rine sayılır. 

BAŞKAN -— Şimdi müstakillen bir fıkra ola
rak eklenmesini Meclisin kabul etmiş olduğu ve 
komisyon tarafından takablbül buyurulan fıkra
yı okutuyorum, bu ilâve edilecektir. 

«Kamu yararına hizmet amacı ile kurulan 
demekler tarafından kâr gayesi dışında açılmış 
ve Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tâbi 
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okullarda aylık ücretle çalışan öğretmen ve ida
recilerin, bu vazifelerde geçirdikleri hizmet Sü
resince 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
emeklilik hakkı tanınır.» 

BAŞKAN — Madde okunmuştur. Bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. 

REŞFT ÜLKER (istanbul) — Madde hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz alamaz
sınız, mümkün değil. 

REŞİT ÜLKE& ('İstanbul) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun, usul 'hakkında. 
REŞİT ÜLKER '(İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Emekli Sandığı Kanununun 132 
nci maddesi Meclisi bağlıyan, bir kanun hükmü, 
bir nevi İçtüzük hükmüdür. Emekli Sandığı 
Kanununda değişiklik yapılacak her türlü 
ilgili kanunların Emekli Sandığı Kanununun 
metni üzerinde değiştirilmesi icabetmektedir. 
Bhıanenaleyh, bu vaziyet, yani Yüce Meclisin 
çıkardığı bir kanun maddesi mevcudiken, bu 
kanuna aylkırı ıbir, oylıaım<a yapılması mümiktün 
değildir. Ve yarın Anayasa Malhkemesi usule 
göre yapılmamış kanun vasfı ille bu kamunu 
iptal edebilir. 'Binaenaleyih, Muhterem Başkan
lığın, dün de ifade ettiğim gibi, 1312 nci madde 
karşısında bu öner'geyi oya koymaması lâ-
zınıgelir. 

BAŞKAN — İçtüzükte Meclis Başkanının 
oya koyup, koyamıyacağı şeyler diye tasnife 
tabi tutulmuş, hususiyet arz eden bir hüküm 
mevcut değildir. Meclis iradesine karşı gelmek 
Başkanlık tarafından müm'kün değildir. Mad
deyi okunan şekli ile oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde oku
nan şekliyle kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerine geçiyoruz. 
MADDE 53. —• Bu kanun yayımı tarihinden 

altı ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
•var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmişti r. 

'MADDE -*)4. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanla i' Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Kanunuın lehinde, .aleylIıi'Dde oyuınoı izhar 

sadedinde söz istiyenlerf 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ '(Tunceli) — Taslhihler var arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
•ÜEÇttCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Muhte rem arkadaşlarım, 
tasarının başından beri bâzı (maddeler çıka
rıldı, 'bâzı maddeler de tadil edildi. Çııkaıralan 
muddelenden somra nuımıaraıiaıiın değinmesi tabiî 
ol'aoalkti'r. Bunlar pokçıoık ımaddıelere aynı za
manda atıflar yaptığı için, atıflarla birlikte 
uzun 'bir yekûn tutmaktadır. Aynen arz et
mekten kaçınmaktayım. Bunları »bir rapor ha
linde 'hazrrladJk, Riyasete taıkdim edeceğim. 
Tashihlerinin yapılmasını rica ederim. Aynı 
zamanda tasarının 30 ncu .maddesinin ikinci 
fıkrası da 7 nci maddeye atıf vardır. 7 nci madde 
çıkanldığına <göre, oradaki bu fıkramın da 
kaldırılmasını ayrıca rica edeceğim. 

BAŞKAN —• Sayi/n arkadaşlarım, daha önce 
Yüce Meclis tarafından bâzı maddelerin tayyı 
üzerine maddelerin ve kanun numaratajmm 
değişikliğe uğraması lâz^mgelir. Bu bakımdan 
komisvon 'başkanı tarafından verilmiş bulu
nan önergeyi okutacağım, ondan sonra oyu
nuz". sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmesi yapılarak bitirilmiş bulunan, 

özel öğretim Kurumdan kanun tasarısının mü
zakeresi sırasında verilen takrirlerle maddeler
den bâzılarının tayyedilmiş olması veya bu ta
sarıya 'bâzı maddelerin ilâve edilmiş bulunması 
neticesi kabule iktiran etmiş ,bir çok madde nu
maralarının değişmesi gerekmektedir. Bu ifci-
fbarla sıra sayısı 459 a 1 nci ek basma yazıda 
tesbit edilmiş bulunan madde numaralan esas 
al.nm.ak suretiyle Hükümetin 9 ncu maddesi 
7 nci madde, Komisyonun 9 ncu maddesi 8 nci 
madde Hükümetin 11 nci maddesi 9 ncu madde, 
Komisyonun 11 nci maddesi 10 ncu madde, Ko
misyonun 12 nci maddesi 11 nci madde, 12 nci 
madde yeni metin, Hükümetin 15 nci maddesi 
13 ncü madde, 14 ncü madde yeni metin, Hü
kümetin 17 nci maddesi 15 nci madde, Hükü
metin 18 roi maddesi İG nci madde, Komisyonun 
18 nci maddesi 17 nci madde, Hükümetin 20 nci 
maddesi 18 nci madde, Hükümetin 21 nci mad
desi 19 ncu madde, Hükümetin 22 nci madde-
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si 20 nci madde, Komisyonun 22 nci maddesi 
21 nci madde, Komisyonun 23 ncü maddesi 
22 nci madde, Hükümetin 25 nci maddesi 23 ncü 
madde, Hükümetin. 2G nci maddesi 24 ncü 
madde, Hükümetin 27 nci maddesi 25 nci mad
de, 26 r.cı madde yeni metin, Hükümetin 28 nci 
maddesi 27 nci madde, Komisyonun 28 nci 
maddesi 28 nci madde, Hükümetin 30 ncu 
maddesi 29 ncu madde, Hükümet'n 31 nci mad
desi 30 ncu madde, Hükümetin 32 nci madde 
31 nci madde, Komisyonun 32 nci maddesi 32 nci 
madde, 33 ncü madde yeni metin, Hükümetin 
35 nci maddesi 34 ncü madde, Hükümetin 36 nci 
maddesi 35 nci madde, 36 nci madde yeni me
tin, 37 nci madde yeni metin, Hükümetin 38 r<ei 
maddesi 38 nci madde, Komisyonun 38 nci 
maddesi 39 ncu madde, Komisyonun 39 ncu 
maddesi 40 n?ı madde. Hükümetin 41 nci mad
desi 41 nci madde, Hükümetin 42 nci maddesi 
42 nci madde, 43 ncü madde yeni metin, Ko
misyonun 44 ncü maddesi 44 ncü madde, Hü
kümetin 45 nci maddesi 45 nci madde, Komis
yonun 4 nci maddesi 46 nci madde, Hüküme
tin 47 nci maddesi 47 nci madde, Komisyonun 

48 nci maddesi 48 nci madde, Komisyonun 
49 ncu maddesi 49 ncu madde, 50 nci madde 
yeni metin, Komrsyonun geçici 1 nci maddesi 
geçici 1 nci madde, Hükümetin 52 nci maddesi 
51 nci madde, Hükümetin 53 ncü maddesi 52 nci 
madde olarak düzenlenmiştir. 

Maddelerin ve bu münasebetle madde metin
lerinde münderiç atıf madde numaralarının bu 
şekilde düzeltilmek suretiyle kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Kamisyon Başkanı 
Ankaır. 

Muhlis Ete 

BAŞKAN — önergeyi ovunura sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul ctmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Biraz evvel Komisyon Balkanını, hitabet 
kursusundan sözlü olarak, belirtilmiş olan, 
29 ncu maddenin ikinci fıkrasının çıkar İması 
hususundaki temennisini bir önerge ile Riya
sete göndermiştir. Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
30 ncu maddenin 2 ncHiıkrasmda 7 nci mad-

deya atıf yapılmıştır. 
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7 nci madde çıkarıldığına göre bu atfa da 

imkân kalmamıştır. 
Bu durumda bu fıkranın tayyını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

BAŞKAN — 30 ncu maddenin ikinci fıkra
sında bir beyana göre, yedinci madde gereğince 
açılacak okullar bu hükmün dışındadır hükmü 
vaz'olunmaktadır. 7 nci madde metinden ta
mamen çıkardığına göre bu hükmün de çıkarıl
ması gerekmektedir. Komisyon bunu beyan et
mek istiyor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tasvibettiğiniz şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

t edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde, lehinde aleyhinde 

reyini izhar sadedinde söz istiyen? Kanunun 
aleyhinde Sayın Kâzım Arar buyurun. 

KÂZIM--ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar ; bugün kabul buyurduğunuz bu kanun 
tasarısı münasebetiyle tümü üzerinde görüşü
müzü ifadeye çalışacağım. 

Anayasanın 21 nci maddesinin 3 neü fıkrası
nın hükmünü yerine getirmek maksadı ile Hü
kümetçe hazırlanan tasarı, memleketin ekino-
mik alanda olduğu gibi eğitim ve kültür bakı
mından kalkınma hamlelerine de özel sektörün 
geniş ölçüde katılmasını sağlamak zaruretinde 
olduğumuz kalkınma plânında açık ifadesini 
bulmuştur. Bu yolda özel sektör için en önemli 
konulardan biri şüphesiz özel öğretim kurum
ları açmaktır. 

Amacimız, bu durumu miktar ve keyfiyet 
olarak geliştirmek, gelişmeyi memleketin bilhas
sa mutaç bulunduğu öğretim ve eğitim alanla
rına sirayet ettirmek ve muvazeneli sağlam ve 
verimli özel öğretim kurumlarını da destekle
mek ilâ.. Gerekçesiyle Yüce Meclise sunulan 
Özel öğretim kurumları kanun tasarısı nihayet 
getirilebildi. 

Batı uygarlığının müştakı Millî Eğitim Bakan
lığının 1331 tarihli (Mekâtip (1) Hususiye Ta
limatnamesi) ile yarım aşıra yakın bir süre na
sıl bağdaşabildiğini öğrenmekte fayda mülâ
haza etmiyoruz. Yalnız çok uzun bir durakla-
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madan sonra getirilen ve bugün kanunlaşan 
54 maddelik tasarının 45 yıl öncesi zihniyetin
den daha ileri bir yenilik getirmek yerine, ta
limatnamenin bâzı güzel hükümlerini de ihlâl 
etmiş olması haklı bir üzüntü konusu olmuştur. 

Anayasanın 21 nci maddesi, eğitim ve öğretimi 
Devletin gözetim ve denetimi altında serbest 
bırakmış ve özel okulların bağlı olduğu esaslar, 
Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uy
gun olarak kanunla düzenlemeyi emretmiştir. 

Anayasanın böylesine sarih hükmü karşısın
da serbest öğretim hükmünü tahdide, gözetim ve 
denetim hükmünü keyfiliğe, resmî okullarda 
sık sık rastladığımız tatbikat hatalarını, özel 
okullarda müşahede edilmesi halinde kapatmağa 
müncer olacak hiç de demokratik olnryan, teş
vik yerine özel sektörü sindirme çabalarının ne
denini öğrenmek de gerçekten zordur. 

Bir sayın murarririn yazısından küçük bir 
paragraf okumama müsaade buyurunuz. 

Yazı ("değişen şeyler") başlığını taşıyordu. 
Yazar buu paragrafında şöyle diyor:" yazıyı 
sağdan sola yazıyorduk. Şimdi sol'lan sağa 
yazıyoruz. Fakat hâlâ sağdan sola düşünüyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı bizi mazur görsünler. 
Bu kanun 41 yıllık Cumhuriyet devrinde hâlâ 
sağdan sola düşünen bir zihniyetin hâlâ mev-
cııdolduğunu göstermeye yeter sanırız. 

Hali hazırda memleketimizde Türk, ecnebi 
vo azınlık olmak.üzere 167 ana, ilk, orta ve lise 
mevcuttur. Bu rakama son yıl içinde açılan
larla yüksek dereceli okullar dâhil değildir. 

Ortalama bir hesapla her yıl 45 - 50 bin öğ
renciyi sinesinde barındıran özel okullarımızda 
sadece Ankara Koleji ile İstanbul'da Daruşşafa-
ka Lisesini Millî Eğitim Bakanlığının yönettiği 
okullar derecesinde ciddî müesseseler olarak ça
lışmış ve memlekete faydalı elemanlar yetiştir
miş olarak tavsif edilmesini Millî Eğitim Ba
kanlığının mevcudiyetini inkâr mânasına gel
mesi bakımından hayret ve ibret verici buldu
ğumuzu üzülerek ifadeye mecburuz. 

Bu beyanın mefhumu muhalifin:!en uzun 
yıllar Millî Eğitim Bakanlığının gözetimine vo 
denetimine tabi olarak çalışmış ve halen Türk 
•maarifine hizmet ettiği aşikâr olan ve uzun bir 
süre içinde miktarı on binleri aş * mezun" ver
miş özel okullarımızı umumi efkâr nazarında 
kötülomeye, bu okulların rağbetini kırmaya ve 
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bu müesseselerden mezun olup da yüksek öğre
nimini resmî okullardan tamamlıyan ve bugün 
âmme hizmetinde mühim vazifeler gören sayısız 
kimseleri gayrıciddî okullardan mezun göster
meye ne Millî Eğitim Bakanlığının, ne de Yü
ce Meclise niyabeten vazife ifa eden Geçici Ko
misyonun hakkı olmamalı idi. 

Bu düşünce ile meşbu bir rapor, her yıl bir 
milyon civarında nüfus artışı kaydeden Türki
ye'mizde Millî Eğitim için ayırdığımız dar bütçe 
ile karşılamamıza imkân olmıyan resmî okulla
rımızın külfetini azaltmak ve tahsil çağinda bu
lunan yavrularımızın bir kısmını olsun kurtar
mak vazifesini gören özel teşebbüsü fecî şekilde 
baltalanarak ve mevcutların şevk ve gayretini 
za'fa uğratmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun özel sek
törü 'bu sahaya imaleden uzaklaştıran hükümle
rinden birisi de «denklik ve şartları - denkliğin 
kaldırılması «ve».kurumun kapanması ve kapa
tılması» konularıdır. 

Maddelerin müzakeresinde bütün çıplaklığı 
ile ifadesine çalıştığımız muaddel ve kurumun 
kapatılması konuları üzerinde bir nebze tevak
kuf edildiği zaman bu kanunun Millî Eğitim Ba
kanlığını çözülmesi güç ve hattâ muhal, küçük 
büyük birçok problemlerle karşı karşıya bıraka
cağı kanaatimizi hâlâ muhafaza etmekteyiz. 

Bu cümleden olarak Millî Eğitim Bakanlığı
nın müsaadesine binaen açılmış özel okullara de
vam eden çocukların ve çocuk velilerinin huku
ku üzerinde de durulmamıştır. 

Hasbel vazife nakli memuriyet eden bir ve
liyi madeleti kabul edilmemiş bir okuldan diğer 
bir okula çocuğunu nasıl nakledecektir, henüz 
madeleti kabul edilmiyen bir özel okul mezunu 
resmî okullara alınamıyacağına göre üst okula 
devamı nasıl sağlanacaktır. Durumu bozulan ve 
ücret ödemeye maddî imkânı kalmıyan bir veli 
çocuğunun resmî okula naklini nasıl Bağlıyacak
tır.? 

özel okul kurumunun kapanması veya kapa
tılması halinde müdavim öğrencilerin kanunun 
sakat hükümleri yüzünden bozulan durumu ne 
olacaktır, mâruz kaldığı maddî ve mânevi zara
rını kim telâfi edecektir? 

Bu ve buna benzer soruları maddelerin mü
zakeresinde bütün vuzuhu ile dile getirmemize 
rağmen üçüncü şahısların hukuku nazara alın
mamış ve hattâ bunlar cevapsız bırakılmış ve 
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kanun bu nakıs tarafları ile maalesef kabul edil
miş ve insan hakları çiğnenmiştir. 

Şu ciheti de istitraden arz etmek isteriz ki, 
üçüncü şahıslara haklarını arama imkânı veril
mediği gibi hususi Mekâtip Talimatnamesinin 
derecat olarak kabul ettiği muadalet yetkisini de 
Talim ve Terbiye Heyetinden alarak müfettiş 
raporlarına bağlamak, suretiyle geriye doğru bir 
kaç adım daha atılmıştır. 

Bu suretle Batı'ya açılan pencere bu kanunla 
kapatılmış, belki Doğu'nun da terk ettiği yollar 
tercih edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde önemli gördüğümüz 
bir kaç noktaya kısaca temas ettikten sonra Ana
yasaya aykırılığında tereddüt etmediğimiz bu 
kanun hakkındaki, kanaatimizi özetliyerek söz
lerime son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Büyük Türk Milletinin 
fikir lâburatuvarı olan yüce Meclisin temayülü
ne vetosunu kullanan Geçici Komisyon, Millî Eği
tim Bakanlığının vesayet politikasına katılmak
la kendisini bir vebal altına sökmüş ve Anayasa
nın bir sakat çocuğunu daha dünyaya getirmiş
tir. 

Anayasalar, kusurlu taraflarına rağmen 
metni ile, ruhu ile, lâfzı ile, bir kül halinde müta
lâa edildikleri zaman ferahlatıcı, huzur verici bir 
teminatlar manzumesidir. 

Bu Herkül kadar kuvvetli, Venüs kadar f>ü-
zel eserinde parazitleri vardır. Küçük davra
nışlarla onu yıkma imkânından mahrum ünite
ler, bu muhteşem heykelin zaman zaman ziya
retçileridir. Her ziyaretinde bazan bir kol vu
ruşu bazan da sert bir cisim ile dokunur ge
çerler. Bu olaylar onu yıkamaz. Fakat saygısız 
misafirlerin sayısı taaddüt ettikçe bünyesinde 
bereler husule gelir, estetiğini bozar, binnetice 
kendisine mal edilen bu yavrular, onun soyadı
nı taşıdıkları için dokunulmazlığa da sahibol ur
lar. însan haklarını çiğnerler, cemiyetin huzu
runu kaçırırlar, memlekette fenalıkları üretir
ler. 

îşte biz bugün böyle bir kanunu kabul etmiş 
bulunuyoruz. Anayasa, bu muhterem ana mua
deletin kaldırılması ve kurumun kapatılması gi
bi hükümleri ihtiva eden maddeleriyle bu son 
çocuğa benim evlâdımdır diyemez. O halde bu
na bir anne bulmamız lâzım. Millî Eğitim Ba
kanlığı bu kanunun annesi ve mesuliyeti bize 
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aidolmıyan bu doğumun ebesi de maalesef Geçi
ci Komisyondur. 

Mucipi merak olan husus, itiraz halinde Ana
yasa Mahkemesinin vereceği karardır. Orası 
da Millî Eğitim Bakanlığından doğma özel öğ
retim kurumları kanununu kanun kütüğüne 
Anayasadan doğma olarak tescil ederse işte o 
zaman hep birlikte; «Vatan mahzun ben mah
zun» demekten başka çaremiz kalmıyaeaktır 

Bütün bunlara rağmen bir emrivaki ile kar-
şıkarşıya bulunduğumuz bu kanunu, tatbikaıta 
olsun az zararlı hale getirmesini Millî Eğitim 
camiasından temenni ederek susuyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun lehinde Sayın Kasım 
Gülek? Yok. 

Kanunun tümü açık oylamaya talbidir. Lût-
fıen kupalar gezdirilsin. 

ıSaym arkadaşlar; diğer açık oylamalarda oy
larını kullanmayan arkadaşlarımız lütfen oyla
rını kullansınlar. 

özel öğretim Kurumları Kanunu memleket 
için hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın arkadaşlarım; saat 17,00 ye kadar ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi husu
sunu daha önce Yüksek Meclis kararlaştırmış
tı. Bu sebeple saat 17,00 ye kadar gündemde 
mevcut kanun teklif ve tasarılarından hangile
ri hazır halde ise, bunları/n görüşülmesine de
vam edeceğiz. 

Siyasi Partiler kanun tasarısı komisyondan 
gelmedi. Bina Kiraları hakkındaki kanun tasa
rısının Komisyonu?.. Yok. 

Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun tasarı
sının Komisyonu!. Yok. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayıştay 
kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon?.. Geçici Komisyon burada. 

Sayın Maliye Bakanı adına Sayın Zeki Me-
mişoğhı bulunuyorlar. 

Kanun tasarılarının görüşülmesine başlama
dan evvel iki önerge verdir. Onları okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şu anda Bütçe Komisyonundayım Sayıştay 

kanun tasarısı hakkında Hükümetin bâzı gö-
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rüfteri olacaktır, görüşmelerin talikim rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı bu kanun 
tasarısının daha sonraki bir birleşimde görü
şülmesini istiyen mahiyette bir önerge vermiş
tir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — önerge hakkında ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — önerge hakkında konuşmak 
üzere buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Muhterem arkadaşla
rım; bu kanun altı ay önce komisyondan çıkmış 
ve Yüksek Meclise sevk edilmiştir. Görüşmesi
ne ilk defa olarak, ancak bugün sıra gelebildi. 
Esasen burada Maliye Bakanının temsilcisi de 
vardır. Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler 
yapılsın, maddeler hakkında ariz ve amik görüş
meler yapılırken Maliye Bakanı bizzat ve temsil
cisi de şimdiden görüşlerini ifade edebilirler. 
Bundan dolayı kanunun tehirine mahal olma
dığı aşikârdır. Lütfen bu kanun bugün de geri 
kalmasın.. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilmiş bulunan önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KAPTAN (Sinop) — Edilmemiştir efen
dim. 

BAŞKAN — Edilmiştir. 
Arkadaşlar, oylamayı tekrar ediyorum. Mali

ye Bakanı tarafından verilmiş bulunan önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul (edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Kanun tasarısı ge
lecek birleşimde görüşülecektir. 

Serbest Malî Müşavirlik kanun tasarısı ile 
ilgili Koöûsyo»?.. Yok. 

Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, Otelci
lik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi kanun 
teklifi ile ilgili Geçici Komisyon?.. Yok. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşu 
hakkındaki kanun teklifini hazırlıyan Komis
yon burada mıdır? Yok. 

Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifini hazırlıyan Ko-
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misyon burada mıdır? Yok. Komisyonlar bulun
madığı için kanun tekliflerinin görüşülmesi 
mümkün olamamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, saat İ7 ye gelmemekle 
beraber kanun tekliflerinin görüşülebilmesi için 
komisyonlar mevcut bulunmadığından görüşme
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ler intacedilcmemcktedir. Bu sebeple sözlü so
rulara geçiyoruz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daş1 arımız var mı? Lütfen biraz acele ediniz, 
bekliyoruz. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 

6. — SOEULAR VE OEVAPLAE 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'in, Bi
lecik ili înönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Yoklar, iki 
defa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş
tü-'. 

2. — Manisa Milletvekili Il-urrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

BAŞKAN — Sayın Hurrem Kubat bura
dalar mı? Kendileri vazifeli olduğu için şu an
da Mecliste bulunmamaktadır. Bu sebeple söz
lü sorusu gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız var mı? Çok rica ederim, biraz ace-
lo ediniz. 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilç3si Sa

atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair sorusu ve Köy 
îşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/813) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu? Burada. Sa
yın Köy işleri Bakanı Buradalar. 

Saym arkadaşlar; Özel öğretim kanun tasa
rısına ait kupalar dışında, diğer kupaları kal
dırıyoruz. Lütfen oylarınızı kullanınız. Baştan 
itibaren, 8 tane kupayı kaldırınız. Bnulara ait 
oylama muamelesi bitmiştir. 

Şimdi, sözlü soruyu okutuyorum. 

özü : Meriç ilçesi Saatağacı 
köyü halkının tamamiylc top
raksız olan durumunun acelo 
olarak tashihi için, Bakanlı
ğın ne gibi tedbirler düşün

le dair sözlü sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanlı

ğı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

Edirne Meriç ilçesinde Saatağacı köyü hal
kının kay d en ve fiilen tek karış toprağı mevcut 
değildir. 

Başkalarının arazilerini icarla ekip maişetini 
temrn eden mezkûr köy halkına toprak bul
mak için; toprak reformunun yapılması mı bek
lenilmektedir? 

Ergene Nehrinin kurutulan geniş yatakla
rı icarla muhtelif kimselere Maliye tarafından 
verilirken, geniş ovalar üzerinde tek karış top
rağı olmıyan bu köy halkının acele durumu hak
kında Bakanlığınız, ne gibi bir tedbir düşün
mektedir?. 

BAŞKAN — Saym Köy işleri Bakanı, bu
yurunuz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI LEBlT YURDOĞ-
LU (izmir) — Saym Başkan, muhterem arka

daşlar, toprak reformunun getireceği yeni esas
lar dâhilinde ve memleket menfaatine en uygun 
şekilde dağıtım yapılmak maksadiyle 19G1 yılın
dan beri arazi tevzi edilmemektedir. 

Toprak reformunun, kanunlaşması takdirinde 
muhtaç vatandaşları en kısa zamanda arazi sahi
bi yapmak için Bakanlığımca gerekli ihzari çalış
malar yapılmaktadır. Bu meyanda 15 Nisan 1964 
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tarihinde işe başlıyarak Edirne ve Kırklareli il
lerin :1e faaliyette bulunmak üzere dört ekipten 
müteşekkil köy envanter grupu teşkil olunmuş
tu:'. 

En kısa zamanda neticelendirilmesine çalışı
lan envanter etütleri ikmal olunmadan her hangi 
bir köy hakkında doğru bilgi toplamaya ve isa
betli bir karara varmaya maddeten imkân bulun
mamaktadır. Bu itibarla envanter etütlerinin 
sonuçlandırılmasını ve DSÎ Teşkilâtı tarafından 
yanılmakta olan çalışmaların tamamlanmasını mü-
taakıp Karasaz bataklığı sahasındaki Hazine ara
zisinin, (Toprak Reformunun getireceği yeni 
esaslar da göz önünde bulundurulmak suretiy
le) ve bir plân dâhilinde dağıtılmasına başlana
caktır. Bu imkân hâsıl olduğunda Saatağaeı kö
yün ieki toprağa muhtaç, vatandaşların durumla
rının da önplânda ve önemle göz önünde bulun
durulacağı tabiîdir. 

Edirne ilinin Meriç ilçesine bağlı Saatağaeı 
köyü 60 haneli ,300 nüfusludur. Toprağa muhtaç 
75 aile bulunmaktadır. Adı geçen köyde 16 000 
dönüm kadar arazi mevcuttur. Bu yerler, iki tapu 
ile Veysel, Lâtif ve İbrahim Görece vereseleri ta
rafından tasarruf dilmektedir. Verese adedi bir 
hayli kabarıktır. Bu itibarla her vereseye isabet 
eden arazi miktarı, 2 000 dönümden az olduğu 
için 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu mucibince kamulaştırılması mümkün olama
dığından adı geçen köyde Çiftçiyi topraklandır
ma Kanunu uygulanamamaktadır. Bu sebeple de 
köyde oturan muhtaç vatandaşların aynı yerde 
toprakl andırılmalarma imkân bulunamamakta
dır. Bahis konusu arazi, Görece veresesi tarafın
dan umumiyet itibariyle icara verilmektedir. Ki-
ralıyanlardan bir kısmının da Saatağaeı köyün
de oturan toprağa muhtaç vatandaşlar olduğu 
toplanan malûmattan anlaşılmaktadır. 

Saatağaeı kövüne yakın bir mesafede Meriç, 
Uzunköprü ve İpsala ilçeleri arasındaki Karasaz 
Bataklığı arazisi, 1963 senesinde ele alınmış ve 
gerekli uvg-ılama yapılarak tapuda Havne adına 
26 015 dönüm arazi tebcil olunmuştur. Bu sahada 
halen DSİ Teşkilâtı tarafından tahliye kanalları 
açılmakta ve arazinin kültüre ve dağıtıma elve
rişli hale getirilmesine çalışılmaktadır. 

Hazine uhdesine geçen arazi. Maliye Bakanlı
ğının 675, 693 ve 865 sayılı genelgeleri mucibin
ce (dağıtılmcaya kadar) mahallî maliye teşkilâtı 
tarafından cari usulleri dairesinde icara verilmek- , 
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tedir. Saatağaeı köyündeki muhtaç vatandaşla
rın da bu imkândan faydalanması ve maliyeden 
icarla arazi temin etmeleri mümkün bulunmak
tadır. Ancak, Edirne'deki ilgililerin telefonla ver
dikleri malûmata göre bu vatandaşlar mahallî 
malmüdürlüklerinc müracaat etmemişler ve Hazi
neden icarla arazi almak için gerekli teşebbüste 
bulunmamışlardır. Bu şekilde hareket etmeleri
nin sebebi Bakanlığımca bilinmemektedir. Sağıy
la arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu, buyu
runuz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, vermiş olduğum önergem 
şekil itibariyle bir mahallî derdin dile getirilme
si gibi bir gayeyi kapsar. Filhakika maksadım da 
böyledir. Şekil ve maksat bakımından önergem 
aslında mahallîdir. Ancak, bu önergemin ortaya 
koymuş bulunduğu öyle hakikatler vardır ki; bu 
hakikatlerin münakaşası bizim Türkiye realitesi
nin tâ kendisi olmaktadır. Bu itibarla huzurunu
zu, bu mahallî derdi misal almak suretiyle, Tür
kiye çapındaki konulara bahsi intikal ettirmek 
gayreti içinde beş, on dakika kadar işgal edece
ğim. Sayın Köy İşleri Bakanına huzurunuzda gös
terdiği ilgiden ve verdiği geniş malûmattan do
layı teşekkür ederim. Bilhassa vermiş olduğu 
malûmat hakikaten iyi bir etüde dayanan malû
mattır. Ümidim artmıştır, çünkü Köy İşleri Ba
kanlığına yeni intikal eden bir konuda Köy İş
leri Bakanlığı hakikaten bir şeyler yapmanın gay
reti içinde olduğunu buradan verdiği cevaplarda 
dahi göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzua girmeden ev
vel ufak bir tarif yapayım, Edirne ili toprak ba
kımından memleketimizin zencin köşelerinden bi
risidir. Nüfus kesafeti azdır, buna mukabil top
rak genişliği fazladır. Edirne ili içerisinde geniş 
topraklara ilâve edilecek yeni topraklar da var
dır. Kurutulmakta olan göller de vardır. Son de
rece münbit araziler kazanılmaktadır. Bir kısmı 
kazanılmıştır, bir kısmı da kazanlımak üzeredir. 

Edirne ilinin çok tipik bir köyünden önergem
de bahsetmiş bulunuyorum. Bu köyün adı Sa
atağaeı'dır, Meriç ilçesine bağlı Saatağaeı köyünün 
bir tek karış toprağı yoktur. Bu köy geniş bir 
arazi üzerinde kurulmuş olmasına rağmen, arazi
nin tamamı iki şahıs ve vereselerine aittir. Sa
atağaeı köyünün tek karış toprağı olmaması mi
sali üzerinden esas konuya intikal ediyorum. Kö-
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yün hudutlarına çok yakm yerlerde Devlet eliyle 
kurutulmuş araziler vardır. Bu 'araziler son de
rece geniş ve ımünbittir. Sayın Bakanın bahset
tiği bir tek arazidir İki, 26 bin dönüm genişli-
ğindedir. Bir batakl ğın genişliği 26 bin dekar
dır. Bu vaziyet karşısında bir kaç köyü serbest
çe, kolaylıkla yalnız bu bataklığa yerleştirme
liniz mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarımı, tatbikata bakıyo
rum; köy hudutları içerisinde bulunan iki şah
sın vereselerine ait araziyi tesbit etmişler, bu 
16 bin dekar geliyor. «Bu 16 bin dekarlık arazi 
mirasçılara taksim edildiği takdirde her biri bin 
dekardan aşağı düştüğü için Toprak Kanunu
na göre tevziat kabil değildir» diyorlar. Bu 
idoğru. Köy hudutları içinde Toprak Kanunu
nun hükümlerine giren arazi yok demektir, bu 
bir. Köy hudutlarının dışındaki arazi üzerinde 
ne yapılacaktır? Bunun üzerinde hiç bir tatbi-
Ifcata rasgelmediım. Köy hudutları dışında bir 
arazi vardır, kurutulmuştur. Bu kurutulan ara
zinin miktarının fazlalığını bizzat Balkan ifade 
etmektedir. Bu Karasaz denilen bataklıktan ku
rutulan arazidir. Bu arazi istimal edilmiyor' 
nıu? Ediliyor. Nasıl istimal ediliyor? İcara ve
rilmek suretiyle. Şimdi arkadaşlarını, Devlet 
hayatında ahengin olmadığım tebarüz e'ttirımek 
isterim. İcara veren Bakanlık Maliye Bakanlı
ğıdır. Maliye Bakanlığı muhtaç çıiftiçi konusun
da meseleyi ele alan bir Bakanlık değildir. Han
gi konudan meseleyi ele alan bir Bakanlıktır? 
Hazine menfaati konusunda meseleyi ele alan 
bir Bakanlıktır. Maliye Bakanlığı 'kendi usul
leri çerçevesinde hareket ederken müzayede 
usulüne iltifat ediyor. Açık artırma sistemi ile 
araziyi icara veriyor ve biliyorum, Edirne ha
valisinde bir çok araziler büyük 'kapitalistler 
tarafından çeltikçiler tarafından çeltik ekimi 
için bu kabil araziler Maliyeden icarla alınma 
yoluna gidilmektedir. Anlayışlı bir Maliye Ba
lkanı olmasına rağmen ve bizim bu vadideki ikaz
larımızı nazara itibara alan bir Maliye Bakanı 
olmasına rağmen maalesef istenilen alhengi Edir
ne çapında kurduramadık. Şikâyet ettiğimiz, 
dikkatlerini çektiğimiz konularda hakikaten 
büyük çeltikçilere, büyük kapitalistlere icarla 
verilmekten vaz geçiliyor, küçük çiftçilere tah-
sisan icara veriliyor. Bu tatbikata rasgeldim. 
Ama, ,bir emirle bütün tatbikatın köylünün, top-

İ l . 12 • 1964 O : 1 
raksızm menfaatine uygun bir şekle sokuldu^-
ğunu görmedim. Hususi temaslarla bir kimse
ye verilmesi iealbeden arazi o kimseye verime-
miş oluyor, topraksız bir köylüye tahsis sure
tiyle verilmiş oluyor. Bütün bunlar umumi1 bir 
emir üzerine değil, tamamiyle hususi temaslar
la oluyor1. 

•Şimdi bir köy vardır, Saatağacı köyü. Bu 
köy kadîm zamandan bu yana maraba olarak 
yani ortakçı olarak çalışa gelmiştir. O köy halkı 
isimdi Devletin yeni politikasından, Anayasamı
zın yeni imkânlarından ümide kapılmıştır. Nor
maldir bu düşünce. O köy halkı şu ana kadar 
dağıtılacak bir toprak ümidinde değildi. Çün
kü, civarı uda toprak yoktu. Çok yakın bir yerde 
şimdi bir toprak da belirdi. Arazi kurutuldu 
geniş bir toprağa sahiboldu Devlet. Bu köy hal
ikının hâlâ ortakçı olması devam, eder, mesele
nin bir yönü budur. 

Meselenin diğer yönü Maliye Bakanlığı hâlâ 
topraksız köylülere intifa suretiyle, icar sure
tiyle, no dersek diyelim, imkânlar sağlamak ye
line, tamamiyle klasik bir metotla hareket et
mekte ve normal olarak arazileri icara çıkart
makta, kim daha fazla icar verirse arazi onun 
namına icara verilmektedir. Bu suretle Ma
liye Bakanlığı hâlâ klâsik ölçüde kendi ha
zinesine girecek icar bedelini düşünmektedir. 
Ahenksizlik buradan gelmektedir. Demek isti
yorum ki, Köy İşleri Bakanlığı ile Maliye !Ba-
kanlığı arasında bir irtibat yoktur. Bir irti
bat eğer olmuş olsa Köy İşleri Bakanlığı mü
dahale ederdi ve derdi ki, «Maliyenin men
faati dahi mevzuubahsolsa buralar büyük ka-
pltalistelere icarla Verilmiyecek, icar bedelini 
takdir suretiyle topraksız köylülere tahsisini istir 
yorum.» Bunu Köy İşleri Bakanlığı diyebilir. Koy 
İşleri Bakanlığı belki bunu demeye yetkili değildir 
ama bunu demeye yetkili bir Başbakanın olma
sı lâzımdır. Demek isterim ki, ortada bir ahenksiz
lik var. Devletin bir arazisi vardır ve bir de arazi
ye muhtaç vatandaş vardır. Arazi ile vatandaş bir
birlerine yakın yerlerde oturmaktadırlar. Fakat 
Devletin bu arazisi o vatandaşın emrine tahsis 
edilmemektedir. Niçin? Plânlı hareket etmedi
ğimiz için. Niçin? Ahenkli hareket etmediği
miz için. 
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Sayın Köy İşleri Bakanımız bir noktayı 

burada belirttiler. «Toprak Reformu yapılın
caya kadar mevcut arazileri dağıtmıyacağız.» 
Doğrudur, mâkuldür, iştkak ediyorum, fakat 
sonuna kadar iştirake devam etmiyorum. 'Top
rak rei'ormu konusundaaı bana dahi usanç 
geldi. Meclise ilk (geldiğimiz zamanın şevki 
içinde bugün bulunamıyoruz. Üç sene evvel 
toprak reformunu yapabilmenin şevki, zevki, 
gayreti içerisindeydik. Üç senedir kanun ta-
ıssaırısunıaı Meclise .getoıe'mıetekıinı üzüntüsünü 
duymaklayız. 

Demek istiyorum ki, zor bir kanun ya
pılıyor veya demek istiyorum ki, tasarıyı 
hazırlayanlar gereken gayretini gösteremiyor-
lar. Şu halde, realitemin ihtiyaçlarına göre 
hareket ve politikayı değiştirmek zarureti 
vardır. Madem ki, tevziatı yapmıyoruz, tahsis 
yoluna gitmeye mecburuz. Muvakkat usullerle 
takdir edilecek icar bedeli karşılığı olmak 
üzene, ihiç değilse, tahisiıs iKsuHlerine giıtmıeye 
mecburuz. Bunu yapmıyan "bir Hükümet ka
naatimce sorumludur. 

BAŞKAN — 'Sayın Giritlioğlu konulmanız 
15 dakikayı geçiyor.. Lütfen toparlayınız. 

FAHİR (HRÎTLİOĞLU (Devamla) — To-
parlıyacağım efendim.. 'Muhterem arkadaşla
rım, Saatağaeı köyü üzerinde tebarüz ettir
meye çalıştığım hu tatbikat, Köy işleri Ba
kanlığını kâfi derecede mevzua sahübolmadı-
ğınl ve ÛVtaıliye Bakanlığının da kâfi derecede 
toprak dâvasına yardımcı olmadığını göster
meye yeter. Bu arada vaızrfelendirikn ara,zi 
tesbit ekiplerinin olduğunu şimdi ifade ettiler. 
Arazi tesbit ekipleri klâsik metotlarla bir baş
tan. başlayıp öbür başa "gittikleri! takdirde belki 
daha uzun zaman beklememize ihtiyacola-
caktır. Kadostralarm geç işleyişi gibi gec 1ta-
relket edebilirler. Bu kabîL ikaizHıanmıızla, bu 
kaibîll ımüıraea<attlıammnzll'a ehemmi mühimime ter
cih etme fırsatını da bakanlığınıza venmiş 
oluyoruz. Sayın bakanlıklarımızı gerek Köy 
işleri Bakanlığı, ıgerek Başbakanlık, gerek 
Maliye Bakanlığı bu ikalbîl ımıürajcaıaıtları önce
likle .ele allıp vıe her halükârda şıiıkâyetıleTİ ımüım-
kün olduğu kadar azaltma çarelerini bulma
lıdırlar. 

Yine netice itıilbariyile Köy îşileri Bak'amlı-
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ğıınıu yalkün iıligisinıden nıemınuın olduğııniıiı ,a.ı*z 
elde re'k hıız-umnuzdan aıy rılıyioı-uım.. 

BAŞKAN — Buyurunuz (Sayın K^y İşleri 
Bakanı. 

KÖY İŞDERÎ BAKANI LEtöİT YUR-
DÖĞ-LÜ (İzmir) — Değerli arkadaşımın ver
diği bilgilerden çok istif ale ettim. Bal hassa 
böyle bir mevzuu (Meclise getirdiklerinden do
layı ben de kendilerime teşekkür]erimi suna
rım. 'Teşekkürlerimi sunarım çünkü, hazan ufak 
gibi görünen hâdiseler vardır ki, bunun derin
liğine girdiğimiz zaman büyük meseleleri ko
layca anlıyabilirsiniz. Bu bakımdan arkada
şıma çok teşekkür ederim ki, küçük mesele 
gibi görünen bir mevzuda Meclisi uyarmıştır. 
Böyle geniş bir meseleye bir açıdan da olsa 
'bir pencere açmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, haddizatında mese
lenin büyüklüğü, ıgüçlüğü şuradan geliyor. 

Türkiye'de bulgun her sene % 3 bir ınüfus 
artışı vardır. Senede ortalama 800 000 kişi ar
tıyor. Bunun en aşağı 600 000 i köy sahasın
da. IKöy sahasında bu kadar nüfus artarken 
buınlan bulunduğu yerde geçindirme imkân
ları ve verimin artışı o nisbette olmuyor. O 
halde, topraktaki insan mütemadiyen daha az 
verim içinde bir ekmek sıkıntısı içerisine gi
riyor. Ayrıca, veraset dolayısiyle mütemadi
yen toprak küçültmekte bir kısum .genişlikler, 
bir kısım cücelikler bulunmaktadır. Bu da 
istihsalin aleyhinde bir sistem. Her sene köy 
sahasında 600 bin artan nüfus, toprağı verim
siz tutan çeşitli sebepler ve bütün bunlar köy
lüler arasında bir toprak mücadelesini doğu
ruyor. 

Hâdise çetin, hâdise senelerin birbirine 
eklediği uzun bir mevzu. O halde arkadaşıma 
teşekkür ediyorum ki, bir köye gittiğimiz za
man dahi bu çetin problemi görmek mümkün 
oluyor. Bugünün şartlan içinde Hükümetin 
elinden gelen güçle ve imkânla çalıştığını 
zannediyorum. Maliye Bakanlığı da bir kısım 
kolaylıklar göstermektedir. Ama hâdise o ka
dar güçtür ki, hâdise o kadar çetindir ki, küt
leleri tatmin etmek mümkün değildir. Bu cid
dî olarak görülmektedir ki, toprak reformu ile 
çözülecek bir mevzudur. Çünkü yalnız mesele 
toprak dağıtımı değil, o toprağı muvazeneli 
bir hale getirmek, bir aileyi geçindirir hale 
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getirmek ve bunun üzerinde bir tar:m reformu
nu, bu zemin üzerinde bir tarım gelinmesinde 
temin etmektir. Bu da bir ekip meselesidir. 
Maliye ile bu mesele vard:r, kadostroyla başka 
mesele vardır, Ziraat Bankasiyle başka mese
le vardır. O halde meseleyi hangi açıdan alsa
nız daha ciddî bir ekip zihniyeti ile toprak ve 
tarım reformuna eğilmek meselesinin açıkça 
ortaya çıktığını görürsünüz. 

Değerli arkadaşıma çok tefekkür ederim 
ki memleketin büyük dertlerine bir açıdan ışık 
tutmuştur, Hükümette vazifeli arkadaşlarım 
Toprak reformu kanununu çıkarmak için ve 
süratle hazırlamak için çok ciddî çalışmalar 
içindedir. Ama dediğim gibi hâdise o kadar 
çetindir ki, acele edip yanlış bir şey yapmak
tansa, sabırla iyice tetkik edip bu memleketin 
büyük ihtiyacına daha iyi cevap vermenin fay
dalı olacağı kanısmdadırlar. Ümidederim ki, 
Hükümet bu hazırlığını bitirip, huzurunuza ge-
tirrise bu büyük hizmet Parlâmentoya nasibola-
caktır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, huzuru
nuzda Riyasetin bir hatası dolayısiyle bir ar
kadaşımızın hakkının ihlâl edildiğini itiraf et
mek mecburiyetindeyiz. Zira bugün saat 17 
de sözlü soruların görüşülmesi bahis mevzuu 
iken, biz kanun tekliflerinin görüşülmesi müm
kün olamadığı cihetle sözlü sorulara 17 den ev
vel başladık. Bu arada Sayın Sadi Binay'ı 
aradığımız zaman burada bulamadığımızda! 
dolayı sözlü soruları düşmüştü. Şimdi tekrar 
tavzihan arz ederim. Saym Sadi Blnay bura
da bulunmaktadır. Binaenaleyh, sözlü soru
ları düşmemiştir. Ancak Saym İçişleri Ba
kanı burada bulunmadığı için sözlü soruları 
gelecek birleşime bırakılmıştır, özür dilerim. 

Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — 
Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza ikinci 
defa çıkmak lüzumunu hissettim. Bu kere bi
raz daha mahallî olmak kaydiyle konuşmak 
mecburiyetinde olacağımı arza mecburum. 

Politika, problemleri çözmek sanatıdır, der
ler. Ortada bir problem vardır. Saatağacı kö
yünün topraksızlığı problemi, ni^e köyler gi
bi. Biz pratik çözüm yolunu Hükümetin kar-
şısma getirmiş oluyoruz ve pek yetkili bir te
kilde köylülerin adına konuşuyoruz. Köyün 
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içinde bulunan mülk, araziyi, malikler satmak 
isterler, köylüler de almak isterler, bedeli 
karşılığında almak isterler. 

Türkiye'de her meseleyi Devletten bekliyen 
zihniyet vardır, iddiası yanlıştır, kendi im
kânları ile de bâzı meselelerini halletmek isti-
yen vatandaşlarımız vardır, işte Saatağacı kö
yü köylüleri, kendi parası ile mülk almak is
ter. Burada bir çözüm yolu açılmış oluyor. 
Ama bu çözüm yolunun sonu Ziraat Bankasına 
gider, Ziraat Bankasının bu politikaya muva
zi bir politikası, ahenkli bir politikası, kuv
vetli bir politikası yok... Hakikaten kendi alın 
teri ile ödiyocekleri mülkün bedelini kredi ola
rak Ziraat Bankasından istiyen, Saatağacı köy
lüleri bu parayı alamazlar. 

İşte Köy İşleri Bakanlığmm halle mecbur 
olduğu ve mensubolduğu Hükümetin de halle 
mecbur olduğu problemlerden birisi budur. 
Mutfaka ara^i dağ'tm, arazi icadedin iddiasın
da bir halk yok. Bunun yanmda Hükümete 
yardımcı bir zihniyet de var. Problemi ortaya 
koydum ve çözüm yolunu buldum ve nihayet 
Sayın Bakanın temennilerine de iştirak edemi
yorum. Reform için sabır lâzım, doğru. Biz 
şeref duyarız, bu Meclisten bu toprak refor
munu çıkardığımız takdirde. Üç senedir sab
rettik. Lütfetsinler artık sabrımızın tükendi
ğini Hükümet olarak bilsinler, Hükümet ola
rak biraz sabırsızlık göstersinler ve biran evvel 
toprak reformu tasa r ımı bize getirsinler. Mâ-
zuratım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yerli 
kendirlerimizi işlemişi için ne gibi tedbir diişü-
nüldününe dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/815) 

BAŞKAN — Saym Giritlioğlu? Buradalar. 
Sayın Sanayi Bakam? Yoklar. Bakan bulun
madığı için soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, îşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/816) 
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BAŞKAN — Saym Giritlioğlu?.. Burada. 

Saym Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yok
lar. Bakan bulunmadığı için sözlü soruları ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym GKritlioğlu?.. Burada. 
Sayın Sanayi Bakanı?.. ' Yök. Bakan bulunma
dığı için sözlü soru gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki 
tapulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların du
rumlarının ne olacağına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü soruşu (6/818) 

BAŞKAN — Saym Giritlioğlu?.. Burada. 
Saym lehleri Bakanı?. Yok. Bakan bulunma
dığı için sözlü soru gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet madamları tarafından nezarete 
alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığın dair İçişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

BAŞKAN — Saym Reşat uzarda?... Bura
da. Saym lehleri Bakam?.. Yok. Saym Ada
let Bakam?.. Yok. Bakanlar bulunmadığı için 
sözlü soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

9. — Aması fa Millntv°.küi Nevzat Soner'in, 
Haymana Savcısının Mihalıççık'a naHinde her 
hanni bir sebep bulunur) bulunmadımna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

BAŞKAN — Saym Şener?.. Burada, Saym 
Adalet Bakanı?.. Yok. Bakan bulunmadığı için 
soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

10. — Diyarbakır Milletvekili R-cai Isken-
deronlu'nun, Toprak reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1953 '"ılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
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durumunun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

BAŞKAN — Saym Recai îskenderoğlu?.. Va
zifeli olduğu için sözlü sorusu gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

11. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur de-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında sakla
nan sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda 
bir muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/822) 

BAŞKAN — Saym Zeki Yağmurdereli?. 
Yoklar.. 

îki defa üst üste sözlü soruların görüşüldü
ğü birleşimde bulunmadıkları için sözlü sorula
rı düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Saym Nizamoğlu? Yoklar. Sa
ym Nizamoglu iki defa üst üste sözlü sorula
rın görüşüldüğü birleşimde bulunmadıkların
dan sözlü soruları düşmüştür. 

13. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
ın, R'im Ortaloks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere , seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda . ve müzakerelerde bıdundunundan 
haberdar olunup olvnmadığına dair İçişleri, 
Dışişleri ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

BAŞKAN — Savın Om-m Sabri Adal? Bu
radasınız. Saym îeişleri Bakf.ni? Yoklar. Dış
işleri Bakanı? Yok. Devlet Bakanı? Yoklar. 
Bıkanlar bulunmadığından sözlü soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

14. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya-
baneı bir memlekette, m">hJm bir kam1'cılıza is
mi kansan bir ticaret m'^aviHm'^ ha^'tnda^i, 
itham edici, haberlerin ha^ni tarifte Bal°nnlıaa 
""idinin" ve ne işlem yapıM^âına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

B V S K \ N — Saym Oma? B-ıradasmız. Sa
ym Ticaret Bakam? Yoklar. Bakan bulunmadı* 
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ğı için sözlü soruları gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

15. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/827) 

BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız görevli. 
Seyahatte bulunduğu için sözlü soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

16. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
TJzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir şubesi
nin açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in sözlü 
cevabı (6/828) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun? 
Buradalar. Sayın Tarım Bakanı? Buradalar. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

1. Seçim bölgem bulunan Kırklareli ilin
de 

a) Kırklareli merkezinde, 
b) 'Babaeski ilçesinde Zirai Donatım Kuru

munun şubeleri vardır. Halk bunlardan çok 
istifade etmektedir. 

2. Yine Kırklareli ilimizin en büyük ilçele
rinden biri bulunan Lüleburgaz ilçemizde Zirai 
Donatım Kurumunun bir şubesi yoktur*. 

.'5. 24' bin nüfuslu bir ilçemiz olan ve mer
kezî bir yerde bulunan Lüleburgaz'da bu yıl 
Zirai Donatını Kurumunun bir şubesi açılıp 
açılmaması hususunda Sayın Tarım 'Ba.ka.ninm 
düşünceleri nedir, açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 
Açık oylamada oyunu kullaumıyan arkada

şımız var mı?. Yok. Oy verme muamelesi 
bitmiştir, Lütfen kupaları kaldırınız. 

TARİM' BAKANI TURAN ŞAHIN (Muğ
la) — Kırklareli Milletvekili Saym Hasan Tah
sin Uzun tarafından verilen Kırklareli ili Lü

leburgaz ilçesinde, bu yıl, Zirai Donatım Ku
rumunun bir şubesinin açılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair, sorularını cevaplandırı
yorum. 

1. Türkiye Zirai Donatım Kurumunca 
Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde bir 
Ajans Şefliği açılması 14 . 11 . 1963 tarihinde 
kararlaştırılmış ve Ajans, temin edilen binada 
1 . 6 . 1964 tarihinde faaliyete geçmiştir. Ajan
sın hizmetlerinde Lüleburgazlılar için iyi isti
kamette çalışmalar yaptığını da ıttılaınıza arz 
ederim. 6 ay evvel faaliyete geçmiş ve çalış
maktadır. 

BAŞKAN — Saym Tahsin Uzun, buyuru
nuz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakana huzuru
nuzda teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
TJzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi oları 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sorusu ve Tarım Bakanı Tu
ran Şahin'in sözlü cevabı (6/829) 

BAŞKAN — Saym Uzun?.. Buradalar. 
Saym Tarım Balkanı?.. Buradalar. Sözlü so

ruyu okutuyorum. 

1 . 4 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Baltanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
sayg.ılarımk arz edenim. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

1. Gecen yıl Türk köylüsünün en büyük 
dertlerinden birisi bulunan orak ipi zamanında 
verilmediğinden çiftçimiz sıkıntıya uğramış, ip 
bulamamıştır. Bu sıkıntı bilhassa Trakya'da 
çok olmuştur. 

2. Tarıta Bakanlığına bağlı bulunan Zirai 
Donatını Kurumu Genel Müdürlüğü geçen sene 
zaniıanmda tedbir almadığından bu aksaklık 
meydana gelmiştir. 

:>. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 
bu yıl Türk köylüsünün büyük derdi olan bu 
orak ipi için ne gibi tedbirler almıştır. ? 

4. Bugün için elinde stok var mıdır? Elin
deki stok ihtiyaca 'kâfi imidir? 
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5. Zirai Donatım Kurumu bu orak iplerini 

şubelerine verirken neyi göz önüne almaktadır ? 
6. Zira Donatını şubeleri bu orak ipini sa

tarken çiftçilerden ne gibi belgeler istemekte
dir? 

7. Bu orak ipini bâzı açıkgöz kimseler Zirai 
Donatımdan fazla olarak almakta, karaborsa
da sattığı bilinmektedir. 

8. Tarım Bakanlığı ,bu karaborsa işini ön
lemek için tedbir almış mıdır, almışsa nedir? 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı buyuru
nuz. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (Muğla) 
— Kırklareli Milletvekili Sayın Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk 'köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sözlü sorularını cevaplandı
rıyorum. 

1. Biçer - Bağlar ipi ve balya makinası ip
leri 1963 yılı başına 'kadar piyasada, muhtelif 
ithalâtçılar 'tarafından ithal olunmak suretiyle 
ve kısmen de Kendir ve Keten Sanayii T. A. Ş. 
tarafından ithal olunan «isal elyafından imâl 
edilmek suretiyle temin ve ihtiyaç sehiplerme 
satılmakta idi. Bu arada Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu da gerek ithal suretiyle ve gerekse yer
li sanayiden temin ektiği Biçer - Bağlar ipi ve 
balya makinası ipini satmakta idi. 

11 nci kotadan evvelki kotalara mamul ip 
veya bunun hammaddesi olan sisal elyafının te
mini için yeteri kadar döviz tefrik edilmemiş 
olduğundan, T. Zirai Donatım Kurumu 1963 
hasat mevsimine ancak 26 ton (bir stokla girebil
miş Kendir ve Keten Sanayii T. A. Ş. den ham
madde darlığı yüzünden yeteri kadar imalâtta 
bulunamamış, Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
yukardaıki miktara ilâveten ancak 24 ton ip te
min edebilmiştir. Fabrika ayrıca kurum halin
deki satıcılara da ip vermek suretiyle çiftçinin 
ihtiyacı temin edilmeye çalışılmış ise de bilindiği 
üzere 1963 yılında bâzı bölgelerde ip sıkıntısı 
çekilmiştir. 

2. Bunu göz ününde bulunduran Bakanlı
ğımız derhal ilgili (bakanlıklarla temasa geçerek 
müşterek çalışmalar sonunda 1964 hasat mev
siminin ip ihtiyacının temini için gerekli ted
birleri almıştır. 

Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları ile yapılan 
çalışmalar sonucu; bu ipleri memleketimizde 
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imal eden Kendir ve Keten Sanayii T. A. Or
taklığı adına gerekli hammaddenin ithali için 
150 000 dolar ve tanzim ve ihtiyat kotasından 
da 100 000 dolar tahsis edilmiştir. 

Bu 250 000 dolarla 325 ton sisal elyafının 
ithali sağlanmış ve bu hammaddeden mezkûr şir
ketçe imal edilen Biçer - Bağlar iplerinden 170 
tonu evvelce yapılan anlaşması gereğince Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından satın-
almarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Muhterem arkadaşlar sözlü sorumu hasat zama
nından evvel vermiştim. Aradan 8 ay gibi bir 
zaman geçtikten sonra, ancak şu anda soruma 
cevap vermek Sayın Bakana kısmet 'oldu ve bize 
de burada konuşmak nasiboldu. 

Muhterem arkadaşlar, 1963 "yılında çiftçile
rimizin orak ipi sıkıntısı çektiğini sözlü sorum
da zikretmiştim. 1(964 yılında Sayın Başkanımızın 
arz ettiği gibi orak ipi ihtiyacı karşılandı deniyor. 
Bunda hemfiıkirim, bu sözüne iştirak ediyorum. 
Yalnız, yine benim bölgem olan Kırklareli'de 
orak ipi karaborsaya düştü, zamanında yetişe
medi. Ya teşkilâtta bir aksaklık var veyahut da 
bâzı açıkgözlerin bu orak ipini çeşitli belgeler 
uydurarak Zirai Donatım Kurumundan almak-
dadırlar. Benim Tarım Bakanından istirhamım; 
buna bir çare düşünülmesidir. Ve bu arada ha
kikaten bize bu 1964 Ihasiat mevsiminde vatan
daşlardan en azından 10 - 15 telgraf geldi; 
«mahsulümüz bulut altında, her gün dolu teh
likesi karşısında, buna çare bulunması ve bize 
acele ip gönderilmesi» deniyor. 

Şimdi biraz evvel de Sayın Bakanımız, 100 
ton stok clduğunu söylediler. Acaba bu 100 
tonluk stok hasat mevsiminden sonra mı gelmiş
tir, yoksa hasat zamanı vardı da yetişmedi mi? 
Bunu ben pek anlıyamadım. önümüzdeki 1965 
yılı için Trakya'da orak ipi sıkıntısı çekilmiye-
ceğini burada Sayın Bakan izah ettiler. Bunu 
bir garanti olarak kabul ediyorum. İnşaalleh 
önümüzdeki devre Trakya'daki ve Türkiye'deki 
orak ipi kullanan çiftçi bunun sıkıntısını çek
mez. Sayın Bakana verdikleri izahattan dolayı 
teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'm, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasınm imzası 
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sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktalarına ve iktisadi durumları
na dair Barbakandan sözlü sorusu (6/831) 

BAŞKAN — Sayın Soyer? Burada. Sayın 
Başbakan? Yok. Başbakan adına cevapta bulu
nacak Bakan? Yok. Sayın Başbakan veya adına 
beyanda bulunacak Bakan bulunmdığı için söz
lü soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

19. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Bedzn Terbiyesi Merkez îstlşrre Kuru
luna atanan Yıldan Aşir Savaşır hakkındaki id
diaların doğru olup olmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/833) 

BAŞKAN — Sayın Dündar? Yok. Sayın 
Dündar iki defa sözlü sorularının görüşüldüğü 
birleşimde bulunmadıkları için sözlü soruları 
düşmüştür. 

20. —• Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı
kan'm, Midyat'ın, Kcrburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilç3 haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan ? Yok. iki defa 
sözlü sorusunun görüşüldüğü birleşimde bulun • 
madiği için sorusu düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Arıkan? Yok. îki defa 
söz'.ü sorusunun görüşüldüğü birleşimde bulun
madığı için sorusu düşmüştür. 

22. — Edirne Milletvekili Fahir Giriilioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde g'Jrevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebcb'n'i dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
'6/836) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi ? Burnddar. 
Sayın T'caret Bekenı? Yoklar. Ticaret Bakam 
bulunmadığı için sözlü soru gelecek soru glına-
no bırakılmışıtr. 

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

BAŞKAN — Sayın Şcnyurt komisyonda va
zifeli bulunduklarından sözlü soruları gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

24. — B'tlis Milletvekili Mürtak Okumuzun, 
1963 yılında yapılması kabul edil m Bitliı Kapalı 
Spor Salonunun programdan çıkarılması sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/839) 

BAŞKAN — Soru sahabi buradalar mı ? 
Yoklar. İkinci defa bulunmadıkları için sözlü 
soruları düşmüştür. 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçzr'in, 
Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sorusu ve Tarım 
Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/840) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada1 ar mı? Bu
rada. Sanayi ve Ticaret Bakanları? Yoklar. Sa
yın Aydınçer, Tarım Bakam buradalar. Yalrız 
Tarım Bakanına aldolan kısmın cevaplandırıl
masını ister misiniz? 

TIİLMI AYDINÇER (Aydın) — İsterim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

11 . 5 . 1934 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yurdumuzda yapılan pa-muk ziraatinde en 
ileride olan vilâyetlerden birisi de Aydın'dır. 
i ler sene mahsulün akmasını mütaakıp t nlarca 
pxnuk sapları çiftçi tarafından yakılmak su
retiyle heder olup gitmektedir. Yapılan ince
lemelerden ve temaslardan pamuk nebatının 
gövd3 ve köklerinden orman talakı karıştırılmak 
suretiyle üstün evsafta Duralit yapılması müm
kün görülmüştür. 

Hem inşaatta kullanılan Duralit ihtiyacını 
karşılamak ve hem de bir millî gelir temin et
mek bakımından Ay dm'da bir Duralit fabrika
sını^. kurulması için bu mevzuda ne düainüklü-
ğüıüıı, Sayın Sanayi ve Ticaret ve Ziraat Ba-
ka~ılannda"i sözlü olarak cevaplandırmalarını 
saygılarımla istirham ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydmçer 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı kendisine 
aidolan kısmı cevaplandıracaktır. Buyurunuz, 
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TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ

la) — Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Aydm-
çer'in, Aydın'da bir Duralit fabrikası kurulması 
hakkındaki sözlü sorularının Tarım Bakanlığı 
ile ilgili kısımlarını cevaplandırıyorum. 

Pamuk ziraatimizdeki münavebede yeşil 
gübre henüz lâyıkı veçhile yerleşmemiş bulun
duğundan pamuk saplarının parçalanarak top
rağa gömülmesi, toprağın uzvi madde miktarı 
dengesi bakımından faydalı bulunmaktadır. Pa
muk saplarının sanayi yolu ile iktisadi bir de
ğer haline getirilmesi hususunda Bakanlığımız
ca her hangi bir etüt ve inceleme yapılmamış
tır. 

5 Yıllık Kalkınma Plânında iptidai maddesi 
zirai mahsul artıkları olan bir suni tahta fabri
kasının tesisi şimdilik öngörülmemektedir. 
Plânlama Teşkilâtınca Aydın'da ilkel maddesi 
pamuk sapları olan bir Duralit fabrikası kurul
ması uygun bulunduğu takdirde senelik istihsal 
miktarı takriben birbuçuk milyon ton civarın
da bulunan pamuk saplarından faydalanılmasm-
da Bakanlığımızca her hangi bir sakınca görül
memektedir. Kaldı ki, sellilotik her türlü el
yaftan suni ölçüler içinde kereste ve tahta ya
pılması, Türkiye ormancılığının ikâme maddesi 
olarak büyük ölçüde ehemmiyet arz eden bir 
mevzudur. Saym arkadaşımızın temas etmiş 
olduğu, isim olarak duralit, aslında muhtelif 
firma isimleri altında cereyan eden bu çalışma
lar, Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türki
ye'de de bir ölçüde ele alınmıştır. Meselâ bir 
kontralit sanayii olarak, inkişaf halinde olan 
bu müesseseler umumiyetle haşat artıklarından, 
orman artıklarından istifade edilmek suretiyle 
tatbikata geçilmiş durumdadır. Ama aynı za
manda bünyesinde selüloz ihtiva eden her türlü 
bitkiden bu kabil suni tahta ve kereste yapmak 
imkânı vardır. Elbetteki Aydın'da da böyle 
bir projeleme diğer ekonominin genel bünyesi 
içindeki yerini bulur ise Tarım Bakanlığı sel-
lilotiklik ihtiva eden pamuk saplarının kıymet
lendirilmesin! normal telâkki eder. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Aydın çer. 
HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş

kan ve muhterem arkadaşlarım, sorumun Tarım 
Bakanlığını ilgilendiren kısmına cevap verdikle
rinden dolayı Sayın Tarım Bakanına, teşekkür 
ederim. 
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Muhterem arkadaşlarım, Bakanın da ifade 

ettiği ve sözlü sorumda da beyan edildiği gibi 
Aydın ovası, Türkiye'mizde miktarı itibariyle 
pamuk yetiştirilen vilâyetlerin başında gelmek
le beraber aynı zamanda bölgemiz en iyi evsafta 
pamuk yetiştirmektedir. 

Bölgemizde mevcut bol miktarda pamuk sap
ları her sene mahsul idrak edildikten sonra çift
çi tarafından sapları yakılarak heder edilmek
tedir. 

Bugün Avrupa'da bulaşık sularından sabun 
istihsal, kimyevi maddeler istihsali yapılırken 
memleketimizde mevcut hammaddelerin yakılıp 
kül olmasına göz yumamayız. 

Yapılan Ibir tecrübe ile pamuk sapları elya
fının bu işe çok müsaidolduğu neticesine varıl
mıştır. Pamuk saplarına mısır sapı ve orman ta
laşı karıştırılmak suretiyle gayet iyi evsafta du
ralit elde edilmekte olduğu öğrenilmiştir. 

Hem toir millî gelir temini ve hem de mus-
tahsıla maddi bir gelir temini v.e inşaatta kulla
nılan duralit gibi bir malzemeyi temin bakı
mından kurulacak bir fabrika büyük bir ihti
yacı karşılıyacaktır. 

Fabrikanın kurulmasında vilâyetimizde bir
çok kolaylıklar mevcuttur. Lüzumlu enerji ba
kımından barajdan elde edilen binlerce kilovat 
saatlik enerji bugün için toprağa verilmekte
dir. Bu takattan fabrikaya lâzım olan muharrik 
enerji sağlanabilir. Fabrika kurulmasına mü
sait pek çok yer vardır, istihsal edilecek dura-
litin Ege'de merkezî bir vaziyette bulunan vi
lâyetimizden her tarafa domir yoliyle, karayol-
lariyle şevkine kolaylık vardır. 

Bundan başka iböyle bir fabrikanın kurul
ması ile günden güne artan işsiz vatandaşları
mıza ayrıca bir iş sahası temin edilmiş olacak-
tır. 

Netice olarak; her cephesi ile böyle bir fab
rikanın kurulması vilâyetimiz için olduğu ka
dar memleketimiz için de hayırlı olacaktır. Her 
ne kadar Beş Yıllık Plânda mevcut değilse de, 
bundan sonra bu gibi eserlerin, tesislerin ku
rulmasında bu görüşlerin nazarı dikkate alın
ması memleketimize çok hayırlı olacaktır. Bu
nun mahzuru olmadığını beyan etmiş olması do-
layısiyle Ş>aym Bakana teşekkür ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 
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26. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'- '} 

in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair Ti
caret ve Tanm Bakanlarından sorusu, ve Tarım 
Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/841) 

BAŞKAN —• Sayın Aydınger? Buradalar, 
Sayın Tarım Bakanı'!? Buradalar. Sayın Ticaret 
Bakanı? Yoklar. 

Soruyu okutuyorum. 
8 . 5 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimi/in millî servetleri ıneyanında 

dünya üzerinde Ali alım sadece Ege bölgesine 
ve Büyük ve Küçük Menderes Havzasına bah
şettiği incir mahsulü günden güne mahvolmak
ladır. Bunun sebebi taban fiyatlarının İncir Ta-: 
rım Satış Kooperatifleri Birliğince maalesef 
her sene düşük olarak tesb iti tiden ileri gelmek
te ve verdiği emeklerin karşılığını alamayan 
müstahsil, incir bahçelerini sökerek yerine pa
muk ziraati yapmaktadır, (Seçen. senedenberi 
nımtakamızda birçok incil' bahçelerinin sökül
müş olduğu ve her geçen gün bu incir ağacı 
katliâmının devam ettiği görülmektedir. Bu ha
le son vermek için yegâne çare incir taban fi
yatlarının en aşağı (150) kuruşun üzerinde ol
ması icabetmektedir. Bu cihetin teinini hayatî 
önem taşımaktadır. Bu husus temin edilmediği 
takdirde 'Hükümetçe müdahale mubayaası ya
pılması zaruretine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Adı geçen millî servetimizin bekasının te
mini ve aynı zamanda müstahsilin himayesi için 
Sayın Ticaret ve Ziraat, Bakanlarınca ne düşü
nüldüğünü ve ne gibi tedbirler alınacağının söz
lü olarak cevaplandırılmasını öıiıemle ve saygı
larımla istirham ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydmçeı* 

BAŞKAN —• Sayın Tarım Bakanı, buyuru
nuz, 
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TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ

la) — Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Aydm-
çer'in, incir tarımının bekası ve müstahsilin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair so
rularının Tarım Bakanlığı ile ilgili Hasımlarını 
ce vapl andın yorum. 

Memleketimizin bütün sahil bölgelerinde in
cir yetişmektedir. Saym soru sahibinin işaret; 
ettikleri üzere, (lediz ile Küçük ve Büyük Men
deres vadileri dünyanın en üstün kaliteli incir 
sahalarını teşkil etmektedir. 1962 yılı istatistik
lerine göre Türkiye'nin incir ağacı sayısı 
6 684 000 adeddir. İstihsal olunan yaş incir mik
tarı ise 203 700 tondur. 1940 yılından bugüne 
kadar olan rakamlar tetkik edildiğinde zaman 
zaman görülen duraklama ve cüz'i gerilemelere; 
rağmen 1962 yılma ait ağaç sayısı ve istihsal 
miktarı Türkiye'ye ait en yüksek rakamları teş
kil etmektedir. 

1940 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 

Türkiye'de 
Ağaç sayısı 

aded 

4 529 000 
4 469 000 
6 147 000 
6 459 000 
6 659 000 
6 684 000 

incir 
İstihsal 
(Yaş) ton 

144 573 
86 104 
100 339 
145 000 
203 700 
210 040 

Netice olarak diyebiliriz ki, Türkiye'de incir 
ziraati ağaç varlığı ve yaş meyva istihsali bakı
mından umumi bir gelişme seyri takibetmiştir. 
Buna paralel olarak kuru incir istihsalinde de 
genel bir artış olmuş, bu miktar 1952 yılında 
25 000 ton iken 1962 yılında 43 000 tona yüksel
miştir. İncir müstahsili olan İtalya, Yunanistan, 
Portekiz, Cezayir gibi Akdeniz memleketlerinde 
ise kuru incir istihsalinde son senelerde bariz bir 
artış görülmemektedir, 
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Dünya kuru incir istihsali 

Memleketler 

Türkiye 
İtalya 
Yunanistan 
B. Amerika 
Portekiz 
Cezayir 

1955 - 1959 ortalaması . 
Ton 

32 296 
39 553 
25 764 
20 865 
11 067 
21 409 

1960 
Ton 

47 174 
35 380 
25 583 
15 603 

9 434 
11 612 

1961 
Ton 

49 896 
36 288 
28 123 
16 783 

6 804 
21 409 

1962 
Ton 

43 545 
29 937 
25 401 
16 601 
14 515 
21 409 

150 958 144 789 159 304 151 411 Toplam. 

Bu durgunluk İkinci Dünya Savaşından sonra taze meyvaların muhafazası, nakliye ve konserve ve 
meyva suyu gibi çeşitli şekillerde kıymetlendirilmesi imkânlarının geniş ölçüde gelişmiş olmasından ve 
bu itibarla istihlâkin kuru meyvalardan çok taze meyvaya ve konserve mamullerine yönelmiş bulun
masından ileri gelmektedir. 

Müstahsil memleketlerden müstehlik memleketlere olan ihracatta da umumi bir duraklama görül
mektedir. 

Memleketler 

Türkiye 
Yunanistan 
Portekiz 

Türkiye, Yunanistan ve Portekiz'in kuru incir ihracatı 

1955 - 1959 ortalaması 1960 1961 

Yekûn 

22 680 
14 333 
6 713 

41 912 

39 916 
12 882 
5 533 

58 332 

35 652 
15 422 
4 536 

55 611 

1962 

34 473 
13 608 
8 905 

56 972 

Crerek bu umumi durumla ilgili, gerekse baş
lıca ihracat sahalarımızdan birisini teşkil eden 
Amerika Birleşik Devletlerinde incir ziraatinin 
son yıllarda geliştirilmiş olmasının bir neticesi 
olarak kuru incir ihracatımızda karşılaşılan güç
lükler dolayısiyle bir kısım incir müstahsıHarının 
bilhassa ova bölgelerde incir bahçeleri yerine daha 
kârlı olan zeytin ve pamuğa ikame etmeye yö
neldikleri bir vakıadır. Yapılan .hesaplara göre 
bir dekar incir bahçesinin istihsal masrafı 140 
lira iken elde edilen gelir cüzi bir farkla 144 li
ra civarında bulunmaktadır. İhracata zirai yön
den tesir eden faktörler arasında; maliyetin dü
şürülmesi, incir haşere ve hastalıklariyle mücade
le edilmesi, çeşit ve ticari standardizasyonun sağ
lanması gibi hususların önemi malûmlarıdır. Bu 
konularda Bakanlığımızca : 

Diğer zirai faaliyetlere ilâveten incir ziraati 
üzerinde de gerekli araştırmaları yapmak üzere 

İzmir'de bir Zirai Araştırma Enstitüsü kurulmuş
tur. 

Enstitü ile sıkı bir iş birliği halinde çalışacak 
olan Aydın Bahçe Kültürleri İstasyonunda; mah
sûl miktarı ve kalitesi üzerine tesir edici önemli 
bir husus olarak yeni bir il ek bahçesi tesis edil
mektedir. 

Bahçelerde verimi artırıcı ve maliyeti düşürü
cü yani kültür tedbirlerini tesbit etmek üzere 
araştırma çalışmaları yapılmaktadır. 

Bölge çiftçilerine Teknik Ziraat Müdürlüğü 
ve Bahçe Kültürleri İstasyonu tarafından müşte
reken budama kursları tertiplenmektedir. 

Çiftçinin fidan ihtiyacı Erbeyli ve Ödemiş'te
ki fidanlıklardan yetiştirilen fidanlardan müsait 
fiyatla karşılanmaktadır. 

İncir bahçelerinin teknik esaslara riayet edile
rek tesis ve bakılması için Teknik Ziraat Teşkilâ
tınca demonstrasyon bahçeleri kurulmaktadır. 
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İncir konusundaki araştırma çalışmalarına ve 

çiftçi faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Erbey-
li Bahçe Kültürleri istasyonunda bir Meteoroloji 
İstasyonu açılmaktadır. 

incir bahçelerinde müstahsil aile efradının ve 
işçilerin oturması için inşa edilen binaların Bina 
Vergisinden muaf tutulmaları sağlanmıştır. 

Müstahsilin incir mahsulünü kötü hava şart
larından muhafaza etmeleri ve daha iyi şartlarda 
işlemeleri maksadiyle yapacakları binalara kredi 
açılması için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
nezdinde teşebbüse geçilmiştir. 

incir mahsulüne zarar veren hastalık ve La-
şeratla mücadele edilmesi ve halkın buna alıştı-
rılması için ilgili ziraat teşkilâtımız büyük bir 
gayret sarf etmektedir. 

İncir standardizasyonu ile yakinen ilgilenil-
mektedir. Bu konu halen Türk Standartları 
Enstitüsünün çalışma programına alınmış bu
lunmaktadır. Tarım Bakanlığı olarak incirle 
alâkalı sahalarda yaptığımız çalışmaları arz 
ettim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydınçer, buyu
runuz. 

HİLMİ AYDINÇER. (Aydın) — Sayın Baş
kan ve muhterem arkadaşlarım; bölgemiz hal
kının büyük bir kısmının geçim kaynağı olan 
incirciliğin bekası ve müstahsilin himayesi hak
kında şimdiye kadar Yüce Meclise birisi geçen 
sene 1 Temmuz 1963 te yazılı olarak; bu sene 
de sözlü olarak cevaplandırılması için iki sual 
önergesi vermiş bulunuyorum. 

Bunlardan geçen seneye ait verilen cevap 
hiç de tatminkâr değildir. Hükümet maalesef 
gerekli alâkayı göstermedi. 

Bu sone incir mahsulünün kemale gelme
den !bir hayli evvel tekrar vermiş olduğu ve 
sözlü olarak cevaplandırılmasını istediğini öner
geme ; sözlü soruların demirbaş gibi yerinde say
ması yüzünden; incir zamanı gelmiş geçmiş müs
tahsil her sene olduğu gibi yine mağdur olmuş, 
ancak bugün Sayın Ziraat Vekili tarafından bir 
kısmı cevaplandırılmıştır. Fakat üzülerek f,rz 
ediyorum ki, verilen bu cevap ve alınacak ted
birler de tatminkâr değildir, incir müstahsili
nin yüzünü güldürecek bir mahiyet taşımamak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'miz evve
lâ bir ziraat memleketidir. Varlığını ye hayati-. 
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^3tini topraktan alır. Gelir kaynaklarımızın 
."iyük bir kısmını zirai mahsullerimiz teşkil 
der. incir mahsulü de 'memleketimize has bir 
relir kaynağıdır. Türkiye'mizde Hopa'dan Ha-
';ay'a kadar bütün kıyı bölgelerinde ve kıs
men Fırat boylarında olmak üzere cem'an 
5 500 000 den fazla incir ağacı mevcuttur. An-
ak, incir ağacının toprak ve hava şartları 'ba

kımından isteklerinin en iyi bir şekilde kargı-
1 andığı Ege'nin büyük ve küçük Mendeıes 
havzalarında yetiştirilen sarılop cinsi; aroma, 
kabuk inceliği, glikoz kesafeti, dano iriliği, ne
faset ve ağaç verimi bakımlarından dünya ça
pında bir kalite imtiyazına sahiptir. 50 000 000 
kilo civarında olan Ege rekoltesinin tamamı ih
raca müsaidolup, umumi kuru incir istihsalimi
zin % 90 mı teşkil eder. 

Allah'ın memleketimizin Ege bölgesine ve 
hassaten Aydın vilâyetine bahşettiği bu -millî 
servet maalesef günden güne ölmektedir. Her 
geçen gün binlerce incir ağacı sökülmekte yer
lerine, sulama imkânı olan yerlerde, pamuk zi-
raati yapılmakta, pamuğa tahvil edilen yerler 
ise % 5 i geçmemektedir. Bu gidişle beş sene
ye kalmıyacak Aydın bölgesinde bir tek incir 
ağacı hulunmıyacaktır. ' Emeğinin karşılığını 
bulamıyan çiftçi pek haklı olarak, değil yeni
den incir bahçeleri yapmak, mevcudu yok et
mekten başka bir yol görememektedir. Bir in
cir ağacı katliamı devam edip gitmektedir. 

Bu millî servetin mahvına sebep nelerdir? 
Bunların mesulleri kimlerdir? Ne gibi tedbir
ler alınmalıdır. Şimdi bunları arz edeceğim . 

1. — İncir müstahsilinin yeni ve ileri teşeb
büslere karşı gösterdiği bariz alâkasızlığın 
başlıca sebebi istihsal masrafların daki devam
lı yükselişlere ve dolar kurundaki büyük değiş
melere rağmç/L 1941 - 1942 yılında Sultaniye 
kuru üzümü ile başbaşa giden fiyatların bugü
ne kadar hiçbir terakki kaydedemeyişidir. 280 
kuruşluk dolar karşısında 75 kuruş olan fiilî 
incir fiyatının 9,20 liralık kura göre 280 ku
ruşluk bir seviyeden muamele görmesi, yani çok 
daha düşük kaliteli olan Kaliforniya fiyatlarına 
yaklaşması gerekirken bugünkü satış vasatileri 
75 kuruşun altına düşmüş bulunmaktadır. 

2. — Bu hüzün verici akıbetin sebebi de, 
katî bir standart ve borsa nizamının tesis edile^ 
memesi ve asgari, ihraç fiyatı sistemlerinin 
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çeşitli yollardan ve bilhassa endiret risturnlar-
la daha alivre satışlardan itibaren dejenere edil
mesidir. 

3. — Piyasada oldukça nâzım rolünü oyna
makta olan Tariş'in, incir taban fiyatlarına tat
min edici bir seviye verememesi. 

Bugün Tariş Birliğine bağlı kooperatiflerin 
'bölgesinde takriben 64 228 dekar incir bahçesi 
bulunmaktadır. Kooperatif incir sahasının tama
mı ise 224 325 dekardır. Bundan şu netice çıkı
yor; kooperatifler bölgenin 1/4 ünden daha faz
lasına sahiptir. Taban fiyatları tesbitinde mü
him rol oynamaktadır. 

Piyasanın açılmasında Tariş tarafından ve
rilen fiyatlar esasen tatminkâr olmadığı gibi, bu, 
fiyatlar incir yarıya gelmeden birden bire düş
mekte mahsûl müstahsilin elinde alıcı buluma-
maktan rezil olmaktadır. Şurasını da arz edeyim 
ki, incir mahsulü diğer mahsuller gibi (meselâ 
fındık, üzüm, pamuk) bekletilmeye gelmez, has
sastır, ballanır, birbirine yapışır, işlenmez hâle 
gelir, evsafından kaybeder. îşte fiyatların düşük 
olmasına rağmen, büsbütün elinde cibre olarak 
kalmasından korkan müstahsil bulduğu fiyattan 
elden çıkarıyor. Böylece her sene umduğunu bu
lamıyor, bulamayınca da baltaya sarılıyor. Yeri
ne ya pamuk, olmazsa başka bir mahsûl ekiyor. 
Neticede güzelim incir bahçeleri her geçen gün 
artan bir hızla tarla olup gidiyor. Taban fiyatla
rının 200 kuruş üstünde olması lâzımdır ve şart
tır. Bu temin edilmelidir. Edilmedikçe bu akıbet 
devam edip gidecektir. 

4. — Müstahsilin teşkilâtlanmamış olması da 
mevcut âmillerden birisidir. Müstahsili kendi ka
derine terketmeyip hepsini bir çatı altında bir 
birlik" olarak kooperatiflerde toplanması zarure
ti vardır. Bunu temin etmek için Hükümetin de 
müzahir olmak lâzımdır. 

5. — Hükümet eliyle dış pazarlarda alıcı bu
lunmaması bilhassa Şimal memleketlerde ve Av
rupa'da yılbaşında hassaten yeniden incir sevk 
etmede, satmada, reklâmını yapmada, Hükümetin 
alâkasızlığı. 

Müstahsil Tariş ve Devlet olarak ne yapma
lıdır. 

Evvelâ Devlet olarak incir mahsulünün sar-
sılamıyacak kuvvette bir teşkilâta sahiboluncava 
kadar himayesinin lüzumuna kararlı olmak Hü
kümet olarak da bunu kanunlaştırmak lâzımdır. 
Hükümet buna iki türlü karar verebilir: 
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1. — incir müstahsilini kalkındırmak maksa* 

diyle bütçesine koyacağı bir miktar yaıdım fo
nu ile taban fiyatını muhafaza ettirebilir ve da
hilî istihlâki sağlıyacak Ordu birlikleri, mektep
ler işçilere yemek veren, büyük iş yerleri, müesse
seler gibi istihlâki geniş yerlere taban fiyatı dü
şüklükleri karşısında satmalaeağı veya aldıraca
ğı incirleri tevzi edebilir. 

2. — Bir kanunla ihracattan alman pirimi 
bir fonda toplar ve bu fonu, kurulacak incir bir
liği fiyatı veya Ticaret Vekâleti veya tavzif ede
ceği bir müessese ile taban istikrarına tahsis eder 
vo fevkalede hallere münhasır olabilecek zararla
rı karşılamada kullandırabilir. 

Nizam ve istikrara sokulmuş bir incir politi
kası husule gelecek anormallikleri bertaraf eder. 

Bundan başka Hükümete düşen vazifelerden: 
Standart nizamı, 
ihracatı kontrol, 
Aydın'da bir incir enstitüsünün kurulması, 
incir kredi sistemi (Ziraat Bankasından veri- . 

len krediler hiç de tatminkâr değildir, artırılma
sı lâzımdır.) 

Zirai Donatım Kurumunca incir mahsulüne * 
lüzumlu malzeme ve tesislerin faaliyetini temin 
(kurt mücadelesi için portatif gazlama odaları, 
çadır bezleri ve sergiler örtmek için branda ve 
kurutma istolalar) gibi malzemeler verilmelidir. 

•BAŞKAN — Sayım Aydunçer?.. Bir daki-
'kamız var, 15 dakikanız do'Luyor, çıok rica ede
rim ; 'bağteıyı/nrz. 

HİLMİ AYDINÇER (Devamla) — Efen
dim daha üç sayfam var. 

BAŞKAN — içtüzük hülküımılerine göre 
başka türlü muamelo yapamam. Ba
kan cevap verirse, son söz milletvekilinindir, 
hükmüne göne zıatıâllaıiz tekrar söz aıhnıak dım-
'kânını 'bulurtsunuız. Aksi takdirde saa&le mu-
kayyetir. 

Lû'tfeaı ibağlaıyıınnz ısıon cümlenizi. 
HlLMl AYDINÇER (Devamla) — Yük

sek Heyetin oyuna arz edin. 
©AŞKAN — Sözuü soruilarda mümkün de

ğildir. Eğer Bakam eevap verirse zatiâlinıize 
konu^rm (hakkımız tekrar avdet edeıbilir. Tica
risi Bekarımdan) sormuş olduğumuz sualiniz 
mahfijzduır, -gelecek birleşimde Sayın Ticaret 
Bakanına yöım-elteceğiniz sua'l muvacehesinde 
ve beyanda ıbultmmıak imkânıma maliksinılız. Ti-
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caıret Balkanına aklolam kısmı buigüm giörüşiül-
ınüyor. IBir dıahaık'i birlieşiımıde omm gıörüşül-
«mıesl mümlMin. iSize Riyasetin 'glö'sıtercbilleceği 
on bülyüik Ikiolaıyhlk Ibuiduır. 

HİLMit AYDINÇER (Davamda) — Muhit e-
reım arlkaldaişilanım, sözlenimıl bağılıiyörum. Bu 
mühim ımıilllî ıserıvötiın Ibökaısımım Yüksek Mec
lislerce de himayesinin katî lüzumu vardır. 
Devamını Sayın Ticaret Bakanının izahların
dan ısüoınra 'aitfz etımıek üzere huızuırufnıuızu terk 
•ddi'yıoruım'. Hepeniizi hürmeti© ıselliâmiltarım. 

BAŞKAN — .Sornunnını Tanım. Bakanına /ait 
lensimi eöyaıp'lanıdırılıımiışitıır. Tiioaret Bakamıma 
ait kısım gelecek soru .gününde görüşüle-
ceıkllir. 

27. — Niğde Milletveltili Ruri Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının imlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sökzlü sorusu (G/842) 

BAŞKAN — Sayın Kullu Soycr? Burada-
lâT. Sayın İmar ve İskân Bakanı? Yoklar. Ba
kan bulunmadığı için gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

28. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kam'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi 
bulunup bulunmadığına dair Barbakandan sözlü 
sorusu (G/843) 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkam? Yo!k-
'lar. Sayın Nadir Yavuzkan buraıda ıbuıkınlnma-
dılkılanımdiaın sözlü .soruları geleıcök sora ıgününe 
'bıraıkılmiıştır. 

29. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
m, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan ve 
15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kimseler
in kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanacağına 
dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(G/844) 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan?.. yok
lar. Sayın Yavuzkan burada bulunmadıklarından 
sözlü soruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

30. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz
kan'in, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
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rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (G/845) 

BAŞKAN — Saym Yavuzkan?.. Yoklar. Sa
yın Yavuzkan burada bulunmadıklarından sözlü 
soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Soyer?.. Burada. Saym 
Millî Eğitim Bakanı?.Yoklar. Bakan bulunma
dığı için sözlü soruları gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym Mehmet Ali Arıkan?.. 
Yoklar. Saym Arıkan iki defa sözlü sorularının 
görüşüldüğü birleşimde bulunmadıkları cihetle 
sözlü soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Saym Arıkan?.. Yoklar. Sayın 
Arıkan iki defa sözlü sorularının görüşüldüğü 
birleşimde bulunmadıklan cihetle sözlü soruları 
düşmüştür. 

34. —- Bit Ilı Milletvekili Müştak Okumuş'un, 
Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis 
arasının yapımına ne zaman başlanacağına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'-
m sözlü cevabı (G/849) 

BAŞKAN — Saym Okumuş?... Buradasınız. 
Saym Bayındırlık. Bakanı?.. Buradalar, sözlü 
soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
bi ı etlerinizi saygı ile rica ederim. 

Bitlis Milletvekili 
Müştak Okumuş 

1. 1954 yılından beri yapılmasına başlanıp 
da bugüne kadar hiçbir faaliyet gösterilmiyen 
Diyarbakır - Bitlis şosesi Duhan - Bitlis arasının 
yapımına ne zaman başlanılacaktır?. 

2. Bitlis Vilâyeti içinden geçecek şosenin 
güzergâhı istimlâki ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 

ONAT (Ordu) — Bitlis Milletvekili Sayın Müş
tak O'kumuş'un Bitlis - Duhan yolu ve Bitlis içi 
kamulaştırılması hakkındaki sözlü soru ile ilgi
li bilgiler aşağıda arz olunmuştur:. 

1. Diyarbakır - Bitlis yolunun bakını ça
lışmaları ile ıslâhı mümkün olmıyan ve Kcrmc-
to adı ile anılan mahaldeki, 17 Km. lik kesimin 
inşaatına 1952 yılında başlanmış ve 1956 yılın
da tamamlanmıştır. 

Bu kesimin devamı olan ve takriben 25 Km. 
uzunluğundaki Duhan - Bitlis arasının bakım 
çalışmaları ile mevcut trafiği bir müddet daha 
geçirebileceği mülâhaza edilmiş ve bu yöndeki 
çalışmalar 1956 yılında malabadi Batman ara
sına intikal ettirilmiştir. Karayolları teşkilâtı
mız tarafından devamlı bakıma tabi tutulmak
ta ve şimdiki trafiğe bir müddet daha cevap vere
bilecek durumda olan Duhan - Bitlis arası yo
lunun yeniden yapımı 30 milyon liraya ihtiyaç 
göstermektedir. Bütçe kifayetsizliği sebebiyle 
1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı yapım progra
mına alınmasına imkân görülmemiştir. 

2. Bitlis şehir içi geçişi için lüzumlu ka
mulaştırma işlemlerine başlanmış ve şehir için
de bulunan eski eserlerin durumu da göz önün
de bulundurularak güzergâh tesbit edilmiştir. 
Yapılması icabeden kamulaştırmalara ait bedel
lerin ödenmesine 1965 yılından itibaren başla
nacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Okumuş, buyurun. 
MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Muhterem 

arkadaşlar, Diyarbakır - Bitlis şosesi senelerden 
beri bir mesele. Bitlis'e kadar bir türlü erinemi
yor. Kermatya mevkiine geldiler 1952 senesin
de, 1956 senesinde, Duhan - Bitlis arasıki, 30 Km. 
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lik bir mesafedir - burada şantiye kuruldu, 
imalâtı şantiyesinin bir kısımda yapıldı ve bu
gün kaderine terkedilmiş yıkılmak üzeredir. 
Buraya yapılan masraf ada yazık oldu. Bir tür
lü yapılamaz hale gelmiştir. «Bugünkü trafiğe 
cevap verir bir vaziyettedir» deniyor. Halbuki, 
Duhan - Bitlis arasında olan 30 kilometrelik me
safe amele mükellefiyeti zamanında yapılmış 
bir yoldur. Bugüne kadar bâzı tamiratlar do-
layısiyle geçişe elverişlidir, ama, gazetelerde 
geçmiş senelerin birçok trafik hâdiseleri göste
rir ki, bu yol hakikaten bugünkü trafiğe cevap 
verecek bir durumda değildir. Biz Sayın Ba
kandan bunun biran evvel yapılmasını ve haki
katen Doğu için bir transit merkezi olan bu yo
lun ele alınması 1 üzumunu Bitlisli olarak ve bir 
Doğulu olarak istirham ediyoruz. Bunu lütfen 
ele alsınlar ve yaptırsınlar. 30 milyon mühim 
Ibir şey değildir, Doğunun bir yolunu yapmış 
olacaklardır. 

ikinci sorum; Bitlis içinden geçecek, yine ay
nı yolun devamı olan, bu yol Bitlis'i hakikaten 
müşkül durumda bırakmıştır. Dere içinden ge-
çeekc yolun hangi tarafa düşeceği kesin olarak 
belli değildir. Kamulaştırmaya 1961 senesin
den itibaren başlanılır, gelinir oraya, birçok 
etütler yapılır, tekrar vazgeçilir. 1962 bütçesin
den bu kamulaştırma için 800 bin lira ayrıldı
ğı halde, ödenmedi, yapılamadı. 1963 bütçesi
ne tekrar aynı tahsisat kondu, yine kalktı. 1964 
bütçesinde 2,5 milyon lira tahsis edildi, diye bi
ze de birçok vesikalar verdiler. Gittik orada 
söyledik; «Efendim bu sene yolumuz geçiyor» 
dedik, yine gelmedi, yine yapılamadı, Eski eser
ler varmış yolun içerisinde de buna mâni olu
yormuş, yolun geçmesi. Halbuki Bitlis'ten ge
çecek yol iki varyant üzerinde tesbit edilmiş
tir. (A) Varyantı, (B) varyantı, deniyor. Ben
deniz tetkik ettim; bu varyantlardan (birisini 
2,5 metre ileriye alırlarsa, hiçbir eski esere do
kunmadan ve Bitlis'in içinden rahat rahat yol 
geçiyor. Saym Bakandan istirham ediyorum. 
Artık Bitlislileri bu keşmekeşten kurtarsınlar. 
Halk nereye ne yapacağını bilmiyor. Bir bina 
yapmak istiyor, bir dükkân yapmak istiyor, bu 
yol mâni oluyor. Lütfetsinler, tasarrufları var
dır. Bunu biran evvel ele alsınlar, Tahsisatı var 
ise kamulaştırmayı yaptırsınlar. Bunu kendile
rinden istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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35. — Konya Milletvekili Rü§tü özal'ın, 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüüğnün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
ran bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

BAŞKAN — Sayın özal komisyonda vazife
li bulunduğu için sözlü soruları gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Soyer, burada. Sayın 
imar ve iskân Bakanı? Yoklar. Bakan bulunma
dığı için sözlü soru gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kısayol, rahatsız, rapor
lu bulunduğu için sözlü sorusu gelecek soru- gü
nüne bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Hasan Aksay?... Yoklar. 
Sayın Hasan Aksay burada bulunmadıkları için 
sözlü sorusu gelecek soru gününe birakllmiŞ-
tlir. 

39. — Adana Milletvekili Hasan Aksayhn, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu-
tıdması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Aksay?.. Yoklar. 
Sayın Hasan Aksay burada bulunmadıkları 
cihetle sözlü soruları gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

40. — Adana Milletvekili Hasan Aksayhn, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu-
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nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Aksay?.. Yoklar. 
Sayın Hasan Aksay burada bulunmadıkları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

41. — Adana Milletvekili Hasan Aksayhn, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliya Ba
kanlarından s'dplü sorusu (6/856) 

BAŞKAN — Sayın Aksay burada bulunma
dıkları için soruları gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

42. — Adana Milletvekili Hasan Aksayhn, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bıdunduğuna dair Millî Eğitim ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

BAŞKAN — Sayın Aksay burada bulunma
dıkları için soruları gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Aksay burada bulunma
dıkları için soruları gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Özalp buradalar mı? Yok
lar. Sayın Özalp burada bulunmadıkları için so
ruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

45. — Niğde Milletvekili Haydar Özalphn, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 
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BAŞKAN — Sayın Özalp burada bulunma

dıkları için soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Özalp? Yok. Bulunma
dıkları için sözlü soruları gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

47. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemes-i se
bebine dair Bayındırlık ve I'urizm ve Tanıtma 
Bakanlarından siizlü sorusu (6/862) 

BAŞKAN — Sayın Özalp bulunmadıkları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

48. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy üçesi ILıdurlı ve Karaman 
"iöyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/863) 

BAŞKAN — Sayın Özalp bulunmadıkları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

49. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

BAŞKAN — Sayın Çulha? Buradalar. Sayın 
Barbakan? Yok. Adına beyanda bulunacak Ba
kan? Yok. Bakan bulunmadığı için sözlü soru
ları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

50. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or
hun'un, valiler ve emniyet i<\ıkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

BAŞKAN — Sayın Orhon? Yok. Bulunma
dıkları için sözlü soruları gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 
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51. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ

lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu? Yok. Bulun
madıkları için sözlü soruları gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

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

MASK AN — Sayın Giritlioğlu bulunmadık
ları için sözlü soruları gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

53. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cematine ait 
kaç aied vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü soi'usu (6/868) 

BAŞKAN — Sayın Soyer?. Burada. Soru
ya cevap verecek Devlet Bakanı . Yok. Soruya 
cevap verecek Devlet Bakanı burada bulunma
dıkları için sözlü soruları gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

54. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üçerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu?. Yok
lar. Sözlü soru sahibi burada bulunmadıkları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu. Yok
lar.. Soru sahibi burada bulunmadıkları için söz
lü soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

56. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
m. İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman-
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da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

BAŞKAN — Sayın Adal?.. Yoklar. Sayın 
Adal, burada bulunmadıkları cihetle sözlü so
ruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

57. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
tn, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

BAŞKAN — Sayın Adal burada bulun ma-
dıklan için sözlü soruları gele-cek soru gününe 
bırakılmıştır. 

58. — İzmir Milletvekili Osman Habri AdaV-
%n, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne, dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

BAŞKAN — Sayın Adal burada Imlıınma-
dıkları için sözlü soruları gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

59. — Edirne Milletvekili Fahir (Uritlioğ-
lu'nun Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması, için ne düşünüldüğüne dair 
içişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Fahir (4i-
ritlioğılu buradalar m;ı? Yoklar. Bulunun a di ki arı 
için sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl-
nıış'tır. 

60. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, Cum
huriyet Halk Partisine nakdi yardımda bulun
dukları hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/875) 

BAŞKAN — Sayın Osm a buradalar mı? Bu
radalar. Sayın Başbalkan veya adına cevap ve
recek Ba'kan bulunmadığından sözlü soruları 
gelecek soru gününe bırakılmiş'tır. 

61. •— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, • Hükümet Konağını 
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tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arı kan (bu
radalar mı? Yoklar. Sayın Mehmet Ali Arıkau 
bulunmadıkları için sözlü soruları gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

62. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arahasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup ılmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorum, (6/877) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan bulunmadıkları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl
ın ıştır. 

63. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı
kan'in, Midyat Kaymakamının, 'vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bed.elini ödeme
den,, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

BAŞKAN -
için sözlü sorul 
mistir. 

- Sayın Ar likan bulunımadıkları 
ırı gelecek soru gününe bırakıl-

6i. — Çanakkıde Milletvekili Ahmet Nihal 
Akay'nt, İbnülcmin Mahmut Kemal İnat'in vak
fı olan konağın kimler tarafından, yıktırıl d ığı-
na dair Devlet ve İçişleri Bakanlarındıın sözlü 
sorusu (6/879) 

BAŞKAN — Sayın Nihat A kay? Burada. Sa
yın İçişleri Hakanı'? Yoklar. Sayın Devlet na
lçanı? 

DEVLUT BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OM AY (('!. Senatosu Ankara Üyesi) — Nüvit 
Bey iıle ilgili bir husustur efendim. 

BAŞKAN — Bakanlar (bulunmadıkları için 
sözlü soruları gelecek soru gününe bırakılmış
tır. • 

65. — Bolu Milletvekili Turgut; Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre, kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal etliğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

BAŞKAN — Sayın Çulha? Buradalar. Sayın 
İçişleri Bakanı ? Yok. Bakan bulunmadığı için 
sözlü soruları gelecek soru gününe bı rakı İm iştir. 
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66. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, 

Erbaa ve Ta§ova ilçelerini biribirine bağlıyan 
Kâleboğazı köprüsünün ne zaman tamir edilece
ğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/882) 

BAŞKAN — Sayın Kazova? Yoklar. Sayın 
Kazova burada bulunmadığı cihetle sözlü soru
ları gelece'k soru gününe bırakılmıştır. 

67. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, 
Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, yarım 
kalan kısmının ne zaman ikmal edileceğine dair, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/883) 

BAŞKAN — Sayın Kazova? Yoklar. Sayın 
Kazova burada bulunmadığı cihetle sözlü soru
ları gelece'k soru gününe bırakılmıştır. 

68. — Erzurum Milletvekili Nihat Biler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve projeleri
nin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/884) 

BAŞKAN — Say m Nihat Diler komisyonda 
vazifeli bulunduğu cihetle sözlü soruları gelecek 
soru gününe bırakıl m ısıtır. 

69. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibe aileceğine dair, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/885) 

BAŞKAN — Arkadaşımız komisyonda va
zifeli bulunduğu cihetle bu soruları da gelecek 
soru gününe ibırakılmışıtır. 

70. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro heyetleri
nin tezat halindeki çalışmalarından haksızlığa 
uğrıyanların durumlarının ıslah edilip edilmi-
yeceğine dair îmar ve İskân ve Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/886) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler (komisyonda 
görevli (bulundukları cihetle sözlü soruları gele
cek soru gününe bırakıl mışıtır. 

71. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 

İİ.l5.lte4 Ö:İ 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

BAŞKAN — Sayın Kışoğlu? Yo'klar. Sayın 
Kışoğlu burada bulunmadıkları için sözlü soru
ları gelocek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Sofuoğlu? Yok. Sayın 
Sofuoğlu izinli (bulundukları için sözlü soruları 
gelecek soru gününe bırakılmışıtır. 

73. — Tokat Milletvekili Z ey yat Kocamemi'-
nin, yurda, Gümrük vergileri ödenmeden, soku
lan otomobillerden, yalnız Gümrük Vergisi alın
ması yolunda bir mevzuat değişikliği yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakam Mehmet Yüceler'in 
sözlü cevabı (6/889) 

BAŞKAN — Sayın Koeamemi? Burada. Sa
yın Bakan? Burada. Sözlü soruyu okutuyorum. 

30 . G . 19G4 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde yurda Gümrük vergileri öden
meden sokulduğu anlaşılan birtakım otomobil
ler, trafik müdürlüklerince verilen temiz kâ
ğıtlarına itibar eden iyi niyetli alıcıların elle
rinden alınmaktadır. Bugün tatbik edilen usul
lerle bu vasıtalar ya sahiplerinden müsadere 
edilecek veya arabaların piyasa değeri üzerin
den tekrar satınalmmaları kendilerinden iste
necektir. Sadece Devlete inanmanın karşılığı 
ise bu olmamak gerekir. Bu gibi vatandaşla
rın daha fazla mutazarrır olmaması için ken
dilerinden sadece Gümrük Vergisinin alınması 
yolunda mevzuatta bir değişiklik yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğinin Gümrük ve Te
kel Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılması 
için gerekenin yapılmasını rica ederim. 

Zeyyat Kocamemi 
Tokat 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı. 
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GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Tokat Milletvekili 
Sayın Zeyyat Kocamcmi tarafından verilen 
önerge ile : 

Yurda Gümrük vergileri ödenmeden sokul-
duğu anlaşılan bâzı otomobillerin, trafik mü
dürlüğünden verilen temiz kâğıtlarına itibar 
eden iyi niyetli alıcıların ellerinden alındığı, 
bugünkü usullere göre bu vasıtaların ya müsa
dere edileceği veya piyasa değerinden tekrar 
satmalmacakları gibi bir durum hâsıl olduğu. 
belirtilerek bu gibi hallere mâruz kalan vatan
daşlardan sadece Gümrük Vergisi alınarak iş
lem yapılmasını mümkün kılan mevzuat deği
şikliğinin düşünülüp düşünülmediği sorulmak
tadır. 

Bu konuda bilgi ve düşüncemizi arz edece
ğim : 

Yurda Gümrük Vergisi ödenmeden sokulan 
arabalar kaçak eşyadan sayılmaktadır. 

1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine 
dair Kanunun değişik 21 nci maddesi uyarınca 
nakledenler veya sahipler, zaptı mütaakıp 
kıymetleriyle beraber Gümrük Resmine ve sair 
tabi olduğu resimlere muadil bir depozito mu
kabili, kaçak eşyanın kendilerine teslimini iste
yebilirler. Bu istek delil muhafazası, eşya sü
rümünün kolaylaşıp kolaylanmaması nazara 
alınarak idarece kabul veya reddedilebilir. 

Bütün kaçak eşyalar için vaz'edilmiş olan 
bu hüküm kaçak otomobillere de maddedeki 
unsurlar nazara alınarak tatbik olunabilir. 

Otomobiller için yalnız vergiler alınarak 
bu maddenin tatbikini mümkün kılacak veya 
mahkemelerin tatbikatında değişme getirecek 
bir tedbiri düşünmeye lüzum görmüyoruz. Şöy
le ki : 

Eğer kaçak olarak yurda giren otomobil 
bizzat kaçakçıda yakalanmış ise ondan yalm/ 
vergiye tekabül eden teminat istenmesi yani 
otomobilin diğer kaçak eşyalardan farklı mu
ameleye tabi olması için istisnai bir tutuma lü
zum yoktur. Otomobil kaçakçılığına böyle bir 
kolaylık göstermeye sebebolamaz. Zira kaçak 
eşya için istenecek teminatın iktisadi bir kıy
mete yani yakm olarak piyasa değerine tekabül 
etmesi tabiîdir. 

Eğer otomobil kaçakçıdan gayri üçüncü şa
hıslar elinde yakalanmış ise, önergede de belir-
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tildiği veçhile trafik kayıtlarına istinaden iyi 
niyetle arabayı alan 3 ncü şahsın hakkı cihet
teki korunacaktır. Yalnız burada önemli bir
kaç nokta vardır: 

Üçüncü şahısların zincirleme bir yolla ka
çak hâdisesinde ilişkileri olabilir. Bu takdir
de hüsnüniyeti aramak ve takdir etmek ida
renin yetkisinden çıkmakta, kaza organlarının 
yetkisine girmektedir. Tatbikatta da böyle ol
maktadır. 

Mahkemeler kendilerine bir tedbir olmak 
üzere arabanın davacıya bırakılması için yapı
lan müracaatları kabul ettikleri zaman umumi 
hükümlere göre ekseriya yüzde itibariyle ve 
Gümrük vergilerini karşı!amıyacak nisbette te
minat almaktadırlar. 

Mahkemeler nihai kararlarında da iyi niyet 
sahibi üçüncü şahıslara arabaları iade etmekte 
ve onlara her hangi bir külfet yüklememekte 
ve bâzıları yalnız vergilerin ödenmesini şart 
koşmaktadırlar. 

Öte taraftan bu nevi kaçak hâdiselerin de 
sahte Gümrük evrakı ile trafik kayıtları ihda
sını önlemek için, tesciller esnasında Gümrük 
muamele evrakının sıhhatinin trafik müdürlük
lerince ilgili Gümrük idarelerinden re'sen teyi
di cihetine gidilmesi lüzumu İçişleri Bakanlığı 
ve bakanlığımızca kabul edilmiştir. 

Triptik ile giren ve zamanında yurt dışına 
çıkarılmıyan otomobiller için, gerekli vergiler 
esasen teminatçı müesseselerden tahsil olun
makta, sahte evrakla çalınmış veya parçalan
mış gibi gösterilen triptikli otomobiller hak
kında kaçakçılık hükümleri tatbik olunmakta
dır. 

Bu sebeplerle gerek idarenin takdiri ile te
minat mukabili teslim halinde, gerek mahkeme
lerce iyi niyetli şahıslara iade konusunda mev
duat değişmesi hususunun düşünülmediğini arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocamemi buyu
runuz. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz 
Başkanım, sevgili arkadaşlarım, bundan uzun 
müddet evvel hepinize gelen bir mektupla, bir
takım kaçak otomobillerin sahipleri elinden 
alındığı bildirilmişti. Bu otomobiller bir sah
tekârlık yapılarak gümrüklerden içeriye geçi-
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rilmiş ve Adana trafiğinden plâka da almışlar 
ve sonra Ankara, Kayseri gibi mütaaddit vilâ
yetlere gitmişlerdir. Bu' vilâyetlerde oturan 
tamamen hüsniniyet sahibi bir vatandaş park 
yerinde bir satılık otomobil görüyor ve pazar
lığa girişiyor, Adana Trafik Müdürlüğünden 
verilmiş resmî vesika ile bu otomobilin her işi
nin düzgün olduğunu görüyor ve sorduğu za
man da «işte temiz kâğıdı daha ne düşünüyor
sunuz»' deniyor ve bu otomobiller satmalım yor 
Sonra da bu otomobiller kaçaktır diye bu şa
hısların ellerinden almıyor ve bütün kıymet* 
üzerinden paraları bunlardan istenilecektir.. 
Şimdi bu şahısları, artık bir hüsnüniyet gös
termişler mi, göstermemişler mi diye bence dü
şünmeye imkân yoktur. Çünkü bunlar gitmiş
ler ve karşılarına trafik müdürlüğünün temi" 
kâğıdı çıkmış, buna inanarak almışlar. Ama br 
işleri mahkemeler tetkik edip görüyormuş ve 
verecekmiş. Buna karşı bir diyeceğim yoktur 
Ben bu gibi hâdiselerin Meclise ve vekâletlere 
aksedip, vatandaşların mağdur olmaması için 
bu suali sormuştum. Üzerinde elbette ki, dur
muşlar, lâzımgelen yerlere, lâzımgelen direk
tifleri vermişlerdir. Onun için Sayın Bakanm 
verdiği cevaptan dolayı teşekkür eder, alâ
kalarının devam etmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

74. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilcisi nahiye ve köylerin': 
sel âfetinden ve su baskınından korumak içip 
ne gibi tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Diler bura
dalar mı efendim? Yoklar... Kendileri komisyon
da görevli bulundukları cihetle sorulan gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

75. — tzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basına intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ertunga bu
radalar mı efendim? Sayın Ertunga yoklar. 
Bulunmadıkları cihetle sorulan gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır, | 
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76. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, msrinosculu^ 
ğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına dairf 

Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Giritlioğlu?' 
Buradalar. Tarım Bakanı buradalar mı? Yok
lar. Balkan bulunmadığı cihetle soru gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

77.. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ
lu 'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığına dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu? Burada. Sa
vın Bakan? Yok. Soru gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

78. — Mardin Milletvekili Mehmnt Ali Arı-
kan'ın Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için galenle
rin köye girmesine silâhla mâni olduaunun doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

BAŞKAN — Mehmet Ali Arıkan? Yok. Sa
vın Arıkan burada bulunmadıkları için sorula
rı gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

79. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve, Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında ti eni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi bakakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

BAŞKAN — Sayın Ardıeoğlu? Yok. Sayın 
Ardıçoğlu bulunmadıkları için soruları gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

80. — Burdur Milletvekili Mehmet özbe-y'-
hı, İzmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasındaki, acele inşası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
ve Bayındırhk Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

BAŞKAN — Sayın özbey? Yok. Sayın öz-
bey bulunmadğı cihetle soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

81. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarında kültür, sanat 
ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve tema-
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yüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne gibi 
tedbirler alınması düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/897) 

BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdu? Yoik. 
Sayın Gündoğdu bulunmadıkları .cihdtle sözlü 
sorusu gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

82. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tekik. edilip edilmediğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

"BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar? Yok. 
Sayın Esat Kemal Aybar bulunmadıkları ci
hetle sözlü sorusu gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

83. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay
bar'm, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Milli Eğtim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar bu
m l a yoklar. Bu cihetle sözlü sorulan gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

84. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay
bar'm, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Aybar bu
lunmadıkları cihetle sorulan .gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

85. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay
bar'm, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/901) 

BAŞKAN — Sayın Aybar yoklar. Bulunma
dıkları cihetle soruları gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

86. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığınca seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertuga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 
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BAŞKAN •— Sayın Özalp buradalar ımı 

efendim? Yok. Soru sahibi bulunmadıkları ci
hetle sözlü soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

87. — Gümüşhane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/903) 

BAŞKAN — Sayın Savacı buradalar mı 
efendim'? Yoklar. Bulunmadıkları cihetle söz
lü soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

88. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

BAŞKAN _ Sayın Arıkan? Yok. Burada 
bulunmadıklarından sözlü soruları gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

89. — Nevşehir Milletvekili Ramazan JDe-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir geri
cilik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

BAŞKAN — Sayın Ramazan Demirsoy? 
Yok. Sözlü soruları gelecek soru gününe (bıra
kılmıştır. 

90. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/906) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova? Yok. 
Bulunmadıklarından sözlü soruları gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

91. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Almus Ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hizmete 
açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/907) 

BAŞKAN — Sayın Bakan burada (bulunma
dıkları cihetle sözlü storui'aa". gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

92. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Sahr'm, şahsiyle 
ilgili beyanatının Tüi'kiye Radyolarından yayın-
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lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba-

'• kanından sözlü sorusu, (6/908) 

BAŞKAN — Sayın Türkây yok burada, bu
lunamadıkları cilhetle gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

CEVAT DUİİSUNOĞLU (Erzurum) kim
seler yok, okumak faydasız. 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı 
var, onu Hükümetten saymıyor musunuz Sayın 

H Dursunbğlu? 

93. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğa'ın, bakımı Karayollarına aidolan bir kısım, 
yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlüklerine 
devrolunduğunun doğru olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/909) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Güldüğan? yok. 
Burada bulunamadıkları cihetle sözlü soruları 
gelecek soru gününe 'bırakılmıştır. 

94. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Lice - Kulp - Mu§ Karayolunun yapımı
na ne maksatla ve hangi tarihte başlandığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

— Soru sahibi Sayın Güldoğan buradalar mı 
efendim? Yoklar. Bulunmadıkları cihetle soru
ları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

95. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo
ğan'in, Güney - Doğu Anadolu'da bir seliloz Fab
rikası kurulacağının doğru olup olmadığına da
ir Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

BAŞKAN — Soru sahibi sayın Güldoğan 
buradaki- mı efendim? Yoklar. Bulunmadık
ları cilhetle sözlü soruları gelecek soru ıgününe 
bırakılmıştır. 

36. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo
ğan'm, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksada 
uygun olarak, ikamete tahsis olunup olunmadı
ğına dair İmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/912) 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan bulunmadıkları 
cilhetle 's'özlü boruları gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

97. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Milî Savunma ihtiyaçları için Vakıf Zeytin-
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likler İşletmesinden fazla fiyatla zeytinyağı alın
dığının doğru olup olmadığına dair Millî Savun
ma ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/913) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Turgut! Yok; 
Burada bulunmadıklarından sözlü soruları gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

98. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'an, 
ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının müna-
sipolacağı raporla tevsik edilen Çimento Fabri
kasının Van'a nakledilmesi sebebine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

BAŞKAN — Sayın Müştak Okumuş? Bura
dasınız. 

Sayın Sanayi Bakanı? Yok. Sözlü soru gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

99. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet gaze
tesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir işlem 
yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/915) 

BAŞKAN — Sayın Türkay? Yok. 

Bulunmadıklarından sözlü soruları gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

100. — Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

BAŞKAN — Sayın Sarısözen? Yok. Burada 
bulunmadığı cihetle sözlü soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

101. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gii-
ner'in, Rize'nin İkizdere, Çamlıhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
nıütaakıp yıllard-a, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Güner? Bu
rada. Sayın Başbakan Yok. Başbakan adına be
yanda bulunacak Bakan? Yok. Bulunmadığı 
cihetle sözlü soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

102. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşkilât ta-
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rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

BAŞKAN —- Sayın Arif Hikmet Güner? Bu-
radasamz. S ay m Tarım Bakanı! Yok. Sayın Güm
rük ve Tekel Bakam, buradalar. 

Kifayet eder mi efendim, sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanının beyanı? Yoksa ikisini bir arada 
mı istersiniz? 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — İkisine 
bir arada izahat versin. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı burada bu
lunmadıkları cihetle ikisinin bir arada cevap ver
meleri için gelecek soru gününe kalmıştır. 

Sayın arkadaşlarım vakit gecikmiş bulunmak
tadır. Birleşimi kapatmadan evvel biraz önce yapıl
mış bulunan açık oylama sonuçlarını okuyaca
ğım. 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair ka
nun tasarısı için yapılan oylamaya 226 arkadaşı
mız katılmış olup; (163) kabul, (56) ret ve (7) 
çekinser bulunmaktadır. Böylece kanun tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Devlet pcrsancli meslek teşekkülleri Kanunu
nun yapılan açık oylamasına (226) arkadaşımız 
katılmış olup, (7) çekinser, (3) ret ve (216) ka
bul oyu bulunmaktadır. Böylece tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının açık oylamasına (226) arkadaş katılmış 
(6) çekinser (50) ret oya mukabil (170) kabul 
oyu ile tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetveller

de değişiklik yapılması hakkındaki oylamaya (226) 
arkadaşımız katılmış, (8) çekinse1,', (44) redde 
mukabil (174) oyla kanun tasarısı Meclisimizce 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

11.12-19S4 0 : 1 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan do

ğan çocukların cezasız tescili hakkındaki kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına (228) arka
daşımız katılmış (10) çekinser, (7) ret oyuna mu-

I kabil (211) kabul oyla kanun tasarısı Meclisimiz
ce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Millî Prodüktivite Merkezi Teşkilâtı Kuruluş 
kanun tasarısının yapılan açık oylamasına (227) 
arkadaşımız katılmış olup, (9) çekinser, (9) ret 
ve buna mukabil (209) kabul oyu bulunmakta
dır. Bu duruma göre tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

1964 Kalkınma istikrazı Kanunu tasarısının 
yapılan açık oylamasına (227) arkadaşımız ka
tılmış, (7) çekinser, (74) ret oyuna mukabil 
(146) oyla tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak 
eden Ferecullahoğlu Ahmet Fahri özçellk'e Va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
tasarısı için yapılan açık oylamaya (214) arka
daşımız katılmış, (8) çekinser, (10) ret, (196) ka
imi oyu çıkmıştır. 

Ancak Cumhuriyet Senatosundan gelen metin-
1 de, mürettep adedin yarısından bir fazlasının ka

bul oyuyla metin gelmiş bulunduğu için, Anaya
sanın 92 nci maddesi gereğince ıucvzuubahis ka
nun tasarısının da Meclisimizce (226) kabul oyu

na iktiran etmesi lâzımgeldiği cihetle, yapılan 
oylamada gerekli çoğunluk sağlanamamış ve ge
rekli kabul oyu temin edilememiştir. Bu gelecek 
birleşimde tekrar edilecektir. 

özel Öğretim Kurumları Kanunu tasarısının 
yapılan açık oylamasına (53) arkadaşımız katıl
mış (1) çekinser, (8) ret, (44) kabul oyu çıkmış
tır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığından oylama 
muamelesi gelecek birleşim tekrar edilecektir. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan, birleşimi 
15 Aralık 1984 Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

I İyi akşamlar dilerim. 

Kapanma saati : 18,17 

- . .>- . . > & < ...<.... 
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Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktiınur 
Mehmıt Goçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemai Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAMSAR 
Halûk Nur Hâki 
Veli Başaran 
1 insan Dinler 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Korom özean 
Itızn l'olat 

ANKARA 
llnif Aybar 
Nihat Uorkkan 
Fuat Börekçi 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağvtı 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : 56 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 211 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
I Mithat Şükrü Çavdar-

oğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sa d ret t in Çaııga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
>ııroyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

JHA*%YTHir 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoglu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

1 DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskcnderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
M ha mi Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIO 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Gürny 
Hürreın Miiftüıril 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
flıyasettin Karaca 
Şcrafet t in Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Soy fi öztürk 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs • 
Hüseyin Incioglu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Nurcddin Ozdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zoydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Şckip İnal 

1 İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
i Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Reşit Ülker 
Zeki Zcrcn 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zekî Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet döker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Ya zır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
îhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamct Kuzucu 
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Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet De'likaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

ADANA 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
îsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

M. Meclisi B : 22 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy • 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 

11.12.1964 0 : 1 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

lenler] 
İZMİR 

Muzaffer Döşemeci 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

Bekir Şeyhoğlu 
TRABZON 

Ahmet Şener* 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Mehmet. Başaran 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Reşat Turhan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Kemal Badıllı •' 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Redde 
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[Çekinserler] 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Eemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (î.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
thsan Köknel (1.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
AbdülThak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yüanlıoğlu 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

[Oya kaUlmıyanlar] 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehraus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Vefik Pir'inçcioğlu ' 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali (1.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
İhsan önal 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 

SAMSUN 

Hüseyin Özalp 

Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öfatem 
Vahyi özarar 
İlhamı Sanear (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktean 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümügpala 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
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KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kndirean Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Küstü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet Tnönü (Başbakany 

Ilalit Ziya Özkan 

MANtSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 

M. Meclisi B :22 
MARAŞ 

Kemalî Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (t.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdenıir Tüzün 

ORDU 
Vnsnf îzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Xuri Bayar 

11.1219S4 O 
Muslininin O ürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilâmit Kiper 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan (I.) 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Oökcr 
Rahmi Günay 
Sebati Ilastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Covad Odyakmaz 
O ün er Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Muhramlı 
Orhan öztarak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Reşit önder 
Ali Rza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğhı 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (t.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaıııuğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
Ut an bul 
İzmir 

1 
1 
1 
1 
I 
o 

1 tvooapli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 
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Devlet personeli meslek teşekkülleri kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 216 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 211 
Açık üyelikler : 1 3 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlıı 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoglu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
^evki Otüler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat (1üngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Ay har 
Nihat Berkkan 
Kunt Börekçi 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Agva 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmı Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Kesat Özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
tlalit Rıza Onnl 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskslıoglu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Nccmi öktcn 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
tbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
nilmi Güldoğa» 
Recai lskcnderoğlu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ilürrem Müftüsü 

ERZİNCAN 
nüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursunoglu 
fiıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Ineioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erknıen 
Ali Köymen 

GUMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali A ıslan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Fcrruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
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Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy • 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya 

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

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oşkay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

[Reddedenler] 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Rahmi Çeltekli 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

[Çekinserler] 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 
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KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
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[Oya kahlmıy anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şükrü Yüzba§ıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (î.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete. I 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan KÖknel (1.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu | 

Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Pakjoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
ŞJehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
(t. Ü.) 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali (1.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
İhsan önal 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç (B.) j 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya -
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümügpala 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (î.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
üa l i t Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nıısret Köklü 
Ilurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Telana İp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

• 
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NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlıı 
NİĞDE 

Asım Eren (t.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ifafet Aksoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Mııslihittin Oürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi deveci 
Ilamit Kiper 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
rfatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

11.12.1964 0 : 1 
SİNOP 

Cemil Karahan 
Haşim Tan (1.) 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Güııay 
Sebati Ilastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Ccvad Odyakınaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Oiznıan 
Reşit önder 
Ali Hıza Ulusoy 

çelikler] 
Vfanisa 1 
Muş l 
Trabzon 1 

Zonguldak 2 

Yekûn 13 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten (t.) 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağnuırdercli 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahta kılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Purjfiıt Nizniıinğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 

i v « < l 
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Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılmadı hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 170 
Reddedenler : 50 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyaıılar : 21 I 

Açık üyelikler : i 3 

ADANA 
Mehmet (leeioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoglu 
Ar YON KARAHİSAR 
Malûk Nur Hâki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr 
Asını Yi ün az 

AĞRI 
Rıza Bola t 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Rayif Ay bar 
Nihal İ>«• ıkk;ıti 
Kunt Börekçi 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Kafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
ITilmi Aydınçer 
Reşat özardn 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoglu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Jlalit Kıza î'i.nl 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
/oki Bnltneıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikhasj 

BURSA 
Edip Küstü Akyürek 
SndnMtirı Çar ma 
ibrahim oktan 
İlaha Penini / nüm 

ÇANAKKALE 
Ahmet. Nihat Akay 
Burhan Arat 
^üroyvn Endik 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Kahmi lııeeler 
Sahan Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Nccmi ökten 

DENİZLİ 
fsmail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

[Kabul edenleri 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Keeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
İlhamı Ertem 
Kahir Giritlioğlu 

ELAZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naei (îıiray 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Cevat lXırsunoğlı 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Ktuiuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Aslııızuğlu 
Seyfi ft/.türk 

GAZİANTEP 
Muzaffer L'aııholat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Ineioğlu 
Kudret Alavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi-

GÜMÜŞANE 
Nureddin Ozdemir , 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydnn 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cilii 
Sekip inal 
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İÇEL 
Mehmet Ali Arşları 

İSPARTA 
Ali Ihsnn Halım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Katip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Kahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşku Kırca 
Hilmi t »ben 
Ahmet Oğuz 
Kesit Ülket 
Zeki Zeren 

İZMİR 
>smarı Sabrı Adal 

Şükrü Akkan 
Şeref Baktık 

KARS 
Lâtif Aküzüuı 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Kıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLAREtf 
Basan Tahsin Uzun 
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KONYA 

îrfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fafcih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erlbek 
Eauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyart 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Şevket Ragdt Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf UEusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Rahmi Çeltelkli 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Ahmet Şener 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Altalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

VAN 
ihsan Bcdirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANTALYA 
Nazmi Keriımoğlu 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
îsmail Yılmaz 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Deımiray 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osuna 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğiu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TOKAT 
Mehmet Kaz>ova 

ÜRFA 
Kemal Badıllı 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

[Çehinserler] 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

[Oya kattlımyanlar] 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

ADANA 
Hasan: Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Orai 
îbrahdm Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (t.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğllu 
İhsan Köknel (t.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğüu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Vefik Pirkııçei'oğ.lu 

EDİRNE 
Talât Asal • ' 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ , 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali (I.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neomeddün Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
ihsan önal 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bayknm 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Salbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sim öktem 

KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Menıduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk' Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Uüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Alehrnet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrcttin Tosbi 

M. Meclisi B : 
MALATYA 

Ahmet Fırat 

22 

ismet inönü (Başbakan) 
llalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
ILurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karakt'K'ük 

MARDİN 
Rsat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait M urlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numano 

NİĞDE 
Asım Eren (1.) 
Haydar Hzalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Vnsuf izzettin Ağa( 
Uefet Aksoy 

ğlu 

>ğhi 

[Açık üt 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

11,12.1964 0 : 1 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirnıeıı (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
ila m i Tez kan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Nurettin Çeri t oğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geve<»i 
Ilâtnit Kiper 

SİİRT 
Hayrettin <"Wen 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan (i.) 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Goker 
Kah mi Günay 
Sebati Hastanğlu 
Ahmet Kanjral 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

jelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

-*— 
Yekûn 13 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Kesit Hinler 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağancğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (1.) 
Kâm uran 1'raİ 
Ali Rıza Fzuner 
Zeki Yağmurdcrcli 

URFA 
Celâl öııeel 

UŞAK 
Ali Kıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahra kılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

v 

»>••<< 

132 ~ 



M. Meclisi B : 22 11.12.19£4 O : 1 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişik

lik yapılması hakkındaki kanun ta şansına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Karıihrahimosrln 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Hâki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRİ 
Rıza Polal 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkatı 
Fuat Börekçi 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Soçkiıı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ktem Ağva 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmı Kerimoğlu 
Nihat Sıı 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
fiil m i Aydınger 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 174 
Reddedenler : 44 
Çekinserler : 8 

Oya katılımyanlar 211 
Açık üyelikler 1 3 

Süreyya Koç 
Mehmet* Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BITLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Tursrut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
E» I ip Rüştü Akyürek 
*>Mflrottin Çan ıra 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
Burhat Arat 
Sîm\vya Endik 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Saban Koskin 

ÇORUM 
Vııri Ahıskalıoğlu 
Hilmi Incesulu-
Farıık Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet. Çobauoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Vaci (îüray 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Cevat Dursutıoğlu 
(riyasettin Karaca 
Sera f ettin Konu ray 

ESKİŞEHİR 
Şevket. Asbuzoğlu 
Soyfi ftztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AHıza ffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs 
Hüseyin Ineioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi? 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
lîahri Hahadır 
Abdullah Cilü 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Ali îhsan Halım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir lîıırak 
< »ıhan Eyübojrlıı 
Fehrettin Kerim Gökay 
\li Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Reşit Ülker 
£eki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref lîakşık 

KARS 
Latif Aküzüra 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
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Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
İrfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüsısa/met Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erlbefc 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

ADANA 
Ahmet Savrum 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

M. Meclisi B : 22 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka • 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

11.12.1964 0 : 1 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğhı 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltelkli 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Kooamemi 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayöl 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 
YaJkup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

Bekir Şeyhoğlu 
TRABZON 

Ahmet Şener 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Cevat Yalçın . , 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Reşat Turhan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URPA 
Kemal Badıllı 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlı; 

denler] 
İSTANBUL 

Ferruh Bozbeyli 
İZMİR 

Muzaffer Döşemeci 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
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M. Meclisi B : 22 11.12.1964 O : 1 
[Çekinserler] 

ADANA 

Ahmet Karamüftüoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçülk-
tepepınar 
Oavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (t.) 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit 
(B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
(I.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ÇANKIRI 

Kâzım Arar 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

İZMÎR 
Şinasi Osuna 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu - -

[Oya katıbnvymlar] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın BolaJk 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyelı 
(B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal ' 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.)j 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
(t) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmı özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnen Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali (I.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
SaM Zorlu 

KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

İÇEL 

Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
ihsan önal 

İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabrî Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (B.) 

İZMİR 

Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan-^ 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Neeip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 
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KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhulirn Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler, (B.) 

KIRKLARELİ 
Ahdurrahrımn Altııg 
MehmPt Alâoddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Menıdııh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin liilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Şofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Kadirean Kaflı 

Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 

M. Meclisi B : 22 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sozai Sarpaşar 
Sad retti n Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet tnönü (Başbakan) 
llalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali lîayazıt 
.' inan Kara küçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
ihsan Tckinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran N'nmanoğlu 

NİĞDE 
Asım E ren (1.) 
Haydar ft^alp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Vusuf izzettin Ağaoğh 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta . 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

11.12.1964 0 : 1 
Refet Aksoy 
Ata Topalnglu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan * 

SAKARYA 
P»urhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri İla yar 
Muslininin Gürer 
Hami Tczkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Aüşan 
Xu rot t in Coı-itoglu 
Fovzi G överi 
TTamit Kiper 

SİİRT 
Hayrettin ftzıreı 

SÎNOP 
Cemil Karahan 
Ha^im Tan (t.) 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günav 
Nebati Ilastaoglu 
Ahmet Kangal 
("evad Odyakmaz 
'îiiner Sansözeı: 
rjıhsin Tmkav 
Mahmut Vural (B.) 

(/elikleri 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kuı 
Fethi M ah rami' 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Saba ha Mi iı 1 »ay bura 
II. Ali Dizman 
Reşit öndor 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
\li Şakif A'jaııoüh 

Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (î.) 
Kâmuran Ural 
\li Rıza 1'zuiH't 

Zeki Yağmurdercli 

URFA 
>>lâl ötıool 

UŞAK 
\|i Rıza Akluyıknglıı 
Mırnhim llulanalp 
Ahmet Tahtakılıç. 

VAN 
Muslih Gören taş 
(l.Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
.1 usta fa Kepir 
l'urgut Nizamnğlıı 
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M. Meclisi B : 22 11.12.1964 O : 1 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun tasa

rısına verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Oülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan « 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem AgVa 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 228 

Kabul edenler : 211 
Reddedenler : 7 
Çekinserler : 10 

Oya katılmıyanlar : 209 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
I AYDIN 

Hilmi Aydınçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
lurgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

1 Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu ! 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin lncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesii. 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet peydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar An kan 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
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Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi üben 
Ahmet Oğuz 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osm a 

KARS 
Ilasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
[Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Oöker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
[Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
([laldan Kısayol 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 

ÇORUM 
^.bdıırrahman Güler 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

ADANA 
^Lhmet Karamüftüoğlu 

AYDIN 
Ijılustafa Şükrü Koç 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

M. Meclisi B : 22 
thsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Tl. Avni Aksi t 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 

MANİSA 
Neriman A&aoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
TTıırrem Kubat 
TTilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Xahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kpmal Bağcı oğlu 
FTasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Günoştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

11.12.1964 0 : 1 
MUŞ 

Sami öztürk 
NEVŞEHİR 

Ilalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NlĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

SllRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaplan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 

[Reddedenler] 
MANİSA 

Yakup Kadri 
manoğlu 

Karaos-

MARAŞ 
Ali nüdayioğlu 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

[Çekinserler] 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 

İSTANBUL 
Ali Coşkun Kırca 

KASTAMONU 
ismail TTflkkı Yılanlıoğlu 

KAYSERt 
Vedat Âli Özkan 

Reşat Turhan 
TEKİRDAĞ 

nayr i Mumeuoğlu 
TOKAT 

Mehmet Kazova 
Zeyyat Koca m emi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badı Ilı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Kar ah anlı 
Sabri Kılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esendin 
Ramız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Y'usuf Ziya Yücebilgin 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbey 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (t.) 
Raif Aybar 
Osman Böl akbaşı 
Bülent Ecevit. (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence (I.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğiu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 

Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenniî tslimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t.) 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
«Vvdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombus, 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğluı 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Sehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenynrt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarys 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali ( t ) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğh. 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
İhsan önal 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bay kam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güve» 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.1) 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyangan 

Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaç 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altnğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdcmir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
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KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

M. Meclisi B : 22 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Asım Eren (t.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refct Aksoy (İ.) 
Ata TopnI<><>1 Tİ

RİZE 
Fuad Sirmeıı (Başkan 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
\ ı ır i Bayar 
Mnslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveei 
Tlâmit Kiper 

-11; 12.1964- O 
SİİRT 

Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan (t.) 

SİVAS 
Adil Altay 
fbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet, Kangal 
O v a d Odyakmaz 
Gün er Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 

Reşit Önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Sehâhattin Güven 
Nazmi Ökten (I.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bul an alp 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
Muslin Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Mmisa 
Muş 
Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 13 

!>€>•< 
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Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş Kanununa verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrnn 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turguft 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 9 
Çekinserler : 9 

Oya katılmıyanlar : 210 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Hilmi Aydınçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
('evat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlıu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binav 

BlTLtS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çel i kb aş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
tsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytinoğlu | 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip înal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehm et A1 i A rsl an 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferru'h Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 
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İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Hâldan Kısaya! 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 

AĞRI 

Nevzat Güngör 

BtLECİK 

Orhan Tuğrul 

ADANA 

Ahmet Karamüftüoğlu 

AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
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Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Vakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Ilüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
IliLmi Baydur 
Cevdet Oskay 

11.12.1964 0:1 
MUŞ 

Sami öztürk 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NÎĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Rahmi Çeltekli 
Reşat Turhan 

[Reddedenler] 
BURSA 

Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

İZMİR 

Şinasi Osma 

ÇANKIRI 

Kâzım Arar 

KONYA 

irfan Baran 

fÇekinserler] 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 

DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 

GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
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TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koeamemi 
Bekir Şeyhoglu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Köscreisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uvar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
R.amiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

ORDU 
Şadı Pehlivan oğlu 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 



M. Meclisi B : 22 11. lâ. 1964 Û : 1 
[Oya katılmty anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğan oğla 
Melih Kemal Küçükte 
pepınar 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAE 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karar 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (t.) 
Rai t' Ay bar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim fmirzalıoğlu 
İhsan Köknel (I.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
nasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
•Saffet Eminaj?aoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Mü ren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
(löktüm Kvliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
llaüt Rı/.a Onal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
\hmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavıızkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Iîosna 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmııs Arslan 
Yusuf Azizoğlu Ct.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Ceuıalcılar 
fcîrtuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali (1) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı lioeaoğiu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B) 
İhsan önal 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altın oğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naei öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper ' 
İsmail Hakkı Tekincl 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 

Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
ihsan G ursan 
Ziya Ilanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Dnğnn 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Erig 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükarı 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

- 1 4 3 -
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MALATYA 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
Asım Eren (t.) 

M. Meclisi B : 22 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirnıen (Başkan) 

SAKARYA 
Kurban Akdağ 
Ekrem Alicin 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin öeritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hânı it Kiper 

StlRT 
Hayrettin özgen 

11.12.1964 0 : 1 
SİNOP 

Cemil Karanan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Bay bura 
II. Ali Dizman 
Reşit önder 

Ali Rıza Ulusoy 
TRABZON 

Ali Şakır Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (t.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentas (I. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 13 
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1964 Kalkınma istikrazı kanunu ta sarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 74 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 210 
Açık üyelikler 1 3 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ivlip Rüştü Akyürek 
Gadrettin Çatığa 
İbrahim Ökteırı 
Baha Gen al Zaîrra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
FTilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Sohnfflu 

DlYARBAKD* 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 

EDtRNE 
Süleyman Bilgen 
Pahir Uiritlioğ.L 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

[Kabul edenler] 
ERZURUM 

Gevat Dursuııoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konu ray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Gnnbnlat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavit.nn 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMUŞANE 
Nureddin özde mir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Lokuıan Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
l^ahrett'ln Kerim Göka> 
Hilmi Ober 
Ahmet Oğuz 
Reşit Ülker 
4e ki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabıi Adal 
Şeref Bakşık 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalcın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih Özlen 
Vrefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Ha uf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
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Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

M ARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Ilasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilrai Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Akmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Reşat ozanla 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

M. Meclisi B : 22 
1 NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
.Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyor 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

11.12.1964 0 : 1 
1 Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yasa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
İlah mi Çeltekli 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Koeamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 

[Reddedenler] 
BURSA 

Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
liefet Sezsrin 

ÇORUM 
Abdurrahman (Jüler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi ŞeneJ 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen . 

EDİRNE 
îlhami E nem ı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHtR 
Aziz Zeytinogln 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen | 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbcyli 
Tahsin Demi ray 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 
Sabrı Keskin 
Osman Zoki Oktay 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Haklan Kı.sayol 

KONYA 
frfan Baran 
\ lı m ot Gürkan 

Cahit Yılmaz 
Sait Sına Vüoesoy 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

1 TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösproisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
^ilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioglu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Gkrem Dikmen 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz K'uakaşoglu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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[ÇekinserlerJ 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (I.) 
Nihat Berk kan 
Osman Bolükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence (î.) 
ibrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel (t.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
AbdiunaK Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Onman Avcı 
Saffet EmJnağaoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ali Coşkun Kırca 

KASTAMONU 

tsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombnş 

DENIZLI 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

[Oya kattlmty anlar] 
ELAZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldınm 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenvurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali (t.) 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğl 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
ihsan önal 

ISTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancâr (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinei 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler (B.) 

KTRKLARELt 

Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Aiâeddin Eriş 
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KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aylan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Seza: Sarpalar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
îsmen tnönü 
(Başbakan) 
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 

M. Meclisi B : 22 
Nusret Köklü 
[Iurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (î.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf îzzettin Agaoğlıı 
Refet Aksoy (î.) 
Ata Bodur 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

[Açık ii. 
Aydm 1 
Erzurum 1 
n a t a y 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

11.12.1964 0 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
llâmit Kiper 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
fYmil Karahan 
Haşim Tan (I.) 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Oevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

/elikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

;1 

1 
1 
2 
1 

— 
13 

Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 
« TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Aganoğlu 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışofflu 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muhlis Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

m<^ 
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Birinci Dünya ve istiklâl Savaşlarına iştirak eden FezucuUahoğlu Ahmet Fahri özçelik'e vatani 

hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun tasansma verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 214 

Kabul edenler : 1Q6 
Reddedenler : 1 0 

Çekinserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 223 

Açık üyelikler : 1 3 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
tsmai) Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlm 
Cihat Turgut 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
tbrahim öktem 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskonderoğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Fahir Giritli oğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursun oğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
nüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

(Yeter sayı yoktur.) 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet. Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah'Çilli 

IÇEL 
Mazhar Arıİcan 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran -
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
İsmail Hakkı Tekinel 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık . 
Muzaffer Döşemeci 
Şinasi Osma 
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KARS 
Lâtif Aküzüra 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONTA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 

Abdüssamet Kuzucu 
.Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit. Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

ADANA 
Ahmet K»ramüftüoğln 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

M. Meclisi B : 22 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Elurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bav dar 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

11,12.1964 0 : 1 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat . 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SttRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Muracuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Kamiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
.Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

{Reddedenler] 

Nazmi Kerim oğlu 
ÇANKIRI 

Şaban Keskin 
HATAY 

Sekip inal 

KARS 

Kemal Okyay 

MARAŞ 
Ali nüdayioğlu 

ORDU 

Sadi Pehlivanoğlu 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

[Çekinserler] 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

GÜMÜŞANE 
Sabahiddin Savacı 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
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M. Meclisi B : 22 11.12.1984 O : 1 
I Oya katılmtyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoganojjlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıog-ln 
Mnstafa K^mal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (t.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oglü 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel (t.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Emina&aoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mel A hat Hedik 
Nedim Müren 
İsmet Sezerin 

BALIKESİR 
Cihat Bilge han 

Ahmet Aydın Bol ak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Pennî Islimyeli 
(B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Clalit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoglu 
Ilüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoglu (I.) 
Vefik Pirinçcioglu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Nazmi özogul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şcnyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertugrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeogln 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali (t.) 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoglu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Berekcto&lu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Hol âl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
ihsan önal 

İSTANBUL 
ibrahim A bak 
Ziya Alhnoğlu 
Oihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâ i Dorraan 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ojhız Oran 
Ş.ıluıbettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ilhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 

Hüsamettin Tiyanşan 
ttoşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdıırrahman Yazgan 
Malik Yol aç (B.) 

IZMIR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Oürsan 
Ziya Hanhan 
Saira Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Do&anoay 

KAYSERİ 
AbdülV.alim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüepler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdıırrahman Altuj£ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memdııh Erdemir 
nalil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Ivadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü özal 
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M. Meclisi B : 22 11.12 .1964 O : 1 
Fakih Özfakih 
Faruk Süknn 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Knraküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Turan Şahin 
(B.) 

ilhan Tekimi!p 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Nutnanoğlu 
NİĞDE 

Asım Eren (İ.) 
ITnydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Rcfet Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Fuad Sirmen f BaşkaıO 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nruri Bnyar 
Muslihittin Gürer 
l [a m i Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 

Bahri Cömert 
Fevzi Gevcci 
Hâmit Kipcr 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Hayrettin Özgen 

SİNOP 
(/emil Karahan 
Haşini Tan (1.) 

SİVAS 
Adil Altny 
İbrahim Göker 
Rahmi Güney 
Scbati Hastaoğlu 
Ahmet Knngal 
Cevad Odyakmaz 
Giiner Sansözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Kethi Mahrnmlı 
Orhan üztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

II. Ali Dizman 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi Öktem (I.) 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Müslih Görentaş ( t Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoglu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
lir; tay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

\] v\isa 

Muş 
Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 

2 

13 

> ® v 
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M. Meclisi B : 22 11.12 .1964 O : 1 
özel öğretim kurumları kanunu tasansına verilen oylann sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 53 

Kabul edenler : 44 
Reddedenler : 8 
Çekinserler : 1 

Oya batılmıyanlar : 384 
Açık üyelikler : 13 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIK 
Reşat özarda 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim Öktem 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi GiHdoğan 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ARTVİN 
Nihat Ata 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar , 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğlu 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Abdullah CilH 
Sekip İnal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatâpoğlu 

MUĞLA 
Hiîmi Baydur 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Ruhi Soyer v 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

İbrahim Kocatürk 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAMSUN 
îlyas Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Aıtalay Akan 
Kadri Enoğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

URFA 
Kemal Badıllı 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğ4u 
Mehmet Geçdoğlu 

[Çehimer] 
İSTANBUL 

Gihad Baban 

[Oya katümıyarilar] 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 

Kem'al Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ibrahdm TeMn 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
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AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur BâM 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güter 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
'Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöi 

Nevzat Şener 
ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (1.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Brko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence (t.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel (I.) 
Mehdi Mıhçıoğılu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
(t t).> 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminnğaoğlu 

M. Meclisi B : 22 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Oıhat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem PaJksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

11.12 .1964 O : 1 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
HüdaiOral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu > 

Alp Doğan Şen 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
ötmer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertugrul Gazi Sakarya. 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Niz^mettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali (I.) 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
SâM Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
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İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Bay'kam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormaa 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin GHiven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Saibri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

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

KASTAMONU 
Avni Doğan 

Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Aibdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (İ.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 

(Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
P^aruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay (1.) 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
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Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Hali t Ziya özkaıı 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
İhsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğln 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (t.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (1.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gurer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan (t.) 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbraihim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat. Turhan 
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Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğhı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kooamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

M. Meclîsi B : 22 
AH Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali ŞaMr Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten (t.) 
Ahmet Şener 
Kâmuram Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNüELÎ 
Vahap Kışoğlu 

I Açık 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
îzmir 

11.12 .1964 O : 1 
URPA 

Celâl öncel 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

üyelikler] 
L Kocaeli 1 
L Manisa 1 
L Muş 1 
L Trabzon 1 
L Zonguldak 2 

Yekûn 13 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müfitüoğla 
Mehmet Ali Pestilci 

>«»-<o- ...... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
22. BİRLEŞİM 

11 . 12 . 1964 Cuma 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. Devlet personeli mesbk teşekkülle
ri kanunu tasarısı (1/54G) (S. Saym : 543) 

X 2. — 1964 Kalkınma istikrazı kanunu ta
sarısı (1/673) (S. Sayısı : 760) 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/727) (S. Sayısı : 763) 

X 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı (1/726) (S. Sayısı : 764) 

X 5. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifi (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) 
(S. Sayısı: 259) 

X 6. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı (1/321) (S. Sayısı : 532) 

X 7. — Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
dair kanun tasarısı (1/561) (S. Sayısı: 746) 

X 8. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşları
na iştirak eden FeracuUahoğlu Ahmet Fahri 
özçslik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanım teklifi (2/285) (S. Sayısı : 248 
e 1 nci ek) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — Manisa Milletvekili Hurreın Kubat'in, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe

bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/813) 

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

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

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

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

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

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



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

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

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

13. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair içişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

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

15. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/827) 

16. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda no düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

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

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

19. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez istişare Kuru
luna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkındaki id
diaların doğru olup olmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/833) 

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

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

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

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

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

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

26. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair Ti
caret ve Tarım. Bakanlarında?! sözlü soruşu, 
(0/841) 
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27. —, Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair îmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

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

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

30. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, îmar ve îskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 
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•g^ — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romahlaı 
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

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

48. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/863) 

49. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
iktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

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

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

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

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

54. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

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

56. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, izmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

57. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, izmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

58. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

59. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
içişleri ve Bayındırlık Bakamarmaan sözlü so
rusu (6/874) 

60. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları haKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

61. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorulu (6/876) 

62. — Mardin Milletvekili Mehmet A'i An-
kan'm, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
ioğru olup olmadığına dair içişleri Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/877) 

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

64. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, îbnülemin Mahmut Kemal Inal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve içişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 
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65. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 

Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuma ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

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

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

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

69. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 

70. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair tmar ve İskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

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

72. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini. 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

73. -— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, yurda, Gümrük vergileri ödenmeden, 
sokulan otomobillerden, yalnız Gümrük Ver
gisi alınması yolunda bir mevzuat değişikliği 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/869) 

74. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

75. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basına intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

76. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkari illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

77. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığına dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

78. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mani olduğunun doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

79. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

80. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, îzmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

81. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda no 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

82. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'in, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair İçişleri Bftkanmdftn sözlü sorusu (6/806) 



83. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

84. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'in, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair îmar ve îskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

85. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
har'ın, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

86. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

87. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/903) 

88. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

89. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir gerici
lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (8/905) 

90. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Almus baraj gölü içersinde kaldığı İçin is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/906) 

91. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nııı, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açünııyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

92. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'in, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu, (6/908) 

6 -
93. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-

doğan'm, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

94. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Giil-
doğan'm, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

96. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair İmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/912) 

97. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçlan için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 

98. —- Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

99. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

100. — Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

101. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin îkizdere, Çamlıhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

102. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşiklât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmak-
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rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlanndar 
sözlü sorusu (6/918) 

103. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin Basın - Hân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul kararının 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

104. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

105. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

106. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 

107. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

108. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayöl'-
un, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/924) 

109. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/925) 

110. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

111. — Edirne Milletvekili Îlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
cHişük fiyatla jbuğday alımı yaptığı hususunda 

ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

112. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

113. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civannda ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yolun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tanm ve Bayındırlık Bakanüann-
dan sözlü sorusu (6/929) 

114. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, İşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

115. —- Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorasu (6/931) 

116. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sonısu 
(6/932) 

117. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlannda bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

119. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykın olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

120. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı 
olduğuna dair M. M. Başkanından ve Başbakan
dan sözlü sorusu (6/936) 
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121. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-

han'ın, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyata konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(0/938) 

123. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'in, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

124. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'ın, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü
ğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

125. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-
nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

126. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokoldan çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

127. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

128. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

129. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem '-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

130. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi

nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

131. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

132. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'm, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, İmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

133. —- Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

134. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, İstanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkın
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) 

135. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

136. — Adana Milletvekili Cavit Oral'm, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

137. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/953) 

138. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/954) 

139. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sutlarım yap-
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/955) 

140. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkidâ-



tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/956) 

141. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/957) 

142. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

143. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

144. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara nakil ettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

145. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir isde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

146. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/962) 

147. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokoldan neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

148. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

149. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

150. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi

nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

151. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasının, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

152. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

153. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

154. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

155. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

156. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirf anlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp almmıyacağına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 

157. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/973) 

158. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman İşlletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

159. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydaJlanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 



160. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

161. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya Vadisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

162. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

163. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

164. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

165. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Nu
rettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav
ya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rülme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 

166. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

167. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (8/983) 

168. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984)^ 

169. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgicin 
Konya'da 11 EMm 1964 Pazar günü yaptığı ko

nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

170. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

171. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/987) 

172. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
m, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

173. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
m, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/989) 

174. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

175. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

176. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, Zey
tin yağı müstahsilinin korunması için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

177. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, EMm 
ve Kasım 1964 aylan içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

178. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

179. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
mimarî projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kukî yönünün ne olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 



180. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalayabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 

181. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

182. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/998) 

183. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 

184. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 
15 . 1 . 1964] 

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

3. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa-
nsı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513), 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 . 1964] 

4. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/480) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

5. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1964] 

6. — Serbest malî müşavirlik kanun tasansı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. 
Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1963] 

X 7. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

8. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
lu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet İstatis
tik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlan raporlar (2/586) (S. Sayısı: 714) 
[Dağıtma tarihi: 12 .6.1964] 

9. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız 
ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili Lokman 
Başaran ve 3 arkadaşı, C. Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili 
Cevdet Perin, C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ile, C. Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'm, 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) (S. Sa
yısı : 756) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 .1964] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDİLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 296) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasansı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 8. — Konut kanunu tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

9. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

(Millet Meclisi 22. Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı: s M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

öze l öğretim kurumları kanunu tasarısı ve C. Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri kanunu 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer üyeden 

kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 2 /581) 

össel öğretim kurumlan kanunu tasarısı (1/039) 

T. C. ' 
Başbakanlık > İS . 9 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2071/4284 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştı
rılan «özel öğretim kurumları, kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1. Anayasamızın 21 nci maddesi, özel okulların bağlı olduğu esasların Devlet okulları ile 
ulaşılmak istenen seviyeye uygun olarak bir kanunla düzenlenmesi görevini vermiş bulunmakta
dır. 

2. Memleketimizde Özel Öğretim kurumları halen, 1962 - 1963 öğretim yılında 1331 tarihli 
«Mekâtibi Hususiye Talimatnamesi» ne dayanılarak sevk ve idare olunmaktadır. Kırkbeş yıl önce 
hazırlanmış bir talimatnamenin, özellikle eğitiri ve/ öğrenim alanında, bugünün ihtiyaçlarına 
cevap vermesi şüphesiz beklenemez. 

3. Memleketin ekonomik alanda olduğu gibi eğitim ve kültür bakımından kalkınma hamle
lerine de özel sektörün geniş ölçüde katılmasını sağlamak zaruretinde olduğumuz Kalkınma Plâ
nında açık ifadesini bulmuştur. Bu yolda özel sekrör için en önemli konulardan biri şüphesiz 
özel öğretim kurumları açmaktır. Bu konuda özel sektörün teşebbüs ve iş birliğini faydalı ve mües-
sir surette sağlıyabilmek için özel öğretim kumlarının tabi bulunacağı esasların bir an önce 
kanunla tesbiti ve bu kanunda özel öğretim kurumlarının açılmasına ve gelişmesine imkân ve
ren hükümlerin yer alması; Millî Eğitim Bakanlığı ile özel öğretim kurumları arasındaki mü
nasebetlerin düzenlenmesi, kurucularla yönetici ve öğretmenlerin görev yetki ve sorumluluk
larının nizam altına alınması gerekmektedir. 

4. özel öğretim kurumları, bugünkü imkân ve şartlar altında dahi, resmî öğretim kurum
larımızın yanında, yurt hizmetinde çok büyük sorumluluklar ye hizmetler yüklenmiş bulunuyor
lar. Mevcutları halen 800 ü bulan özel öğretim kurumlanndan sadece muhtelif dereceli okullarda 
60 000 öğrenci okumakta, 4 000 e yakın öğretmen hizmet görmektedir. 

495 
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Amacımız, bu durumu miktar ve keyfiyet olarak geliştirmek gelişmeyi memleketin bilhassa muh

taç bulunduğu öğretim ve eğitim alanlarına sirayet ettirmek ve muvazeneli, sağlam ve ve
rimli özelöğretim kurumlarını da desteklemektir. 

Yeni kanunla getirilen ilkeler, çok kısa zamanda, ana okulundan yüksek dereceli özel okul
lara kadar, yetişkinler eğitiminin gerçekleşmesi için açılacak kurslar, dersaneler, biçki - dikiş yurt
ları ve muhabere ile öğretim yapılan yerler de dâlıil olmak üzere bütün özel öğretim kurum
larında belirtileri şimdiden başlamış olan mesut gelişmelere yol açacaktır. 

Maddelerle ilgili açıklama : 
Kanun, tasarısı incelemesi halinde derhal anlaşılabileceği gibi çeşitli maddeler, tedvin sebeple

rini açıkça ifade eder mahiyettedir. Maddelerin formüle edilmelerinde kanun tasarısının gerekçe
sinde beyan olunan bâzı temel ilkelerden hareket edilmişth'. Bunların başhcaları şunlardır : 

J. Anayasamızın da icabettirdiği seviyeli bir eğitim ve öğretimi sağlamak ve özel öğretim ku
rumlarının her şeyden önce bunu gerçekleştirebilecek surette kurulmalarını temin etmek; 

2. özel öğretim kurumlarının çoğalma ve gelişmelerini teşvik etmek, kolaylaştırmak ve bunla
rı aynı zamanda gayet sıkı bir kontrol sistemine bağlamak; 

o. Kurumların mensuplarına huzur içinde çalışma imkânları sağlamak, kurucular ile çalışan
lar arasında esasları açık, katî ve sağlam münasebetler ihdas etmek. 

Maddeler : 
Madde 1. — Tanımdır. Bu madde özel öğretim kurumu sayılmaları gereken bütün kurumları 

kavramaktadır. Bu madde ile memleketimizde, zaman içinde gelişebileceği anlaşılan muhabere yo
lu ile özel öğretim sistemi de nizam altına alınmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile özel öğretim kurumlarının denetim ve gözetimi, resmî benzerleri gibi 
Millî Eğitim Bakanlığına tevdi edilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile, özel öğretim kurumlarına önemlerine göre, açılma iznini verebilecek 
makamlar, teamül de dikkate alınarak, tesbit edilmiştir. 

Madde 4. — özel öğretim kurumlarının ciddî ve müstakar müesseseler halinde kurulmalarını 
ve devamlılıklarını sağlamak için bu madde hükmü konmuştur. 

Madde 5 - 6 . — Türkiye'de yabancıların yeniden özel öğretim kurumu açmaları mahzurlu ve 
sebepsiz görülmekte; ancak açılmış yabancı okulların, Türk kanunlarına göre kurulacak tüzel ki
şiler tarafından devralınıp idareleri, böylece yabancı oluş hüviyetlerinin sona ermesi derpiş edilmek
te, mümkün hale getirilmektedir. Böylece birer Türk öğretim kurumu olacak bu okulların geliş
meleri ve faydalı hizmetler görmeleri beklenmektedir. 

Madde 7. — Yabancıların Türkiye'de özel öğretim kurumu açmalarına izin verilmemiş, ancak 
milletlerarası andlaşmalar dikkate alınarak bâzı istisnalar, şartlara bağlı olarak tanınmıştır. 

Madde 8. —- Lâik bir Devlet düzeni içerisinde, din işleri amaç veya görevleri arasında bulunan 
tüzel kişilerin özel okul işletmelerindeki mahzurlar mütalâa olunarak bu madde vaz'edilmiştir. 

Madde 9 - 10. — Bu maddeler de milletin hayatında önemli tesirleri olabilecek öğretim kurum
larına açılış izninin verilme şartları arasında kurucunun vasıfları belirtilmekte ve kurum binaları
nın her bakımdan uygun, ve yeterli olmasının önceden tesbiti istenmekte; böylece gelip geçici heves 
sahibi olanların, ciddî olmıyan teşebbüsleri önlenmektedir. 

Madde 11. —• Bu madde ile okulların gelişme ve muhtemel ihtilâf konularının çıkmadan önlen
mesi derpiş edilmektedir. 

Madde 12. — Bir kurumun öğretime başlayabilmesi için aranacak şartlar bu maddede sıralan
mıştır. Sağlam esaslara dayalı olarak açılan okulların, faydalı hizmetler görebilecekleri tabiîdir. 

Madde 13. — 11 nci ve 12 nci madde ile ilgili ve onların tabiî sonucudur. Yüksek okullar iti
bari ile öğretim yılı başı, yönetmeliklerinde belirtildiği takdirde, her hangi bir sömestrinin - döne
min - başı sayılabilir. 

Madde 14. — özel okulların resmî okullara denkliğinin onanması görev ve yetkisi bu madde 
ile Millî Eğitim Bakanlığına verilmekte ve denkliğin onanmasında, devamlı başarı gibi asgari 
şartlar vazedilmektedir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 495 ) 
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Madde 15. — Başarısız bir eğitim, öğretim ve yönetim durumu içinde bulunan denkliklerinin 

onanma şartlarını kaybettikleri anlaşılan kurumlardan denk olma vasfının kaldırılması tabiî ve 
zaruri görülmüştür. . 

Madde 16. — Memleketimizde de teessüs etmiş yüksek özel okulculuğun itibar görmesi ve key
fiyet üstünlüğünü koruması bu madde hükümleri ile sağlanmak istenmiştir. Bu suretle resmî yük
sek okullar ile benzerleri özel yüksek okullar arasında bir denklik kurulmaktadır. 

Madde 17. — Kurum açma izninin faydalanmadan elde bulundurulması hevesiyle alınmasını, 
icabında para ile devredilmesini önlemek ve ancak ciddî teşebbüslere imkân vermek, kurumları 
açılmış gayeleri dışına çıkartmamak maksadı ile bu madde vazedilmiştir. 

Madde 18. — Kuruluş amaçları dışında çalıştıkları veya mevzuata aykırı hareket veya bu ha
reketlerde ısrar ettikleri tesbit edilen kurumlar zararlı olacağından, geçici veya süresiz kapatıl
maları, tabiî ve genel hükümler icabıdır. 

Madde 19. — Kurumun, kurucusu tarafından kapatılmasını keyfilikten çıkarıp şartlara bağla
mak ve usulü de tesbit etmek amacı ile bu madde getirilmiştir. , 

Madde 20. — Hak ve hukuku isbata tesbite yarıyan belgelerin kaybını önlemek için bu mad
de konmuştur. 

Madde 21. — Kurum açma ve öğretime bağlama izinlerinin veya denkliğin kaldırılması veya 
kurumun kapatılması ile ilgili 'kaırarlarm uımumi efkâra ve meslek çevrelerine en emin bir şekilde 
duyurulması şarttır. 

Madde '22. — {Binaların yer ve okul mimarisi yönünden tatminkâr olmasını sağlamak için bu 
madde vaz'edilmiş ve ilgili Bakanlıkların iş birliği zaruri görülmüştür. 

Madde '23. — Türkiye'de mevcudiyetlerini yabancı bir öğretim kurumu olarak muhafaza et
tikleri müddetçe, bu kurumların yabancı hüviyet içinde ıge'lişmelerine ımüsaade imkânının buluna-
mıyacağı talbiî olduğundan ıbu madde 'tedvin edilmiştir. Ancak malî sıkın/tı içinde bulunan, veya 
hizmet alanını veya kapasitesini igenişletmek, geliştirmek istiyen mevcut yabancı okullara 6 neı 
madde ile 'geniş bir imkân ve fırsat tanınmış ve bu konuda vâki lola'bilecek tekliflerin en tatmin
kâr surette ele alınıp sonuçlandırılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı görevlendirilmiştr. 

Madde 24. — Bu madde ile özel okul öğretmenliği .bir m/eslek alanı lolarak kabul olunmakta, özel 
okul öğretmenlerinin, resmî okullara »tâyin edilebilecek öğretmenlerle en az aynı vasıfta bulunma : 

l an şartı konarak kurumların yönetim ve eğitim, öğretim bakımlarından belli standartların altına 
düşmeleri ihtimali bertaraf edilmekte, ayrıca resmî 'okulların öğretmenlerinden faydalanma im
kânları da bâzı şartlar ile sağlanmaktadır. 

Madde 25. — Genel hükümlere dayanılarak Ibu madde tedvin edilmiştir. Aynı kuruma bağlı ve 
ayrı ayrı müdürleri 'bulunan (bâzı okulların bir de genel anüdürleri bulunması mümkündür. 

Madde 26. —- Halen de olduğu gibi müdür seçime yetkisi kurucuya, öğretmen seçime yetkisi de 
gendi olarak müdüre aittir. Ancak öğretmen ve yöneticilerin gerekli şartları taşıdıklarını teslbit 
etmek için aftaııımanın, göreve başlamadan önce, Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulması za
ruridir. 

Madde 27. — Türkçeden başka dilde öğretim yapan özel okullar ile yabancılar tarafından 
açılmış bulunan okullarda resmî işlemilerde birliğin ve Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretim 
ahenk ve etkiliğinin bağlanması zarureti ile bu kurumlarda görevli Türkçe ve Türkçe kültür 
dersleri öğretmenlerinden, yöneticilik vasfı da 'bulunan birinin müdür başyardımcısı olarak gö-
revlendirilmiesi önemli götrülmektedir. 

Madde 28. — Bu madde Anayasamızın 21 nel maddesi hükmünün yerine getirilebilmesi için 
konmuştur. 

Madde 29. — Bu kurumlarda, tabiî olarak, gelişmeyi sağlamak, standartları daima yükseltmek 
-gayemiz olduğundan bu madde konulmuştur. Bu suretle, zaman içinde, Türkiye üstün seviyeli özel 
öğretim kurumlarına kavuşturulacaktır. 

Madde 30, — Yabancı uyruklu öğrencilerin de okullarımızdan, fa ir nisbet dâhilnde, faydalan -

M. Meclisi (S. Sayısı: 495 ) 
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dınlmıaları yerimde görülmüştür. Ancak okullarımızın önce memleket ihtiyaçlarına cevap verme 
görevleri karşısında bu nis'betin âzami haddi tes'bit ödemiş bulunmaktadır. 

Madde 31. — Ders kitapları ile her türlü yardımcı kitap ve araçların murakabe görev ve 
yöt'kiısiniın Devlet okulları için olduğu gibi, özel öğretim kurumları için de Millî Eğitim Bakanlı
ğına aidoHması tabiîdir. 

Madde 32. —r Kazanç gayesi ile gayrit'abiî ve mesnetsiz ilânlar verilmesini ve böylece özel 
öğretim kurumlarının prestijlerinin bozulmasını önl'emelk zaruri görülmüştür. İlân ve reklâmlar, 
yayınlanmalarını mütaa'kıp hemen ilgili vilâyetlere takdim olunmak gerekir. 

Madde 313. — (Bu madde ile öğrencililerden alımaealk ücretlerin miktar yönünden mesnetlerinin 
bir tüzükle teshili zaruri görülmekte ve ani ücret artışlarını önlemekte, zaruri hallerde hareket 
tarzı tesbit edilmektedir. 

Madde 34. — Bu madde, kurucu ile bilhassa alsıl görevleri özel bir okulda bulunan öğretmen 
ve yöneticiler arasındaki nizamı tesbit etmek, görevl'i'lerin huzur ve emniyet içinde çalışmalarına im
kân hazırlamak ve gittikçe gelişen özel okulculuğumuzu, müstekar bir eğitimci kadrosuna kavuş
turmak maksadiyle hazırlanmış ve yazılı olarak yapılacak sözleşmelerde ne gibi hususların yer ala
cağı sıralanmıştır. 

Madde 35. — Asgari aylık ücretlerle, ders ücretlerinin tesbiti zaruri görülmüştür. Bu asgari 
ücret bareminin özel okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerimize kurumlarınca kıdemlerine uy
gun olarak bir nülsbeıt içinde daima artan aylı'k ücretler verilmesi imkânını ortadan asla kaldırmıya-
oağı muhakkaktır., özel okul öğretmenlik ve yöneticiliğinin taazzuvu da buna bağlıdır. 

Madde 36. — Bu madde özel okul öğretmen ve yöneticileri ile ilgili bir sicil sistemi tesisini de 
mümkün kılacak dönetim ve gözetim görevlerinin hakkı ile ifasını kolaylaştıracaktır. 

Madde 37 ile 41. — Maddeler özel okul öğretmenlerinin kurumlarına karşı bağlılıklarını artır
mak ve kurumlarının da onlara karşı ilgilerini temin için iş Kanunu esaslarına göre vaz'edilmiştir. 

Madde 42. — Bu madde aynı mahiyetteki hizmetlerin ayrı hakları vereceği prensibine dayan
maktadır. 

Madde 43. — Bu madde, kanunun getirilme sebeplerinden olan teşvik ve destekleme prensibi
nin gereği olarak konmuştur, yapılacak malî yardımların esasları tüzükle düzenlenecektir. 

Madde 44. — özel öğretim kurumlarının teftiş makamı olarak Millî Eğitim Bakanlığı bu madde 
ile tesbit ve tasrih edilmektedir. Bu kurumların Bakanlık genel müfettişleri ile vilâyetlerin ilköğ
retim müfettişlerince yılda en az bir kere teftişleri gerekli ve mümkün görülmektedir. Teftişlerde 
kurumların özellik ve seviyeleri dikkate alınacaktır. 

Madde 45. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 30 ncu maddesi «mevzuları itibariyle hususi 
murakabeye tabi tutulmuş olan cemiyetler üzerinde âidolduğu makamların murakabesine mütaallik 
hükümler mahfuzdur» hükmünü sevk etmiş: 

Türk Medeni Kanununun 77 nci maddesinde ise «tesis; gayesine göre Devlet, vilâyet, belediye 
ve köyden hangisine taallûk ediyorsa onun teftişine tabidir» hükmü mevcut bulunmuştur. 

Bu hükümlerden faydalanmak suretiyle özel okul işletmeciliği yapacak olan özel hukuk tüzel 
kişilerinin işbu işletmecilik bakımından bütün faaliyet ve kararlariyle defter ve vesikalarının Millî 
Eğitim Bakanlığının murakabesine tabi tutulması hususundaki zarurete kanunda bir mesnet temin 
etmek amaciyle 45 nci maddenin tedvini uygun görülmüştür. 

Madde 46. — özel öğretim kurumlarında, meslekî ve ahlâki yetersizlikleri, zararlı faaliyet ve 
davranışları öğrencilerin, okul bünyesinin ve millî menfaatlerin aleyhinde sonuçlar veren kimselerin 
çalıştırılmalarına müsaade edilemîyeceği bu madde ile açıkça tesbit edilmiş ve bu tesbit hayati bir 
önemde görülmüştür. 

Madde 47. — Resmî öğretim kurumları itibariyle de cari ve zaruri bir icra tasarrufudur. 
Madde 48 ilâ 50. — Bu maddeler resmî okullar için uygulanan idari ve inzibati esaslar ye icra 

şekilleri dikkate alınmak suretiyle tedvin edilmişlerdir. 

MYMedfü (S. Sa?m:490) 
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Madde 51.'— Bu kanunla, ilgili olarak, çıkarılması zaruri gorule.fi. tüzüğün, önemine binaen, ha
zırlanıp yayınlanması için 6 aylık bir süre gerekli bulunmuştur. 

Madde 52. — Yürürlüğe giriş tarihi; kurumların intibak zorlukları 6 aylık bir mühletin tanın
ması zaruretini doğurmuştur. 

Madde 53. — Bu madde ile şümulü çok geniş olan bu kanunun yürütücüsü tâyin edilmiştir. 
Geçici birinci madde — Mevcut özel öğretim kurumlarının yeni kanuna intibaklarının şekil, şart 

ve süre yönlerinden, kurumların özelliklerine göre tüzükle nizamlanması gerekmektedir. 

0. Senatosu Manisa, Üyesi Ferid Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri kanunu 
teklifi (2/581) , 

Ankara, 20 Eylül 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hususi eğitdım ve öğretimi teşvik ve koruma Kanunu gerekçesi ve metni düştük olarak sunul
muştur. 

Gereğinin ifası için emir ve (havalesini arz eyleriıın. 
Manisa Senatörü 
F. Alpiskender 

HUSUSÎ E&ÎTÎM VE ÖĞRETİM MÜESSESELERİNİ TEŞVİK VE KORUMA KANUNU 
GEREKÇESİ 

©ir taraftan memleket nüfusunun 'günden güme artması diğer taraftan buna denk olarak her 
yıl tahsil çağına gelen öğrendi sayısının yükselmelsi, bunları resmî okulların karşılıyamıyaıeağı 
bir durum yaratmıştır. Diğer yandam, il'k, orta ve yüksek öğretim çağında bulunan bu öğren
cilerin sayısına $öre Okullar 'açılmasını sağlıyabilecek misibette millî 'gelirin artmadığı ve bütçe 
imkânlarınım bu öğreniei artışiyle denk olarak artırılamadığı hakikati meydana çıkmıştır. Böy
lece her yıl sayısı artan öğreniei miktarına göre Devletim dkul açamaması sosyal hayatımnzda 
çok önemli bir maarif ımesıelesi olarak belirmiş bulunmaktadır. 

Bu hali bizden daha ilerde bulunan Garp devletlerinim hayatında görmekteyiz. Ortaya çı
kan bu maarif meselesini çözmek için kıyaslama yoliyle bugün varabildiğimiz ilk çöziim yolu 
veya çılkar yol hususi eğitim ve öğretim müesseselerimin sayılarını çoğaltacak şekilde onları Dev
letin teşivik ve hiımıayesıine kavuşturmak olacaktır. Ve buna il'k ve orta öğretimden] başlarsak 
yüksek -öğretime Devletçe dalha fazla yardım sağlamak imkânını da buluruz. İlköğretim Ana
yasamıza göre parasız olaraik Devlet tarafından sağlanır. Yüksek öğretim yine Devlet tarafın
dan yürütülür. Bu itibarla hususi eğitim ve öğretime Devletin uzanacak yardımı eli veya bu öğ
retim salhaskıda yapılacak 'teşvik ve himayeyi, İk ve orta öğretimde toplamak zorundayız. 

Birleşik Amerika devletleri ve Avrupa âlemi bugün bizim karşılaşmış olduğumuz dâvayı bu 
hayati yoldan giderek çözmüştür. Bizde ise bu husuls'ta bugüne kadar esaslı hiçbir, adım 'atılma
dığı gibi eskiden kazanç ve b'ima vergilerinden muaf olan fhususi okullar buıgün Gelir Vergisiyle 
Kurumlar Vergisine de talbi tutulmuşlardır. Diğer 'taraftan hususi eğitim ve öğretimi teşvik ve 
himayesi aitına alacak ve düzenliyecek sekilide bir hususi eğitim ve öğretim 'kanunu da Cumhu
riyetin ilâmından bu yana yapılmamıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 435 ) 
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iBü Ihusüsi öğrettim ve «ğitimi bugüne kadar düzenliyen ve idare eden eüimizdeM mevzuat : 
İ915 yılında tadile uğ riyan 20 Ağustos 1831 tarihinde yürürlüğe girmiş olan «Mefcâtib'i Hususi
ye Talimatapmesiı» ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan sayıları küçük ve tarihleri esiki olan 
birtakım hükümlerdir. 

Amerika'dan misaller: 
1961 yılında yapılan ıson sayııma göre Amerikanın 50 eyaletimde 91853 reisimi ilkokul ve 13571 

hususi ilkokul; yine »aynı istatistiklere göre 25 084 resmî ortaokul ve lise buna mukabil 4061 hu
susi ortaokul ve lise tesbit olunmuştur. 

Bizde ÜSe resmî okulların sayısı tüimü Ibirden 26 979 dur. Bunların 26 240 ilkokullar ve 739 orta 
ve lise. Bunun karşısındaki hususi ana ve ilkokul sayıısı Türk hususi okulu olarak 95, ecnebi ana 
ve ilkokulu sayısı 24 ve azınlık okulları olarak ana ve ilkokulları sayısı 119, ceman 238 dir. 

Hususi Türk mekteplerinin orta ve lise mecmuu 101, ecnebi orfta ve lise olarak 34, azınlık 
olarak 32. Ceman 167 dir. % 

Amerika'da okul masraf!arı federal bütçeden değil (mahalli ve eyalatlerin hususi veya mahal
li bütçelerinden yapılır ki Ibuniar dahi bir nevi okul sayılır. Böyle olmasına rağmen bizdeki 
hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin azlığı kendiliğinden meydana çıkar. 

Yönetmelikleri Mil î Eğitim Bakanlığınca tetkik ve tasdik edilmekfce olan hususi eğitim ve 
öğretim müesseselerinin faaliyetlerii de devamlı olarak murakabe altında bulundurulmakta, ve 
resmî okullarla muadeleti Itanınımış olan bu müesseselerin D-eivletin yapmakta, olduğu eğitim ve öğ-
retiım hizmetinden ayırmaya imkân yolktur. Böylece hususi eğitilin, ve öğreitiiim okulları Devletin 
yapmaya mecfbur (bulunduğu hizmetleri üzerine almış ve resmî okulların bir yardımcmı halinde 
çalışmaktadır. Nitekim hususi okullarda bugün yetiştirilen 23 897 ilk ve ana okul öğrencili ve 
20 988 orta ve lise çağındaki öğrenciler olmak üzere ıceman 44 885 çacuğu bu hususi okullar, 
barındırmakta, okutmakta ve yetiştirmektedirler. Günden güne artışını sevinçle karşıladığımız 
okul çağındaki çocuklarımızın daha normal şartlar altında ve mümkün olduğu kadar kolaylıkla 
okumalarını ve okul öncesi çocuklar Üçin açılan ama okulların, 'çoğalarak genç nesillerin küçük 
yaştan itibaren sistemli bir şekilde eğitim ve öğretime hazırlanmaları için Devletçe sarf ettiğimiz 
gayret ve fedakârlıkları yanında, sermaye ve ideal sahibi vatandaşların da hususi okullar açmak 
suretiyle im dâvaya yar'dıım etmeleri umumi menfaatlere daha uygundur. 

G-erçi Gelir . Vergisi Kanunumuz her kazanç sahibini; vergiye taJbi olması prensibini 
kabul etmiş öke de gerek bizde ve gerekse diğer devletlerde (her hangi b&r sahada beliren bir ek
siği veya buhranı önlemek için o gibi sahalara belirli 'bir müddet için veya ihtiyaç ttatlmin edi-
linciye kadar birtakım muafiyetler, öncelikler ve rüçhan hakları tanınması esas prensibolarak 
kabul edilmiştir. Vaktiyle meskensiz olan Ankara'da 'mesken yapımını 'teşvik için tanınmış olan 
muafiyetler buıgün Turizmi teşvik için yapılan muafiyetler bu kabildendir. Bundan başka umu
mi menfaatlere ve hayır için yapılan çalışmalar da yine Ibirtakım muafiyetlere mazhar olmuş
tur ve olmaktadır . Memleketimizdeki ecnebi okullar ile cemaatler ve dernekler tarafından ku
rulan ve idare edilen kolejlerin ve okulların gerek Gelir Vergisinden gerekse Kurumlar Vergi
sinden muafiyetleri bu kabildendir. Yine Ibu ka'bîlden olarak hususi Türk okullarının da aynı 
şekilde bu vargilerden muafiyeti düşünülmüş ve bu husustaki kanuna cik (kanunlarla teklif edil
miş bulunmakta dır. B u d a hiçbir zaman Maliye hazinesine »anaır verlmiyecektıir. Çünkü bir 
hususi okuldan alınacak Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi tutarı orada çalışan idareci öğretmen
lerin ve müstahdeminin hükümete ödettecekleri Gelir Vergisi karşısında bir hiçten ibarettir. Me
selâ Mersin'deki1, îçel Koleji 1962 yılında 687 lira Gelir Vergisi ödemiş olmasına rağmen o yıl 
Hazineye öğretmen, idareci ve müstahdeminin ödediği Gelir Vergisi müktarı 17 619,30 TL. dır. 
Yine Bursıa'da özel Bursa Koleji aynı yıl zarfında 1 368 lira Gelir Vergisi ödemesine mukabil 
Maliyeye öğretmen ve personelin ödediği Gelir Vergisi tutarı 10 735,35 TL.Idır. Bundan başka 
hususi okullarda okuyan çocukları resmî okullarda okutmak meıcburiiyetinde kalırsak ana ve ilk
okullarda bir öğrenci için yılda Hükümetçe yapılacak masraf vasati olarak 500 lira hesabedilmiş
tir. Bu çağdaki hususi okullarda okuyan öğrenci miktarı 23 897 olduğuna göre bunlar Devlet okulla-

Mv Meclisi .( S. Sayısı.: 495 ) 
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i-mda bulunsaydı Hükümetçe bunlara 11 948 500 lira, ortaokul ve liselerde gündüzlü okuyan yıllık 
masraf 1 000 lira hesabiyle. 20 988 öğrenici için 20 988 000 liralık bir masraf icabederdi. Bu 
suretle de Devlet (bütçesinden yapılacak masraf yekûnu 32 936 500 TL. sına baliğ olurdu. Bu 
suretle Devlet bütçelsine bu (günkü hususi eğitim ve öğretim müesseseleri 32 000 000 liralık bir 
tasarrufu sadece Devletin 'bir Ikısı'm hizmetini üzerlerine almak suretiyle ifa etmektedirler, öğ
retmen, idareci ve sair personelin Devlet bütçesine her yıl ödediği Gelir Vergisi miktarı ise 1963 
bütçesinde TL. olarak gözükmektedir Bütün (bunlara mukabil ise bu kanun Maliyenin yapa
cağı muafiyet miktarı 200 000 TL. sini aşmamaktadır. 

İşte ilişik olarak sunulan kanun teklifi bu gerekçelere dayanılarak işbu gerekçe ile Yüksek 
Meclfein müzakere ve kabulüne sunulmak üzere hazırlanmış"lir. 

Mi Meclisi ( S. Sayısı: 495 ) 
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C. S. MANİBA ü m S ' î FERİT ALPÎBKENDEB'İN TT3KLİFÎ 

Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri kanun teklifi 

Tarif 
MADDE 1. — «Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri», Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 

gerçek kişilerle tüzel kişiler ve Hükümetçe tanınmış Türkiyeli cemaatler tarafından açılan, mas
rafları kendilerince karşılanan Millî Eğitimin gaye ve hedeflerine uygun eğitim faaliyetinde bulu
nan ve genel kültür meslekî bilgi ve maharet veren her derecedeki eğitim ve öğretim müessesesi
dir. 

Aidoldukları yabancı devletlerle olan ahdî münasebetlerimize göre önce açılmış ve tanınmış bu
lunan ecnebi okul ve dershaneleri de özel eğitim ve öğretim müesseseleridir. 

MADDE 2. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri şunlardır : 
a) Türk hususi eğitim ve öğretim müesseseleri, 
b) Azınlık hususi eğitims ve öğretim müesseseleri, 
c) Yabancı hususi eğitim ve öğretim müesseseleri. 

Müessese açma şartlan ve izni 

MADDE 3. — Hususi bir eğitim ve öğretim müessesesi açmak istiyen Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olan gerçek kişilerle tüzel kişiler ve Hükümetçe tanınmış Türkiyeli cemaatler Mililî Eğitim 
Bakanlığından veya valilikten «müessese açma izni» almakla mükelleftirler. 

MADDE 4. — Yabancılar, Türkiye'de hususi eğitim ve öğretim müessesesi açamazlar. 

MADDE 5. — Hususi eğitim ve öğretim müessesesi açacak veya açılmış bir müesseseyi devir 
alacak olan gerçek kişilerin; 

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmaları, 
b) Haysiyet ve namusu ihlâl edici bir suç veya ağır hapis yahut beş yıldan fazla hapis cezasiy-

le mahkûm bulunmamaları, 
c) Kötü bir şöhrete sahibolmamalları şarttır. Tüzel kişiler veya Hükümetçe tanınmış Türkiyeli 

cemaatler tarafından açılacak hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin Millî Eğitim Bakanlığına 
veya valiliğe gösterecekleri temsilcilerde de bu maddenin birnici fıkrasında gösterilen şartlar ara
nır. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya valilik yaptıracağı tahkikat üzerine sebep zikretmek suretiyle hu
susi eğitim ve öğretim müessesesinin açılmasını reddetmek yetkisine haizdir. 

MADDE 6. — Müesseseyi açma izninde tesbit edilmiş olan hususlarda her hangi bir değişiklik 
yapılması, Millî Eğitim Bakanlığının veya valiliğin müsaadesine bağlıdır. 

Eğitim, ve öğretime, başlama şartları ve izni 

MADDE 7. — Hususi eğitim ve öğretim müessesesi olarak kullanılacak bina veya binaların 
maksada elverişli, sağlık şartlarına uygun ve sağlam olduğunu, gerekiyorsa yeteri kadar bahçesi 
bulunduğunu; müessese idareci ve öğretmenlerinin gerekli vasıflan taşıdığını, yönetmelik ve müf
redatın müessesenin gayesine uygun olduğunu tevsik eden kurucuya veya kurucular temsilcisine 
Millî Eğitim Bakanlığı veya valilikçe «Eğitim ve öğretime başlama izni» verilir. 

MADDE 8. — Eğitim ve öğretime başlama iznini aldığı tarihi takibeden iki ders yılı içinde 
eğitim ve öğretime başlamıyan kurucu veya kurucular temsilcisinin hem müessese açma hem de 
eğitim ve öğretime başlama izinleri iptal edilir. Keyfiyet gazetelerde ilân olunur. 

M. Meclisi ( S. Bayisi : 495 ) 



MADDE 9. — Eğitim ve öğretime başladıktan sonra kurucu veya kurucular temsilcisinin her 
hangi bir zorlayıcı sebeple hususi müessesenin açılmasına belirli bir süre için ara verme isteği, Mil
lî Eğitim Bakanlığınca veya valilikçe kabul edildiği takdirde müessese açma, eğitim ve öğretime 
başlama izinleri iptal edilmez. 

Müessesenin kapanması veya kapatılması 

MADDE 10. — Kurucu veya kurucular temsilcisi, Millî Eğitim Bakanlığına veya valiliğe sebep 
göstermek ve gerek bu makamlara, gerek idarecilere, öğretmenlere ve velilere üç ay önceden yazı 
ile haber vermek şartiyle müessesesini veya müesseselerini kapatabilir. 

Okulların kapanması ancak bütünleme imtihanlarından sonra olabilir. 

MADDE 11. — Teftiş ve denetlemeler sonucunda: 
a) Türkiye Cumhuriyetinin mevcut esaslarını sarsıcı hareketlere giriştikleri, 
b) Memlekette mevcut nizamları yıkıcı faaliyetlerde bulundukları, 
c) Ahitlere, kanunlara, yönetmeliklere, ve emirlere aykırı harekette ısrar ettikleri tesbit ve tev

sik edilen müesseseler, Millî Eğitim Bakanlığının veya Hükümetin kararı ile kapatılabilir, veya 
okula el koyarak öğretimi devam ettirebilir. 

MADDE 12. — Kapanan veya kapatılan müessese yahut müesseselerin mühürlerini, öğretmen 
ve öğrencileriyle ilgili bütün defterleri, dosyaları ve evrakı Millî Eğitim Bakanlığına veya vali
liğe devir ve teslim edilir. 

Müessese binalarının inşası, tevsii ve tadili 

MADDE 13. — Yeni müessese binası yaptıracak veya mevcut müessese binalarını tevsi ettire
cek hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin kurucu veya kurucular temsilcisi, plânlannı Millî 

* Eğitim Bakanlığına veya valiliğe inceletip onaylatmak zorundadır. 

MADDE 14. — Yeni müessese binası yaptıracak ve mevcut müessese binalarını tevsi ettirecek 
azınlıklar ile yabancılar Millî Eğitim Bakanlığının müspet mütalâası üzerine Bakanlar Kurulundan; 
binalarının tadillerinde ise valiliklerden izin almak zorundadırlar. 

Yönetim ve öğretim üyeleri 

MADDE 15. — Her derece ve vasıftaki özel bir eğitim ve öğretim müessesesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına karşı sorumlu bir müdür tarafından idare edilir. 

Bir kimse, birden fazla müesseseye müdür olamaz. Kuruculardan biri gerekli vasıfları taşı
yorsa o kurucu aynı zamanda, o müessesenin müdürü de olabilir. Üzerlerinde . müdürlük görevi 
bulunmıyan kurucu, kurucular veya kurucular temsilcisi müessesenin yönetim, eğitim ve öğretimi
ne hiçbir şekilde karışamazlar. 

MADDE 16. — Her derece ve vasıftaki hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin idareci ve 
öğretmenlerinde, en az, benzeri resmî müesseselerde çalışan idareci ve öğretmenlerdeM vasıflar 
aranır. 

MADDE 17. — Türk özel eğitim ve öğretim müesseselerinin müdürleri kurucu tarafından, ida
reci ve öğretmenleri müdür tarafından inha edilerek Millî Eğitim Bakanlığının onayına sunulur. 

Müessesede çalışacak diğer memur ve işçilerin tâyinleri müdüre aittir. 
Müdür ile müessesede çalışacak idareci, öğretmen ve diğer kişiler arasında iş ve ücret hakkında 

yazılı bir «Sözleşme» yapılır. 

MADDE 18. — Azınlık hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin müdürleri kurucu, kurucular 
veya Hükümetçe tanınmış cemaatler tarafından inha edilerek Millî Eğitim Bakanlığının onayına 
sunulur. 

M. M«cli#i ( S. Sayıaı : 495 ) 
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Millî Eğitim Bakanlığı, gerekirse, bu özel müesseselerde çalışan Türkçe ve Türk kültürü ders

leri öğretmenlerinden birine ilâve olarak müdür yardımcılığı ödevini de verebilir. 
Bu hususi müesseselerde çalışan Türkçe ve Türk Kültürü dersleri öğretmenlerinin tâyinleri 6581 

sayılı Kanunun hükümleri dairesinde; diğer öğretmenlerde idarecilerin tâyinleri ise azınlık özel 
eğitim ve öğretim müessesesi müdürünün inhası üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

Azınlık hususi eğitim ve öğretim müessesesinde çalışacak diğer kişilerin tâyinleri müdüre 
aittir. 

MADDE 19. — Yabancı okul veya dersanelerin müdürleri kurucular tarafından inha edile
rek Millî Eğitim Bakanlığının onayına sunulur. 

Türk müdür yardımıcısı ile Türkçe ve Türk Kültürü dersleri öğretmenlerinin tâyinleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca yapılır. Diğer öğretmenlerin, idarecilerin, müzakerecilerin, memurların tâ
yinleri, müdürün inhası üzerine, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

MADDE 20. — Müdürün, idarecilerin, öğret menlerin görevlerine son verilmesi, tayinlerin
deki esasa, teftiş ve denetleme sonucuna veya 58 nci madde hükmüne göre yürütülür. 

Öğretim ve Eğitim 

MADDE 21. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri - en az - benzeri resmî müesseselerdekine 
denk veya muadil bir program uygularlar. 

Bu hususi müesseseler, programları ile yeni konulara ve ileri denemelere yer verebilirler. Bu 
gayeler için öğretim süresini benzeri resmî müesseselere göre uzatabilirler. 

Ancak, programlar, denemeler ve öğretim süresi, Millî Eğitim Bakanının onayından sonra uy
gulanır. 

MADDE 22. — Bu hususi müesseseler, öğretim çalışmaları yanında, Millî Eğitimin gaye ve 
hedefe uygun eğitim faaliyetlerine yer vermek zorundadırlar. 

MADDE 23. — Bu hususi müesseselerde ders ve buna bağlı imtihan, toplantı, nöbet, eğitim 
kollan faaliyetleri ve benzerleri, bir bütün sayılır. Bu ödevlerden her hangi birini yapmıyanlar, 
dersini yapmamış gibi muamele görürler. 

Öğrenci ücretleri 

MADDE 24. — Müesseseler, Haziran ayı başınla, ertesi ders yılı için öğrencilerden alacaktan 
her türlü ücreti bir liste halinde ve gerekçesiyle birlikte valiliğe verirler. 

Liste uygun görülürse 15 gün içinde tasdik ve müesseseye tebliğ edilir; uygun görülme
diği takdirde müessesenin durumu valiliğin başkanlığında millî eğitim müdürü, belediye ikti
sat müdürü, bölge iktisat ve ticaret müdürü, ticaret odası temsilcisi ile üç özel müessese tem
silcisinden kurulacak «ücret takdir komisyonu» tarafnıdan tesbit edilir. Ücret takdir komisyonu
nun bu toplantısında ilgili müessese müdürünün izahatı dinlenir, fakat oya iştirak ettirilmez. 

Kurumlann itirazı (halinde, son kararı Millî Eğitim Bakanlığı verir. 

MADDE 25. — Onaylanan ücret listelerinin tebliğinden bir ay sonra, müesseseler, düzenliye-
cekleri bütçelerini valiliğe onaylatmak zorundadırlar. 

Müdür, idareci, öğretmen ücretleri ve haltları 

MADDE 26. — Türk hususi eğitim ve öğretim müesseseleri ile müdür, idareci ve Öğretmenler 
arasında, iş akdinin yazılı olarak yapılması mecburidir. 

Yazılı sözleşmede aşağıdaki hususlann gösterilmesi' şarttır : 
1. Ders sayısı ve görev nevi, 
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2. Ücret miktarı. 
Ders sayısının, görev nevinin ve ücretin değişikliğinde yazılı sözleşmenin yenilenmesi mec

buridir. 
Türk hususi eğitim ve öğretim müesseselerinde fiilen çalışan ve başarıları resmî okullarda uy

gulana gelen esasa göre tesbit edilen müdüre, idareciye ve öğretmenlere, her üç yılda bir, 
yazılı sözleşmede belirtilen yüzde . nisbetinde ücrot zammı yapılır. 

MADDE 27. — Azınlık hususi eğitim ve öğretim müesseselerinde - türkçe Türk kültürü dersi 
Öğretmenleri hariç - ücretle çalışan öğretmen ve idarecilere 26 ncı madde esasları uygulanır. 

MADDE 28. — Yabancı hususi okul ve dersanelerde Türk müdür ile türkçe kültür dersleri öğ
retmenleri 26 ncı maddenin son fıkrasına; ücretle çalışan diğer öğretmenler ise 26 ncı madde hü
kümlerine tabidir. 

MADDE 29. — Yazılı sözleşmede tesbit edilecek ilk aylık ücret, idareci ve öğretmenin öğrenim 
derecelerine göre, benzeri resmî okullardaki ilk maaş miktarından az olamaz. Ders saati ile çalıştı
rılacak öğretmenlere verilecek ilk ders saati ücreti, benzeri resmî okullardaki öğretmenlerin ilk al
dıkları maaşın okutmaya mecbur oldukları ders saatine bölünmesinden çıkacak miktardan az ola
maz. 

MADDE 30. — Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, her ay sonunda verilir. 
Müdüre, idareciye, öğretmene ücretlerini haklı bir sebep olmaksızın vaktinde ödemiyen müesse

se, bu ücretleri, geçecek her gün için % 3 fazlasiyle ödemeye mecburdurlar. 

MADDE 31. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri, müdür, idareci ve öğretmenlerin ücretle
rini - yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartiyle - ders yılı içindeki 
tatil günlerinde, imtihan ve tatil aylarında da ödemeye mecburdurlar. Bunun hilâfına yapılacak söz
leşmeler bâtıldır. 

MADDE 32. — Tâlim veya manevra dolayısiyle silâh altına alınan ve bir resmî görevi olmıyan 
müdür, idareci ve öğretmenler, bu müddet zarfında ücret almak hakkını muhafaza ederler. Ancak, 
yedek subay olarak veya sair suretlerle askerî hizmet karşılığı aylık alan müdüre, idareciye ve öğ
retmenlere almakta bulundukları bu aylık müesseseden aldıkları ücretten az ise, müessese, ilgiliye 
aradaki farkı ödemekle mükelleftir. 

Kısmi veya umumi seferberlik dolayısiyle silâh altına alınan ve bir resmî görevi olmıyan müdür, 
idareci ve öğretmenler hakkında - müessese faaliyetine devam ediyor ise - bu maddenin birinci fık
rası uygulanır. 

îlk muvazzaf askerlik hizmeti için silâh altına alman müdüre, idareciye ve öğretmenlere normal 
askerlik müddetince ücret verilmez. 

Müessese ile müdür, idareci ve öğretmenler arasındaki yazılı sözleşme belirli bir müddeti ihtiva 
edip de bu süre ilgililerin silâh altında bulundukları sırada kendiliğinden sona eriyorsa, yazılı söz
leşmenin bitiminden itibaren, müessese, ücret ödemekle mükellef tutulamaz. 

MADDE 33. — tki aya kadar olan hastalıklarını resmî bir tabip veya resmî bir hastane raporu 
ile tevsik eden müdür, idareci ve öğretmenlerin ücretleri tam olarak müessese tarafından ödenir. 

tki aydan fazla süren hastalıklarını tam teşekküllü bir hastane raporu ile tevsik eden ve hususi 
okullar Emekli Sandığına dâhil müdür, idareci, öğretmenlerden beş yıla kadar hizmeti olanlara 
altı ay; beş yıldan on yıla kadar hizmeti olanlara bir yıl; on yıldan faela hizmeti olanlara tam 
ücretli izin verilir. Bu müddetlerin ücretlerini hususi okullar Emekli Sandığı öder. 

* 
MADDE 34. — Müdür, idareci ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde, ilgililer, doğumdan ön

ce üç, doğumdan sonra da üç hafta izinli sayılırlar. Hamilelerin bu 45 günlük ücretleri veya do-
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ğumun 15 gün daha istirahati gerektirdiği resmî bir tabip raporu yahut resmî bir hastane raporu 
ile tevsik edilmesi halinde, iki aylık ücretleri tam olarak ödenir. îki aydan fazla istirahati gerek
tiren doğum hallerinde 33 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

MADDE 35. — Müdürün, idareci veya öğretmenin ölümü sebebiyle eşi ve çocuklarına; bunlar 
bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine, müteveffanın aylık ücretinin üç mis
linden az olmamak üzere, ölüm tazminatı verilir. 

MADDE 36. — Yazılı sözleşme süresi sonunda sözleşmenin yenilenmemesinden dolayı müdürün, 
idarecinin, öğretmenin işine son verilmesinde veya kendi arzulariyle ayrılmalarında anlaşmazlık 
olursa, taraflar arasında akdedilmiş sözleşme esasları da dikkate alınmak şartiyle Millî Eğitim Ba
kanlığı son kararı verir. 

MADDE 37. — Hususi eğitim -ve öğretim okullarının ve okul derecesine sahip hususi meslek 
müesseselerinin müdür, idareci ve öğretmenleri, benzeri resmî okullardaki müdür, idareci ve öğ
retmenlerin istifade edecekleri şehir içi, yurt içi ve yurt dışı indirimli taşıt tarifelerinden fayda
landırılırlar. 

MADDE 38. — Hususi eğitim ve öğretim kurumlarının müdür, idareci ve öğretmenleri, tören 
ve teşrifatta resmî okullar müdür, idareci ve öğretmenlerinin haklarını haizdirler. Şu kadar ki, 
protokolde resmî okullardan sonra gelirler. 

MADDE 39. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri başka bir emeklilik rejimine tâbi bulun-
mıyan müdür, idareci, öğretmen ve memurlarının hastalık hallerinde ücretlerini vermek ve malûl
lük, emeklilik hallerinde geçimlerini sağlamak maksadiyle, müşterek bir «Hususi eğitim ve öğre
tim müesseseleri Emekli Sandığı» kurarlar. 

Bu emekli sandığından hangi müesseselerin ve personelin hangi şartlarla faydalanacaklarını 
sandık statüsü tâyin eder. 

Müesseselere yapılacak yardımlar 

MADDE 40. — Teftiş ve denetleme sonucunda lâyık görüldüğü takdirde Türk hususi eğitim 
ve öğretim müesseselerinin eğitim ve öğretim çalışmalarına, yapacakları denemelere ve - bu kanu
nun ilgili hükümleri çerçevesi içinde kalmak şartiyle - kuracaklan yahut tevsi edecekleri yeni bi
nalara Devlet, maddeten ve manen yardım eder. 

Bu maksatla : 
1. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde, muadeleti onaylanmış olup da yeteri kadar gelişmemiş, 

maddi sıkıntı ve sarsıntı içinde bulunan müesseselere «hususi eğitim ve öğretim müesseselerine yar
dım» adı altında bir fasıl açılır. 

2. Resmî kadrolu öğretmenlik, idarecilik ve müzakerecilik görevi alabilirler. 
c) Yeni inşa edilen veya büyük çapta tamirat ve genişletmeye ihtiyaç duyan hususi eğitim 

ve öğretim müesseseleri, inşaat bedelinin % 25 ini geçmemek şartiyle Başbakanlığın delâleti ile 
hususi ve resmî bankalardan kredi temin ettikleri takdirde 5 yıl vadeli olarak % 5 faizle kendi
lerine kredi açılır ve bu yolda açılan kredi ile kendilerine yapılan ikrazattan dolayı Muamele 
Vergisi veya her hangi bir resim ve ücrete tabi kılınmazlar. 

MADDE 41. — Millî Eğitim Bakanlığı her yıl okul mevcudunun % 3 ünü aşmamak şartiyle 
hususi okullara yatılı iseler parasız yatılı, yatısız öğrenci alınmasını o okulun Türk olan müdür 
başyardımcısı veya yardımcısının mütalâasını alarak gönderebilir. Yatılı öğrenci miktarı % 3 ü 
bulmuş ise % 2 nisbetinde de yatısız ve % 2 nisbetinde de indirmeli öğrenci kabulünü okuldan 
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istiyebüir. Bunlari sınavlı veya sınavsız olarak kabul etmek ve bunlardaki nitelikleri tesbit et
mek okul idaresine aittir. 

Teftiş ve kontrol 

MADDE 42. — Her derece ve vasıftaki hususi eğitim ve öğretim müesseseleri teftiş ve kont
rol (denetleme) yetkisini taşıyan ilgililer tarafından teftiş ve kontrol edilebilir. 

MADDE 43. — Müesseselerin teftiş ve denetlemeleri, benzeri resmî kurumlarda uygulanan 
esaslara göre yürütülür. 

MADDE 44. — Hususi bir eğitim ve öğretim kurumunun teftiş ve kontrolü sonunda gösteri
len lüzum üzerine, Millî Eğitim Bakanlığı o müesseseye geçici olarak sorumlu bir müdür tâyin 
edebilir. Bu geçici müdür o müessesenin idaresini, öğretimini ve eğitimini düzene koyup perso
nelini yetiştirinceye kadar o kurumun başında sorumlu müdür olarak kalır ve görevinden ancak 
Millî Eğitim Bakanlığının muvafakati ile ayrılabilir. 

MADDE 45. — Hususi öğretim ve eğitim müesseseleri, resmî teftiş ve kontrol neticesinde Ba
kanlıkça kendilerine yapılacak uyarıcı, yol gösterici fikir ve drektifleri en iyi niyetle yerine ge
tirmekle mükelleftirler. 

İdareci veya öğretmenlerin tabi oldukları yasaklar 

MADDE 46. — Her derecedeki hususi okullarda çalışan öğretmenlerin kendi çocukları, torun
ları kardeşleri ve kardeş çocukları ile kendi velayeti altında olup ailesi içinde ikamet eden evlât
lık ve benzerleri haricolmak üzere kendi öğrencilerine hususi ders vermeleri yasaktır. Ancak bu
lundukları okul öğrencilerinden bütünlemeye kalanlar ile sınıf seviyesine göre geri bulunanları 
yetiştirmek istiyen öğretmenler okul aile birliği yönetmeliği esaslarına uygun olarak okul ida
resinin tesbit edeceği yerde ve zamanda kurslar açabilerler ve durumu Millî Eğitim Müdürlüğü
ne haber verirler. 

Bunun aksine hareket eden öğretmenler hususi eğitim ve öğretim Kanununun 51 nci maddesi
nin S ncü fıkrası delaletiyle meslekten çıkarılırlar. 

MADDE 47. — Bu sebeple cezalandırılmış olan idareci ve öğretmenlerin Millî Eğitim Bakan
lığına vâki olacak itirazlarını Millî Talim ve Terbiye Dairesi tetkik ederek kesin olarak karara 
bağlar. 

MADDE 48. — Resmî müesseselerde ve okullarda vazifeli olanların hususi eğitim ve öğretim 
müesseselerinde alacakları ek görevlerden dolayı alacakları ücretleri girdikleri müessese ile ser
best anlaşma esasına göre aralarında tesbit ve tâyin ederler. Böyle bir anlaşma mümkün olmazsa 
veya anlaşmazlık çıkarsa mükellef oldukları ders saati bakımından resmî okullardaki esaslar uy
gulanır., 

İdareci ve öğretmenlerin cezalandırılması 

MADDE 49. — tdareci veya öğretmenlere, işledikleri suçların mahiyet ve derecelerine göre 
aşağıdaki cezalar verilir : 

1. thtar, 
2. Tevbih, 
3. Ders ücreti kesilmesi, 
4. (Bir günlükten bir aylığa kadar) ücret kesilmesi, 
5. istifa edilmiş sayılmak, * 
6. Meslekten çıkarılmak, 
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Bu cezaların uygulama tarzı ve mahiyetleri bir yönetmelikle tesbit ve izah edilir ve bu yönet

melikler Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Heyetinin tasdikinden sonra yürürlüğe girer. 
Resmî okulların yönetmeliğinde aynı cezalar mevcut ise hususi okulların yönetmeliği de buna uy
mak zorundadır. 

Ceza veren kurullar ve makamlar 

MADDE 50. —- Teftiş ve kontrol (Denetleme) sonuçlarına göre : 
a) Ana ve ilkokullar ile kurs, dershane ve yurtların idareci ve öğretmenlerine verilecek ce

zaları, hususi eğitim ve öğretim kurumlarından da katılacak birer temsilci ile «Vilâyet disiplin 
kurulu», 

b) Orta dereceli kurumların idareci ve öğretmenlerine verilecek cezaları ise, Millî Eğitim Ba
kanlığı Disiplin Kurulu tâyin eder. 

MADDE 51. — ihtar cezası, aşağıdaki makamlar tarafından doğrudan doğruya verilir. Bu 
ceza, ilgiliye yazılı olarak bildirilir, itiraz edilemez ve sicile geçmez. 

1. Millî Eğitim Bakanı, 
2. Vali, 
3. Millî Eğitim Müdürü, 
4. Kurumun sorumlu müdürü. 

MADDE 52. — Tevbih cezası yukarda sayılı makamlar tarafından verilir; sicile geçer; şu ka
dar ki, müessesenin sorumlu makamı tarafından verilmiş ise bir üst makama vâki olan itirazdan 
sonra sicile geçebilir. 

MADDE 53. — Ders ücreti kesilme cezası, yukarda sayılan makamlar tarafından her biri ile 
kendi emir ve icra yetkisine göre verilir ve uygulanır. 

MADDE 54. — Olağanüstü veya acele hallerle müessesenin sorumlu müdürü, idareci veya 
öğretmenleri kendi sorumluluğu hakkında görevlerinden geçici olarak menedebilir ve durumdan 
ilgili üst makamı derhal haberdar eder. 

MADDE 55. — ihtardan gayrı cezalar sicile geçer ve bu cezalara karşı itiraz ve şikâyet yolu 
Devlet memurları hakkındaki usullere tâbidir. 

idareci veya öğretmenlerin taltifi 

MADDE 56. — Bir öğretim yılı içinde, eğitim ve öğretim görevlerinde üstün başarı göster
dikleri teftiş raporu ve müdürün talim sicili ile beliren özel eğitim ve öğretim müesseselerinin 
idareci veya öğretmenleri, ana ve ilkokullarda valiliklerce, ortaokul ve liselerde ise Millî Eği
tim Bakanlığınca takdirname ile mükâfatlandırılırlar. Başarının derecesi ve okulun kâr durumu 
müsait ise bir aylık ücret tutarı da müessese tarafından kendilerine ikramiye olarak verilir. 

MADDE 57. — Hususi eğitim ve öğretim müesseselerinde başarı ile çalışan idareci veya öğ
retmenler, görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak üzere kültür anlaşmalarından sağlanacak burs
larla dış memleketlere gönderilirler. Bu burslardan gerekli kontenjan, Millî Şğitim Bakanlı
ğınca ayrılır. 

Hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin muafiyetleri ve kayırılmalan 

MADDE 58. — Hususi eğitim ve öğretim maksadına tahsis edilmiş binalar ve bunların müşte
milâtı, bu maksatla kullanıldıkları müddetçe Bina Vergisinden muaftır. 
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MADDE 59. — Hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin ecnebi memleketlerden getirecekle

ri her türlü eğitim ve öğretim ders aletleri ve vasıtaları Gümrük Vergi ve resimleriyle Gider 
Vergisinden muaftır. 

Bunların, eğitim ve öğretime yarayacağı ve bu müessesede kullanılacağı Millî Eğitim Bakan
lığının tasdiki ile bu muafiyetlere nail olur. 

Beş yıldan önce bu alet ve vasıtaların her hangi bir sebeple satılması halinde tabi oldukları 
Gümrük Vergi ve resimleriyle Gider Vergisinin % 25 i bunlardan tahsil olunur. 

MADDE 60. — Türk hususi eğitim ve öğretim müesseseleri : 
a) Devletlerarası anlaşma yolu ile sağlanan dış kültürel yardımlardan Millî Eğitim Bakan

lığının uygun bulduğu ölçüde, 
b) Gelişmelerini sağlıyacak projeler için dış kültürel tesis veya teşekküller tarafından ya

pılacak yardımlardan ise Millî Eğitim Bakanlığının'tasvibinden sonra faydalanabilirler. Şu kadar 
ki, hususi hukuka göre yapılacak hibe ve teberrular, bu hüküm dışındadır. 

MADDE 61. — Yeni açılacak hususi Türk eğitim ve öğretim müesseselerine, Millî Eğitim Bakan
lığının veya mahallî Hükümetin aracılığı ile Maliye Bakanlığı, Millî Emlâk, belediyeler ve özel 
idareler tarafından bedelsiz olarak veya uygun kıymet takdiri ile kendilerine gayrimenkul tahsis 
ettirilebilir. Bu gayrimenkullerden 10 yılı aşmadan tahsis gayesi dışına çıkanlar bu idarelerin bu 
müesseselerden kendilerine bağışladığı değer pahası istiyebilir. 

MADDE 62. — Halen hususi eğitim ve öğretim müesseselerinde çalışan müdür, müdür yardım
cısı ve diğer idareci ve öğretmenlerin vazife karşılığı aldıkları ücret bakımından müktesep hakları 
saklı tutulmuştur. . * ¥ * ? » ? - " " — ****»»* ^r***™***»^ 

Bu öğretmenlerin başka vazifelere geçmeleri halinde bu müesseselerde geçirdikleri müddetler 
borçlanma yolu ile emeklilik hakkına mabsubedilir ve kıdemlerine eklenir. 

MADDE 63. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri, ders yılının birinci gününün sonuncu ça
lışmalarını bir yönetmelikle tesbit ederler. Ancak okulların bu müddet içerisindeki asgari ders gü
nünü tespit ve tâyin etmek Millî Eğitim Bakanlığına aittir, 

Öğretime başlamanın ilk haftası içinde bir ders yılının kapsadığı küçük, büyük bütün tatil gün
lerinin miktarını, başladığı ve bittiği günleri, okulun bulunduğu coğrafi mevkie, iklim şartlarına 
ve öğretmenlerin umumi isteklerine uyarak tesbit etmek okulun öğretmenler Meclisine aittir. 

MADDE 64. — Muadeleti tanınmamış olan bir hususi okulun ara sınıflarından ayrılıp muadeleti 
tanınmış hususi diğer bir okula girmek istiyen öğrenciler, öğretim yılı başladıktan sonra bir ay için
de, girmek istedikleri okulun öğretmenlerinden kurulacak bir komisyon tarafından imtihan edilir
ler. Öğrencinin kabul edileceği sınıf bu komisyon tarafından bir tutanakla tesbit ve tâyin olunur. 
Bu tutanağın bir nüshası Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir, bu öğrenciler, komisyonun tesbit 
ettiği sınıftan yukarısına devam ettirilemezler. 

MADDE 65. — Ecnebi dil öğreten hususi okullardan birinden diğerine veya diğer bir resmî 
okula nakil, mevcut yönetmelikle ve Millî Eğitim Bakanlığının emirlerine tabidir. 

MADDE 66. — Hususi eğitim ve öğretim müesselerinin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinden 
hangi ölçülerde ve ne kadar müddet için muaf tutulacakları bu kanunlarda yapılacak değişiklikler
le sağlanacaklardır. 

MADDE 67. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 68. — Bu kanun hükümlerinin yürütülmesine Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları me
murdur. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 8 . 10 . 1963 

Esas No. :. 2/539, 2/581 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 1 3 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan 
«özel öğretim kurumları kanunu tasarısı» ile € . Senatosu Manisa üyesi Ferit Alpiskender'in «Hu
susi eğitim ve öğretim müesseseleri Kanunu» teklifi Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

Tümü üzerinde yapılan görülmelerde. Hükümet tasarısının esas alınması kararlaştırıldı bu su
retle maddelere geçildiğinde: 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu maddede birinci cümlede «açabilmek» kelimesinden önce unutulmuş bulunan 

«önce» kelimesi ilâve edilmiştir. 
Madde, her derecedeki okullarla, haberleşme ile öğretim yapan kurumlara Millî Eğitim Bakan

lığının; dersane, kurs, biçki-dikiş yurtları ve benzeri kurumları için Valilikçe açma izni verilece
ğini âmirdir. Daha önemli kurumların Bakanlığa, ikinci derecedekilerin Valiliklere bırakıldığı aşi
kârdır. Ancak, özel sebeplerle ikinci plânda görüldüğü halde büyük önem ifade eden konular mey
dana çıkabilecektir. Bu bakımdan izin verme yetkisini ikiye 'ayırmayıp bir makamda toplamak da
ha uygun görülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı varacağı prensiplere ve karşılanması muhtemel 
olan durumlara göre hazırlıyacağı yönetmeliklerle Valiliklere yetki verebilir. Bu sebeplerle tasarıda 
öğretim kurullarını sayan ve yetkiyi ayıran cümleler kaldırılmıştır. Maddenin aşağıdaki şekilde 
ifadesi uygun görülmüştür. 

özel öğretim kurumu açabilmek için önce, «kurum açma izni alınır». Bu izin Millî Eğitim Ba-
kanlığınoa usulüne 'göre verilir. 

Madde 4. — Bu maddedeki ifadeyi tasarının başlığına uydurmak ve uygulamada yanlış anla
ma meydan bırakmamak için maddedeki «okul» kelimesini «öğretim kurumu» olarak değiştirmek 
lüzumu hasıl olmuştur. 

Madde buna (göre düzenlenmiştir. 
özel bir öğretim kurumu açacak gerçek veya tüzel kişilerden istenecek «en az ödenmiş sermaye 

şartı» tüzükle tesbit edilir. 
Madde 5. — Bu maddede vâki kısıtlamanın hangi noktada ve hangi şekilde imkânlara müsait 

olacağına dair bir hüküm yoktur. Halbuki bu okullara Millî Eğitimin amacına uygun olarak öğre
tim, elemanı ve ders araç ve gerçeklerinin yardım suretiyle verilmesine imkân tanımak bu öğretim 
kurumlarının da'ha faydalı çalışabilmeleri için bir sebep olarak düşünülebilir. Bu münasebetle mad
deye aşağıdaki şekilde bir büküm eklenmiştir.' 

Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler kendi adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 
gerçek veya tüzel kişiler adına, her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim kuru
mu açamazlar. 

Ancak, bu kanun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına 
uygun olarak çalışmak üzere öğretim elemanı ve ders araç. ve (gereçleri yardımında bulunabilirler. 

Madde 6. — Bu maddenin ikinci satırında «kurullarının» şeklinde yazılmış olan kelimenin 
«kurumlarının» olarak düzeltilmesi uygun (görülmüştür. 

özel öğretim kurumlarının «Türle Kanunlarına göre kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine» dev
ri ve işletilmesi bahis konusu olurken, gerçek kişilerin de bu kurumlara sahibolup olmıyacaklarına 
temas edilmemiştir. 
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Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde «Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere» de devri 

mümkün olacağı kanaati belirdiğinden maddede ki devri kelimesinden önce bu hususun ilâvesine lü
zum görülmüş ve madde aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. 

Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlarının Türk Kanunlarına göre kurulacak özel 
hukuk tüzel kişilerine veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 'gerçek kişilere devri ve bunlar tarafın
dan işletilmeleri mümkündür. 

Bu takdirde, bu öğretim kurumlarının yönetim ve eğitim, öğretim özelliklerinden, korunması 
faydalı görülenler Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 7. — Bu maddede belirtileri haller .geçici ve birçok 'yönden özellik ifade edeceğinden 
Türk uyruklu çocukların bu şekilde açılmış olan öğretim kurumlarına devamları mahzurlu mütalâa 
edilmiş ve maddeye çocuklarımızın bu kurumlara devamlarını engelliyen bir paragraf ilâve edil
miştir. 

Böylece 7 nci madde: 
. Milletlerarası andlaşmalar gereğince Türkiye'de belirli bir süre kalacak olan yabancıların çocuk

ları için yurdumuzda geçici olarak öğretim kurumu açılmasına, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının 
mütalâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine, Bakanlar Kurulunca izin 
verilebilir. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çocuklar 'bu kurumlara kayıt ve kabul edilemezler. 

Madde 8. — Bu madde uygulanmasında güçlüklere ve umumi efkâra aksinde yanlış tef
sirlere, dolayısiyle bâzn ilhtilâti'ara sebebiyet verecek nitelikte ıgörülımlüış 'Olduğumdan tasarıdan 
çıkari'lması, Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda teamüllerine göre (hareket etmekte serbest 'bı
rakılması uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının 9 ncu ma'dlde'si 8 nci mıadde 'olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Bu maddenin son paragrafında açma iznini verecek ima/kamın tasrih edilmesi 

daiha uygun (görüldüğünden «makamın» kelimesi yerine «Millî Eğitim Bakanlığının» kelimeleri 
konulmuştur. 

Bu durumda madde : 
özel öğretim- kurunıu açıma izni belgesinin verilebilmesi içiin kurumun ibina veya binal'arı-

nın 'tapu veya közleşme ile kurucunun) tasarrufunda [bulunduğunun, kullanılış maksatlarına 'her 
bakımdan uygun ve yeterli 'olduğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alınmak suretiyle kuru
mun ihtiyacımı ıkarşılıyabileceğinin ilgili merciler tarafından (kesin şekilde tesbit edilmiş bulun
ması şarttır. 

Yüksek dereceli 'okullar için birinci fıkraya dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Millî Eği
tim Bakanlığınca kendi 'teşkilâtına dâhil kurumlarla, lüzumu 'halinde üniversitelerden alına
cak öğretim üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti tarafından kullanılır. 

Bu 'heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hizmetler için yönetmeliğine 'göre tâyin edilecek ücret
ler Millî Eğitim Bakanlığımca ödenir. 
* Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca istenen nitelikte öğretim üyelerini usulüne ,göre tes

bit ve Millî Eğitim Bakanımın emrine hazır bulundurmakla ödevlidirler. 
Kurum açma izni belgesinin veriTmiesine esas teşkil ©den hususlardan Iher hangi birinde de

ğişiklik yapılması, açıma iznini vermiş 'olan Millî Eğitim Bakanlığının lonayına bağlıdır. 
Madde 10. — Tasarının 11 nci maddesi 10 ncu madde 'olarak aynen kabul edilmişitir. 
Madde 11. — Bu 'maddenin ikinci fıkrasında mânaya daha açıklık venmek için «'hizmetli» 

kelimesini «hizmetlileri» olaralk değiştirilmesine ve «•çalışacakları» kelimesinden siomra «hususu» 
kelimesinin ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlıyabilmek için «öğretime başlama izni» alınır. 
Bu iznin, 'kurum açma izni bclıgeskıe sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca verilmesi aşa
ğıdaki hususların yerine getirilmesine bağlıdır. 

Kuruma ait ders, araç ve 'gereçleriyle lâboratulvarların ve kitaplığın maksait ve ihtiya
ca yeterli görüldüğü kesin teftiş 'raporuna veya yüksek dereceli okullar için 10 ncu maddede ya
zılı uzananlar heyeti raporuna1 bağlanmak; 
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2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunmak 

ve bu kurumda çalışacakları hususu usulüne göre belgelendirilmiş olmak. . 
3. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat programı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 
öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğrenci kaydı yapamaz. 
ıMadde 12. — Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
ıMadde 13. -— Tasarının 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Tasarının 15 nci maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
iMadde 15. —• Tasarının 16 nci maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16. —• Tasarlının 17 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Tasarının 18 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Bu madde «zorunlu haller dışında» sözü bâzı takdirlere bağlı kalmayı icabet-

tirdiğinden ve esasen ondan önce, «haklı sebep» göstermek kaydiyle zorunlu haller dışında, ke
limelerinin mânasını da ifade etmiş bulunduğundan bu kısmın yani zorunlu haller dışında keli
melerinin maddeden çıkarılması yerinde görülmüştür. 

Madde 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 ncü madde olarak aynen, kabul."edilmiştir. 
Madde 20. — Tasarının 21 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 21. —• Tasarının 22 nci maddesi 21 nci madde olarak ajnen kaimi, edilmiştir. 
Madde 22. — Tasarının 23 ncü maddesi 22.nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde .23. — Bu maddede ikinci satırda, «eğitim ve öğretimin» kelimelerinin kendilerinden 

sonraki kelimelere cümle içinde direkt olarak bağlı olmadığını beyan ve cümlenin gayeye uygun 
olarak anlatılmasını temin için «öğretimin» kelimesinden sonra, bir virgülün konulmasına lüzum 
hâsıl olmuştur. 

Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretimin asıl görevi bu kurumlarda olan yö
netici ve öğretmenlerle yürütülmesi esastır. 

Jlor derece ve tipteki özel öğretim kuru mi arın in yöneticilik veya, öğretmenliklerinde, en. az 
dengi resmî öğretim kurumlarının yöneticilik veya, öğretmenliklerine tâyin, edilebilmek için ge
rekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilebilir. 

Bu esasa, göre, okulların özellikleri göz önünde tutulara'k yönetici ve öğretmenlerinde arana
cak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir. 

İhtiyaç halinde, esas görevi resmî öğretim kurumlarında olan öğretmenlere özel öğretim ku
rumlarında, aylığı karşılığında, okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerine halel -gelmemek üzere 
yetkili mercilerin mu af aka t iyi e, ücretle ek ders veya yiönetieilik görevi verilebilir. 

Resmî okul ve öğretmeni olup da, kendilerine ö:zel okullarda müdürlük veya müdür yardım
cılığı gibi yönetim görevleri verilmiş bulunan öğretmenler, resmî okullarında okutmakla yüküm
lü oldukları, ders saati bakımından, resmî okul müdür veya müdür yardımcılarına uygulanan 
esaslara tabidirler. 

'M-aıdde 24. - - Tasarının 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25. —- Tasarının 26 nci maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Tasarının 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Tasarının 28 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 28. —- Tasarının 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
ıMadde 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 29 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
ıMadde 30. — Tasarının 31 nci maddesi 30 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 31. — Tasarının 32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
•Madde 32. — Bu maddenin son paragrafının başta bulunması halinde maddeye daha açıklık 

geleceği mütalâa edildiğinden bu maddede bir takdim, tehir yapılması uygun görülmüştür. 
. özel öğretim kurumları ücretlerinin hangi esaslara, göre tesbit ve tâyin olunacağı tüzükle 

belirtilir. 
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özel öğretim kurumlarının, öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı so

nundan en az altı ay önce yeni tarifelerini ilân etmeleri ile mümkündür. 
Haklı sebepler mevcudolduğu takdirde, Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin 

artırılması bu büküm dışında da yapılabilir. 
Madde 33. — özel okullarda yönetici ve öğretmenler görevleri itibariyle Millî Eğitim Bakan

lığı emrinde çalışanlarla aynı şartlar içinde tâyin ve teftiş bakımından aynı statüye tabi hizmet 
görmektedirler. Buna rağmen özel okullarda çalışan yönetici ve öğretmen bir süre sonra Millî Eği
tim Bakanlığı emrine girmek istediği takdirde özel okulda geçirdiği hizmet yılları kıdemlerine 
sayılmamaktadır. Emeklilik ıbakımmdan da bâzı noktalarda farklı nizama tabi olmaktadırlar. 
Bu cüh'etin de /tashihi ve Emekli Sandığı ille bu öğretmenlerin münasebetlerinin düzenlenmesi te
menni edilir bir husustur. 'Bugün özel okullarda 'çalışan öğretmenler kendilerini teminatsız 
(hissetmektedirler. Anayasanın '21 inci maddesi bir teşvik mânası taşıdığından özel okullara ol
duğu kadar bu okullarda çalışan öğretmenlere de bâzı imkânların tanınması lüzumu kendiliğin
den belirir. , 

özel okullarda çalışan öğretmen nesmî okullarda ıg"örev kabul elttiği takdirde özel okulda ge
çen hizmJet süresinin üçte itkisinin kıdemine sayılması yukardaki mütalâa ışığında 'Komisyonumuz
ca âdilâne görülmüştür. 

Bu tasarı ile 'birleştirilerek müzakeresi yapı an O. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpisk'ender'-
in teklifinde bu 'öğretmenlerin Iher hangi bir n mıuriyete igeçmeleri hailinde de (geçmiş hizmetle
rinin kıdemlerine sayılmasını istihdaf eden maddeler vardır. 

Anayasanın teşvik hükmünün okul ve öğretmene raci olduğunu göz önünde tutan komisyo
numuz, Ferit A'lpisk ender 'in- teklifini bütün ş imulü ile kabul etmemekle 'beraber yalnız resmî 
okullarda hizmet 'kabul eden öğretmenin özel okulda geçirdülği hizmetin üçte ikisinin kıdemine 
sayılması hususunu bu maddeye bir paragraf ellemek suretiyle kalbut eitmiş 'bulunmaktadır. 

IBu duruma ıgöre madde : 
Özel okullarda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenleri ile bu kurumların kurucuları ve

ya kurucular temsil çileri arasında, hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydiyle yazılı olarak 
yapılır. 

Yazılı sözleşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı , aylık ücret veıya ders saati başına veri
lecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam nisbetlori v>e sözleşmenin uzatılması ve fesih şartları be
lirtilir. Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir- sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim ku
rumlarında olan yönetici ve öğretmeni erle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre dü
zenlenir. Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mecburi sosyal silgorta ıbağlantı ve yardımla
rından faydalanma imkânlarını 'kısıtlayıcı, t'ehl keye düşürücü, önleyici şartlar hükümsüzdür. 
Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmeler, öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yenilen
miş sayılır. Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanların Millî Eğitim Bakanlığı emrin
de görev ıkabııl ettikleri takdirde özel öğretim kurumlarında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kı
demlerine sayılır. 

Madde '34. — Bu madde, müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere verilecek asgari başlangıç. 
maaş veya ders saati ücreti miktarını, dengi resmî okullardaki kıstasa bağlamakla 'beraber bu 
kimselerin kıdemini göz önünde tutmamıştır. Bu eksikliği ikmal için Komisyonumuz maddeye 
bir para.graif eklenmesini uygun görmüştür. Maddenin tamamı aşağıdadır. 

özel etkullarda müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okullarda uygulanan as~ 
gari başlangıç maaş veya derfs saati ücretinden az ücret verilemez. Yazılı sözleşme yapılırken 
ücret tespitinde öğrie'ıtmenin 'meslekteki kıdemi de göz önünde 'bulundurulur. > 

Madde 35. — 'Tasarının 36 ncı maddesi 35 ne i madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 36. — Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3;7. — 'Taşanımı 38 nci maddesi 37 uı i mad^e olarak aynen -kabul edilmiştir. 
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Madde 08. — 'Bu maddede sadece bir kelimenin !taslhihi yapılmış «belgeleııdirilen» kelimesi 

«'belgelendiren»1 olarak düzeltilmiştir. 
aya 'kadar hastalıklarını resımî tabip veya 'hastane veya acele hallerde özel sağlık 'kurumu 

raporu ile belgelendiren yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri tam olarak ödenir. 
Madde 39. — fBu madde 'özel okullarda çalışan kadın yöneticilerin ve öğretmenlerin hâmi

ld ik halinde doğumdan 'önce ve sonra müstahako'lacakları mezuniyet müddetlerini tâyin etmekte 
ve bu -elemanlar i'çin işçi statüsünü uygulamaktadır. Bu ışık altında Komisyonumuz, müddetin 
gün ve hafta olarak tâyini yerine, ileride ISosyal sigortalar Kanununda bu müddetlerin değiş
mesi ihtimalini düşünerek maddeyi sözü geven 'kanuna atıf .suretiyle tanziminin daha uygun ve 
kararlı olacağı kanaatine varmıştır. 

• ıKadın yönetici ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde doğumdan önce ve sonra (Sosyal. .sigor
talar Kanunu hükümlerine göre izin verilir. 

Madde 40. — 'Tasarının 41 nei 'maddesi 40 nci madde olarak aynen' kabul edilmiştir. 
'Madde 41. —• 'Tasarının 42 nci maddesi 41 nci madde olarak aynen 'kabul edilmiştir. 
Madde 42. — Tasarının 43 ncü maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 43. — (Bu /madde lüzumuna binaen, yeniden hazırlanmıştır. Anayasanın ^ l nci madde

sinin hu okulları teşvik mânası taşıdığı için kurucularına bâzı kolaylıklar baihşedilm'eısi gerektiğini 
de anlamak mümkündür. Tasarı ile birleştirilerek görüşülen C. ıSenatoisu Manisa. Üyesi Ferit 
Alp iskender'in teklifinde 'bu /teşvik ve imkânlar daha geniş mikyasta yor almış bulunmaktadır. 
Ezcümle hariçten -gelecek ders araç. ve gereçlerinin ithalinde gümrük muafiyeti bina ve sair 
vengi ve resimlerinden muafiyetler konuyu bütün inceliğiyle 'görüşen ve Hükümet temsilcilerinden 
izahat alan Komisyonumuz bundan böyle ders .araç ve gereçle tinin yurdumuzda yapılabileceğini, 
ithalâta lüzum hâsıl olmıyacağını, bu durumda gümrük muafiyetinin kabulünün de bir fayda temin 
etmiyeceğini; bu kurumların bâzı vergilerden muafiyeti ise belediye gelirlerine kadar sirayet ede
cek mahiyette görüldüğünden bu muafiyetlerin reddine ve ancak teşvik sadedinde özel okul olarak 
kullanılan binanın vergiden muafiyetine temayül göstermiş bulunmaktadır. Bunu temin maksadiy-
le madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mülkiyeti, özel eğitim ve öğretim kurumuna aidolan binalar, özel okul olarak kullanıldıkları 
müddetçe Bina Vergisinden muaftır. 

Madde 44. — Bu maddede yalnız teftişten bahsedilmiş olup denetlemeye yer verilmediği dikka
ti çekmiştir. Bu eksiklini gidermek için madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yönetim bakımından Mil
lî Eğitim Bakanlığınca en az yılda bir defa teftiş ve denetlemeye tabi tutulur, özel okulların teftiş 
ve denetlemeleri, okulların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak yapılır. 

Madde 45. — Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 46. — Bu maddede teftiş ve denetlemeye tâbi olan özel öğretim kurumlan hakkında ve

rilmiş olan teftiş ve denetleme raporlannın Bakanlıkça kıymetlendirildikten sonra yürürlük ifade 
etmesi maddenin bunun dışında yanlış bir anlam taşımaması için bir sarahate ihtiyaç görülmüştür. 
Bu maksatla madde aşağıdaki şekilde düzenlenn iştir. 

Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine, teftiş ve denetleme rapo
runa dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilenlere, hizmete devamında sakınca görülen
lere Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum ilgili kurama bildirilir. Bu 
bildiri, sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder. 

Madde 47. — Tasannm 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 48. — Üçüncü satırdaki 780 olarak gösterilen kanun numarasının 788 olması lâzımgeldi-

ği anlaşılarak düzeltilmiştir. 
özel okulların denetici ve öğretmenleri hakkında okulun derecesine göre 788, 1702 ve 4357 sayılı 

kanunlarda yazılı olan ve bu okul öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanması mümkün bulunan 
posalarla bu cezalara ilişkin aynı kanunların diğer hükümleri uygulanır. 
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Madde 49. — Bu maddenin 4 ncü satırında çoğul olarak kullanıîmâsi lâzımgelen «maddesi» ke
limesinin «maddeleri» olarak düzeltilmesi gerekmiş bulunmaktadır. 

Yukardaki maddede yazılı cezalar ilköğrenim derecesindeki özel okul öğretmenleri hakkında 
1702 sayılı Kanunun 36 ve müta^kıp maddelerinde yazılı î l Millî Eğitim Disiplin Kurulu orta ve yük
sek öğrenim veren özel okul öğretmenlerine Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından ve
rilir. 

Madde 50. — Tasarının 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 1. — Bu maddede üçüncü satırda «şekil, şart» kelimelerini cümle içinde «şefcîİ, 

şartı» diye ifade etmek daha uygun olacağından, madde buna göre tanzim edilmiştir. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumlarının bu kanuna intibak 

şekli, şartı ve müddetleri tüzükle belirtilir. 
Madde 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 52. —. Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
§. înan 

Sözcü 
Tunceli 

F. Ülkü 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

Muğla 
H. Baydur 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Aydın 
Ş. Koç 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
R. Şenel 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuz 

R. Sezgin 

Adana 
Söz hakkım mahftız 

Jff. Aksay 
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Özel öğretim kurumlan kanunu tasarısı 

Temim 

MADDE 1. -— özel öğretim kurumları, Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler özel 
hukuk tüzel kişiler veya özel hukuk hükümleri
ne göre idare edilen tüzel kişiler tarafından 
açılan her drecedeki okullar yabancılar tara
fından açılmış bulunan eğretim kurumları, 
haberleşmeyle öğretim yapan yerler, çeşitli 
kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve 
benzeri kurumlardır. 

MADDE 2. — Özel öğretim kurumları Mil
lî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi 
altındadır. 

s 

Kurum açma izni ve şartlan 

MADDE 3. — Özel öğretim kurumu açabil
mek için, «kurum açma izni» alınır. Bu izin 
her derecedeki okullar ve haberleşme ile öğre
tim yapan kurumlar için Millî Eğitim Bakan
lığınca, dershane, kurs, biçki - dikiş yurtlan ı 
ve benzeri kurumlar için valiliklerce, usulüne ; 
göre, verilir. 

MADDE 4. —özel bir okul açacak gerçek 
veya tüzel kişilerden istenecek «en az ödenmiş 
sermaye şartı» tüzükle tesbit edilir. I 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya | 
tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye ! 

Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler : 
adına, her neesuretle olursa olsun Türkiye'de 
yeniden özel- öğretim kurumu açamazlar. | 

ı 
! 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açılmış 
özel öğretim kurullarının, Türk kanunlarına gö- j 
re kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine devri 
ve bunlar tarafından işletilmeleri mümkündür. ! 

Bu takdirde, bu öğretim kurumlarının yöne- ; 
tim ve eğitim, öğretim özelliklerinden korunma- j 
sı faydalı görülenler Millî Eğitim Bakanlığın- ! 
ca tesbit olunur. , 

OEÇlCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

özel öğretim kurumlan kanunu tasarısı 

* Tanım 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. » 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kurum açma izni ve şartları 

MADDE 3. — özel öğretim Kurumu aça
bilmek için önce, «Kurum açma izni alınır.» 

Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne 
göre verilir. 

MADDE 4. — özel bir Öğretim Kurumu aça
cak gerçek veya tüzel kişilerden istenecek «en 
az ödenmiş sermaye şartı» tüzükle tesbit edilir. 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek ve
ya tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler 
adına, her ne suretle olursa olsun Türkiye'de 
yeniden özel Öğretim Kurumu açamazlar. 

Ancak, bu kanun hükümlerine göre kurul
muş özel okullara, Türk Millî Eğitiminin amaç
larına uygun olarak çalışmak üzere„ öğretim 
elemanı ve ders araç ve gereçleri yardımında 
bulunabilirler. 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açılmış 
özel öğretim Kurumlarının Türk kanunlarına 
göre kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine ve
ya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişi
lere devri ve bunlar tarafından işletilmeleri 
mümkündür. 

Bu takdirde, bu öğretim kurumlarının yöne
tim ve eğitim, öğretim özelliklerinden, korun-

M. Meclisi (S. Sayısı : 495 ) 



Teklif 

MADDE 7. — Milletlerarası andlaşmalar ge
reğince Türkiye'de belirli bir süre kalacak olan 
yabancıların çocukları için yurdumuzda geçici 
olarak öğretim kurumu açılmasına, Dışişleri ve 
İçişleri Bakanlıklannın mütalâası alınarak Mil
lî Eğitim Bakanlığınca yapılacak teklif üzeri
ne, Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

MADDE 8. — Din işleri amaç veya görevle
ri arasında bulunan tüzel kişiler, yeniden özel 
okul açamaz, işletemez ve özel okul kumcusu 
olamazlar. 

MADDE 9. — Özel bir öğretim kurumu aça
cak veya açılmış bir kurumu devralacak olan 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin 
temsilcilerinde şu şartlar aranır: 

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sa-
hibolmak; 

2. Ağır hapsi gerektiren bir cürümden mut
lak surette, şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
veya kastı cürümden dolayı 6 ay veya daha 
fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmak; 

3. Kötü bir şöhrete sahip bulunmamak; 

MADDE 10. — özel öğretim kurumu açma 
izni belgesinin verilebilmesi için kurumun bina 
veya binalarının tapu veya sözleşme ile kuru
cunun tasarrufunda bulunduğunun, kullanılış 
maksatlarına, her bakımdan uygun ve yeterli ol
duğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alın
mak suretiyle, kurumun ihtiyacını karşılıyabi-
leceğinin ilgili merciler tarafından kesin şekil
de tesbit edilmiş bulunması gerekir. 

Yüksek dereceli okullar için 1 nöi fıkraya 
dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Milli Eği
tim Bakanlığınca kendi teşkilâtına dâhil ku
rumlarla lüzumu hâlinde üniversitelerden alı
nacak öğretim üyelerinden müteşekkil bir uz
manlar heyeti tarafından kullanılır. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hiz
metler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek 
ücretler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca is
tenen nitelikte öğretim üyelerini usulüne göre 

23 — 
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ması faydalı görülenler Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit olunur. 

MADDE 7. — Milletlerarası andlaşmalar ge
reğince Türkiye'de belirli bir süre kalacak olan 
yabancıların çocukları için yurdumuzda geçici 
olarak öğretim kurumu açılmasına, Dışişleri ve 
içişleri Bakanlıklannın mütalâası alınarak 
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak teklif üze
rine, Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çocuklar bu 
kurumlara kayıt ve kabul edilemezler. 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 3 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — özel öğretim Kurumu açma 
izni belgesinin verilebilmesi için kurumun bina 
veya binalannın tapu veya sözleşme ile kuru
cunun tasarrufunda bulunduğunun, kullanılış 
maksatlarına her bakımdan uygun ve yeterli 
olduğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alın
mak suretiyle, kurumun ihtiyacını karşılıyabile-
ceğinin ilgili merciler tarafından kesin şekilde 
tesbit edilmiş bulunması gerektir. 

Yüksek dereceli okullar için birinci fıkraya 
dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Millî Eği
tim Bakanlığınca kendi teşkilâtına dâhil ku
rumlarla, lüzumu halinde üniversitelerden alı
nacak öğretim üyelerinden müteşekkil bir uz
manlar heyeti tarafından kullanılır. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hiz
metler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek 
ücretler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca is
tenen nitelikte öğretim üyelerini usulüne göre 
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tesbit ve Millî Eğitim Bakanının emrine hazır I 
bulundurmakla ödevlidirler. I 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine 
esas teşkil elen hususlardan her hangi birinde 
değişiklik yapılması, açma iznini vermiş olan 
makamın onayına bağlıdır. 

MADDE 11. — Bir okula ait bina veya 
binalar içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya 
farklı derece veya mahiyetlerde özel okul bu
lunamaz. Ancak aynı bina veya bina kısmı 
içinde gece ve gündüz devreleri zarfında ayrı 
ayrı kuruculara ait öğretim kurumlan faali
yette bulunabilir. 

MADDE 12. — Bir özel öğretim kurumun
da öğretime başlıyabilmek için «öğretime baş
lama izni»alınır. Bu iznin, kurum, açma izni 
belgesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakan
lığınca verilmesi aşağıdaki hususların yerine 
getirilmesine bağlıdır. 

1. Kuruma ait ders araç ve gereçleri ile 
lâboratuvarların ve kitaplığın maksat ve ihti
yaca yeterli görüldüğü kesin teftiş raporuna 
veya yüksek dereceli okullar için 10 ncu mad
dede yazılı uzmanlar heyeti raporuna bağlan
mak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hiz
metli sayı ve nitelikleri yönünden uygun bu
lunmak ve bu kurumda çalışacakları usulüne 
göre belgelendirilmiş olmak; 

3. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat 
programı bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 

Öğretime başlama izni almadıkça, kurum 
öğrenci kaydı yapamaz. 

MADDE 13. — îleri sınıfları veya devrele
ri zamanla açmak istiyen kurucunun 10 ve 12 
nci maddelerde aranan şartları açılacak her 
sınıf veya devre için, öğretim yılı başındıan 
en az üç ay önce yerine getirmesi gerekir. 

Denklik ve şartları - denkliğin kaldırılması 

MADDE 14. — İlk veya orta dereceli özel 
bir öğretim kurumunun resmî bir öğretim ku
rumuna denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca 
onanır. 

Hiçbir sınıfının denkliği bulunmıyan bir 
okulun mevcut sınıf veya sınıflarının denkli- | 

Geçici Ko. 

tesbit ve Millî Eğitim Bakanının emrine hazır 
bulundurmakla ödevlidirler. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas 
teşkil eden hususlardan her hangi birinde deği
şiklik yapılması, açma iznini vermiş olan Millî 
Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi 10 
ncu mdade olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —• Bir özel öğretim Kurumun
da öğretime başlıyabilmek için «Öğretime baş
lama izni» alınır. Bu izni, kurum açma izni bel
gesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığın
ca verilmesi aşağıdaki hususların yerine getiril
mesine bağlıdır : 

1. Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle 
lâboratuvarların ve kitaplığın maksat ve ihti
yaca yeterli görüldüğü kesin teftiş raporuna 
veya yüksek dereceli okullar için 10 ncu mad
dede yazılı uzmanlar heyeti raporuna bağlan
mak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmet
lileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulun
mak ve bu kurumda çalışacakları hususu usu
lüne göre belgelendirilmiş olmak; 

3. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat 
programı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 

öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğ
renci kaydı yapamaz. 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü maddesi 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Denklik ve şartları - Denkliğin kaldırılması 
MADDE 13. —Tasarının 14 ncü maddesi 13 

ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ğinin onanabilmesi, çalışmalarının üst üste iki 
öğretim yılı müspet olduğuna, teftiş raporları
na dayanılarak, Millî Eğitim Bakanlığınca ka
rar verilmesi ile mümkündür. 

îlk sınıf veya sınıflarının denkliği onanmış 
bir okulun daha sonra açılacak mütaakıp sınıf 
veya sınıflarının denklikleri, çalışmalarının 
müspet olduğu teftiş raporuna bağlanmak su
reti ile açıldıkları öğretim yılı sonunda onana-
bilir. 

îlk ve orta dereceli okullar denklik onanma 
işleminde ayrı bütünler sayılır. 

Okulların denklik teftişlerinde yönetim ve 
eğitim, öğretim faaliyetleri bir arada incelenir. 

MADDE 15. — ilk veya orta dereceli özel 
bir okulun denkliğine esas olan şart ve özellik
lerini kaybettiği teftiş ve denetleme sonucunda 
tesbit edildiği takdirde kurumun denkliği Millî 
Eğitim Bakanlığınca kaldırılır. 

MADDE 16. — Yüksek dereceli özel okul
larda diplomaya esas olan teorik ve pratik ders
lerin imtihanları Millî Eğitim Bakanlığınca yap
tırılır. 

İmtihan kurulları, biri dersin öğretmeni ol
mak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan 
üniversite öğretim üyeleri veya resmî yüksek 
okul öğretmenleri arasından seçilecek en az üç 
üyeden kurulur. İmtihan kurullarına katılacak 
üniversite veya bilimsel özerkliğe sahip yüksek 
okul öğretim üyeleri, Millî Eğitim Bakanının 
istemesi üzerine, ilgili fakülte veya yüksek okul
larca, usulüne göre seçilir. İmtihan kurulu üye
lerine verilecek ücret Millî Eğitim Bakanlığın
ca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kurumun
ca ödenir. 

İmtihanların hangi derslerden olduğu, ne 
zaman ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek 
öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir. 

Kurumun kapanması ve kapatılması 

MADDE 17. — Kurum açma izni belgesini 
alıp da, Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edi
len bir mazerete dayanmaksızın, iki yıl içinde 
öğretime başlama iznini almıyan kurucunun ku
rum açma izni geri alınır. v 

Kurumun, öğretime başlama iznini aldığı 

Geçici Ko. 

MADDE 14. — Tasarının 15 nci maddesi 14 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 16 ncı maddesi 15 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kurumun kapanması ve kapatılması 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi 16 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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tarihten itibaren bir yıl içinde Millî Eğitim Ba
kanlığınca kabul edilen bir mazerete dayan
maksızın açılmadığı veya açılışından sonra ma
zeretsiz olarak süreli şekilde bir yıl kapalı bu
lunduğu veya Millî Eğitim Bakanlığının izni 
olmaksızın açılış maksadından başka maksat
larla da kullanıldığı tesbit edildiği takdirde 
açma ve öğretime başlama izinleri kaldırılır. 

MADDE 18. — Kanun, tüzük ve yönetme
liklere veya umumi emirlere aykırı hareketi ve
ya aykırı harekette İsrarı tesbit edilen özel öğ
retim kurumu, hareketinin ağırlık derecesine I 
göre, geçici veya sürekli olarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca kapatılabilir. 

MADDE 19. — Özel bir okulun kurucusu 
haklı sebep göstermek, zorunlu haller dışında, 
okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine üç 
ay önceden, yazılı olarak ihbarda bulunmak 
şartiyle, öğretim yılı sonunda okulunu Millî 
Eğitim Bakanlığının izni ile kapatabilir. Millî 
Eğitim Bakanlığından kapatma izni almaksızın 
veya yukarda yazılı kapatma şartlarına uymak
sızın okulunu kapatmış olan kurucuya tekrar 
özel bir öğretim kurumu açma izni verilemez. 

MADDE 20. — Kapanan veya kapatılan ku
rum mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğren
cilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve 
diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim et
meye mecburdur. Devir ve teslimden kaçman 
veya bu görevi savsayan kurucu veya tem
silcileri hakkında Türk Ceza Kanununa göre 
işlem yapılmakla beraber, 19 ncu maddenin son 
fıkrası hükmü de ayrıca uygulanır. 

MADDE 21. — Açma, öğretime başlama izin
lerinin verilmesi, denkliğin onanması veya kal
dırılması, kurumun kapanması veya kapatıl
ması ile ilgili kararlar Millî Eğitim Bakanlığın
ca ve Bakanlıkça uygun görülecek şekilde ilgili 
öğretim kurumu tarafından ilân olunur. 

Kurum bina ve tesisleri 

MADDE 22. — özel öğretim kurumlarının 
yerleri, binaları, tesis ve müştemilâtı ile ilgili 
standartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar-

MADDE 17. — Tasarının 18 nci maddesi 17 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

v MADDE 18. — Özel bir okulun kurucusu 
haklı sebep göstermek, okulun yönetici öğret
men ve öğrencilerine 3 aydan önce, yazılı ola
rak ihbarda bulunmak şartı ile, öğretim yılı so
nunda okulunu Millî Eğitim Bakanlığının izni 
ile kapatabilir. 

Millî Eğitim Bakanlığından kapatma izni 
almamaksızm veya yukarda yazılı kapatma 
şartlarına uymaksızın okulunu kapatmış olan 
kurucuya tekrar özel bir öğretim kurumu açma 
izni verilemez. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 21 nci maddesi 20 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kurum bina ve tesisleri 
MADDE 21. — Tasarının 22 nci maddesi 21 

nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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dım, îmar ve İskân Bakanlıklarının mütalâala
rı alınmak sureti ile Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 23. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğretim kurumlarının binaları geniş-
letilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; bu 
kurumların mevcut binalarının yerlerine kaim 
olmak üzere yeniden binalar inşa edilemez, her 
hangi bir suretle mülk edinilemez veya kiralana-
maz. 

Mevcut binaların ihtiyaç halinde tamirleri, 
Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Yönetim ve öğretim, üyelerinin atanması 

MADDE 24. — Özel öğretim kurumlarında 
yönetim, eğitim ve öğretimin asıl görevi bu ku
rumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yürü
tülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumla
rının yöneticilik veya öğretmenliklerinde, en az 
dengi resmî öğretim kurumlarının yöneticilik 
veya öğretmenliklerine tâyin edilebilmek için 
gerekli nitelik ve şartlan taşıyanlar görevlendi
rilebilir. Bu esasa göre, okulların özellikleri göz 
önünde tutularak yönetici ve öğretmenlerinde 
aranacak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirti
lir. 

İhtiyaç halinde, esas görevi resmî öğretim 
kurumlarında olan öğretmenlere özel öğretim 
kurumlarında, aylığı karşılığında okutmakla yü
kümlü olduğu ders saatlerine halel gelmemek 
üzere yetkili mercilerin muvafakati ile, ücretle 
ek ders veya yöneticilik görevi verilebilir. 

Resmî okul ve öğretmeni olup da kendilerine 
özel okullarda müdürlük veya müdür yardımcı
lığı gibi yönetim görevleri verilmiş bulunan öğ
retmenler, resmî okullarında okutmakla yüküm
lü oldukları ders saati bakımından, resmî okul 
müdür veya müdür yardımcılarına uygulanan 
esaslara tabidirler. 

MADDE 25. — Her özel öğretim kurumu 
Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir mü
dür tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla 
kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü ola
maz. 
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MADDE 22. — Tasarının 23 ncü maddesi 22 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim ve öğretim üyelerinin atanması 

MADDE 23. — Özel Öğretim Kurumlarında 
yönetim, eğitim ve öğretimin asıl görevi bu ku
rumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yürü-
rülmesUesastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumla
rının yöneticilik veya öğretmenliklerinde, en 
az dengi resmî öğretim kurumlarının yönetici
lik veya öğretmenliklerine tâyin edilebilmek 
için gerekli nitelik ve şartlan tşaıyanlar görev
lendirilebilir. 

Bu esasa göre, okulların özellikleri göz önün
de tutularak yönetici ve öğretmenlerinde ara
nacak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir. 

ihtiyaç halinde, esas görevi resmî öğretim 
kurumlarında, aylığı karşılığında okutmakla 
yükümlü olduğu ders saatlerine halel gelme
mek üzere yetkili mercilerin muvafakatiyle, 
ücretle ek ders veya yöneticilik görevi verile
bilir. 

Resmî okul ve öğretmeni olup da kendileri
ne özel okullarda müdürlük veya müdür yar
dımcılığı gibi yöıetim görevleri verilmiş bu
lunan öğretmenler, resmî okullannda okut
makla yükümlü oldukları ders saaÜ bakımın
dan, resmî okul müdür veya müdür yardım-
cılanna uygulanan esaslara tabidirler. 

MADDE 24. — Tasarının 25 nci maddesi 24 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun 
müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi 
bulunmıyan kurucu veya kurucular temsilcisi ku
rumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili 
yönetim işlerine karışamaz. 

MADDE 25. — Özel öğretim kurumlarının 
müdürleri, kurucuları tarafından; diğer yönetici 
ve öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafın
dan seçilir ve istihdamları 24 ncü maddenin şart
ları bakımından Millî Eğitim Bakanlığının izni
ne sunulur. 

Millî Eğitim Bakanlığının izninden önce, mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatıla-
maslar. 

MADDE 27. — Türkçeden başka dille öğre
tim yapan veya yabancılar tarafından açılmış 
bulunan özel okullar müdürleri bu okulların 
Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmen
lerinden birini müdür baş yardımcısı olarak tâ
yin ve işe başlatılmasına müsaade edilmesi hu
susunu Millî Eğitim Bakanlığına bildirr, 

Bu tâyini ikaza rağmen bir ay içinde yapmı-
yan veya bildirmiyen okulların müdür baş yar
dımcılarını Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğ
retmenleri arasından Millî Eğitim Bakanlığı se
çer ve işe başlatır. 

Yönetim ve Eğitim - Öğretim 

MADDE 28. — Özel okullarda yönetim ve 
eğitim, öğretim aynı derecedeki Devlet Okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye göre düzenlenir. 
Özel x öğretim kurumlarının yönetmelikleri ve 
müfredat programları Millî Eğitim Bakanlığın
ca onanır. 

MADDE 29. — Özel öğretim kurumları, eği
tim ve yönetim bakımlarından bu kanunla ve bu 
kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak tüzük ve yö
netmeliklerle tesbit edilen esaslar içinde Millî 
Eğitim Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri, 
alırlar. Bakanlık bu tedbirlerin yerine getirilme
sini belirli bir süreye bağlı tutabilir. 

MADDE 30, — Bir özel okula alınabilecek ya
bancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda oku
yan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yirmisini 
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MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 25 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 27 nci maddesi 26 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim ve eğitim - öğretim 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi 27 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi 28 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 29 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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aşmamak kaydiyle, Milli Eğitim BaKanlığınca 
tâyin olunur. 

7 nci madde gereğince açılacak okullar bu 
hükmün dışındadır. 

MADDE 31. — Özel öğretim kurumlarında 
okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yar
dımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçil
mesi, resmî okullarda uygulanan usuller daire
sinde, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 32. — özel öğretim kurumlan ilân 
ve reklâmlarının birer örneğini ilgili valiliğe ver
meye mecburdurlar. Kurumlar, ilân ve reklâmla
rında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar. 

öğrenci ücretleri 

MADDE 33. — özel öğretim kurumlarının, 
öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmeleri 
öğretim yılı sonundan en az altı ay önce yeni ta
rifelerini ilân etmeleri ile mümlçündür. 

Haklı sebepler mevcudolduğu takdirde. Mil
lî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin 
artırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

Özel öğretim kurumları ücretlerinin hangi 
esaslara göre tesbit ve tâyin olunacağı tüzükle 
belirtilir. 

Yönetici ve öğretmen hakları 

MADDE 34. — özel okullarda çalışan, mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenler ile bu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilcile
ri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli ol
mak kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı 
sözleşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, 
aylık ücret veya ders saati başına verilecek 
ücret miktarı, terfi süreleri, zam nisbetleri ve 
sözleşmenin uzatılması ve fesih şartları belirti
lir. Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir 
sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim ku
ramlarında olan yönetici ve öğretmenlerle ya
pılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre 
düzenlenir. Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiya
ri veya mecburi sosyal sigorta bağlantı ve yar
dımlarından faydalanma imkânlarını kısıtla
yıcı, tehlikeye düşürücü, önleyici şartlar hü
kümsüzdür, 

MADDE 30. — Tasarının 31 nci maddesi 30 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31 . — Tasarının 32 nci maddesi 31 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Öğrenci ücretleri 

MADDE 32. — özel öğretim kurumlan üc
retlerinin hangi esaslara göre tesbit ve tâyin 
olunacağı tüzükle belirtilir. 

özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin
den alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim 
yılı sonundan en az 6 ay önce yeni tarifelerini 
ilân etmeleri ile mümkündür. 

Haklı sebepler mevcudolduğu takdirde, Millî 
Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin 
artırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

Yönetici ve öğretmen hakları. 

MADDE 33. — özel okullarda çalışan mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenleri ile bu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilcileri 
arasında hizmet akti en az bir yıl süreli olmak 
kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşme
de görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık üc
ret veya ders saati başına verilecek ücret mik-
tan, terfi süreleri, zam nisbetleri ve sözleşmenin 
uzatılması ve fesih şartlan belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir sözleş
me ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumlann-
da odan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak söz
leşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya 
mecburi sosyal sigorta bağlantı ve yardımcıla
rından faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehli
keye düşürücü, önleyici şartlar hükümsüzdür. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleş-
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Süresi öğretim yılı içinde sona -eren sözleş
meler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden 
yenilenmiş sayılır. 

MADDE 35. — Özel okullarda müdür, di
ğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okul
larda uygulanan asgari başlangıç maaş veya 
ders saati ücretinden az ücret verilemez. 

MADDE 36. — Özel okul kurucuları veya . 
kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici 
ve öğretmenler arasında yapılan yazılı sözleş
meler örnekleri ilgililerin atanmalarına izin 
verilmesine esas olacak evrak ile birlikte tes
cil edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilir. 

MADDE 37. — Yazılı sözleşmede kararlaş
tırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. 
Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanın
da ödemiyen kurumlar bu ücretleri, geçen her 
g\m için yüzde beş zammı ile öderler. Yöneti
ci ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmik-
lere göre yükümlü bulundukları görevleri yap
maları şartiyle, ders yılı içindeki tatil günle
rinde, imtihan ve tatil aylarında da ödenir. 

MADDE 38. — Muvazzaf askerlik devresi 
hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için si
lâh altına alman özel okul yönetici ve öğret
menlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları 
aylık, kurumlarından aldıkları aylık ücret
ten az ise aradaki fark, iki ay süre ile kendile
rine kurumlarınca ödenir. 

MADDE 39. — îki aya kadar olan hastalık
larını resmî tabip veya haıstane veya acele hal
lerde özel sağlık kurumu raporu ile belgelen
dirilen yönetici ve öğretmenlerin aylık ücret
leri tam olarak ödenir. 

MADDE 40. — Kadın yönetici ve öğret
menler, hamilelikleri halinde doğumdan önce 
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meler, öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden 
yenilenmiş sayılır. 

özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik 
yapanların Millî Eğitim Bakanlığı emrinde gö
rev kabul ettikleri takdirde özel öğretim ku
rumlarında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kı
demlerine sayılır. 

MADDE 34. — Özel okullarda müdür, diğer 
yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okullarda 
uygulanan -asgari başlangıç maaş veya ders saati 
ücretinden az ücret Verilemez. 

Yazılı sözleşme yapılırken ücret tesbitinde 
öğretmenin'meslekteki kıdemi de göz önünde bu
lundurulur. 

MADDE 35. — Tasarının 36 ncı maddesi 35 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi' 36 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 38 nci maddesi 37 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — iki aya kadar hastalıklarını 
resmî tabip veya hastane veya acele hallerde 
özel sağlık kurumu raporu ile belgelendiren yö
netici ve öğretmenlerin aylık ücretleri tam ola
rak ödenir. 

MADDE 39. — Kadın yönetici ve öğretmen
lerin hamilelikleri halinde, doğumdan önce ve 
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altı, doğumdan sonra da altı hafta izinli sayı
lırlar. Bu izin sonunda * istirahat lüzumu bir 
tabip veya resmî bir hastane raporu ile belge-
lendiıildiği takdirde, en çok 15 gün daha izin 
verilir. Bu gibilerin izinli oldukları zamana 
ait aylık ücretleri tam olarak ödenir. 

MADDE 41. —= Özel okul yönetici ve öğret
menlerinin ölümü halinde eşine ve çocuklarına, 
bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine 
bağlı ailesi fertlerine müteveffanın aylık ücre
tinin üç katından az olmamak üzere özel okul
ca ölüm tazminatı verilir. 

MADDE 42. — Özel okulların yönetici ve 
öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmî 
okullar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını 
haizdirler. 

özel öğretim kurumlarına yapılacak yardımlar 

MADDE 43. — Özel öğretim kurumlarına 
Devletçe malî yardımda bulunulur. Bu maksat
la, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde «özel öğ
retim kurumlarına yardım» adı altında bir fa
sıl açılır. 

Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzük
te belirtilir. 

Teftiş ve denetleme 

MADDE 44. — Her derece ve nitelikleri özel 
öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yönetim 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca en az 
yılda bir defa teftiş ettirilir. 

özel okulların teftiş ve denetlenmeleri, okul
ların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak ya
pılır. 

MADDE 45. — Amaç ve faaliyetleri arasın
da özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan 
tesislerin teftiş makamı Millî Eğitim Bakanlığı
dır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin işletme
cilikle ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet ve 
evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurumla-
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sonra Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine 
göre izin verilir. 

MADDE 40. — Tasarının 41 nci maddesi 40 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 42 nci maddesi 41 
nci madde oüarak aynen kabul edilmiştir. 

özel öğretim kurumlarına yapılacak yardımlar 

MADDE 42. — Tasarının 43 ncü maddesi 
42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Mülkiyeti, özel eğitim ve öğ
retim kurumuna aidolan binalar, özel okul 
olarak kullanıldıkları müddetçe Bina Vergisin
den muaftır. 

Teftiş ve denetleme 

MADDE 44. — Her derece ve nitelikteki özel 
öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yönetim 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca en az 
yılda bir defa teftiş ve denetlemeye tabi tutu
lur. 

özel okulların teftiş ve denetlemeleri, okul
ların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak ya
pılır. 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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nn toplantılarında Hükümet komiseri bulun
durmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 46. — Sözleşmesi yürürlükte olan 
müdür, diğer yönetici veya öğretmenlerin yeter
sizliği teftiş ve denetleme sonunda tesbit olun
duğu veya hizmete devamı sakıncalı görüldüğü 
takdirde Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izni 
iptal olunur. Keyfiyet ilgili kuruma bildirilir. 
Bu bildiri sözleşmeyi fesih için yeter sebep teş
kil eder ve ilgilinin kurumu ile ilişiği kesilir. 

MADDE 47. — Özel öğretm kurumunun tef
tiş ve denetlenmesi sırasında, zaruret görülen 
durumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı o kurumun 
müdürü ve öğretmenlerine işten elçektirebilir. 
Bu takdirde Millî Eğitim Bakanlığı geçici ola
rak sorumlu bir müdür ve Öğretmen tâyini hu
susunda, kurumun mütalâasını da göz önünde 
bulundurmak suretiyle, gerekli tedbirleri alır. 

özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve 
memurları hakkında uygulanacak idari ve 

inzibati hükümler 

MADDE 48. — Özel okulların yönetici ve 
öğretmenleri hakkında, okulun derecesine gö
re 780, 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı 
olan ve bu okul öğretmenlerinin özelliklerine 
göre uygulanması mümkün bulunan cezalarla 
bu cezalara ilişkin aynı kanunların diğer hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 49. — YukardaM maddede yazılı 
cezalar, ilköğrenim derecesindeki özel okul öğ
retmenleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 ve 
mütaakıp maddesinde yazılı İl Millî Eğitim 
Disiplin Kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren 
özel okul öğretmenlerine Millî Eğitim Bakanlığı 
Disiplin Kurulu tarafından verilir. 

MADDE 50. — özel öğretim kurumlarının 
yönetici, öğretmen ve memurları Türk Ceza Ka
nununun uygulanması bakımından memur sa
yılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim ku
rumlarının, bu kanuna intibak şekil, şart ve 
müddetleri tüzükle belirtilir. 
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MADDE 46. — Sözleşmesi yürürlükte olan 
yönetici veya öğretmenlerden yetersizliğine, 
teftiş ve denetleme raporuna dayanılarak Millî 
Eğitim Bakanlığınca karar verilenlere, hiz
mete devamında sakınca görülenlere Bakanlık
ça verilmiş olan çalışma izni iptal olunur. Ve 
bu durum ilgili kuruma bildirilir. Bu bildiri, 
sözleşmenin feshine ve ilgüinin kurumla ilişi
ğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder. 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Özel öğretim kurumlarının yönetici, 'öğretmen ve 
memurları hakkında uygulanacak idari ve in

zibati hükümler 

MADDE 48. — Özel okulların denetici ve 
öğretmenleri hakkında, okulun derecesine gö
re 788, 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı 
olan ve bu okul öğretmenlerinin özelliklerine 
göre uygulanması mümkün bulunan cezalarla 
bu cezalara ilişkin aynı kanunların diğer 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 49. — Yukardaki maddede yazılı 
cezalar, ilk öğrenim derecesindeki özel okul öğ
retmenleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 ve 
mütaakıp maddelerinde yazılı ti Millî Eğitim 
Disiplin Kurulu Orta ve Yüksek Öğrenim ve
ren özel okul öğretmenlerine Millî Eğitim Ba
kanlığı Disiplin Kurulu tarafından verilir. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim ku
rumlarının, bu kanuna intibak şekli, şartı ve 

I müddetleri tüzükle belirtilir. 
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MADDE 51. — Bu kanuna ait tüzük, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde çıkarılır. 

MADDE 52. — Bu kanun yayımı tarihin
den altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 53. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

13 . 9 . 1963 

Başbakan 
î. İnönü 

Devlet Balkanı ve 
iBaşb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
İDevlet Bakanı 
"V. Pirinçcioğlu 
Devlet BaJkam 

N. ÖJcten 
Millî Savunma (Bakanı 

î. Sıancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

1. öktem 
-Ticaret Bakanı V. 

N. Ardıçoğlu 
Gümrük ve Tekel Balkanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

1. Ş. Dura 
ISanayi Bakanı 

F. Çdikbaş 

Devlet Bakanı ve 
(Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
IBaşb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakam V. 

H. Dinçer 
ılç.i'Şİeri. Bakanı 
77. O. Bekata 

.Mailiye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
7. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı V. 
F. K. Gökay 

iTarım Bakanı 
M. İzmen 

ıÇalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Turz. ve Tanıtma Bakanı 
İV. Ardıçoğlu 

Geçâöî Ko. 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

imar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

-&<i 
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