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1. — Geçen, tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-

nun, Ankara Radyosunun Meclis saatin
de soyadını yanlış okuduğunu bildirerek il
gililerin bu hususlarda dikkatli bulunmala
rını temenni eden demeci. 

2. — îçel Milletvekili Yahya Derman-
cı'nm, sel felâketine uğrıyan îçel bölgesine 
yardımından dolayı Hükümete, Kızılaya, 
mahallî idare âmirlerine, Ateş Şirketine 
ve yardıma katılan yurttaşlara minnet ve 
şükranlarını bildiren demeci. 615:616 

3. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi 
Hane 354, Gilt 28 ve Sayfa 11 sayısında nü
fusa kayıtlı ömeroğlu Hayriye'den doğma, 
20 . 1 .1944 doğum tarihi* mahkemece 
30 . 1 2 , . 1941 tarihine düzeltilen, Cemal 
Zambaklı ile Mersin'in Mahmudiye mahal
lesi Hane 633, Cilt 1 - 36, Sayfa 90 sayısın
da, nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu, Naciye'den 
doğma 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 

İçindekiler 
Sayfa 

(Dar) m, ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Başbakanlık tezkeresinin gerive-
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/423) (3/461) 616 

4. — İstanbul Milletvekili Fuat Arna'-
nm vefat ettiğine dair Başbakanlık tezke
resi, (3/462) 616:617 

5. — Sayın Üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/468) 616: 

617 
6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur

gut'un, Başbakan tarafından cevaplandırıl
ması kaydiyle 28 . 12 . 1962 tarihinde ver
diği örtülü ödenek hakkındaki sözlü so
rusunu geri aldığına dair önergesi (6/505) 
(4/148) 617 

5. — Görüşülen işler 617 
1. —r 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifle
ri ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 2/356, 2/367 C. Senatosu 2/40) (S. Sa
yısı : 29) 617,660:663 



Sayfa 
6. — Sorular ve cevaplar 617 
A) Sözlü sorular ve cevapları 617 
1. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rı

za Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturma
sı açılan Mehmet Baydur'un vazifesine de
vamda bir sakınca görülüp görülmediğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/426) 617 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'-
m, Türk vatandaşına Avrupa insan Hak
lan Komisyonu ile Divanına müracaat * 
hakkının tanınmaması sebebine dair Dışiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/428) 617 

3. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
lan'ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadi-
Ji gereken kanunlar meyanmda 6831 sa-
sayılı Orman Kanununun da bulunup bu
lunmadığına dair soru önergesi ve Tanm 
Bakanı Mehmet îzmen ve îmar ve İskân 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın sözlü 
cevapları (6/441) 617:621 

4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, 18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının Anayasaya uyup 

Sayf» 
uymadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/442) 621 

5. — Konya Milletvekili Rüştü özaTın, 
Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri 
için, muayyen bir formülle vatandaşın tem
sil olunabileceği geçici, mahiyette Müşave
re Heyetleri kurulmasının mümkün görü
lüp görülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/446) 62J 

6. — Niğ4e Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
kuraklık bölgesinin merkezfi halinde bu
lunan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zarfın
da ne gibi tedbirler alınmasının düşünül
düğüne dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı îlyas Seçkin ve Tanm Bakanı 
Mehmet îzmen'in sözlü cevapları (6/447) 621: 

624 
7. — Genel görüşme 624 
1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-

in, Türkiye'nin genel dış meseleler karşı
sında güttüğü politika ve NATO, Ortak 
Pazar, Yardım Konsorsiyomu, Kıbns'a dair 
Zürih ve Londra anlaşmalannm tahkikatı 
konulannda bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/3) 624:659 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu; Hüküme
tin istihsali yükseltmek ve millî geliri artırmak 
üzere, ithali menedilen suni gübre fiyatının dü
şürülmesi hususunda derhal harekete geçmesi
ne ve 

Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıç-
oğlu, Üniversiteler bütçesi dolayısiyle Karma 
Bütçe Komisyonunda Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi ile ilgili konuşmalarının basma nok
san ve yanlış intikal ettiğine dair demeçte bu
lundular. 

Sayın üyelerden bâzılarına, okunan Başkan
lık tezekeresindeki sürelerle, izin verilmesi ka
bul olundu. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağıtılan 
kredili buğday bedellerinin affının düşünülüp 
düşünülmediğine ve 

Edirne Milletvekili Fahir Gdritlioğlu'nun, 
1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilinde 
kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair sorulanna Tanm 
Bakanı Mehmet îzmen cevap verdi. 

426 sayılı soru sahibinin mazeretine binaen, 
428 sayılı soru da ilgili Bakan hazır bulunma
dığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen ve 
9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kânun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu ra
poru, ve Cumhuriyet Senatosunca değiştirilip 
Millet Meclisince benimsenmiyen hususları gö
rüşmek üzere iki Meclisçe kurulacak Karma 
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Komisyona ilgili komisyondan beş kişi ayrılma
sı kabul olundu. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişildik yapılması 
hakkında kanun teklifi kabul olunarak tümü 
açık oya sunulduysa da yetersayı elde edileme
diğinden oylamanın gelecek Birleşimde tekrar
lanacağı bildirildi. 

Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin, 

îzalei Şekavet Kanununun, 
Seylâptan dolayı İrası hasar eden gayrı-

memlûk enharı sağirenin sureti tathiri hakkın
daki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanu
nun, 

Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu
nun 62 nci maddesinin, yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarılariyle, 

Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü Hane 70, 
Cilt 2 - 5^ Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Mehmetoğlu, 
Fatma'dan doğma 1927 doğumlu Şükrü Uzun-
ca'nın, 

Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü Hane 23, 
Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı îsmailoğlu, Gül-
süm'den doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu Mustafa 
Karasu'nun, ölüm cezasına çarptırılmaları, 

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-

Tasartlar 
1. — 6802 sayılı Gider vergileri Kanununun 

33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı. (1/365) (Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

2. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasarısı. (1/366) (Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — Dış seyahat harcamaları Vergisei kanu
nu tasarısı. (1/367) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti listesi (En ziya
de müsaadeye mazhar millet tarifesi) nin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı. (1/368) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

5. — Tarım kredi kooperatifleri Kanununa 
bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanunun 
bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun ta-

ğiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve 43 ncü maddesinin, 

Asker ailelerinden muhtaçolanlara yardım 
yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci madde
sinin son fıkrasının, ve 

Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şe
rikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kal
dırılması hakkındaki tasarılar kabul olundu. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekil
leri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısözen'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tekli
finin birinci maddesi üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Yoklama sonunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşıldığından 6 . 1 . 1963 Çar
şamba günü saat 14 de toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Ferruh Bozbeyli Vefa Tanır 

sarısı. (1/369) (Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

6. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/370) 
(Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonla
rına) 

7. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifele
rine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı. (1/371) (Ticaret Komis
yonuna) 

Teklif 
8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-

lâhattin özgür'ün, Denizaltıcı, dalgıç ve kur
bağa adamlara verilecek tazminat kanunu tek
lifi. (2/382) (Millî Savunma ve Plân komisyon
larına) 

Tezkereler 
9. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'-

ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

2 — GELEN KÂĞITLAR 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 
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kında Başbakanlık tezkeresi. (3/463) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

10. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, Er
zurum Milletvekili Turhan Bilgin, îzmir Mil
letvekili Şinasi Osma ve Sinop Milletvekili Mus
tafa Kaptan'm yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/464) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

11. •-— Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/465) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

12. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/466) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

13. — Ünye 'nin Hamidiye mahallesi, hane 
95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun ölüm cezasına çarştırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/467) (Adalet Komis
yonuna) 

Raporlar 

14. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyea Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/39) (Gün
deme) (S. Sayısı : 31) 

15. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 32) 

16. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zebra
dan doğma 9 . 6 . 1933 doğumlu ilanıza Gül-
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (Gündeme) (S. Sayısı : 33) 

17. — Karacabey ilçesi Saribey îslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusunda kayıtlı, 
Ahnıetoğlu Sabriyeden doğma 19 . 10 . 1931 do
ğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yeni Saribey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 
ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Naz-
miyeoğlu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/232) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 34) 

18. —Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1 . 12'. 1940 doğumlu ( 8 . 6 . 1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (Gündeme) (S. Sayısı : 
35) 

19. — Seferihisar ilçesinin ulamış köyü, ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3 . 9 . 1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (Gündeme) (S. Sayısı : 36) 
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B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Rıza Polat (Ağn), Vefa Tanır (Konya) 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Ankara Radyosunun Meclis saatinde soyadını 
yanlış okuduğunu bildirerek ilgililerin bu husus
larda dikkatli bulunmalarını temenni eden de
meci 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Zaptı sabık 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani zapta, beyanınız hilâfına 
yanlış geçmiş bir mevzu mu var? 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlar; Pazartesi günkü toplantımızda gün
dem dışı söz alarak zirai istihsalin artırılması 
tedbirleri mevzuunda yapmış olduğum konuş- ; 

mamı Ankara Radyosu verirken, soyadımı «To-
paloğlu» yerine «Topçuoğlu» veya «Tokumoğlu» 
şeklinde telâffuz etmiştir. Benim bundan dolayı 
bir endişem yoktur. Benim en büyük endişem, 
şuradan ileri gelmektedir : Acaba zabıtlara da 
böyle mi geçmiştir? Eğer bu şekilde geçmişse dü
zeltilsin. 

Sayın Bakandan rica ediyorum; Radyo Evin
de T. B. M. M. üyelerinin isimlerini havi bir 
rehber bulundurulsun. Ordu milletvekilleri ara
sında bir «Tokumoğlu» bulunup bulunmadığına 
oradan baksınlar. Hiç olmazsa milletvekillerinin 
soyadlarını kontrol ederek neşriyat yapsınlar. 
Hürmetlerimle. 

2. — İçel Milletvekili Yahya Dermancının ' 
sel felâketine uğrıyan İçel bölgesine yardımından j 

BAŞKAN — Çokluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

dolayı Hükümete Kızilaya mahallî idare âmir
lerine Ateş Şirketine ve yardıma katılan yurt-
daşlara minnet ve şükranlarını bildiren demeci 

YAHYA DERMANCI (içel) — Efendim, 
bölgemizdeki sel felâketi dolayısiyle Hükümetin 
almış olduğu tedbirlere teşekkür etmek için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YAHYA DERMANCI (içel) — Muhterem 

arkadaşlarım, huzurunuzu fazla işgal etmiyece-
ğim. 

Geçenlerde sel felâketine uğrıyan ilçemizin 
esasen kerpiçten yapılmış olan 147 evi su görür 
görmez helva gibi olmuştur. Mahallî Hükümetin 
almış olduğu tedbirlerle, bilhassa vali ve bölge
nin jandarma kumandanının cansiparane çalış
maları ile tehlikeye mâruz bulunan bölgede de
ğeri 15 milyona yakın mal kaybından başka can 
kaybına raslanmamiştır. 

Hükümet, aldığı tedbirlerle, kışlığını temin 
edemiyen halkın bir yıllık kışlığını temin etmiş
tir; giyim de aynı şekilde, tamamen donatılmış 
durumdadır ve bugün Kızılay m ve mahallî Hü
kümetin elinde 1 000 kişiyi giydirecek yeterlik
te malzeme vardır. Ayrıca 100 000 lira da Kızıl-
ayın ve vilâyetin emrinde bulunmaktadır. 

Bu arada teşekkürü borç bildiğim bir konu 
daha vardır : Rafinerinin, Mersin rafinerisinin 
idarecileri ve Ateş Şirketi bütün gücüyle, felâ
ket görmüş olan vatandaşlara yardım elini uzat
mıştır. Oraya Cuma günü gittiğimde bu şirketle 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ (JENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : \ 
birlikte bütün vatandaşların felâkete uğramış 
olanlara yardım ettiklerini gördüm. 

Burada Meclis huzurunda, memleketin felâ
kete uğrıyan bölgesindeki vatandaşlar için can
larını feda edercesine yardımdan kaçmıyan Hü
kümete, Ateş Şirketine ve seve seve yardıma ko
şan vatandaşlara minnetlerimi arz ederim. 

Felâkete uğrıyan ve evleri yıkılanlara, Hükü
metin ev yaptırmak için hazırlıkları olduğunu 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Bu hazır
lıkların kısa zamanda ikmal edilerek evsiz kalan 
vatandaşların bu kış gününde perişan bir halde 
bırakılmıyacaklarmı ümidediyorum. 

Hükümetten, bir an evvel mahallî Hükü
metle temas edip, bunların başlarını sokacak 
bir ev, bir baraka temin etmeleri hususundaki 
yardımlarını ehemmiyetle istirham eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

S. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma, 20 .. 1 . 1944 
doğum tarihi, mahkemece 30 . 12 . 194i tarihi
ne düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mah
mudiye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 
sayısında {nüfusa kayıtlı Yusufoğlu, Naciye'den 
doğma, 26 .3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m, ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/423) (3/461) 

BAŞKAN — Başbakanlık teskeresini oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
i lgi: 31 . 10 . 1962 tarihli ve 5/4-4740 sa

yılı yazımıza : 
ölüm ıcezasına 'hükümlü Cemal Zamba'klı 

ve Ahmet Durer (Dar) in vâki karar tashihi 
talebi dolayısiyle dosyanın incelenmesini dlktiza 
edeceğinden bahisle adı geçenlere ait maihfkû-
miyet dosyasının iadesi. Adalet Bakanlığından 
alman 28 . 1'2 . 1962 tarihli «ve '31208 sayılı ya
zı ile istendlme'ktedlir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

BıaşbaJkan 
Ism'et inönü! 

BAŞKAN — Bilgi e'dinilmiştir. 

4. -•- istanbul Milletvekili Fuat Arna'nın ve
fat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/462) 

9.1.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Başba'kanlılk tezkeresini oku

tuyorum. 

Milleti Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili Fuat Arna'nın kalb 

yetmezliğinden, Ankara İBahçelievller 18 nci 
ısokaik, No: $2 dekji evinde 22 . 10 . 1962 tari
hinde vefat ettiği, içişleri Bakanlığından alı
nan 24 . 12 . 1962 tarihli ve 3,23802-6440597 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

'Teessürle arz ederim. 
Başbakan 

îsmet tnönü 

BAŞKAN — ıSayın !Fu;aJt Arna'nın manevi 
huzurunda sizleri >3 dakilkalılk ihtiram duruşu
ma davet edenim. 

;(Üç dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/463) 

BAŞKAN — Tezkereyi ofkutuyorum. 

Genel Kurulla 
Aşağıda a'dları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 9 . 1 . 1963 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyeti yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Çankırı Milletvekili Şaban Kes'kin 13 gün, 
mazeretine binaen, 7 . 1 . 1903 tarihinden iti
baren. 

İKastamonu Milletive'Mli Aıvni Doğan, 1 ay 
haftalığına binaen, 10 . 12 . 1962 tarihinden iti
baren. 

Kastamonu Milletvekili Osman Zelki Oktay, 
15 gün mazeretine binaen, 7 . 1 . 19i63 tarihin
den itli'baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutarak tasvip
lerinize arz edeceğim. 

«Çankırı Milletvekili Şaban Kes'kin 13 gün, 
mazeretine binaen, 7 . 1 . 1963 tarihinden iti-
ıbaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir... 

«Kastamonu Milletvekili Avni Doğan, 1 ay 
hastalığına binaen, 10 . 12 . 1902 tarihinden iti
baren.» 
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(ÖİAŞIKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 

Kabul edilmiştir. e 
^Kastamonu Milletvekili Osman Zefci Oktay, 

15 gün mazeretine binaen, 7 . 1 . \W3 tarihin -
den itibaren.»* 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler... Ktmiyenler. 

6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
Başbakan tarafından cevaplandırılmak kaydiyle 
28 . 12 . 1962 tarihinde verdiği örtülü ödenek 
hakkındaki sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (6/505) (4/148) 
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BAŞKAN — Şimdi bir «özlü sorunun geri 

alın/ması Ihalkkında bir önerge vardır, okutu
yorum. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmak kaydiyle 28 . 12 . 1962 tari
hlinde makamınıza sunduğum örtülü ödenek 
hakkındaki sözlü sorumu şimdilik geri alıyo
rum ; gerekli işlemin yapılmasını istirham ede
rim. 

(Balıkesir 
Oiihat Turgut 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN -
yorum. Kabul 
edilmiştir. 

önengeyi oylannızfa arz edi-
edenler... Etmıiyenler.., Kabul 

1. — 1962 \yûı \Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar

ma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/356, 2/367 C. Senatosu 2/40) 
(S. Sayısı : 29) 

BAŞKAN — öıu kanun tasarısıni, geçen 
Birleşimde nisap hâsıl olmadığı için Ibugün 
tekrar açık oylarınıza arz ediyorum. Kutular 
doilıaştınlacaJktır. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Miüetvekili Mahmut Rıza B&r-
tan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Bay dur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/426) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Rıza Bertan ma
zeretli ve hastadır. 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşıma Avrupa tnsan Haklan Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/428) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Sükan? Burada
lar. Dışişleri Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime kal
mıştır. 

3. — t çel Milletvekili Mehmet AH Arslan'm, 
Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gereken 
kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Kanu
nunun da bulunup bulunmadığına dair sözlü 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet tzmen ve 

İmar ve İskân Bakanı Fahrettn Kerim Gökayy'-
*rç sözlü cevapları (6/441) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arslan? Bu
radalar. Sayın Tarım Bakanı ve sayın İmar ve 
İskân Bakanı da buradalar. Soruyu okutuyo
rum. 

1 . 10 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım, İmar ve İskân 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Mehmet Ali Arslan 

1. Anayasaya aykırılığı dolayısiyle tadili ge
reken kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman 
Kanunu da mevcut mudur? 

2. Ormanların korunmasında yegâne âmil 
olması dolayısiyle halen meriyette bulunan Or
man Kanununda orman içi ve civarı köylere ev, 
ahır ve saire ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve-
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rilmekte olan zati kereste ihtiyaçlarının verilme
sine mâni teşkil eden 6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesi hükmünce imar ve iskân, Maliye Ba- l 
kanlığmca hazırlanan yönetmelikte yapılacak 
evlerin üzerlerinin çinko ve kiremit olmasını ! 

şart koşması ve henüz yollarının muntazam ol
maması dolayısiyle bu malzemenin naklinin 
mümkün olmaması ve bir kısım köylerin malî ta
katlerinin kifayetsizliği dolayısiyle tatbiki müm
kün olmıyan yönetmelik hakkında Tarım Bakan
lığınca ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesi) — içel Milletvekili Sa
yın Ali Arslan'm, Anayasaya aykırılığı dolayı
siyle, tadili gereken kanunlar arasında 6831 sa
yılı Orman Kanununun bulunup bulunmadığı 
ile Orman Kanununun 35 nci maddesi tatbika
tına mütedair olarak. hazırlanan talimatname 
hükümlerine göre yapılacak evlerin üzerlerinin 
çinıko ve kiremit ile örtülmesi mecburiyetinin 
bir kısım köylere kiremitin nakli güçlüğü ve 
çinkonun pahalı olması dolayısiyle vatandaşın 
mubayaa edememesi gibi sebeplerle bu yönet
melik hakkında Tarım Bakanlığı görüşünün ne 
olduğuna mütedair olup, Millet Meclisi Başkan
lığına tarafımdan cevaplandırılması dileği ile 
sunduğu sözlü soru hakkındaki görüşümüzü 
arz etmek isterim : 

1. 6831 sayılı Orman Kanununun Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına aykırı bulunup bu
lunmadığı ha/kkında bir. düşünce ileri sürmek 
gerek sözü edilen kanun; gerekse Anayasa 
Mahkemesinin kuruluş veya yargılama usulleri 
hakkındaki 4-4 sayılı Kanun hükümleri karşısın
da Bakanlığımızın yetkisi dışında kalmaktadır. 

2. Orman .Kanununun 31 nci maddesi Dev
let ormanları içinde veya orman hudutlarına 
köy ortasından ufki olarak, 10 kilometre mesa
fede bulunan köylere köyde barınmalarına mah
sus yapacakları ev, ahır ve samanbk inşaatı 
için tarife bedelinin 1/10 bedeli ile Devlet or
manlarından veya istif yerlerinden kerestelik 
ağaç, tomruk verilmesini, aynı kanunun 32 nci 
maddesi, ormanların bulundukları ve bu orman
lara bitişik kazalar dahilindeki muhtaç köylü
lerle, hududu içinde Devlet ormanı bulunan ve 
nüfusu 2 500 den aşağı olan muhtaç kasabalar' 
halkına ev, samanlık ve ahır gibi zati ihtiyaç-
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l an için kesme, taşıma masrafları ve tarifel> be
deli ödenmek şartiyle tomruk verilmesini; 

33 ncü madde ise hariçten gelecek ve Hükü
metçe iskâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükür 
metçe memleket içinde bir yerden diğer bir ye
re nakledilecek ve topluca köy kuracak veya 
köylerde yerleştirilecek olanlara ve yer sarsmT 

tısı, yangın, heyelan ve sel gibi haller yüzünden 
fölâkete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gö
ren muhtaç köylülere, yapacakları ev, ahır, am? 
bar ve samanlık için bir defaya mahsus olmak 
üzere Ziraat Vekâletince* tahammülü müsait 
en yakın ormanlardan parasız olarak kereste
lik ağaç ve istedikleri takdirde mevcut istifler
den, yalnız kesme, taşıma ve imal masrafları 
karşılığında, tomruk veya kereste verilmesine 
dair hükümler ihtiva etmektedir. 

Orman Kanununun 35 nci' maddesi yukarda 
arz edilen maddelerden faydalanmak suretiyle 
yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak 
için tomruk ve kereste alanların, bir talimatna
me ile tesbit edilecek yapı sistemlerine göre 
inşaat yapmalarını mecbur kılmıştır. 

Bir taraftan vatandaşa mecburiyet tahmil 
ederken, 35 nci maddenin 2 nci fıkrası ile : 

Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya 
köy birliklerinin açacakları tuğla, kiremit ve 
kireç ocakları için orman idaresi tarafından ta
rife bedeli ahnmıyarak yeter miktarda odun ile 
bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk ve
ya kerestenin de maliyet bedeli üzerinden vê -
rîlmesi d,e sağlanmak istenmiştir; . 

Bu maksatla 35' nci nıaddenin 3 ncü fıkrası :>' 
Kurulacak bu kabil ocakların müteşebbisle

rine belirtilecek şartlar dairesinde ve umumi 
bütçeden, Orman Umum Müdürlüğü tarafından 
ayrılacak fondan ikraz suretiyle yardımda bu
lunulmasını ve fonun karşılığının her yit 
2 000 000 liradan aşağı olmamak üzere Orman 
Umum Müdürlüğü bütçesine konulması da ke
za kanunun âmir hükmü icabındandır. 35 nci 
madde tatbikatının 6 ay içinde Dahiliye, Maa
rif, Nafıa ve Ziraat Vekâletlerince müştereken 
hazırlanacak ve icra Vekilleri Heyetince, tas
dik olunacak bir talimatnameye göre yapılması 
da maddenin 10 ncu fıkrası hükmündendir. 

Sözlü soru önergesinde bahis konusu edilen 
bu talimatname olsa gerektir. 
*' Kanunun yürürlüğe girmesi ile bu talimat-

rtafaıe hazırlanmış ve icra Vekilleri Heyetinden 
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geçirilmek suretiyle 19.7.1957 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiştir. Fakat, 6831 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesinde münhasıran köy veya 
köy birliklerinin açacakları tuğla, kiremit ve 
kireç ocaklarının krediden faydalandırılması 
karşısında adı geçen talimatname tatbik edile
memiştir. 

Bütçeye 1957-1961 arasında geçen 5 senede 
her sene 2 000 000 lira tahsisat konulmuş olma
sına rağmen 1957 senesinde 4 000; 1958 senesinde 
56 000 ve 1959 senesinde de 2 700 lira bu fon
dan sarfiyat yapılabilmiştir. Diğer taraftan 1960 
yılında bütçeye konulan tahsisatın 50 000 lira
sı hariç bırakılarak mütebakisi 51 sayılı Ka
nun gereğince tasarrufa alınmış ve 1962 yılın
da da bu maksatla bütçeye tahsisat konulma
mıştır. 

Diğer taraftan, kanunun tatbik kabiliyetini 
temin için tadili cihetine gidilmiş ve 7395 sayı
lı Kanunla 35 nci maddenin 2 nci fıkrası, (31, 
32 ve 33 ncü maddeleri şümulüne giren köyler
de yapılacak inşaata sarf edilmek şartiyle köy 
veya köy birliklerinin veyahut bunların tesis 
etmedikleri ahvalde şahsın açacakları tuğla, 
kiremit ve kireç ocakları için orman idaresi ta
rafından kesme, taşıma masrafları ve tarife be
deli ödenmek şartiyle, odun ile bu ocakların iç 
tesisatı için gerekli tomruk veya kereste ve
rilir, 

Köy veya köy birlikleri veya eşhas tarafın
dan bu ocakların açılmadığı yerlerde Devlet 
Orman îşletmesince aynı fondan faydalanılarak 
ocaklar açılabilir ve istihsal edilen emval mali
yet bedeli üzerinden peşin bedelle veya orman ; 
idaresince tesbit edilecek şekilde kredi ile aynı 
haktan istifade edenlere satılabilir) şeklinde \ 
değiştirilmiştir. 

Böylece, köy veya köy birlikleri yanında 
şahısların açacakları ocaklara da kredi veril
mesi keyfiyeti temin edilmiştir. i 

Kanunun değişen bu hükmüne göre yukar- j 
da mevzuubahsedilen talimatnamenin değiştiril- i 
mesi icaibetmiş ve gerekli değişiklikler yapılmış ' 
bulunmakta olup en kısa bir zamanda icra Ve- ! 

killeri Heyetine takdim olunacaktır. Bu tali
matname yürürlüğe girdiğinde bu fondan va- j 
tandaşa geniş mikyasta kredi verilebilecektir. ' 

Nitekim, Orman İşletmesi ve Döner Serma
yesi Talimatnamesinin 42 nei maddesi hükümle
rine göre de, orman işletmeleri kârlanndan 
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tefrik edilmek suretiyle linyit işletmesi ve ki
remit ocağı açacaklarla dam örtülüğü saç, soba 
ve fennî arı kovanı mubayaa edeceklere kredi 
verilmek üzere ayrıca 1 000 000 liralık fon te
sis edilmiş ve bu fondan 1962 yılı içinde kiremit 
ocağı açmak istiyenlerle, dam örtülüğü saç mu
bayaa edeceklere yarım milyon lira civarında 5 
senede ve 5 müsavi taksitte tahsil edilmek üze
re faizsiz kredi temin edilmiştir. 

Vatandaşın kiremiti taşıması mevzuubahis 
değildir. 

Köyünde veya civarında açacağı bir ocak
la bir kısım vatandaşın bir gelir kaynağı temin 
edilmekte ve hem de köyün dam örtüsü olarak 
kullanacağı kiremit temin edilmektedir. 

Kiremitin istihsal veya taşınması mümkün 
olmıyan yerlerde bulunan köylü vatandaşlara 
da talebettikleri takdirde saç mubayaa etmek 
üzere yine aynı şartlarla kredi sağlanmakta
dır. 

Vatandaş hizmetine, gerek genel bütçeden 
ve gerekse Orman İşletmesi ve Döner Serma
yesinden büyük fedakârlıklar yapılmak suretiy
le imkânlar temin edilirken ormanların geniş 
mikyasta tahribine sebebiyet vermekte olan 
pedavradan dam örtüsü yapmaya müsamaha 
gösterilmemesi ve binnetice talimatnamenin bu 
hükmünün değiştirilmemesi icabettiği kanaatin
de bulunduğumuzu arz etmek isterim. 

BAŞKAN —, Saym İmar ve iskân Bakanı. 
İMAR VE İSKÂN BASANI FAHRETTİN 

KERlM GÖKAY (istanbul) — Muhterem Reis 
Beyefendi, muhterem arkadaşlar, Sayın Meh
met Ali Arslan arkadaşımızın sorularına Tarım 
Bakanı arkadaşım geniş bir şekilde cevap ver
di. Ben vaktinizi almamak için kısa konuşa
cağım. 

1. 6831 sayılı Orman Kanunu, Anayaısa-
ya aykırı telâkki edilip tadil edilecek kanun
lar olup olmadığı, imar ve iskân Bakanlığı
nı ilgilendirmemektedir. 

2. 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 
maddesi hükmüne göre hazırlanmış ve halen 
yarürlükte olan 9659 sayılı Yönetmelik Ta
rım, Bayındırlık, içişleri, Millî Eğitim ba
kanlıklarınca müştereken hazırlanarak Ma
liye Bakanlığının uygun mütalâası üzerine Ba
kanlar Kurulu tarafından 12 . 3 . 1958 de ka
bul ve Resmî Gazetede 19 . 7 . 1958 tarihin
de yayınlanmıştır. Yani, bu yönetmelik imar 
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ve İskân Bakanlığı kurulduğu sıralarda me
riyete girmiştir. 

Bu yönetmelikte, 6831 sayılı Kanunun 
31, 32 ve 33 ncü maddelerinde sonradan ya
pılan değişikliğe muvazi olarak bâzı cüzi 
tadilât icabetmiştir. Bu değişiklik Tarım Ba
kanlığı tarafından 1960 yılında hazırlanır
ken, yeni teşekkül etmiş bulunan İmar ve is
kân Bakanlığı ile müşterek çalışma yapılmış
tır. Bu iş birliği 2 sebebe dayanmaktaydı. 

'1) Bayındırlık Bakanlığına bu hususta 
mevdu vazifeler 7116 sayılı Kanunla îmar ve 
îskân Bakanlığına devrolunmuştur. 

'2) Orman mamulleri, yapı malzemesi ola
rak îmar ve îskân Bakanlığı vazifeleri ara
sında yer almıştır. 

Müşterek hazırlanan yeni yönetmelik, Ta
rım Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı
nın mütalâasına 1961 yılı başında gönderil
miş olupj cevabi mütalâasının el'an verilme
diği öğrenilmiştir. 

Sözü geçen yönetmeliğin, zatî kereste tah
sisine mâni olduğu hususu varit değildir. 

Gerek halen mer'i olan 1958 tarih '9659 sa
yılı Yönetmelik, gerekse tasarı halinde olup 
Maliye Bakanlığının mütalâasını bekliyen yö
netmelik tasarısında, orman içindeki ve civa
rındaki köylere ev, ahır v. (S. inşaatı için pek 
cüz'i olan, tarife bedelinin onda biri ücretle 
yeteri kadar tomruk tahsisini âmirdir. Yani, 
halen piyasada serbest olarak metre küpü 300 
ilâ 350 lira arasında satılan normal göknar 
tomruğu orman köylüsü vatandaşa ormanda 
metre küpü 80 kuruşa verilir. Kesme ve nak
liye köylüye aittir. 

Hazırlanan yeni yönetmelikte de bu şartlar 
değiştirilmemiş bulunmaktadır. 

Sözü geçen yönetmeliğin, orman köylerin
de çatı örtüsü olarak Mrem&t veya çinko lev
ha kullanmayı mecburi kılması hususuna gelin
ce : Gerek halen mer'i olan gerekse hazırlan
mış yeni yönetmelikte bu husustaki hükmün 
mâna ve gayesi şudur : 

Orman köylerinde çatı örtüsü olarak, bir 
nevi tahta kiremit sayılabilecek pedavra kul
lanılır. Bu malzeme orman tahribine yol açar, 
zira balta ile tomrukların yontulmasiyle elde 
edilirken çok zayiat verir ve ayrıca ömrü çok 
kısadır, çürür ve sık sık yenilenir. 
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Diğer bir dam örtüsü de, malûm düz toprak 

damdır. Bu örtü de kerestenin israfına yol 
açar. 

Her iki tarzdaki çatı örtüsünün sebeboldu-
ğu orman tahribatını önlemek için, yönetme
likte, iptidai usulle elde edilen pedavra ve 
düz örtü menedilmiştir. 

Buna mukabil kullanılalbileoek emprenye 
(tahnit) edilmiş uzun ömürlü ve usulüne göre 
yontulmuş pedavra, kiremit ve çinko levha 
temini için köylüye kredi verilmesi derpiş edil
miştir. Nitekim bu maksatla 1962 yılında 
500 000 liralık kredi dağıtılmıştır. Bunun 
60 000 lirası çinko levha teminine tahsis edil
miştir. 

Kiremittim, dağ köylerine ve yolu olmıyan 
köylere naklindeki güçlüklere karşılık, çin
ko levha ve daha kolay kaşınabilir. Filhakika 
çinkonun ithal malı olması döviz sarfına sebe
biyet verdiği halde, yönetmelikte fou malzeme 
kabul edilmiştir. Yeni yönetmelikte de bu hu
susta bir değişiklik yoktur. 

Ancak, îmar ve îskân Bakanlığının, yapı 
malzemesi dâvasında ittihaz ettiği temel pren
siplerden biri de, yerine yerli bir malzeme ikâ
me edilebilecek veya memlekette imâl edile
bilecek hiçbir malzemenin mamul olarak ithal 
edilmemesidir. Buna göre, kiremitin nakliye
si güç veya imkânsız olan. yerlere, tahnidedil-
miş ve fenni bir şekilde imâl edilmiş pedavra 
(ahşap kiremit) ikmali için gerekli tedbirle
rin alınarak bu maksatla çinko ithali ve isti
malinin önlenmesi gayemizdir. 

Tabiatiyle, bu hususta açıklanan gerekli 
tedbirler alınmadan bu yola tevessül ediimi-
yecektir. Esas, gerek meri gerek yenli yönet
melikte çinko çatı örtüsüne mani bir hüküm ol
madığı yukarda arz olunmuş bulunuyor. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arslan. 
MEHMET ALÎ ARSLAN (îçel) — Muhte

rem arkadaşlarım, sözlü sorum hakkında, bil
hassa 6831 sayılı Kanunun tadili hususunda in
celemede bulunmuş ve mevzuu tetkik etmiş olan 
Sayın Tarım Bakanına huzurlarınızda teşekkü
rü bir borç sayarım. 

Yüksek malûmunuzdur, orman mevzuu, biz
de halledilmemiş olan mevzuların en başında 
gelmektedir. Bir hayli münevver bu hususta 
telâşlanır, kitaplar yazılır, gazeteler neşriyatını 
bu npktaya teksif ederler, toplantılar yapılır; 
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fakat asıl nedenleri ortaya konmaz. Bir has
talık vardır, bu hastalığın sebebinin teşhis edi
lememesi yüzünden yanlış ilâç verilmektedir. 
îşte bunun gibi bir durumun bu mevzuda mev-
cudolması sebebiyle Tarım Bakanından bende
nizin temennisi şudur; fazla vaktinizi almamak 
için kısaca arz edeyim: Orman bölgelerinden 
gelen birçok milletvekili arkadaşımız var, bu 
arkadaşlardan bir komisyon teşkil edilerek bu 
mevzuun bu arkadaşlara tetkik ettirilmesini, ye
niden bu mevzu üzerinde etüt yapmalarını is
tirhamdan ibarettir. Vaktinizi fazla almıyaca-
ğım, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'tn, 
18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
dalar mı? («Yok» sesleri) Bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, Bele
diye Meclisleri ve ti Genel Meclisleri için, muay
yen bir formülle vatandaşın temsil olunabileceği 
geçici mahiyette Müşavere Heyetleri kurulması
nın mümkün görülüp görülmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/446) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
dalar mı? («Burada» sesleri) Başbakan adına ce
vap verecek arkadaş burada bulunmadıklarından 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğde 
ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi tedbir
ler alınmasının düşünüldüğüne dair soru önerge
si ve Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin ve Tarım 
Bakanı Mehmet tzmen'in sözlü cevabı (6/447) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
(«Burada» sesleri) Bayındırlık ve Tarım bakan
ları da buradalar. Soruyu okutuyorum. 

17 .10 .1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve Ziraat 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 
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1. Sekiz seneden beri devam etmekte bulu

nan kuraklık bölgesinde ve bilhassa bu bölgenin 
en kurak merkezi haline gelmiş olan Niğde ili 
çevresinde 1963 yılı zarfında Hükümetinizce ne 
gibi tedbirlerin alınması düşünülmektedir? 

2. Bu ilde 1963 yılı zarfında kaç baraj, gö
let veya kanal inşası icra plânına alınacaktır? 

3. Etüdü ikmal edilmiş bulunan yeraltı su
larının arazinin istifadesine arz edilebilmesi için 
kaç sondaj kuyusunun açılması plânlanmıştır? 

4. Açılacak sondaj kuyularında kullanıla
cak derin ve sath su tulumbaları ile diğer araç
ların halkın eline ucuz ve müsait şartlarla geç
mesi hususunda ne gibi tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Niğde Mil
letvekili Ruhi Soyer'in sözlü sorularından Ve
kâletimle ilgili 2 nci ve 3 ncü maddeler hak
kında arzı cevap ediyorum: 

Sözlü sorunun 2 nci maddesinde bahis konu
su edilen meseleler hakkında cevabım şudur: 

Niğde ilinde 1963 yılı içinde ele alınması 
düşünülen mevzular şunlardır : 

1. Aksaray - Helvadere - Boztoprak sulama
sı. (Keşif bedeli : 940 000 T. L.) 

2. Merkez - Gökgöl GÖleti. (Keşif bedeli : 
199 000 T. L.) 

3. Merkez - Tabakhane deresinin ıslahı. (Ke
şif bedeli : 2 700 000 T. L.) 

Buna ilâveten halen inşaatı devam eden Ulu-
ırmak projesi ile 1962 yılı 5 864 000 liraya ihale 
edilmiş olan Akkaya Barajı inşaatına 1963 yı
lında da devam edileceği tabiîdir. 

Niğde ilinde mütaakıp yıllar ele alınacak ba
rajları tesbit etmek üzere gereken etüdlere hızla 
devam edilmektedir. 

Niğde - Merkez - Gümüşler Barajı, Niğde -
Merkez - Tepeköy veya Cingören Barajı ve Niğ
de - Merkez - Taşlıca Barajı etüdleri 1962 prog
ramında olup bu barajların etüdlerinin ikmaline 
çalışılmaktadır. 

Etüdler tamamlandıktan ve projenin plan
lanması ikmal edildikten sonra bu barajların in
şaatının uygunluk derecesine göre DSÎ prog
ramlarında yer alacağı tabiîdir. 

Sözlü sorunun 3 ncü maddesiyle ilgili cevap : 
Yeraltı sularından faydalanmak üzere yapı-
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lan araştırmalar ve neticeleri ile açılacak sondaj 
kuyuları : 

1. Niğde - Misli - Aktaş Ovası : 
Ovanın hidrojeolojik etüdü 1953 yılında ya

pılmıştır. Ovada 1958 - 1959 yılları arasında 17 
aded araştırma kuyusu açılmıştır. Bunların 14 ü 
sulu, biri artezyen, 2 si kurudur. Kuyuların or
talama derinliği 180 m. dir. Ortalama verimleri 
31 Lt./Sn. dir. Araştırma sondaj sonuçlarına 
göre ovada alüvyon, v neojen, paleozoik mermer 
çatlaklarında yeraltı suyu bulunmaktadır. 

Ovanın yeraltı suyu plânlama raporu 1959 
yılında hazırlanmıştır. Rapora göre Misli - Ak
taş ovasında yıllık yeraltı suyu rezervi 38X106 

m3 tür. Bundan sulamada faydalanmak jçin 120 
aded sondaj kuyusu açılması ve 5 350 hektarlık 
arazinin sulanması mümkündür. Açılacak işlet
me kuyularının ortalama derinliği 80 m., orta
lama verimi 30 lt./sn. dir, ortalama pompaj ir-
tifaı 20 m. olacaktır. 

2. Bor ovası : 

Ovanın hidrojeolojik etüdü 1958 yılında ya
pılmıştır. 1961 yılında da ovada 3 aded araştır
ma sondaj kuyusu açılmıştır. Açılan araştırma 
kuyularından 2 si sulu biri kurudur. Kuyuların 
ortalama derinlikleri 280 m., ortalama verimleri 
8 İt. sn. dir. 

Ovanın yeraltı suyu plânlama raporu 1959 
yılında hazırlanmıştır. Rapora göre ovada yıllık 
yeraltı su rezervi 25X106 m3 kadardır. Bundan 
sulamada faydalanmak için 70 aded kuyu açıl
ması ve 4167 hektarlık sahanın sulanması müm
kündür. Açılacak işletme kuyularının ortalama 
derinliği 60 m. ortalama verimi 40 lt./sn. ve or
talama pompaj irtifaı 15 m. olacaktır. 

3. Aksaray ovası : 
Ovanın hidrojeolojik etüdü 1957 yılında ya

pılmıştır. Ovada 1961 yılında 3 aded sondaj ku
yusu açılmıştır. Açılan kuyulardan biri kuru, 
biri artezyen, biri suludur. Ortalama derinlikleri 
206 m. verimleri 16 lt./sn. dir. 

Araştırma sondaj sonuçlarına göre ovada 
kuaterner - pliosenmiosen - eosen formasyonları 
içerisinde yeraltı suyu bulunmaktadır. Genel 
olarak ovada açılan kuyuların su kalitesi 140 m. 
ye kadar iyidir. 

Yukarda zikredilen ovalarda mevcut yeraltı 
suyu rezervelerinden istifade etmek için Toprak-
su ve DSÎ Genel Müdürlükleri müştereken çalı
şacaklardır. 
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Sözlü sorunun 4 ncü maddesiyle ilgili cevap : 
Yeraltı suları ile sulama yapmak maksadiyle 

DSÎ tarafından açılacak sığ ve derin kuyulara 
monte edilecek tulumba ve motorlardan, Türki
ye'de imal edilemiyenlerinin DSÎ eliyle ithal ve 
monte edilmesi ve taksitle kuyulardan faydala
nacak çiftçilere veya sulama birliklerine maliyet 
bedeli üzerinden devri Bakanlıkça karar altına 
alınmış olup, ilk parti motopompların ithal için 
gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

BAŞKAN — Saym Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (O. 

Senatosu Giresun Üyesi) — Efendim, Sayın 
Soyer arkadaşımızın tevcih buyurdukları sual
lerden Bakanlığımı alâkadar edenlerine cevap 
arz ediyorum : 

1. Küçüksu işleri 1962 yılı etüt programı
na alınmış olan 53 aded mevzuun etütlerine de
vam olunmaktadır. Etüt neticeleri müspet gö
rülenlerin projeleri hazırlanarak 1963 yılı in
şaat programına alınacaktır. 

2. Niğde - Merkez - Ovacık, Uluağaç ve 
Kiıçiağaç köyleri sulama projesi 150 bin lira ke
şif bedelle yeniden hazırlanarak tasdik edilmek 
üzere Tarım Bakanlığına gelmiş bulunmaktadır. 

3. Şimdiye kadar 1963 yılı etüt programı
na 17 mevzu alınmış olup yeniden intikal eden 
mevzular da programa ithal edilecektir. 

4. Yeraltından sulama temini vazifesi 167 
sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığı DSÎ Ge
nel Müdürlüğüne verilmiş olmakla beraber, adı 
geçen Bakanlığın müsadesi ile Niğde - Bor Kı
zılca köyüne ait her biri 40 446 lira keşif be
delle 11 aded sondaj kuyusu projesi hazırlan
mış ve 1963 yılı inşaat' programına alınmıştır. 

5. Niğde vilâyetinde toprak muhafaza iş
leri için 1962 etüt programına 16 mevzu alın
mış olup bunlardan müspet görülenlerin proje
leri yapılarak 1963 yılı inşaat programında tat
bik edilecektir. 

6. Halen Aksaray Merkezinde 1418 dekar 
genişliğindeki belediye arazisinde tutarı 159 155 
lira teraslı ağaçlama projesi tatbikatı yapılmak
tadır. 

7. 1963 yatırım programına göre Niğde vi
lâyetinde 6 aded gölet yapılacak, 2 000 dekar 
genişliğindeki bir arazide çiftçi eğitim kampı 
açılacak, rüzgâr erozyonu sahasındaki bir köy 
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arazisinde erozyon kontrolü tedbirleri alına
caktır. 

8. Misli ovasının yeraltı sularından fayda
lanarak sulanması hususunda ön çalışmalar 
'başlatılmıştır. Çiftçilere Topraksu kredisi veri
lerek zirai ıslah ve meyvalık tesisleri çalışma
larına başlanacaktır. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

çok muhterem milletvekilleri, sözlerime başla-
maden evvel çok mulhterem Bayındırlık ve Ta
rım Bakanlarımızın önergeme verdikleri cevap
lar için bilhassa şükranlarımı sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bayındırlık Bakanımıza ve Su işleri Teşkilâ

tımızla Akkaya Barajı, Tarım Bakanlığına da 
Toprak Su işleri Başmühendisliği için teşek
kür etmek isterim. Orta - Anadolunun amansız 
ve aralıksız bir kuraklığın tesiri altında tam se
kiz seneden beri kıvrandığını; bilhassa geçen 
1962 yazında bu âfetin son haddine vardığını; 
kuyuların ve pınarların bile kuruduğunu, hu
bubat, sebze ve şâir mahsullerin emek ve tohum
larını bile ödiyemedığini; meyva ağaçlarının % 
25 inin kuruduğunu ve nihayet iki seneden be
ri de müthiş kum fırtmalariyle toprak erozyo
nunun yüz binlerce hektar ekili 'araziyi mahvet
tiğini; bu yurt bölgesinin süratle çölleşmeye 
başladığını yüksek huzurlarınıza başka bir ve
sile ile yana yakıla arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu bölgede halk bu sekiz senelik sürekli ku

raklık yüzünden derin bir yoksulluk ve peri
şanlığa düşmüş ve şimdiden kepek yemeye baş
lamıştır. Bu sebepledir ki, kuraklık çeken 9 vi
lâyetin senatör ve milletvekilleriyle birlikte 
150 küsur imzal bir muhtıra, bizzat tarafımdan 
Başbakanımızın kendilerine takdim edilmiş ve 
bu bölgede alınması gereken âcil ve devamlı 
tedbirler izaıh ve taleb olunmuştu. Aradan aylar 
geçtiği halde teessürle arz ediyorum ki, henüz 
hiçbir tedbir alınmamış, hattâ bir cevap da ve
rilmemiştir. Hükümetimizden lütfen bu perişan
lığa çaresaz olacak tedbirlerin bir an önce alın
masını bu vesile ile ve tekrar rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
önergemin asıl hedefine gelince, Sayın Ba

kanlarımızdan acaba bu kuraklığa ve çölleşme
ye ne zaman bir (Dur!) deneceğini sormaktı. 
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Bölgede etütleri, projeleri yapılmak üzere sıra 
bekliyen yüzlerce baraj, gölet ve kanal talebi 
vardır. Buna mukabil Konya Su işleri Bölge 
Müdürlüğüne bağlanmış bulunan Niğde'de bun
lardan yalnız bir kaçının etüdünün yapılmakta 
olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki Konya teşkilâ
tının ne elemanı, ne de çalıştığı Konya bölge
sindeki işleri bakımından Niğde'nin bu işlerini 
karşilıyacak durumda değildir. Niğde de bir Su 
işleri Başmühendisliği kurulmasına ihtiyaç aşi
kârdır. Yeraltı suları bakımından Niğde ve ova
ları en zengin bölge olduğu halde Devlet eliyle 
tecrübe mahiyetinde açılmış kuyular bile kapalı 
bulunmaktadır. 

Yeraltı sularının çıkarılarak halkın ve ara
zinin istifadesine arz edilmesi hususunda Devlet 
Su İşleri yeraltı suları Dairesi ile Tarım Ba
kanlığı Toprak - Su Genel Müdürlüğü arasında 
son zamanlara kadar bir prensip anlaşması olma
dığından Toprak - Su Genel Müdürlüğü de bu 
vadide bir hizmet yapamamaktadır. Bu anlaş
mazlığın halli ile yerin altından ne zaman çıka
rılacağını beklemekte olan yeraltı sularımızın. 
biran evvel kurak topraklarımızın üstüne çıka
rılmasını vs halkın imdadına yetişmesini çok te-« 
menni ederim. Derin ve sathî su metotlarınla 
halkın eline ucuz ve kolay olarak geçmesinin ve 
bu konuda Ziraat Bankasının kredi sisteminin 
do esasından ıslah edilmesinin büyük bir mem
leket ihtiyacı halinde olduğu, temadi eden müra
caat ve sızlanmalardan anlaşılmaktadır. 

Hususi sektör tarafından yapılmakta olan 
motorlar birçok ahvalde ihtiyaca cevap vereme
diği gibi bir gümrük resmi de olmadığı halde çok 
pahalıdır. 

Kaderini ve istikbalini ziraat ve meyvacılığa 
bağlamış olan bölgemizin en az bugünkü sefalet
ten kurtarılabilmesi; yerüstü sularından son 
damlasına kadar faydalanmamıza ve yeraltı su
larımızın da toprağın istifadesine arz edilebil
mesine bağlıdır. Halbuki, 1963 senesinde yeni
den bu bölgede yapılması düşünülen teşebbüs
ler devede kulak kabilinden az ve kifayetsizdir. 
Plânlamada da kuraklık çeken bölgelerin sulan
masında öncelik kabul edildiğine göre 1963 büt
çesinde daha esaslı tedbirler alınmasını Hükü
metimizden beklemek hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi sizlere iki 
mühim misal arz edeceğim. Evvelâ Tarım Ba-
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fanımıza ait bir misal : Evvelce Niğde belediye- I 
si tarafından mahallî imkânlarla yaptırılmış olan ;i 
(Gökgpl) rezervuarmm muattal hale gelmiş 
olması sebebiyle ıslah ve ihyası Ziraat Bakanlı
ğından talebedilmiş ve Bakanlıkça 134 dosya 
numarası ve 1^ . 2 . 1961 tarih ve 480/644 nu
mara ile bu ıslah ve ihya işi 1961 programına 
alınmış olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, bu
güne kadar el dahi sürülmemiştir. Sayın Tarım 
Bakanımızdan 1961 programına alınmış olduğu 
halde ihmale uğramış olan bu ıslah işinin biran 
önce ikmaline emir verilmesini rica ederim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Şimdi Devlet Su İşlerimize ait diğer bir mi

sal : Daha 1(948 yılında Büyük Millet Meclisin
de yapılması kanunlaştırılmış ve programa bağ
lanmış ve 1958 yılma kadar gelecek on senelik 
müddete şâmil ve sâri olmak üzere programa 
bağlanmış ve 165 milyon ödenek kabul edilmiş bir 
program ve ek kanun elimdedir. Bu programın 
7 nei maddesini aynen arz ediyorum. 

Madde 7. — Su İşleri Yedinci Şube bölgesin
de : Kayseri ve Develi bataklıklarının kurutul
ması, Niğde, Eskigümüş, Cingiören ve Çardak 
dereleri üzerinde bentler inşası, Aksaray civa
rındaki bataklığın kurutulması, gebere barajı 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin daha evvel al
dığı karar gereğince sorular için tefrik edilen 
zaman bitmiştir. Bu sebeple şimdi gündemimizde 
btllunan genel görüşmeye geçiyoruz. 

i. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Tür
kiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsor
siyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra anlaşmala
rımın tatbikatı konularında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/3) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Koalisyon Hükümeti güven oyu aldı

ğından beri Milletlerarası münasebetlerde birçok 
gelişmeler oldu. 

Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında 
güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım 
Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair Zürich ve Londra 
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I ve kanallarının tamir ve ıslahı bugüne kadar bu 
;i kanunu ve programı yürütmekle mükellef daire

nin bu 7 nci maddede yapılması yazılı işlerden 
hiçbirisini yapmadığını arz edersem Yüksek Hu
zurunuzu işgal etmekte ne kadar haklı olduğum 
takdir buyurulur. Eğer programlanan ve tah
sisatı bu kanunla kabul edilmiş olan işler vak
tinde yapılmış olsaydı bu yurt parçası yıllardan 
beri kuraklığın pençesinde inim inim inliyerek 
sefalete ve açlığa mahkûm edilmemiş olacaktı. 
Şurasını da arz etmeliyim ki; geçmiş yılların 
partizanlık ve bu ihmaline mukabil bugün Dev
let Su İşleri teşkilâtımıza başta sayın Genel Mü
dürleri olmak üzere etüt plân, proje ve barajlar 
daireleri başkanlariyle bütün teşkilâtın sulama 
işlerimizin büyük ve feragatkâr birer idealisti 
olduklarını her temasımda görüyorum ve bu 
dertlerimize süratli çareler bulacaklarına inanı
yorum. Toprak - su teşklâtımızın genç Umum 
Müdürü ve teşkilâtı içinde düşünce ve inancım 
aynıdır. 

İnşaallah kader beni bu inancımda aldatmaz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, açık oya sunulan tasa

rı için, oylarını kullanmamış olanlar lütfen oyla
rını kullansınlar. 

anlaşmalarının tatbikatı konularında Millet- Mec
lisinin aydınlanması, milletvekillerinin düşünce
lerini Millet kürsüsünden bildirebilmeleri için, 
Anayasanın 88 nci maddesinin verdiği hakka da
yanarak, bir genel görüşme açılmasını teklif edi
yorum. 

Kocaeli 
Nihat Erim 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Dışişleri Ba
kanı. 

Muhterem Bakan, bir dakika izin verir misi
niz? 

Sayın arkadaşlar, Kıbrıs Cumhurbaşkan Yar
dımcısı Sayın Dr. Fazıl Küçük, refakatlerinde 
Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Sayın Rauf Denk-
taş.ve Millî Savunma Bakanı Sayın Osman örek 
olduğu halde Meclisimizi teşrif etmişlerdir. Ken
dilerine Meclisimiz adına hoş geldiniz deriz. (Al
kışlar) 

7. — GENEL GÖRÜŞME 
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Buyurun, Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI PERlDUN CEMAL 

ERKlN — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

Hatırlanacağı veçhile, Bakanlığımın 1963 
malî yılı bütçesi hakkında bir hafta kadar evvel 
Bütçe Komisyonunda konuştum. 

Bu münasebetle geçen yıl esnasında, millet
lerarası münasebetlerdeki gelişmelerle müterarik 
olarak, dış politikamızın başlıca tatbikatı ve tas
vibinize sunulmakta olan yeni bütçe yolu ile bu 
yıl gerçekleştirmeyi hedef tuttuğumuz çalışmalar 
hakkında geniş izahlarda bulundum. Bu arada 
Sayın Nihat Erim'in özel surette ilgilendiği hu
suslar hakkında da bilgi verdim. Arkadan komis
yonda hazır bulunan sayın senatörler ve millet
vekillerinin çeşitli tenkid ve çeşitli sorularını ce
vaplandırdım. 

Bir iki haftaya kadar gerek Cumhuriyet .Se
natosunda gerek muhterem heyetiniz huzurunda, 
Dışişleri Bakanı sıfatiyle, her bütçenin tetkik ve 
tasdikinde olduğu gibi, yine en geniş izahatı arz 
edeceğim. 

Yüksek Heyetinize derhal ifade edeyim ki. bir 
genel görüşme yapılması ve çeşitli konular üze
rinde sayın milletvekillerine dış politikamızın 
tatbikatının mümkün olan en geniş şekilde açık
lanması fırsatını her zaman şeref ve memnuniyet
le telâkki ederim. 

Yalnız şu hususu belirtmekliğime müsaadenizi 
rica edeceğim. Dış politikamız hakkında Yüksek 
Meclislerde sık sık izahat vermeye, tenkid ve ir
şatları memnuniyetle telâkki ederek, onlardan 
faydalanmaya atfettiğimiz ehemmiyet şüphesiz 
olmakla beraber, dış politikanın münhasıran büt
çe müzakereleri vesilesiyle huzurunuzda görüşül 
düğü yolundaki beyanlarla hemfikir olduğumu 
söyliyemiyeçeğim, zira bütçe müzakereleri dışın
da Hükümetin tenvir vazifesini ifa etmemesi ve 
kıymetli irşatlarınızdan istifade eylememesi gibi 
bir durum mevcut değildir. Hatırlanacağı veçhi
le, Dışişleri Bakanlığını deruhde etmen-den tak
riben 2 ay sonra, Haziran 1962 de, her iki yüksek 
meclis ilgilileri ile temas edilerek tertibolunan bir 
toplantıda tarafımdan dış politikamız ve dış olan
lar hakkında etraflı izahlarda bulunulmuş, N>*.-i 
sonunda ve Mayıs başlarında yapılmış bulunan 
CENTO ve NATO Bakanlar Konseyi toplantıla
rına dair bilgi verilmiş ve mütaakiben sorulan su-
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aller de mümkün olduğu kadar teferruatlı bir şe
kilde tarafımdan cevaplandırılmıştı. 

Bildiğiniz gibi, bir müddet sonra ilk koalisyon 
kabinesi çekildi. Birkaç hafta sonra teşkil edi
len yeni kabinenin programının Yüksek Meclis
lere takdimi vesilesiyle, dış politika mevzuu da 
tekrar müzakere olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaz tatilini 
takiben Eylül ayında açılış gününde, yüksek hu
zurunuzda Irak ile münasebetlerimiz ve hudut 
hâdiseleri hakkında bir açıklama yaptım. 

Küba buhranının en nazik bir safhasında, ya
ni A. B. D. nin 22 Ekimde karantina kararını 
ilân ve tatbik etmesinden iki gün sonra Muhte
rem Hükümet Başkanımız Yüksek Meclis huzu
runda, malûmunuz olan açıklamada bulundu. 

Geçen Aralık ayının 6 smda Müşterek Pazar 
mevzuundaki faaliyetlerimiz ve gelişmeler mev
zuunda her iki Meclise bilgi arz ettim. 

Ve nihayet NATO'nun 13 -15 Aralık tarihle
rinde toplanmış olan son Bakanlar Konseyi neti
celeri hakkında da, 30 Aralık tarihindeki Bütçe 
Komisyonu müzakerelerinde bilgi vermekle bera
ber, biraz evvel işaret ettiğim veçhile, dış politi
kamız ve geçen yıl içerisinde milletlerarası mü
nasebetlerdeki başlıca gelişmeler hakkında da 
uzun izahlarda bulundum. 

ıMuhterem bir milletvekili arkadaşımız ge
çen Çarşamba günü bu kürsüden, dış politilfea 
meselelerinin hem teşriî organlarda hem 4e 
basın yolu ile umumi efkârda konuşulup, üze
rinde durülma'smm önemini gayet yerinde ola
rak belirtmişti. Aynı gün yine bu kürsüden, 
'büyük bir isabetle, dış politika konularının 
millî emniyet ve 'beka meselesi olarak telâkki 
edildiği belirtilmişti. 

(Bu münasebetle, müsaadenizle, şu hususu 
da ilâve etmek isterim. Filhakika yasama or
ganlarına karşı tarafımızdan pek tabiî olarak 
(gösterilen ıhürmek ve alâkaya ilâveten, muh
telif vesilelerle ve bilhassa NATO, <2ENT0 
toplantıları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
ıgM Ibi'lcümle önemli milletlerarası toplantılar-
dan avdette hasın mensuplarına yalnız şifahi 
beyanlarla iktifa etmiyerek, ibu toplantılarda
ki çeşitli meseleler ve memleketimizi yakından 
ilgilendiren; konular ve gelişmeler hakkında 
teferruatlı yazılı beyanlar yapmayı da usul it
tihaz etmiş bulunuyoruz. Hattâ, müsaadenizle 
arz edeyim, Haziran avında dış politika hak-
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'kında Yüksek Meclislere gere'kli izahatı verdik
ten s'onra, basın mümessilleri ile uzun bir top
lantı yaparak, kendilerine mümkün olan en 
tavsilâtlı açıklamalarda 'bulunmuştum. 

öyle zannediyorum ki, bu izahlarımla gerek 
Hükümetçe gerelk onun dış politikada mesul 
üyesi sıratiyle taraflımdan bu konuya atfedi
len ehemmiyeti açık yürekle ifade etmiş bulu
nuyorum. 

Şimdi, Sayın Nihat Erim'in, «Türkiye'nin 
genel dış meseleler karşısında güttüğü politi
ka konusunda genel görüşme açılması» na dair 
önergesi gereğince istenilen izahları Yüksek 
Heyetinize arz etmekliğime müsaadenizi nicâ 
ederim. Muhterem arkadaşlarım. 

Buıgün dış politika, hepinizce takdir buyu-
rulduğu veçhile, gayet geniş bir faaliiyet saha
sını için'e almakta ve çoğunlukla mudil mesele
lerin, milletlerarası münasebetlerdeki tesirleri 
ve millî menfaatlerimiz cihetlinden en isabetli 
bir şekilde takip, müzakere ve çözümlenmesi, 
fevkalâde dikkatli, hesaplı ve ileri görüşlü 
ç alış m al arı gerekti r m. ek t e di r. 

$on yarım asır zarfında,, çeşitli münakale 
ve muhabere vasıtalarında inanılması güç. bir 
süratle vukua gelmiş <olan terakkiler, dünya
mızı halen pek küçültmüş ve 5 kıtanın her 'han
gi bir noktasında vukua gelen önemli iç ve dış 
gelişmeler ve olayların tesirlerini, muhtelif de
recelerde olmakla beraber, bütün memleketler 
ve milletler hisseder bir duruma ıgelmişlerdir. 
IBuna ilâvaten, ikinci Dünya Savaşından son
ra milletlerarası komünizmin, silâh gücü isti
mali de dâhil olmak üzere, muhtelif yollarla 
giriştiği geniş sızma ve yayılma faaliyetleri 
'd'olayisiyle, hürriyet ve bağımsızlıklarını her 
şeyin üstünde olarak korumak azminde bulu
nan milletlerarasındaki tesanüt ve iş birliği 
gittikçe artmış, aynı hürriyet Meallerini pay
laşan memleketler, maddi ve mânevi güçlerini 
mütaaddit milletlerarası savunma, iktisat, kül
tür, teknik ilh. teşekkülleri vasıtasiyle bâr ara
ya getirmek lüzumunu hissetmişlerdir. 

Milletlerarasındaki bu polarizasyon (kutup
laşma) ve hür ideallere inanan milletlerin dün
yanın 'her kölesinde devamlı surette karşılaş-
malkta oldukları askerî, siyasî, iktisadi ve kül
türel sızma yollarından, şartlara göre, en mü
nasibini veya münasiplerini kullanmak sure-
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tiyle tezahür etmekte olan evrensel mahiyette
ki komünizm tehdidi, hür milletler camiası 
mensuplarını, aralarındaki siyasi tesanüdü ve 
gayet geniş alanlara yayılan iş birliğini en 
yüksek seviyede geliştirmeye s'evfc etmiştir. Bu 
gelişme sunusunda, bugün klâsik iş birliği mef
humunun hür milletler camiasında yerini, «yek
diğerine sıkı sıkıya bağlı dayanışma ve yar
dımlaşma» diye tavsif edebileceğimiz yeni bir 
mefhum, «interdependence», mefîhumu almak
tadır. Bittabi eşitlik, bağımsızlık ve hukuk 
düzenine saygı esasına dayaoımalkta olan bu 
yeni ve ileri iş birliği, halihazırda, hür millet
ler camiiasmdaki en kudretli ve büyük memle
ketler için de aynı eh'emımiyeti haiz bulunmakta 
ve sırf bencil bir politika tatbikini gittikçe 
müşkül bir hale getirmektedir. 

İkinci Dünya Savaşından »onrafki nisbeten 
pek kısa d'evre esnasında milletlerarası durum
da ve meselelerde yeni ve mühim diğer bir 
unsur da, yüksek malûmunuz olduğu veçhile, 
eski müstemleke halklarının büyük mabetler
de bağımsızlıklarını 'kazanarak, milletlerarası 
camiada müstakil birer varlık hüviyetiyle yer
lerini almış olmalarıdır. Eilhâkika 1945 yılın
da Birleşmiş Milletler Teşkilââtı kurulduğu 
zaman, üye adedi 51 iken, buıgün 110 u bul
muştur. Sonradan teşlkilâta üye olanların ka
hir çoğunluğunu yeni bağımsızlığını kazanmış 
olan ülkeler teşkil etmektedir. Atatürk Tür
kiye'sinin ideallerine uyması itibariyle, mille-
timiizce büyük bir memnunlukla karşılanan bu 
müspet durum, diğer taraftan milletlerarası 
alanda, «az 'gelişmiş memleketlere iktisadi ve 
teknik yardım» diye adlandırılan ve çağımızın 
en mühim meselelerinden Ibira olduğu şüphesiz 
bulunan yeni bir safhanın açılmasına da âmil 
olmuştur. Biraz evvel bahsini ettiğim evrensel 
mahiyetteki komünizm faaliyetleri dolayısiyle 
bu genç bağımsız ülkelerin müstakil varlıkları
nı hür idealleri paylaşan milletler camiası saf
larında ida'me etmelerinin arz ettiği ehemmi
yet izahtan varestedir. 

Aynı devrede, milletlerarası münasebetler 
bakımından ehemmiyeti şüphesiz Bulunan di
ğer mühim bir unsur da, ilim ve telknolojide 
kaydedilen fevkalâde terakkilere muvazi ola
rak, alelumum klâsik silâhtardaki ve özellikle 
nükleer topye'kûn imha sılâblarındaki büyük 
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gelişmelerden ve netice olarak da derin ideo
loji ayrıhkkrı ve itimat buhranından ortaya 
çıkmış olan silâhlanma, yanışıdır. 

İkinci Dünya Harbinden sonra, atom enerji
sinin istimalinden de faydalanan ilmî ve teknik 
terakkilerin, önümüzdeki devrede hesaplanma
sı peşinen mümkün olabilecek veya olamıyacak 
her türlü neticeleri ile en az aynı hızla devam 
edeceği şüphesizdir. 

Halihazırda atom silâhlarını ve bunları he
deflerine taşıyacak vasıtaları imal edebilen 
mahdut adeddeki devletlere, 1965 yılından son
ra, yenilerinin iltihakının mümkün olduğunu 
yapılan incelemeler göstermektedir, filhakika, 
bu incelemeler (20) den fazla memleketin atom 
alanındaki limkânlarmm nükleer silâhlar yapa
bilmek bakımından ileri bir seviyede bulundu
ğunugöstermektedir. Kendi başlarına nükleer 
silâh imal edebilen memleketlerin sayısının art
ması bugünkü miletlerarası nazik durumu, şüp
hesiz ki, daha istikrarlı hale getirecek bir unsur 
oimıyaeaktır. Bu ihtimal, bir taraftan silâh
sızlanmanın -genel muvazeneli bir şekilde ve mü
essir bir milletlerarası kontrol ve teftiş altında 
tahakkukunun ne derece lüzumlu olduğunu gös
termekte, diğer taraftan bahsettiğim ideolojik 
derin ayrılıklar ve itimat buhranı da böyle umu
mi bir silâhsızlanmaya doğru gerçek terakkiler 
elde edilmesini aynı derecede güçleştirmekte
dir. Nükleer silâhların bugün erişmiş olduğu 
topyekûn imha kudreti, diğer yönden, savunma 
tertipleri meyanında klâsik silâhların önemini 
daha-ziyade artırmak istikametinde bir tesir ic
ra, eylemekle bu lüzumu ortaya koymaktadır. 

Bu gelişmeler, yakın bir istikbâlde Millî Sa
vunma gayretlerinde her hangi bir kısıntıya in
tizar edilemiyeceğine işaret teşkil etmektedir. 

Milletlerarası politika ve münasebetlerde te
siri günden güne artacak olan diğer bir unsur 
da, muhterem arkadaşlarımızca muhtelif vesile-
levle temas elilmiş olduğu veçhile dünyadaki ve 
özelliMe az gelişmiş memleketlerdeki çok sü
ratli nüfus artışıdır. Bilindiği gibi, asrın ba
şında dünya nüfusu 1,5 milyar iken, halen bu
nun iki misline ulaşmıştır. 1975 yılında 4 mil
yarı,'asrın sonunda âse 6,5 milyara varacağı he
saplanmaktadır. Bu nüfus artışının ilgiye de
ğer diğer bir yönü de, kıtalar ve memleketler 
itibariyle nüfus dağılış mabetlerinde vukua ge
lecek önemli değişikliklerdir. Meselâ 1950 yı-
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lında Avrupa kıtası, Rusya dâhil olmak üzere, 
dünya nüfusunun dörtte birine yakın bir nis-
beti (% 23) temsil ederken, bu nisbet asrın 
sonuna doğru yedide bire yakın bir nisbete 
(% 15) e düşecektir-. Buna mukabil Asya nü
fusu dünya nüfusunun (% 62) sine tekabül 
edecektir. Asya'da nüfus bakımından özellikle 
Çin kıtasının ÎH) - 40 sene içinde arz edeceği du
rum izahtan varestedir. Bu nüfus artışının ve i 
dağılışının çeşitli tesirlerle, oldukça yakın bir 
istikbali kapsayan bir devre zarfında milletler
arası durumda vücut bulmasını büyük bir sami
miyetle arzu ettiğimiz genel istikrarın, kolay
lıkla teessüs edemiyeceğini tahmin etmek pek 
yanlış ol masa gerektir. 

Teferruata girmekten sakınarak, sadece umu
mi hatlarını arz ile yetindiğim bu değişen dün
ya şartları içerisinde, dış politikamızın umdele
ri ve gayeleri nelerdir? Başlıca faaliyet sahala
rındaki tutumumuz ne şekilde cereyan etmiştir 
ve etmektedir"? 

Hiç şüphe yok ki, muhterem arkadaşlarını, 
esasen millî hüviyeti Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki bütün partilerimizce kabul edilmekte 
olan dış politikamızın, malûm bulunan temel 
prensiplerinin ışığı altında, daha ziyade, bu po
litikanın tatbikatı üzerinde tevakkuf etmekliği-
mi arzu buyuracaklardır. 

Umumi dış politikamızın başarılarını vücuda 
getiren faaliyetlerimiz meyanında, ittifaklar içe
risindeki durumumuz ne şekilde tecelli etmiştir? 
Milletten millete uzun vadeli politika çalışmala
rı bakımından ehemmiyeti derkâr olan memle
ketimizi tanıtma çalışmaları, kültürel temaslar 
ne seviyededir? Milletlerarası teşekküllerdeki 
«Sıkı dayanışma ve yardımlaşma» şeklinde, «in-
terdependence» a doğru yönelen hür milletler 
rolümüz, genç bağımsız memleketlerle münase
betlerimiz ne gibi inkişaflar kaydetmiştir? 
«sıkı dayanışma ve yardımlaşma» şeklinde, «irı-
terdependence» a doğru yönelen hür milletler 
camiası içerisindeki yerimiz ve kıymetimiz kâfi 
derecede anlaşılmakta ve takdir edilmekte mi
dir? Bu durumun tabiî bir neticesi olması gere
ken çeşitli yardımlardaki hissemiz memnuniyet-
bahş mıdır? Hariçteki Türk soydaşlarımızla, 
milletlerarası hukuk ve kaidelere uygun bir şe
kilde cereyan etmesi tabiî oları ilgimizden ve
rimli sonuçlar elde edilmekte midir? 
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Müsaadenizle şimdi, başlıcalarma temas et

miş olduğum konular üzerinde durarak, bu kı
sımdaki mâruzâtıma devam edeceğim. 

Her içtimai müessese ve faaliyet hakkında 
vâridolduğu gibi, dış politikada da temel um
deler ile tatbikat arasındaki sıkı münasebetlerin 
ve bu faaliyetlere yön vermek (bakımından reh
berlik edecek olan mutaların sağlamlık ve de
vamlılık vasıflarının ehemmiyeti aşikârdır. İkin
ci Koalisyon Hükümetinin, Yüce Meclisin tas
vibine iktiran etmiş bulunan ve Türk dış poli
tikasına yön veren temel umdeleri, Cumhuriye
timizin kuruluşundan bu yana, yarım asra yak
laşan ve milletlerarası1 ç'etin şartlarla dolu bir 
devre içerisinde, arz ettiğim vasıflar bakımın
dan, başarılı imtihanlardan geçmiş Cumhuriyet 
politikası umdelerinin (bir devamlıdır. 

Dış politikamızın hedefi, Birleşmiş Milletler 
Yasasına uygun bir şekilde, (büyük küçük bü
tün milletler için barış, hürriyet, adalet ve hak 
eşitliği esaslarına dayanacak devamlı bir dün
ya nizamının kurulmasıdır. Bu hedefe samimî 
'bağlılığımızın en kesin hücceti, Büyük Atatürk'
ün, «Yurtta sulh cihanda sulh» umdesinin dış 
politikamızın temelini teşkil etmesidir. Keza 
İbu umde dairesinde memleketimizin yüıee millî 
menfaatlerini ön plânda tutmak suretiyle bağlı 
olduğumuz esaslar, milletlerarası taahhütlere 
riayet, ihtilâfların barışçı yollarla halli, mil
letlerarası iş birliğinin kuvvetlendirilmesi ve 
ortak güvenlik yoliyle banısın idamesi olmuş
tuk. 

Dış politikamıza samimîlik ve istikrar vasıf
larını haklı olarak kazandırmışı olan bu hedef 
ve esaslar, aynı idealleri paylaşan milletler 
camiası içinde memleketimize karşı güven ve 
saygı hisleri beslenmesinde başlıca âmildir. 

Sözlerimin başında işaret etmiş olduğum 
dünya şartları ve dış politikada inanidığımız ve 
tatbik ettiğimiz temel prensipler, NATO ve1 

OENTO gibi Birleşmiş Milletler yasasına uygun 
olarak ve başlıca savunma gayesiyle kurulmuş, 
üyelerinin güvenliklerine, barışın idamesine ve 
çeşitli alanlarda iş birliğinin kuvvetlendiril
mesine hizmetten gayrı açık veya gizli bir mak
sadı oknryan bölgesel ortak güvenlik teşekkül
lerinde memleketimizin üye olması lüzumunu 
olduğu kadar, bunların içerisindeki önemli ve 
itibarlı mevkiinin sebeplerini de izah etmeye 
•kâfidir zannederim. 
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Aziz arkadaşlarım, 
Memleketimizin Batı camiası ile çeşitli 

alanlarda ısıkı bir iş birliğini geliştirmesi, 
esasları Büyük Ataitürk tarafından tâyin edil
miş olan millî bir 'siyasettir. 

(Türk Milleti politik, sosyal ve iktisadi alan
larda Batı anlamındaki demokratik müessese
ler çerçevesinde ve yine Batı'nın anladığı mâ
nada hürriyet içinde gelişmek ve ileri bir re
fah seviyesine ulaşımak karar ve azmindedir. 

Pek tabiî olarak eşitlik ve 'karşılıklı hür
met ve anlayış dairesinde, bu millî siyasetin 
başarılı bir şekilde tatbikine Cumhuriyet hü
kümetleri ve Yüksek meclisler fevkalâde itina 
eylemişlerdir ve eylemektedirler. 

Tasviplerine mazhar olmuş bulunan ikinci 
Koalisyon Hükümetinin dış politika progra
mında da bu husus açık bir şekilde gösteril
miştir. 

Muhterem arkadaşlarımın malûmu bulunan 
bu durumun daha geniş bir tahlilinden sarfına
zar ederek, geçen yıl zarfında bu teşekkülleri 
gerek genel olarak, gerek sırf memleketimiz ba
kımından ilgilendiren hususlara temas edeceğim. 
Bahis konusu devre içinde, bu yaz aylarına 
kadar milletlerarası durumda mevcut niıspî sü
kûn, bildiğiniz gibi, Küba buhranı yüzünden 
zail olarak, dünya nükleer bir harbin eşiğine 
kadar gelmiştir. Küba'da gizli bir şekilde nük
leer füze üsleri kurmak ve bu suretle Batı ile 
Doğu arasındaki genel kuvvet muvazenesini 
ve bilhassa nükleer dengeyi değiştirmek teşeb
büsü bu buhranın başlıca sebebidir. Büyük 
müttefikimiz ve dostumuz Amerika Birleşik 
Devletleri cesaret, basiret ve itidali meczeden 
bir hareket hattı takibederek, bu buhranın 
daha tehlikeli gelişmelere yol açmasını önle
miş ve Batının hayati menfaatlerini müdafaa
daki azmi hususunda karşı tarafta mevcudo-
labilecek yanlış hesaplama ihtimallerini, hiç 
değilse bundan sonra belli bir süre için, ber
taraf etmiş bulunmaktadır. Diğer NATO üye
lerinin bu buhran sırasında Amerika Bifleşik 
Devletlerini daimî olarak desteklemeleri, hem 
ittifakın tesanüt kuvvetini, göstermiş, hem de 
bu birlik, barışın idamesinde büyük bir rol 
oynamıştır. 

NATO bir bütün olarak başarılı bir imti
han verirken, memleketimizin NATO tesanü-
dündeki yeri ve bu tesanüdün izharmdaki tu-
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tumu her bakımdan itibar ve şeref verici ol- I 
muştur. Küba buhranının en nazik anlarında 
Hükümet Başkanımızın kararlı tutumumuzu 
Yüksek Meclis huzurunda bildirmiş olması başta 
Amerika Birlesjk Devletleri olmak üzere, itti
fak camiasında memleketimize karşı beslenen 
güven ve takdir hislerinin teyiden tezahürüne 
saik olmuştur. Bu hisler, mûtaden Devlet 
adamlarından Devlet adamlarına ve kançılar- I 
yalardan kançılaryalara gönderilen mesajlar 
çerçevesini aşarak, basın, radyolar ve televiz
yonlar yoliyle hür dünya efkârı umumiyesinde I 
de ifade bulmuştur. İştirak ettiğim son NATO 
Bakanlar Konseyi toplantısında ittifakın kararlı 
ve mütenasit tutumunu olduğu kadar, memleke
timiz hakkında arz ettiğim hissiyatı bir kere I 
daha ve yakından müşahede etmekle büyük I 
bir itminan duyduğumu huzurunuzda ifade et- I 
mek isterim. I 

Malûmunuz olduğu veçhile Küba buhranı I 
sırasında, bu memleketteki füze üsleriyle mem- I 
leketimizdeki füze üslerinin birlikte bir pazar- I 
lık konusu yapılması yolunda bir Sovyet te
şebbüsü bahis konusu olmuş, A. B. D. böyle I 
biı- pazarlığı reddetmiştir. I 

Mâruz teşebbüsten sonra iç ve dış basında I 
memleketimizdeki füzeler söz konusu edilmiş I 
ve pek nadir olmakla beraber bâzı yabancı I 
gazetelerde «Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin I 
kıymeti ve NATO'da Türkiye'nin ifa ettiği mü- I 
him vazifelerde bir değişikli, bir azalma, ola- I 
bileceği» tarzında nazari birtakım yorumlar I 
yapılmıştır. I 

Şunu yüksek huzurunuzda derhal ve kesin I 
olarak arz edeyim ki, bu gibi haber ve yorum- I 
lar, yazarlarının şahsi düşüncelerini aksettir- I 
inekten öteye hiçbir muhteva, hiçbir mâna, I 
hiçbir değer ve hiçbir hakikat taşımamakta- I 
dırla*. I 

Eminim ki, Yüksek Meclisimiz, Hükümeti- I 
nin, dış politikamızı ve Türkiye'nin dost ve I 
müttefikleriyle münasebetlerini bu gibi indî I 
yorumlara istinaden yürütmediğini gayet iyi I 
takdir buyurmaktadır. I 

NATO, teessüsünden beri klâsik ve nükleer I 
her çeşit silâh sistemlerinin müessirlik ve I 
faydalılık derecelerini, askerî teknolojide hu- I 
şule gelen değişikliklerin ışığı altında de- I 
ğerlendirmektedir. Mevcut silâh sistemlerinin I 
günün veya belirli bir geleceğin ihtiyaçlarını | 
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lâyıkı veçhile karşılayıp karşıiıyamıyacağı hu
susunun ve bunların, bu açılardan NATO sa
vunma tertipleri içerisindeki kıymet ve yerle
rinin tesbiti ameliyesine şüphesiz ki aralıksız 
bir şekilde devam olunacaktır. 

Askerî teknoloji tahavvüllere uğradığı müd
detçe, belirli tipteki piyade tüfeğinden uçak
lara ve füzelere kadar bütün silâhlar ve va
sıtalar dâhil olmak üzere, muayyen bir silâh 
çeşidinin veya manzumesinin devamlı surette 
ve hiçbir değişikliğe uğramadan NATO için 
uygun ve tatminkâr addedilmesi kabil değildir, 
bahis mevzuu değildir ve olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyururlar 
ki, NATO içerisinde yapılmakta olan bu de
vamlı değerlendirme ameliyesinin teferruatını. 
önemi aşikâr bulunan emniyet mülâhazaları 
dolayısiyle açıklamak doğru olmaz. Ancak, 
esasen malûmlarınız olan şu hususu tekrar be
yan ve teyidetmek isterim ki, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti, şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da NATO ittifakı içerisinde kul
lanılmakta olan çeşitli savunma - vasıta ve 
silâhlarının, biraz önce arz ettiğim askerî icap
lar zaviyesinden NATO içerisinde müştereken 
yapılmakta olan değerlendirilmesine faal bir 
şekilde iştirake devam edecek ve gayet tabiî ola
rak askerî teknolojideki değişiklikler dolayısiyle 
bu konularda alınabilecek her hangi yeni bir 
tertibin veya tertiplerin, gerek ittifakın umumi 
askerî güvenliğini, gerek bizzat memleketimizin 
kendi askerî güvenliğini idame etmesini sağlıya-
caktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Hür dünyanın ve barışın korunması yolunda 

NATO'ya özellikle askerî alanda yaptığımız bü
yük hizmetler haklı olarak belirtilerek, bunun 
mukabilinde askerî ve sair alanlarda bu ittifak
tan aynı derecede ehemmiyetli bir karşılık sağ
lanıp sağlanmadığı sorulmakta, başka bir ifade 
ile, NATO'daki müşterek taahhüt, vecibe ve hak
larımız ve Türkiye'nin NATO içindeki durum ve 
mevkii gibi hususlar üzerinde zaman zaman zihnî 
bir muhasebe yapılmaktadır. 

Biraz evvel kısaca işaret etmiş olduğum veç
hile, memleketimiz NATO içinde açık kalbli, dü
rüst, hak ve vazifelerini müdrik bir üyenin lâyık 
olduğu mevkie sahip bulunmaktadır. Üyeleri 
arasındaki mukadderat birliği ve hak eşitliğine 
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dayanan bir ittifak içinde esasen başka bir du
rumun mevcudolabileeeğini düşünmek hatalı 
olur. Ancak, bu konuda hiçbir tereddüde mahal 
kalmaması-için bâzı özel noktalar üzerinde biraz 
durmak istiyorum. 

NATO Savunma İttifakı içinde bütün üyele
rin istiklâl veya toprak bütünlüğünün korun
ması, ittifaka vücut, cevher ve hayat veren esas
tır. Aynı şekilde, ittifakı bütünü ile ilgilendiren 
bir konuda bütün üyelerin, özellikle üyelerden 
birini bilhassa ilgilendiren bir konuda o üyenin 
mutabakatı olmaksızın karar alınması da bahis 
konusu değildir. NATO bugün ve âti için gerek 
memleketimizin, gerek mensup bulunduğumuz 
hür milletler camiasının müdafaasında her han
gi makûs ihtimale meydan bırakmıyacak en kud
retli teminattır. Türkiye Cumhuriyeti kurul
duğu günden beri memleketin bağımsızlık ve 
emniyetini en sağlam şekilde teminat altında bu
lundurmayı başlıca gaye edinmiştir. Memleketi
mizin NATO'ya girmekle en büyük kaygusu olan 
emniyet ihtiyacını sağlamış olduğu bir hakikat
tir. 

NATO içindeki fedakârlığımız mukabilinde 
elde ettiğimiz diğer hak ve menfaatlerin muhase
besine gelince : Takdir buyuracağınız gibi, be
lirli bir zaman çerçevesinde kalmak ve emniyet 
mülâhazalarını da göz önünde1 bulundurmak 
mecburiyeti dolayısiyle şu kısa açıklamada bu
lumu aklığım a müsaadenizi rica ederim. 

Biz, NATO'ya iltihakımızdan bu yana, il 
yıla yakın bir zamandan beri, ittifakın bütün 
faaliyetlerine gücümüz nisbetinde katıldık ve 
ittifakın üyelerine bahşettiği bütün maddi ve 
mânevi imkânlardan âzami ölçüde faydalandık. 
Değeri milyarları bulan askerî malzeme yardım
larına ilâveten NATO'nun müşterek en-
franstrüktür programlarından memleketimizde 
inşa edilen askerî tesislerin kıymeti 2,5 
milyar T. L. civarındadır. Bu arada müte
madiyen yeni programlara da katılmak
tayız. NATO'nun tanıtma programları mem
leketimize özel fonlar temin etmektedir. 
NATO ilim bursları sayesinde yüzlerce gene; ve 
yetişmiş ilim adamımız kendi ihtisas dallarında 
araştırmalar yapmak imkânını sağlamış ve sağ
lamaktadır. Memleketimizdeki araştırıcılara ken
di lâboratuvarlarında en yeni usullerle çalışma 
imkânları temin olunmaktadır. Sivil savunma ve 
fevkalâde hal planlanması konularında ittifakın 
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bütün çalışmalarına katılıyoruz. Yeni geliştiri
len en modern silâhların imalâtına sanayi gücü
müzün imkânları nisbetinde katılmak sureti ile 
hem malî bakımdan, hem iş temin etmek ve sa-
nayiimize tecrübe ve vüsat kazandırmak bakım
larından büyük istifadeler temin etmek yolun
dayız. Birer cümle ile temas ettiğim bu konula
rın her biri çok geniş çalışmaların, önemli teşki
lât kurulmasının ve çok taraflı iyi niyet ve iş 
birliğinin mahsulüdür. Şu ciheti bilhassa önemle 
tebarüz ettirmek yerinde olur ki, bu faaliyetle
rimizin hiçbirinde diğer ittifak üyelerinden 
geride değil, birçoğunda en ön safta yer almış 
bulunuyoruz. 

tin önemli konuyu en «onda kısaca zikret
mek suretiyle bu safhaya ait sözlerinle son ver
mek istiyorum: Kastettiğim mevzu, ittifak için
deki iktisadi yardımlaşma konusudur. Son 2 
yıldır Dışişlerince sarf edilen devamlı çalışma
lar neticesinde geçen Mayıs ayında. NATO Ba
kanlar Konseyinde alman kararırı ıgelişmesi ola
rak, teşekkül eden konsorüiyomun kalkınma 
dâvamız bakımından .oları önemi NATO mütte-
fiklerimizce tam ın'ârıasiyle .anlaşılmıştır, (fe-
çen Aralık ayında Paris'te toplanan son Ba
lkanlar Konseyi hitanımda neşrolunan bildirinin 
bu konuya dair olan kısmını tekrar huzurunuz
da okumakla meseleye verilen önemin halk ef
kârına duyurulma şeklini bir kere daha teba
rüz ettirmiş olacağımı zannediyorum. Bildiri ay
nen şöylv demektedir: «bakanlar, müşterek sa-
vuımıa bakımından üzerlerine önemli bir yük 
almış bulunan ve aynı zamanda iktisadi geliş
melerinin -süratle gerçekleştirilmesinin ortaya 
çıkardığı âcil maibiyetteki meseleler ile uğraş
mak zorunda olan ittifalka dahil .memleketlerin 
sarf ettikleri gayretlen desteklemeye matuf ted
birlerin kuvvetlendirilmesi hususundaki azimle
rini belirtmişle rdir.» 

İddialı ifadelerden kaçınmayı daima şiar 
edinmiş olan NATO camiası içinde bu sözlerin 
istikbal için ve memleketimiz bakımından çok 
vâitkâr bulunduğuna bilhassa işaret etmek is
terim . 

Bu meselenin NATO Konseyi Mayıs kara
rından beriı kaydettiği inkişaflar hakkında 
mevzu üzerinde kanunen salâlhiyet saJhilbi ve işi 
bizzat tedvir etmiş olmak siifatiyle Sayın Mali
ye Balkanının aydınlatıcı izahlarda bulunmak 
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isiiyeeeğini - düşüne rek, konsorsiyıom halkikınd aki 
sözlerime burada »on veriyorum. 

OENTO ya gelince, bu teşekkül kendi böl
gesindeki 'barış ve istikrara yararlı faaliyetleri
ne devanı etmiştir'. Bu pakt üyeleri arasındaki 
bilhassa ekonomik, sosyal ve kültürel iş birli
ğinin geliştirilmesi yolundaki faaliyetler gös
terişten uzak, fakat memnuniyet vericidir. Mer
kezî Andlaşma. Teşkilâtının bölge üyeleri olan 
Türkiye, İran ve Paıkistan'ı yekdiğerine bağlı
ya n dostluk her zamandan dana kuvvetlidir. 
îran Şahının geçen Ekim ayında memleketimi
ze yapmış olduğu resmî ziyaret ve benim Tem
muz ayında iran'a vâki resmî ziyaretim, iki 
memleket arasındaki rabıtaların Hükümetlere 
ilâveten, .milletlerden kuvvet almakta olduğunu 
müşahede için yeni birer vesile teşkil etmiş
tir. 

îran Şaihı'nın ziyareti sırasında yapılmış 
olan görüşmelerde, esasen çok ileri bir seviye
de bulunan ikili münasebetlerin dalha da geliş
tirilmesi yolunda neler .yapılabileceği incelen
miş, ekonomik ve kültürel sa'halarda temasla
rın artırılması ve turizm salhasında iş birliği 
imtkânlarının araştırılması hususlarında, muta
bık kalınmıştır. 

1 Bölgemizle ilgili meseleler, bilhassa iki, mem
leketin âzası bulundukları OENTO çerçevesi 
içinde ele alınmıştır. OENTO n<un biraz evvel 
temas eylediğim gibi, ekonomik ve kültürel sa
halarda, kaydetmiş olduğu terakkiler memnu
niyetle müşalhede edilmiş; inşaatı ilerlemekte 
olan karayolu ile demiryolunun, iki memleketi 
'birbirine bir kat daha yaklaştıracak olmasın
dan duyulan memnuniyet belirtilmiştir. 

Gerçelkten, bildiğiniz gibi OENTO -müşterek 
projelerinden Türk - İran demiryollarının ilti-
sakı ile ilgili projede Muş - Tatvan inşaatı se-aa 
ermek üzeredir. Diğer taraftan,' Şivelân - Baeir-
ge karayolu ikmal edilmekte ve Trabzon ile İs
kenderun limanlarının' modernleştirilmesi ve 
tevsii OENTO çerçevesindeki yardımlarla ger
çekleştirilmektedir. 

OENTO nun askerî veçhesi üzerinde de, 
ıaçık kalple fikir teatisinde bulvınulmuş, hür 
dünyanın mensubu ve aynı tehditlere mâruız iki 
memleketin r imkânları üzerinde fikir teati edil
miş; ilki taraf genelkurmaylarının temaslarına 
devam etmeleri kararlaştırılmıştır\ 
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Dünya barışını ilgilendiren başlıca mesele

lerde de, fikir teatisi sapılmıştır. Ziyaretin Kü
ba bmbr.anınm had devresine tesadüf etmiş ol
ması, bilhassa bu bufhranm- doğurabileceği ihti
maller üzerinde durulmasına yol açmıştır. Şe-
hinşialh' Hazretleri, dünya meseleleri üzerindeki 
görüş ve mütalâalarını büyük vukuf la izalh et
miş; kendisine Hükümetimizin görüş ve düşün
celeri aynı samimiyetle anlatılmıştır. Şehinşah 
Hazretlerinin dünya barışına hizmetlerinin, bu 
arada ^ Pakistan - Afganistan ihtilâfını hal hu
susundaki çalışmalarının uyandırdığı takdir 
hisleri belirtilmiştir. 

Pakistan hakkında biraz sonra, arz edeceğim 
izahlardan da • anlaşılacağı veejbile, Türk - Pa
kistan münasebetleri de gayet dostane ve sami
mî olup, bu yolda daha ileri inkişaflar kaydet
mektedir. 

Dünyada barış ve güvenliği tesis ve idame 
gayesiyle kurulmuş evrensel teşekküllerin ba
şında, hiç şüplhe yok ki. Birleşmiş Milletler gel
mektedir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, halen 
110 memleketi sinesinde toplıyan bu teşekkül, 
ana gayelerinde beşeriyetin kendisinden bekle
diğini maalesef henüz tam mânası ile verebil
miş değildir. Çatısı altında, dünyayı ikiye böl
müş plan derin ideoloji ihtilâflarının ve diğer 
çeşitli siyasi temayüllerin makes bulduğu Bir
leşmiş Milletlerin (kısa bir zamanda bu gayeleri 
tahakkuk ettirebileceğini beklemek fazla iyim
serlik- olur. Bununla beraber, memnuniyetle 
kaydetmek gerekir ki, üye memleketlerin bü
yük bir ekseriyetinin başlıca gayelerini savaşa 
mâni olmak, milletlerarası anlaşmazlıkları ba
rış yolu ile halletmek, insanlığın karşılaştığı, 
siyasi* ekonomik, sosyal ve kültürel dâvalarda 
bütün milletlerin-iş birliğini sağlamak gibi Bir
leşmiş i Milletleorm ana prensiplerine uygun hu
suslar teşkil etmektedir. Bu itibarla, uzun va
deli olarak ve bilhassa bu şekilde düşünen ve 
çalışan üyelerinin gayretleriyle teşkilâtın ileri
de daha müessir olacağını ümidetmek yerinde 
olttr. 

Burada, memnuniyeti mucip yeni bir geliş
me olarak, Dag Hammarskjoeld*ün vefatından 
sonra, B.M. Genel Sekreterliğini vekil sıf atiyle 
ifa etmekte olan U. Thant'ın ahiren asaleten bu 
vazifeye seçilmiş olmasını kaydetmek isterim. 
Genel Sekreterin seçiminde Güvenlik Konseyi
nin 5 devamlı üyesinin ittifakları gerektiğin-
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den, elde edilen bu netice, komünist blokunun I 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinde Troika 
sisteminin ihdasına mütedair faaliyetlerinden 
hiç değilse gelecek uzun bir devre için sarfına
zar ettiğini göstermektedir. Yüksek malûmu
nuz olduğu üzere, biz de müttefiklerimizle B.M. 
üyelerinin büyük bir ekseriyeti, Genel Sekre
terliğin müstakil hüviyetini ve B.M. Yasası 
dairesindeki hareket imkânlarını selbedecek 
mahiyette olan Troika teklifinin aleyhinde 
idik. Vekâleti sırasında tarafsız tutumu ve kıy
metli mesaisi bütün ilgililerce takdir ve ahiren 
seçiminde görüldüğü üzere, bütün üyelerin it
tifak reyleri ile tasvibedilmiş olan yeni Genel 
Sekreetrin, B.M. Teşkilâtının esaslarını arz et
tiğim yolda yeni terakkiler elde etmesinde fay
dalı hizmetler ifa edeceğine inanıyor ve kendi
sine samimî başarılar diliyoruz. 

Türkiye'nin dış politika prensiplerinin, Bir
leşmiş Milletlerin gayeleri ile uygunluğu dola-
yısiyle bizim B.M. içindeki çalışmalarımız daima 
samimî ve yapıcı olmaktadır. Bu müspet faali
yetlerimizin Türkiyemize temin ettiği itibar, 
Teşkilâtın Güvenlik Konseyi gibi, gayet mahdut 
üyeli en mühim organları da dâhil olmak üze
re, çeşitli kademelerinde memleketimizin muta- I 
addit defalar seçimle vazife almış olması ile 
sabittir. 

Bu vesile ile, ara sıra bahis konusu edilen 
diğer bir noktaya da kısaca temas etmekliğime 
müsaadenizi rica ederim. Bizim milletlerarası 
teşekküllerde kâfi derecede memur bulundura
nı adığımız ve bu hususta yeter faaliyet göste
remediğimiz ileri sürülmektedir. Şunu muhte
rem arkadaşlarıma arz edeyim ki, B.M. ve B.M. 
ihtisas teşekkülleri ile milletlerarası diğer te
şekküllerde memleketimize ayrılan kontenjan
lar doldurulmuş ve hattâ bazan aşmış bulun
maktadır. Bildiğiniz gibi, bu kontenjanlar ek
seriya katılma payları nazarı dikkate alınarak 
tesbit olunmaktadır. Bakanlığım bu konuda 
hassas olup, gereken ehliyet ve vasıfları haiz 
vatandaşlarımızın bu gibi teşekküllere almma- I 
l an ve mümkün olduğu derecede yüksek kade
melerde görevlendirilmeleri için gayret sarf 
edilmektedir. Arzu edildiği takdirde bu konuda 
rakamlarla izahat vermeye hazırım. I 

B.M. den bahsederken, yeni bağımsızlık ka- I 
zanmış memleketlerle münasebetlerimizin takvi- | 
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yesine atfetmekte olduğumuz ehemmiyet üze-
rinde de birkaç söz söylemekliğime müsaadeni-
zi rica ederim. 

Bir kere şunu ehemmiyetle belirteyim ki, biz 
Birleşmiş Milletlerde sömürgeciliğin tasfiyesi 
yolundaki faaliyetlere, yapıcı bir zihniyetle eli
mizden gelen yardımda bulunmaya gayret et
mekteyiz. Filhakika, derhatır buyurulacağı üze
re, B.M. lerin bu yoldaki çalışmalarında, bü
yük bir merhale teşkil eden, «sömürge ülkeler 
halkına bağımsızlık verilmesine dair beyanna
me», 1960 yılı sonbaharında XV nci Genel Ku
rulda müzakere ve kabul edilmiştir. B.M. lerde
ki heyetimiz bu beyannameyi hazırlayıp Genel 
Kurula sunan Asya - Afrika memleketleri ara
sında, müşterek teklif sahiplerinden biri olarak 
yer almış ve keza bu beyannamedeki prensiple
rin tatbikini tetkikle görevli bir komite kurul
masını da aynı şekilde desteklemiştir. Bizim 
B.M. lerdeki faaliyetlerimiz başlıca bir yandan 
sömürgeler halklarının bağımsızlığa kavuşma
sının desteklenmesini, diğer taraftan da, hâki
miyet devrinin hbilhassa gerekli olan yerlerde 
yeni idarelere mâkûl bir hazırlık içinde ve in
tizamla intikaline dikkat edilmesini, ve Kongo'
da cereyan eden misallerle sabit kargaşalıkları, 
yıkıcı kuvvetlerin kendi yararlarına istismarına 
fırsat verilmemesini hedef ittihaz etmiştir. Yı
kıcı propagandanın geniş ölçüde faydalanmaya 
çalıştığı, «Batı sömürgeciliği» yüksek malûmu
nuz olduğu gibi, İkinci Dünya Harbinden bu 
yana esasen büyük çapta tasfiye edilmiş bulun
maktadır. Son 17 sene zarfında bağımsızlıkları
nı kazanarak BJM. lere üye kaydedilen 50 ye 
yakın memleket bunun bir delilidir. Bugün 
Fransa, İtalya, ve Belçika sömürgelerini tama-
miyle tasfiye ettiklerinden, bunların B.M. Ve
sayet Konseyindeki görevleri sona ermiş bulun
maktadır. B.M. de bu konuda yapıcı çalışma
larımıza bundan sonra da devam edeceğimiz 
şüphesizdir. 

Genç bağımsız memleketlerle çeşitli alanlar
da münasebet tesisi veya mevcut münasebetleri
mizin kuvvetlendirilmesi maksadiyle yaptığımız 
faaliyetlerde, siyasi dostluk bağları kadar, tica
ri ve kültürel temasları da geliştirmeye büyük 
önem atfetmekteyiz. Bu yöndeki çalışmalarımız
da milletlerarası hayata yeni katılmış olan 33 
Afrika memleketi, özel bir yer tutmaktadır. 
Halen kendisiyle siyasi münasebetlerimiz kesik 
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olan Mısır hariç, Afrika kıtasında mevcut 7 bü
yükelçiliğimiz Libya, Tunus, Fas, Sudan, Habe
şistan, Gana ve Nijerya başkentlerindedir. İs
tiklâlini kazanmasından millet ve Hükümetçe 
büyük bir meserret duyduğumuz, kahraman Ce- | 
zayir milletinin Hükümet Merkezinde bir Tür
kiye Büyükelçiliğinin bir an evvel tesisi için 
yaptığımız temaslar müspet sonuçlanmıştır. 
Muhterem Meclisinizin yüksek malûmu olduğu 
üzere, 1 Temmuz referandumunun neticelerinin 
öğrenilmesini mütaaJkıp Başbakanımız, Cumhu
riyet Senatosu ve M. Meclisi Başkanları tara
fından Evian anlaşmaları gereğince bir müddet 
ülkenin idaresinden sorumlu bulunan Cezayir 
Geçici Yürütme Organı Başkanı Abdurrahman 
Fares'e tebrik mesajları gönderilmiş ve Başba
kanımızın mesajında ilk fırsatta iki memleket 
arasında diplomatik münasebetler tesisi arzu
sunda bulunduğumuz belirtilmişti. 

O tarihte tarafımdan da, yerli ve yabancı 
basın mensuplarına bir beyanat verilerek, Fran
sa ile Cezayir arasındaki ihtilâfın halledilmesi 
ve Cezayir'in bağımsızlığa kavuşmasından duy
duğumuz bahtiyarlık ve keza Cezayir ile dip-
lomatük münasebetler tesisinden hissedeceği
miz memnuniyet açıklanmıştı. 

Geçen Ekim ayında Cezayir Millî Meclisin
ce Bin Bella'nın Başbakanlığa seçilmesi dola-
yısiyle Başbakanımız tarafından .kendisine 
tebrik mesajı gönderilmiş ve bilâhara Cezayir 
Hükümetlinin 1 Kasım tarihini millî gün ilân 
etmesi münasebetiyle, o tarihte Cezayir'de ya
pılması kararlaştırılan kutlama törenlerine 
memleketimizi temsilen Lizbon Büyükelçimiz 
kaltılmıştır. 

Büyükelçimiz bu ziyareti sırasında başta 
Başbakan olmak üzere, Cezayir Devlet adam
larıyla temaslarda bulunmuş ve kendilerine, 
orada bir temsilcilik açmak hususundaki ar
zumuzu şifahen tekrarlamıştır. Bu arzumuza 
gerek Başbakan Bin Bella gerek Cezayir Dış
işleri Bakanı tarafından verilen cevaplarda 
dost ve kardeş Türkiye'nin Hür Cezayir'de 
devamlı bir Türk temsilciliğinin açılmasından 
duyacakları samimî memnuniyet belirtilmiştir. 

Bir Türk Büyükelçisinin pek yakında Ce
zayir'de vazifesine başlayacağını memnuniyet
le arz etmek isterim. 

Akdeniz bölgesinde barış ve güvenliğin ko-
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runmasına önemli hizmetler ifa edecek olan 
Cezayir ile aramızdaki tarihî dostluğun daha 
da sıkılaştırılması ve her iki memleket arasın
da yakın bir iş birliği tesisi hususundaki samimî 
arzularımızı huzurunuzda bir kere daha ifade 
etmekle bahtiyarım. 

Keza yakın bir gelecekte, Dakar şehrinde 
bir Büyükelçiliğimizin açılması hususunda, Se
negal Hükümeti ile prensip mutabakatına va
rılmıştır. Bunların yanında, siyasi temsilimi
zin, malî imkânlarımız çerçevesinde, en geniş 
ölçüde sağlanması gayesiyle Afrika Başkentle
rindeki Büyükelçilerimizi mücavir devletler 
nûzdinde de tavzif etmekteyiz. Halen Akra Bü
yükelçimiz, Mali, Gine ve Toga'da; Lagos 
Büyükelçimiz Kamerun, merkezi Afrika Cum
huriyetinde ; ve Adisababa Büyükelçimiz de 
Tanganika'da vazifelidir. Bu yoldaki faaliyet
lerimiz gittikçe genişliyecektir. 
. Geçen Mart ve Mayıs aylarında, Afrika'ya 

ki iyi niyet heyeti gönderilmiştir. Bu heyet
lerimiz tarafından yapılan temaslar, Afrika 
devletlerinde, memleketimize karşı müsait bir 
zeminin, ve hususi bir sempatinin mevcut oldu
ğunu göstermiştir. Cumhuriyetimizin kurulu
şuna tekaddüm eden yıllarda, milletimizin ba
ğımsızlığını korumak yolundaki muzaffer mü
cadelesi, Atatürk devrimlerinin Türk Milleti
ne sağladığı terakkiler, ırk ve renk farkı gö-
zetmiyen bir devlet oluşumuz ve nihayet, As
ya - Afrika grupundaki yapıcı hareket hatdı-
mız, Afrika memleketlerine karşı, takibine 
ehemmiyet verdiğimiz siyasetin, başarı sağla
ması bakımından bize kıymetli imkânlar bah
şetmektedir. Dışişleri Bakanlığınız bu imkân
ları arz ettiğim gibi, elinden gelen bütün gay
retlerle âzami derecede kıymetlendirmeğe ça
lışacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Telhisen arzına çalıştığım bu faaliyetler beni 

üzerinde büyük bir hassasiyetle durulmasının 
ve mevcut imkânlarımızın âzami nisbette, kul
lanılmasının, fayda ve lüzumuna sizler gibi 
inandığım bir konu hakkında, yani, memleke
timizin tanıtılması ve kültürel münasebetle
rimiz konusunda da birkaç söz söylemeye sevk 
ediyor. Bu alandaki çalışmalar, yalnız siyasi 
ve kültürel yönlerden değil, hiç şüphesiz ki, 
iktisadi neticeleri fevkalâde mühim olan turizm 
yönünden de ehemmiyetlidir. 
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Bakanlığımın teşebbüsü üzerine, kültürel 

münasebetlerin ve tanıtma, faaliyetlerinin, mü
essir bir şekilde .•yürütülebilmesi, ve bu konu
da çalışmalar yapan devlet daireleri arasın
da koordinasyon «ağlanması gayesiyle bakan
lığımızda Dışişleri, Millî Eğitim ve Basın -
Yayın ve Turizm bakanlıklarının umumi kâ
tip ve müsteşar seviyesindeki temsilcilerin
den kurulu bir «Tanıtnıa ve Kültürel Müna
sebetler Koordinasyon Komitesi» tesis edilmiş 
ve bu komite faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Komitenin kitabet ve dış münasebet işleri pek 
tabiî olarak Bakanlığım tarafından deruhte 
olunmuştur. Bu, komite, ilk toplantılarını 1962 
yılı Sonbaharında yaparak, kültür siyasetimi
zin şartlarını tesbit ettikten sonra, 1963 yılı 
için müşterek bir tanıtma programı tanzim et
miştir. 

Son seneler zarfında Bakanlığımca elde 
edilen tecrübelere, ve yabancı memleketlerin 
bu alandaki tatbikatının tetkikine istinaden 
yapılan bu çalışmalar sonucunda bundan böy
le dış siyasetimizin iicablarına göre, (hariçte ya
pacağımız bilûmum tanıtma faaliyetleri, her 
sene taikvim yılı 'başlangıcımdan evvel adı ge
çen komitece müşterek yıllılk: ibir program ha
linde tesbit edilecek ve o takvim yılı içerisin
de tatbik olunaıcaktıır. 1962 yılı bilhassa çağ
daş sanatımızın hariçte tanııt-ılma»! (bakımımdan 
çok muvaffakiyetli geçmiştir. Müzik ve opera 
alanlarında da samıatçılaranıız büyük •'başarı, ka
zanmışlardır. Bu çalışmalara 1963 yılı progra
mımda daJha 'büyük bir muzla devamı edilmesi 
ve aynı zamıanda geniş (bir sergi faaliyetine gi
rişilmesi derpiş olunmuştur. 

Kültüre] münasebetlerin önemli kolunu teş
kil eden öğrenci mübadelesinde de gelişmeler 
kaydedilmiştir. Geçen yıl 'içerisinde üniversitele
rimizde ve yüksek okullanımızda 1 500 e yakın 
yalbancı öğrenci fraitosil görmüştür. Kendi öğ
rencilerimiz için mevcut sıkıntılı durumumuz 
düşünülürse, bu konuda yapılan fedıakârkk da
ha iyi tezahür eder. Bunlarım 1 000 den fazlası 
Orta - Doğu (memleketlerinden gelmiştir. Ba
kanlığım geçan Haziran ayında Millî Eğitim Ba
kanlığı ve üniversitelerimiz temsücilerimıim işti
raki ile tertiplediği toplantılarda, Ibu konudaki 
kültür siyasemitimizin esaslarını da teslbite ve 
yaîbancı öğrencilerin memleketimizdeki öğrenim
lerinin bir- sisteme bağlanımasına çalışmıştır. 

9 . İ . 1963 0 : İ 
Yabancı öğlencilerini taıhsil işleriyle tefe-elden 
•ilgilenmek üzere,. Dışişleri ve Millî Eğitim tem
silci! erimim de (katılacakları üniversitelerarası 
daimî bir komisyon kurulması için, .gerekli ha-
zırlıklar yapılmıaiktadır. 

Çeşitli imkânlardan istifade edilerek- yaban* 
cı ülkelerde öğrencilerimize burslar, ilim ve san
at adamlarımıza inceleme ve ihtisas imkânları 
sağlanırken, diğer taraftan da dış siyasetimizin, 
arzına çalıştığım gayelerine uygun olarak muh
telif memleket öğrencilerime TürkiyeMe tahsil 
için burslar verilmektedir. 

Henüz mulhtar olmıyaıı ülkeler öğrendileri-
me, 1961 yılında talhsis edilmiş olan 10 burs kul
lanılmış ve Kenya (Uganda, Nissaland ve Ni
jeryalı öğrenciler ökullarımııza devam etmişler
dir. Bu 10 ıburs devamlı olarak talhsis olunmak
tadır. Yeni bağımsız ülkeler öğrencilerine mem
leketimiz eğitim müesseselerinde tahsil imkânı 
.ağlanması için bir program: hazırlanmasına ça
lışılmaktadır. Burada, kendisiyle tarihî bağları
mız bulunan dost Tunus'tan., 15 öğrencinin Kara 
Harfb Okulumuzda tahsillerime başlamış olduk
larını memnuniyetle ifade etmek isterimi. 

Burada yine müsaadenizle bir nokta üzerin
de durmak isterim. Dışişlerine yöneltilen ten-
kidler meyanında, dışarda memleketimizin ta
nıtılması konusunda Dışişleri teşkilâtının yeterli 
derecede çalışmadığı yolundaki şikâyetler kadar 
mensuplarının ehliyetsizliği iddiaları da vardır. 
Pek çok arkadaşlarımın yakinen bildikleri ve 
takdir ettikleri gibi, iben de, büyükelçi olarak 
dışardaki uzun hizmetlim, sırasında bizzat edin
miş olduğum tecrübelere dayanarak ifade ede
bilirim ki, bu tenkidlerin. büyük bir kısmı Dış
işleri mensuplarıma karşı haksızca ileri r*ü inil
mektedir. 

iBir kere, bu tanıtma işi, kadrosu ve malî 
imkânları pek mahdut dış teşkilâtlımızın lök ba
şına ve Iher yönden yürüteibileceği çapta bir iş 
değildir. Bu, muhtelif Devlet teşekİDÜlleriaıin 
silki, bir iş birliği ile ve gerekli malî imkânların 
da sağlanması suretiyle bir plân ve programı 
dâhilinde uzun vadeli olarak ele alınmıası gere
ken geniş bir faaliyet konusudur. 

Dışişleri Bakanlığı olarak biz bu yolda 
muhtelif imkânları daha verimli bir şekilde 
kullanabilmek için esasen programlı bir çalış
maya başlamış bulunuyoruz. 
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Muhterehı arkadablarım, 
Dışişleri mensuplarının çalışmalarım kâfi 

derecede ve yakında n. tanımış olan. arkadaşla
rımın da hissiyatına tercüman, olduğuma kaani 
bulunarak, bu vesile ile yüksek huzurunuzda 
en samimî ve kesin bu inancımı ifade etmek 
istiyorum. NV insanlar, ne de insan toplulukları 
kusurdan masundurlar. Biz Dışişleri camiası, 
bu beşerî zaıfı tamamiyle müdrik olarak, 
kendi hakiki kusurlarımızı, kentli hakiki ha
talarımızı pek iyi görüyor ve her gün onu gi
dermek, daha iyiyi elde etmek için gayret
ler sarf ediyoruz. Bunu huzurunuzda ifade et
tikten sonra su samimî kanaati de ilâve edv-
yim ki. Dışişleriniz bu memleketin her köşesin
deki (iğretim müesseselerinden gelmiş ve eşit
lik, adalet dairesinde uygulanan sıkı bir ole
ine ve yetiştirme sonucunda, önemli vazife ve 
mesuliyetler almış ve yükselmiş ehliyetli, liya
katli, gayretli ve feragatli, her bakımdan itima
dınıza ve hattâ iftiharınıza lâyık bir topluluk
tur. 

Dış münasebetlerimizde Bakanlığımın üze
rinde hassasiyetle durduğu husuvslardan biri 
de, dışardaki Türk Kültür varlığının korunması 
için mümkün olan malî yardımların en iyi şekil
de kullanılması ve yabancı memleketlerdeki 
soydaşlarımızın, gerek özel andlaşmalarla ta
nınmış haklardan ve gerekse milletlerarası hu
kukça bahsedilmesi normal olan kültürel, sos
yal illi. bilcümle kolaylıklardan lâyikı veçhile 
müstefidulabil mel eridir. Bu konudaki tutumu
muzun tamamiyle: milletlerarası kaidelere ve 
icaplara uygun bir şekilde tecelli etmesi lü
zumu şüphesiz ki, izahtan varestedir. Ancak, 
şunu da hemen ilâve edeyim ki, böyle bir 
tutum hiçbir veçhile gayrifaal ve bigâne bir 
siyaset mânasına alınamaz. Tahriklerden uzak, 
meşru alâkayı 'hiçbir suretle nehyedemez. 

G-ay emiz malî, ahdî ve siyasi imkânların. 
elvermesiyle müterafik olarak, bu gibi yardım
ları devamlı surette artırmak ve daha faydalı 
kılabilmektir. 

Kıbrıs'taki Türk (•emaitine, 'kendilerine and-
1 aşmalarla tanınmış olan hukuk dairesinde, 
tarafımızdan gerekli yardımlar, bunları mües
sir kılacak bir kontrol tahtında yapılmakta
dır. 

Bu alandaki yardımlardan faydalanan soy

daşlarımız meyanında, başta Batı - Trakya.'daki 
Türkler olmak üzere, sair yerlerdeki Türk 
kültür ve dostluk merkezlerini söyliyebilirim. 
Bu çalışmalarımızda okullara ve Türk dilini 
öğreten merkezlen1 yardımlarımız önde gelmek
tedir. 

Türkçe öğreniminin teşviki sadedinde, Tah-
ran'daki Türk - Iran Dostluk Cemiyetinde 19,60 
yılının Mayıs ayından itibaren bir Türkçe 
kursu açılmış, Tebriz'de bir kültür merkezi 
açılma'Si yolunda hazırlıklara girişilmiştir. Ay
rıca, 1903 malî yılı içinde Bağdat Büyükelçi
liğimiz ne/.dine bir kültür ataşesi gönderilmesi 
programa, alınmış olup, Türkçe dil kursları ih
dası da 'kararlaştırılmıştıi*. 

Hariçteki Türk kültür varlığının korunması 
ve soydaşlarımız konusundaki siyaset ve tu
tumlunuzun esaslarını arz ederken, bu tutumu
muzun mâkul ölçüler içerisinde faal olmamıza 
mâni teşkil etnıiyeceğini de belirtmiştim. Fil
hakika, Bulgaristan'daki Türk azınlığının mil
letlerarası andlaşmalaıia garanti altına alın
mış hak ve menfaatlerimi haleldar eden duranı 
ve davranışlara Türk Hükümetinin, bigâne ka-
lamıyacağı hakkında geeçn Haziran ayında 
basına yapmış olduğum beyanatı, mulhterem 
arkadaşlarım 'hatırhyacaklardır. 'Bulgar Hükü
meti iki memleket arasındaki münaselbetleri ge
liştirmeye faydalı olak-ağı mülâ'hazasiyle bâzı 
tekliflerde bulunduğu zaman biz, bütün kom-
şularımızhı ba.rı'ş ve dostlulk münasebetleri yü
rütmeyi arzu ettiğimizi, fakat 'karşılıklı müna
sebetlerde istenilen gelişmelerin tahakkuku 
için evvel, emirde Bulgaristan'daki azınlığımı
zın hukuk ve özelliklerine riayetkar bir poli
tikanın takibedilıııekte olduğundan emin ol
mamız gerektiğini bildirmiştik. 'Bu azınlığın 
'anlaşmalarla kendisine tanınmış olan temel 
haklardan faydalanmasını sağlamak yolundaki 
•dikkat <ve hassasiyetimiz bakidir. 

Mensup bulunduğumuz ittifaklar manzu
mesi içinde ve dışında bulunan bütün memle
ketlerle ikili münasebetlerimizi dış politikamı
zın temel umdeleri ve Birleşmiş Miletler pren
sipleri dairesinde geliştirm'ek ve kuvvetlendir
mek hususun'daiki samimî politikamız yükse'k 
malûmlarıdır. 

NA'TO 'ittifak] içerisinde, başta Amerika 
IBirleisik Devletleri olmaik üzere, Federal Al-
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manya Cumhuriyeti, ingiltere, Fransa, italya 
<ve diğer bütün üyelerle iki taraflı münasebet
lerimiz ileri •dostluk seviyesinde gelişmeye de
vam etmiştir. Yunanistan'la mevcut dostluk 
ve ittifak münasebetlerimiz, geçen aylar zar
fında vukulbulan karşılıklı ziyaretlerle çok sa
mimî bir iş birliği istikametinde ilerlemiştir 
ve daha da ilerliyecektir. Bu mesut inkişaf, 
iki memleket arasındaki bâzı pürüzlü mesele
lerin süratle hallini teshil ederek, Türk - Yu
nan dostluğunun tiki taraf Ulaklarına intikal 
suretiyle 'kökleştirilmesi yolundaki müşterek 
çal ışımalarımıza kuvvet vermektedir. 

M'uıhterem arkadaşlarım, şimdi cümlenizi 
cjo'k yakından, ilgilendiren, gönüllerinizi sevgi 
ve 'heyecanla dolduran bir konudan bahsetmek 
istiyorum: Kıbrıs. Ne mesut tesadüftür ki, bu 
'müzakeremiz güzel adadan bize gelen aziz mi
safirlerimizin huzuru ile cereyan etmektedir. 
iki günden beri Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yar
dımcısı 'Sayın Fazıl Küçük'ün riyasetinde çok 
.kıymetli arkadaşlarımızdan müteşekkil heyet 
ve çok zarif eşlerini memleketimiz ' ve milleti
miz derin bir özleyişin sonucu ve mükâfatı ola
rak sevgi ile bağrına basmaktadır. 

Aziz misafirlerimizin, aramızdaki ikametle
ri ve 'hususiyle şu müzakerelerin cereyanı esna
sında, Türkiye ve Türk Milletinin Adada yaşı-
yan ırkdaşlarmm sıhhat ve geleceklerine ve 
Kıbrıs'ın siyasi mukadderatını çizmiş ve tâyin 
etmiş olan andlaşmalarm kendilerine bahşet
miş bulunduğu halklar ve yetkilerden tam fay
dalanmak suretiyle, Ibarış, sükûn, huzur ve re
fah içinde inkişaflarına verdiği ehemmiyet ve 
kıymetin derecesini bizzat görmüş, duymuş ve 
sezmiş olacaklardır. Kendilerini şu anda Hü
kümet adına selâmlamak fırsatına mazhar ol
duğum. için derin zevk ye şeref duymaktayım. 

Yüksek iMeclisin malûmu lolduğu üzere, 
ikinci Cihan Harbinden sonra Kıbrıs Rumları 
tarafından ortaya atılan Enosis, yani Adanın 
Yunanistan'la birleşmesi talebi, Türkiye, Yu
nanistan, ingiltere, Kıbrıs Türk Cemaati ve 
Kıbrıs Rum Cemaati arasında önemli ve ciddî 
bir milletlerarası anlaşmazlık konusu teşkil et
miştir. Bu anlaşmazlık yıllar boyunca sürmüş 
ve zaman zaman çok ciddî ve müessif safhalar 
•arz etmiştir. Anlaşmazlığın bir yönden, mevcut 
şartlara göre vahim ihtiilâtlar doğurmadan alâ
kalı taraflardan sadece birinin veya diğerinin 
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görüşüne uygun şjekilde halledilemiyeceğinin, 
diğer yönden de, bu meselenin daha uzun süre 
askıda bırakılmasının ilgili üç Devlet ve dola-
yısiyle de Batı savunma sistemi için arzu edil-
miyen inkişaflara müsait bulunmasının anlaşıl
ması üzerinedir ki Türkiye, Yunanistan ve in
giltere gayretlerini, Kıbrıs meselesine bütün 
alâkalı tarafların görüşlerini karşılıklı feda
kârlıklarla telif edecek bir hal sureti bulun
ması istikametine yöneltmişlerdir. 

Bu maksatla yapılan mütaaddit diplomasi 
temaslarından sonra 1959 Şubat ayında Zü-
tiıh'te Türkiye ile Yunanistan arasında bir kon
ferans alktedilmiş <ve Kıbrıs'ın müstakbel reji
minin esaslarını tesbit eden anlaşmalar hazır
lanmıştır. Şubat 1959 sonlarında Londra'da bu 
sefer Türkiye, Yunanistan 'Ve ingiltere arasın
da, 'Türk vie Rum cemaatleri temsilcilerinin de 
katılmasiyle bir toplantı yapılmış ve Zünih An
laşmaları ile özellikle ingiltere'yi ilgilendiren 
diğer bâzı hususlarda varılan anlaşmalar bütün 
alâkalı taraflarca imzalanmıştır. Bu anlaşma
lar Adadaki iki cemaatin Enosis ve Taksim gö
rüşlerini terkedip kararlaştırılan esaslar dai
resinde birlikte yaşamalarının mümkün olacağı 
inancı ile alâkalı üç Devlet arasında varılmış ve 
her iki cemaatçe de kabul olunmuş yegane uzlaş
tırıcı hal tarzını teşkil etmiştir. 

Bu görüşe dayanan Zürih ve Londra Anlaş
maları Kıbrıs dâvasını hal için üzerinde muta
bık kalman ana prensipleri ihtiva eden belgeler
dir. Bu esaslara müsteniden teferruatlı ve şekil 
bakımından uygun anlaşmaları ve Kıbrıs Dev
letinin Anayasasını hazırlamak üzere 1959 yılı 
başlarından 1960 yılı Ağustos ayma kadar olan 
süre zarfında Londra, Lefkoşa,, Ankara, Atina 
ve Lozan'da, mütehassıslardan müteşekkil çalış
ma grupları mesai sarfetmişlerdir. Bu çalışma
lar sonunda hazırlanan vesikalar 16 Ağustos 
1960 tarihinde Lefkoşa'da bütün ilgili taraflar
ca merasimle imzalanmış ve aynı gün Kıbrıs 
Cumhuriyeti vücut bulmuştur. Görüldüğü üze
re, Kıbrıs Cumhuriyetinin doğuşuna mesnet teş
kil eden milletlerarası vesikalar, çeşitli ve girift 
görüş ve menfaatleri bağdaştıran ve Adadaki 
gerçeklerden ilham alan vesikalardır. 

Bu anlaşmaların başlıcaları şunlardır: 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, 
Yunanistan Krallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara-
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smda imzalanan, «Kıbrıs Cumhuriyetinin Te
essüsüne Mütedair Anlaşma», 

2. Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, 
Yunanistan Krallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalanan «Garanti Andlaşması», 

3. Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kral
lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan 
«İttifak Andlaşması», 

4. Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kral
lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan 
«İttifak Andlaşmasma Uygulanmasına dair An
laşma». 

Bunlara ilâveten, Kıbrıs Anayasasının bâzı 
hükümleri de birer milletlerarası anlaşma vas-
fmdadır, yani Kıbrıs Anayasasının 182 nei mad
desi gereğince Zürih Anlaşması hükümleri Ana
yasaya ithal edilmiş ve bunlar, Anayasanın III 
sayılı Ekinde gösterilen Temel Maddeleri teşkil 
eylemiştir. Bu Temel Maddeler Âkidlerin mu
vafakati olmadan hiçbir surette ne değiştirile
bilir, ne de tâdil edilebilir. Ayrıca, bu Temel 
Maddeler, Garanti Anlaşmasının teminatı altı
na da konulmuş olan hükümlerdir. Yine aynı 

.Garanti Anlaşmasının 1 nci maddesi hükmü ge
reğince Kıbrıs Hükümeti, kendi ülkesinde Ana
yasasına riayet edilmesini sağlamayı taahhüt 
etmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda işaret ettiğim gibi, Kıbrıs Devlet 
teşkilâtı, Adada iki cemaatin mevcudiyetini ve 
bunların aralarında iş birliği yapmalarını ge
rektiren hususi bir bünyeye sahiptir. Ve bu. 
Ada gerçeklerinin emrettiği bir zarurettir. 

Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşundan bugü
ne kadar geçen takriben ikibuçuk yıl zarfında, 
yeni Devletin müesseseleri ve teşkilâtı çok bü
yük kısmiyle Anayasaya uygun olarak kurul
muş ve memnunluk verici şekilde işliyegelmiş-
tir. Kıbrıs Devleti Cumhurbaşkanlığı, Cumhur-
başkan Muavinliği, Bakanlar Kurulu, Temsilci
ler Meclisi, Yüksek Anayasa Mahkemesi, Adalet 
Teşkilâtı, Cemaat Meclisleri, Polis ve Jandarma 
Kuvvetleri gibi temel müesseseler Anayasa hü
kümlerine uygun olarak kurulmuştur. Buna mu
kabil, Anayasanın yine Temel Hükümlerinden 
olan üç husus henüz tamamiyle gerçekleşmemiş
tir. Bunlar sırasiyle, âmme hizmetlerinin Türk
lerle Rumlar arasında % 30 ve % 70 nisbetle-
rinde taksimi, Kıbrıs Ordusunun tesisi ve Kıb
rıs'ın beş büyük şehrinde, ayrı ayrı, Türk ve 
Rum belediyeleri kurulması konularıdır. Bu 
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konuların her birinin bugünkü vaziyetleri şöy
ledir : 

a) Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşundan ev
vel Türklerin işgal ettikleri âmme hizmetlerinin 
nisbeti % 16 civarında iken bugün bu nisbet 
% 25,5 e ulaşmıştır. Anayasa hükmünün ye
rine getirilmesi için Anayasanın ruhuna ve lâf
zına uygun olarak âmme hizmetlerinin geri ka
lan % 4,5 unun Türklere tahsisi lâzımdır. Bu 
konuda ortaya kıdem, ehliyet gibi bâzı pratik 
güçlüklerin çıktığı bir vakıadır. Fakat Hükü
metimiz, Cemaat liderleri arasında realizm ve 
uzlaşma zihniyeti ile bu kabîl güçlüklerin mü
nasip formüllerle yenilebileceği kanısındadır. 

b) Anayasanın 129 ncu maddesi gereğince 
Kıbrıs Cumhuriyetinin % 60 ı Rum % 40 ı 
Türk olmak üzere 2 000 kişilik bir ordusu bu
lunması gerekir. Hâlen Kıbrıs'ın 375 kişilik 
bir askerî kuvveti mevcuttur. Ordunun kuru
luşunda Türk ve Rum Cemaatleri idarecileri 
arasında çıkan anlaşmazlık şudur: Türk idare
ciler, ordunun mangadan, bölük de dâhil olmak 
üzere, bölge kadar olan birliklerinin sırf Türk 
veya sırf Rumlardan mürekkep olmasını, tabur
ların ise karışık birliklerden teşekkül etmesini 
ileri sürmektedirler. Bu görüş bâzı pratik zaru
retlere ve Anayasanın bâzı hükümlerine dayan
maktadır. Buna mukabil Kıbrıs Rum askerî mü
tehassısları, manga ve takımların sırf Türk ve 
sırf Rumlardan teşekkül etmesini, diğer birlik
lerin de karışık olmasını savunmaktadırlar. Kıb
rıs Hükümetinin Rum üyeleri ise, ordunun her 
kademedeki birliklerinin her iki unsurdan mü
rekkep olmasını istemektedirler. Bu konu üze
rindeki görüş ayrılıkları henüz telif edileme
miştir. Her hal ve kârda Türk Hükümeti Ana
yasanın Temel Maddelerinden biri icabı olan 
2 000 kişilik Kıbrıs ordusunun kurulması üze
rinde musirdir. 

c) Yine Anayasanın temel hükümleri icabı 
olarak Kıbrıs'ın beş büyük şehrinde (Lefkoşe, 
Magosa, Larnaka, Leymosun ve Baf'ta) 
ayrı ayrı Türk ve Rum belediyeleri kurulması 
(gerekmektedir. Yüksek malûmunuz olduğu veç
hile, Kıbrıs'ın, İngiliz idaresi altında bulundu
ğu sırada, 1958 yılında, anılan beş şehirde ayrı 
belediyeler kurulmasını mümkün kılan mevzuat 
yürürlüğe konmuş ve bu şehirlerde ayrı ayrı 
Türk ve Rum belediyeleri hukuken ve fiilen 
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faaliyete gekmiştir. Anai.yasia.iiui 10 Ağustos 
1960 da. yürürlüğe girmesinden sonra 'belediye
lere mütedair eski İngiliz kanunianmn Kıbrıs 
Devletince Anayasaya uygun olarak lıazırlanıa-
eıak yeni bir 'belediyeler kanunu ile değiştiril
mesi gerekmekte idi. Ancak, Kıbrıslı Türk ve 
Rum idareciler yeni belediye kanunu üzerinde 
uyuşanla ılıklar mdan belediyelere dair eski İngi
liz kanunu süresi, iki i a rafın mutabakatı ile, 
-'>] Aralık 1962 tarihine kadar birkaç, defa uza
tılmıştır. Ayrı belediyeler konusunda, belediye 
hudutlarının teshili, bazı gelirlerin talksimi gibi 
tatbikata ajt hususlara 'ki tarafı da tatmin, ede
cek hal önceleri 'bulunması amaeiyle Kılvrısîı 
Türk ve Rum idareciler arasında, devamlı gö
rüşmeler yapılagelmiştir. Bu görülmeler sıra
sında Anıtlaşmalarda. kabul edilen ayrı belediye-
ler prensibi Rum liderler tarafından münakaşa 
konusu edilmeımiştir. Buna mukabil gecen Ara
lık ayının ikinci yarısında ise, (Cumhurbaşkanı 
Anşövek Makarios'un, Cumihurbaşkan Muavini 
Dr. Küçük'e belediyeler konuşumla yaptığı tek
lifte ayrı be I inliye ler prensibini kaale almadığı 
görülmüş ve bu teklifi ta'biatiyle kabul olunnıa-
nııştır, Hâsıl olan bu durum karşısında yürür
lüğü -'U Aralık 1962 günü sona eren İngiliz Be
lediyeler Kanununun bir süre daiha uzatılması 
ve bu müddet esnasında, iki cemaat liderleri 
arasında Anayasaya uygun bir hal ışekline va
rılması için görüşmelere devamı olunması yolun
da. gerek Türkiye Hükümeti, gerek Kıbrıs 
Türk iılarecileri, tarafından yapılan teklifler 
'maalesef Kıbrıs Huni idarecileri tarafmda.n ka
bul edilin emiştir. Kıbrıs Rum Cemaati yetkili
lerinin eski Belediye Kanununu '•>] Aralıktan 
!sionra uzatmaya taraftar olmadıklar\nı kesin 
surette ifade etmeleri üzerine, Türk Cemaati; 
İngiliz llelediye Kanunu uzatılmadığı takdirde 
yürürlüğe girmek şartı ile ve nizaımsız kalacak 
Tü rk 'belediyeI eriııhı fa a üyelini < lüzenlemek 
aıinaciyle. 29 Aralık 1962 günü, arz ettiğim gi
bi, Türk belediyeleri için şarta mual lâkbir ka
nun kaimi etmiştir. 

Kı'brıs Temsilciler .VIcelisi, 'il Aralık giinü 
Türk milletvekillerinin uzatma tekliflerine rağ
men, Hum milletvekillerinin oyları ile eski İn
giliz Belediyeler Kanununu yürürlükten kal
dırmıştır. 

Kıbrıs Hükümeti Ram Bakanları, Türk Ba
lkanların muhalefetine rağmen, ayrı belediyele-

9 . 1 . 1963 0 : 1 
rin yetki ve vazifeleri hakkında bâzı idari ta
sarruflara girişmişlerdir. Rum Bakanların oy
ları ile Kiıbrıs Bakanlar Kurulu, 1958 den beri 
faaliyette bulun agelmiş olan ayrı belediyelerin 
yetki ve görevlerini Hükümet makamlarına 
devretmeği hedef tutan bir karar almıştır. Böy
le 'bir kararın hiçbir hukuki kıymeti olmıyaca-
ğı aşikârdır. 

Hukuki mesnetten ı nailinim bu karara karşı 
Kı'brıs Türk Cemaati elbette. Anayasa. Mahke
mesine müracaat da dâhil olmak üzere. Anaya
sanın kendilerine tanıdığı bütün hukuki imkân
ları merhale merhale kullanacaktır. Nitekim. 
ilk m e ithale olarak Kıbrıs Cunıfııırbaşkan Mua
vini Dr. Küçük, Anayasa gereğince haiz oldu
ğu yetkiye dayanarak, batıiskonusu kararı, tek
rar incelenmesi için 'Bakanlar Kuruluna, iade et
miştir. 

Türkiye Hükümeti, Kiıbrıs Anayasasının Te
mel maddelerini hükümsüz bırakma teşebbüs
lerinin bütün mahzurlarını en acık ve kesin bir 
surette iealbeden makamlara- izah eylemiş bulun
maktadır. Uyuşmazlığın hukuk nizamı içinde 
ve müzakere yolu ve Anayasaya uygun bir tarz
da. halledilebilmesi .a m aniyle şimdiye 'kadar bir
çok teşeibbüs ve tekli İler yaptık. Son defa., 3 
Ocakta, Kıbrıslı Türk ve Rum idarecilerin an
laşmazlığa, Anayasaya uygun hal çareleri bul-
ıruak üzere itidal içinde ve serinkanlılıkla gö
rüşmelerini mümkün, kılmak maksadiyle bir ta
raftan Türk Cemaatinin, Türk belediyeleri hak
kındaki son kanunu kaldırmasını, diğer taraf
tan Rum bakanların, ayrı 'belediyelere ait yet
ki ve ıgörevteri merkezî makamlara, devretmeye 
matuf kararı geri çekmelerini ve yürürlükten 
kaldırılmış bulunan eski İngiliz Belediyeler Ka
nununun münasip bir formülle tekrar geçici 
'bir süre için yürürlüğe konmasını teklif ettik. 
Bundan böyle de aynı müspet ve yapıcı istika -
metteki çalışmalarımıza, aralıksız devam edeee-
ceğiz. 

Kayın MAlletvekilleri, 
Malûm olduğu üzere, .devletlerarası anlaş

malara. riayet ve sadakat,, Devletler Hukukunun 
ve milletlerarası münasebetlerin en önemli kai-
desidir. Milletlerarası ilıukııkda, bütün klâsıik 
kitaplarda yer alan, «Andlaşmaların kutsiyeti» 
tâbirinden, verilen söze vefanın, iımzıaya sada
katin medeni milletlerarasında devamlı, dürüst 
barış ve dostluk münasebetlerinin. en sağlam. 
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temeli olduğunun, kaydedildiğini şu anda t tık- j 
rar eylemekte fiade görüyoruz. Bu temel kaide
ye âzamıi dikkat ve titizlikle riayet etmek ve 
başlan rica da riayet edilmesini istemek Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetleri dış siyasetinin de
ğişmez umdelerinden biridir. 

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Arsovek Makarios'un 
geçen Kasım ayında memleketimize yapmış oldu
ğu resmî ziyaret sırasında, andlasmaların bir bü
tün olarak tatbikine atfettiğimiz öneme ve büyük 
ıstıraplara mal olan hâdiselerden sonra Ada'daki 
iki cemaatin ve alâkalı üç devletin menfaatlerini I 
bağdaştırmak amaciyle mevcut şartlar içinde, bin- I 
bir zahmetle vücuda getirilebilmiş fevkalâde has
sas bir muvazene üzerine kurulmuş yapıdan bir 
tek taşın dahi çıkarılmasının, işi, «en başından I 
tekrar başlamak.» gibi muhataralı ve avakibi pe
şinen kestirilemiyecek bir yola götürmek demek 
olacağına müşarünileyhin dikkati, en yüksek se- I 
viyede ve gereken bütün açıklıkla bir kere daha 
çekilmiştir. 

Yüksek Meclisin huzurunda kesin olarak ifa
de etmek isterim ki, Kıbrıs'ta andlaşmaları bozan 
fiilî bir durumu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
kabul edemez. (Bravo, alkışlar) Andl aşmalara ri- I 
ayet ve sadakat esası, Türkiye Cumhuriyeti Hü- I 
küm etinin üzerinde; asla tâviz veremiyeceği bir 
konudur. (Alkışlar) Türkiye, Hükümet ve millet I 
olarak, Kıbrıs Andl aşmaların m kurduğu nizamın 
korunması hususunda gayet hassas ve uyanıktır. 

Bu münasebetle bir noktayı huzurunuzda 
özellikle belirtmek lüzumunu hissediyorum. Bele
diyeler Kanunundaki bu anlaşmazlığın, Anaya- I 
sanın sarih hükümlerine uygun bir tarzda halli
ne engel teşkil eden şimdiki tutum devam ettiril
diği takdirde biz, bunu, andlaşmaları hükümsüz 
bırakmaya matuf sistemli bir politikanın ilk saf- I 
hası olarak telâkki etmek ıstırarında kalacağız. 

Kıbrıs Andlaşmalarmın tümü ile uygulanması 
hususunda haiz olduğu sorumluluk kadar ahdî I 
haklarını ve yetkilerini de t amam iyi e müdrik ve I 
bu hak ve yetkilerin muhafazasında tam bir azim I 
sahibi bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin en samimî arzusu, Kıbrıs'ta iki cemaatin, ara
larındaki uyuşmazlıkları mevcut andlaşmalar çer
çevesi dâhilinde, karşılıklı hüsnüniyetle ve itidal
le müzakere ederek çözmeleridir. Hükümetimiz I 
kendi bakımından, bu gaye için mümkün olan 
bütün gayretleri sarf etmekten fariğ olmamış ve I 
olmıyacaktır. Bu bakımdan Türk Cemaaitnin bu 
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sahada bir müddetten beri Kıbrıs Hükümetine 
telkin etmiş olduğunu haber aldığımız gayet mu 
tedil ve uzlaştırıcı teklifin iki taraf arasında mu
tabakat tesisi alanında çok kıymet taşıdığına ina
nıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Samimiyetle kaaniiz ki, yürürlükteki andlaş

malar hükümleri dairesinde Kıbrıslı Kumlarla 
Türklerin, aralarında iyi münasebetler kurmak, 
her iki taraf için de faydalı iş birliği yapmak ve 
karşılıklı anlayış ve saygı zihniyeti ile hareket 
etmek suretiyle müşterek yurtlarında beraberce 
refah ve saadet yolunda ilerlemeleri mümkündür. 
Bu parlak geleceği hazırlamak kendi ellerindedir. 

Türkiye Hükümetinin ve milletinin yürekten 
temennisi, bütün Kıbrıslıların böyle mesut bir 
devreye en kısa zamanda ulaşma yolunu bulabil
meleridir. 

Vaktinizi fazla almamak için, ikili münase
betler alanındaki çalışmalarımızın en mütebariz-
Jerini zikretmekle yetiniyorum. Bu konudaki söz
lerimi bitirmeden, komşumuz Suriye ile aramız 
daki münasebetlerin gittikçe artan bir şekilde 
kuvvetlenmekte olduğunu söylemekten memnun
luk duyuyorum. Kuzey komşumuz Sovyetler Bir
liği ile münasebetlerimizin. Hükümet programın
da tâyin edilmiş olan esaslar dairesinde, iyi kom
şuluk münasebetleri çerçevesi içerisinde geliştiril
mesi samimî arzumuzdur. Bizim arzumuz aynı 
derecede samimî ve karşılıklı saygıya müstenit bil
mukabele gördüğü nisbetle bu yolda terakkiler 
kaydedilmesine bir mâni yoktur. 

Komşumuz İrak ile olan münasebetlerimiz de 
müessif sınır olayları dolayısiyle Yüksek Meclis
te 3 Kylül .1962 tarihinde yapmış olduğum beya
nattan bu yana kayda değer yeni bir gelişme; vu-
kubulmamıştır. 

M uhterem a rkad asi arı n ı, 
Dış faaliyetlerimizin yalnız en mühimlerine 

kısaca temas eden mâruzâtımdan da anlaşıldığı 
üzere, memleketimiz sağlam ve devamlı prensir -
lerden kuvvet alan dürüst ve nnıstakar dış siya
seti, dostluklarına karşı vefalı, taahhütlerine sa
dık kararlı tutumu, hürriyet ve demokrasi ideal
lerine bağlılığı ile bugün hür milletler camiasının 
ve hür idealleri paylaşan milletlerin kurduğu sa
vunma teşekkülh rinin, kendisine karşı güven ve 
saygı duydukları itibarlı bir rüknüdür. 

Batı camiası mensupları en yüksek seviyede 
bu hususu tcyidetmişlerdir. Kzcümle Amerika 
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Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mr. John-
son'un memleketimizi ziyareti sırasındaki temas
lar, Fransa'nın mümtaz Devlet Başkanı General 
De Gaulle ile son dokuz ay içerisinde iki defa 
yapmış olduğum görüşmeler, NATO ve CENTO 
Bakanlar Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu içtimai arında meslckdaşlarımla vâki gö
rüş teatileri, memleketimize karşı beslenen .yük
sek duyguların izharına birer vesile teşki' etmiş
tir. Keza bunun maddi delillerini, biraz evvel de 
belirttiğim gibi, geçen Mayıs ayında Atina'da 
toplanmış olan NATO Bakanlar Konseyinin, 
memleketimizle Yunanistan'ın iktisadi kalkınma
larını süratlendirebil melerini hedef tutan kara
rında da görmek kabildir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Arzına çalıştığım durumumuzu, memleketimi

zin yüksek menfaatleri zaviyesinden âzami nis-
bette değerlendirebilmek - zannediyorum ki, he
pinizin hislerine tercüman olarak ifade edeceğim -
müspet ve makbul dış politika esaslarına bağlı 
kalmak kadar, bu esaslar dairesinde yorulmak 
bilmez bir enerji ile fâal bir şekilde çalışmakla 
mümkündür. Filhakika programımız ve kıymetli 
irşatlarınız dairesinde sarf ettiğimiz aralıksız me
sai, bâzı mühim meselelerimizde daha şimdiden 
vaitkâr sonuçlar sağlamıştır. 

Faaliyetlerimizi teksif ettiğimiz meselelerden 
biri, bildiğiniz gibi, müşterek pazardır. 

Müşterek pazarla münasebetlerimiz konusun
da, geçen ay içinde birincisi Senato, ikincisi Mil
let Meclisi, üçüncüsü de Bütçe Komisyonu huzu
runda olmak üzere üç defa izahatta bulundum. 
Bu üç izahatımın her birinde mevzuu değişik bir 
yönden ele alarak aynı şeyleri tekrarlamamaya 
bilhassa itina ettim. Bu defa genel görüşme mü
nasebetiyle, evvelce vâki bu üç mâruzâtımın, 
arada geçen müddet zarfında her hangi bir inki
şaf vukubulmamış olduğu cihetle, bir icmalini 
yapmam gerekmektedir. Bunun neticesi olarak 
evvelce vâki bâzı ifadelerimi bizzarur tekrarla-
maklığım icabedeceğinden, peşinen özür dilerim. 

Bugünkü konuşmamda evvelâ müşterek pa
zarın mahiyet ve ehemmiyetini, bilâhara müşte
rek pazarla münasebetlerimizin kısa bir tarih
çesini ve nihayet bugünkü durumun bir hulâsa
sını arz edeceğim. 

Evvelce de belirtmiş olduğum üzere müşterek 
pazarı münhasıran iktisadi mahiyette bir teşek-
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kül telâkki etmeye imkân yoktur. Her ne kadar 
bu müesseseyi ortaya çıkaran Roma Andlaşması, 
altı devletin iktisadi, ticari ve malî sahalarda 
müşterek bir politika takibederek, bir gümrük 
birliğini gerçekleştirmeleri gayesini tazammun 
ediyorsa da, yakın tarihin uzun bir devresinde, 
bilhassa iktisadi menfaatlerin, kendilerini hasım. 
vaziyetine soktuğu bu devletlerin, millî menfaat
lerini müşterek bir konu haline getirmeye karar 
vermiş olmalar], takdir buyuracağınız üzere, ga
yet derin bir siyasi istihalenin neticesi, ve aynı 
zamanda siyasi bir birleşmenin de (entegrasyon) 
başlangıcıdır. 

Hakikaten, tarihte siyasi birliklerin, çok kere 
iktisadi bir birleşme ile başladığı cümlenin ma
lûmudur. tki 'ci Dünya Harbinin hitamını mü-
taakıp, aynı mefkure ve kültür birliğine sahip 
devletler arasında filizlenip, gün geçtikçe kuv
vet kazanan birleşme cereyanı, her şeyden evvel, 
ilgili devletler arasında iktisadi alanda her türlü 
menfaat, çarpışmasının bertaraf edilmesini icab-
ettirmekte idi. Avrupa'da kuruluşuna şahidoldu-
ğumuz çeşitli iktisadi teşekküllerin ortaya çıkış 
sebeplerini bu noktada aramak gerekmektedir. 
Müşterek pazar bu vadide, erişilebilen en son 
merhale olmuştur. Bunu takibedecek hamlelerin, 
d evi et İ eri tam bir entegrasyona, birliğe götüre
ceğini kabul etmek mümkündür. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri Batı mede
niyetine yönelmiş ve Batılı memleketlerle çeşitli 
alanlarda iş birliğini devamlı surette geliştirmiş 
olan memleketimiz, tkinci Cihan Harbini müta-
akıp, dünyanın ikiye bölünmesinin ilk tezahür
leri ortaya çıktığı andan itibaren, hakiki bir sul
hun ancak Batı dünyası tesanüdünün kuvveti 
ile mümkün olabileceğine tam mânasiyle kanaat 
getirerek, bu tesanüdü kuvvetlendirecek mahi
yette her teşebbüsü kendi imkânlariyle de teş
vik den bir politikayı benimsemiş ve, bu teşeb
büslere bilfiil iştirak ile, yine kendi imkânları 
dairesinde bunların gayesinin tahakkuku maksa-
diyle elinden geleni yapmıştır. 

Bir yandan Cumhuriyet tarihimizin her dev
resinde benimsenmiş ve çok partili rejime geçti
ğimizden beri de gerek iktidar, gerek muhalefet 
partilerince müştereken desteklenmiş olan, bu 
millî politika ; diğer taraftan mahiyetine yukarda 
kısaca arz ettiğim müşterek pazar, bir arada 
mütalâa edilince, Türkiye'nin neden bu teşek
küle sıkı bir münasebet tesis etmek arzusunu 
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hissettiği üzerinde zannederim, daha fazla dur
maya lüzum kalmaz. 

Bu sebeple Avrupa'da bütün OECD âzalaf-
rmm iştirak edecekleri bir Serbest Mübadele 
Bölgesi- kurulması yolundaki çalışmalar akamete 
uğrayıp, Avrupa'da altılar ve yediler diye, iki 
grup ortaya çıkınca Türkiye 1959 Temmuzunda 
müşterek pazarla münasebet tesis etmek maksadı 
ile resmen teşebbüste bulunmuştur. 

Bu ilk müracaatımızda müşterek pazarla, 
derhal yürürlüğe konmak üzere, bir gümrük 
birliği tesisi talebinde bulunmuştuk. Müşterek 
pazar teamüllerine göre, bu teşkilâtla iş birliği 
yapmak için bir müracaat vukuunda, evvelemir
de tesis edilecek münasebetin hangi esaslara isti
nat, ve hangi hukuki kadro içinde cereyan ede
ceğinin tesbiti gerekir. Diğer taraftan yine müş
terek pazar usullerine göre, bu teşekkülle müna
sebetler Müşterek Pazar Komisyonu kanalı ile 
yapılır. Yapılan her temas ve müzakereden son
ra komisyon bir rapor hazırlar ve mütalâası ile 
birlikte bunu muhtelif mercilerden geçirerek 
Müşterek Pazar Nazırlar Konseyine kadar gö
türür. Konsey mevzuu tezekkür ile bir karar 
alır ve mütaakıp temas ve müzakereler için ko
misyona gerekli salâhiyet ve direktifleri verir. 

Bizim müracaatımız Nazırlar Konseyinde tet
kik edilip müspet bir karara bağlanmış ve ge
rekli müzakerelerde bulunmak üzere komisyona 
salâhiyet verilmiştir. 

Bunun üzerine 28 - 30 Eylül 1959 tarihleri 
arasında ilk müzakereler cereyan etmiştir. 

Müşterek pazarın yukarda arz ettiğim tea
mülleri gereğince, bu müzakereler tesis edilecek 
münasebetin hangi esaslara istinadedeceği üze
rinde cereyan etmiştir. Bu ve bunu takibeden 
müzakerelerde derhal mevkii tatbika konacak 
bir gümrük birliğinin nasıl tahakkuk edebileceği 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, bir gümrük 
birliği üç ana unsuru ihtiva eder. Birincisi, ta
raflar arasında gümrük resimlerinin ilgasıdır. 
İkincisi, üçüncü devletlere karşı müşterek bir 
gümrük tarifesi tatbikidir. Üçüncüsü ise, taraf
lar arasında ithalât takyitlerinin kaldırılmasıdır. 
Cereyan eden müzakerelerde gümrük birliğinin 
derhal mevkii meriyete girebilmesi için, bilhassa 
müşterek dış tarife ve liberasyon zaviyelerinden 
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gerekli taahhütlere girişemiyeceğimiz anlaşıl
mıştır. 

10 - 22 Nisan 1961 tarihlerinde cereyan 
eden dördüncü müzakerede Komisyon Heyeti ar
tık bir gümrük birliği fikrinin muayyen bir 
müddet için terkedilerek, Türkiye'yi böyle bir 
birliğe bazırlıyacak bir anlaşma üzerinde durul
ması teklifini ileri sürmüş ve Türkiye'ye cami
anın muayyen bir müddet, iktisadi, ticari malî 
ve teknik sahada yardım yapmasını, Türkiye'
nin de bu devre zarfında kalkınma gayretlerine 
devam etmesini teklif etmiştir. Böylece Müşte
rek Pazarla tesis etmek istediğimiz münasebet. 
bir gümrük birliğinden çıkarak bir nevi iktisadi 
iş birliği anlaşması istikametini almıştır. 

1962 yılına girildiği zaman durum bu mer
kezde idi. Bu durum takdir buyurulacağı üze
re, 1959 yılında ilk müracaatımızı yaptığımız 
tarihteki durumdan farklı değildir. Filhakika 
arada geçen zaman zarfında Müşterek Pazarla 
tesis edilecek münasebetin mahiyeti hakkında 
herhangi bir prensip anlaşması dahi henüz temin 
elilememişti. 

Hakikat o idi ki, Türkiye'nin durumunun mü-
saidolmaması sebebiyle, gümrük birliğinin derhal 
tahakkuku gayrıkabil dahi, bu birliğin hiç olmaz
sa prensibini muhafaza etmedikçe, Batı enteg-
rasyon hareketleri karşısında sadece seyirci kal-
maklığımız mukadder olacaktı. Böyle bir du
rumun hudutsuz ve aşikâr tehlikeleri üzerinde 
durmağa lüzum görmüyorum. 

Gerek uzun zamandanberi kesilmiş olan mü
zakereleri tekrar canlandırmak, gerek gümrük 
birliği prensiplerini kabul ettirmek gayesiyle 
1962 Mart'mdan itibaren Hariciye olarak yap
tığımız teşebbüslerin teferruatı üzerinde bun
ları evvelce Yüksek Meclislere arz etmiş oldu
ğum cihetle tekrar durmuyorum. Neticede 
evvel emirde müzakerelerin tekrar başlaması 
temin edildi. 18 ilâ 22 Haziran 1962 tarihleri 
arasında cereyan eden müzakereleri mütaakıp 
gümrük birliği prensibinin kabul ettirilmesi sağ
landı. Nihayet 8 ilâ 12 Ekim 1962 tarihlerin
de cereyan eden müzakerelerde de Ortaklık An
laşmasının istinadedeceği hukuki temel üzerin
de, yekdiğerine çok yaklaşan bir görüş birli
ğine varıldı. 14 Ocakta başlıyacak olan yeni 
müzakerelerde daha ileri adımlar atılarak önü-

— 641 — 



M. Meclisi B : 27 
müzdeki birkaç; ay içinde nihai neticeyi elde 
etmeyi ümit edebilecek bir duruma geldik. 

Bugünkü neticeye vâsıl olmak şu son dokuz 
ay zarfında azimli ve devamlı mesai sarfı ile 
mümkün olabilmiştir. Muhtelif Bakanlıklara 
mensup teknisyen arkadaşlarımızın, bu vadi
deki pek kıymetli çalışmalarını bu vesile ile hu
zurunuzda tebarüz ettirmek benim için hakiki 
bir zevktir. 

Şimdi arz edeceğini tez, Müşterek Pazarla 
münasebetlerimiz konusunda halen içinde bu
lunduğumuz durumu izaha, kafi gelecektir. 

1. Türkiye Müşterek Pazarla devamlı ma
hiyette bir bağ tesis etmek istemektedir, ve bu 
bağın ancak bir gümrük birliği şeklinde tecelli 
edebileceğine inanmaktadır. Bu 'bakımdan ya
pılacak anlaşmada gayenin gümrük birliği oldu
ğu derpiş edilmelidir. 

2. Gümrük birliğini gerçekleş! ireeek intikal 
devresinin plan ve programının tatb'ikına ta
kaddüm edecek bir hazırlık devresinin derpişi 
zaruridir, ve bu devre zarfında, camiaca alına
cak tedbirlerin, Türk ekonomisini, malî, ticari 
ve teknik bakımlardan, gümrük birliği intikal 
devresi safhasında meriyete girecek programın 
tatbik imkânlarını hazırhyacak mahiyette ol
ması gereklidir. 

.'>. Hazırlık devresi bir müddetle tesbif edil
meli ve bu müddet zarfında intikal devresinin 
plân ve programı Türkiye ve Gamda, tarafından 
müşterek teshil olunmalıdır. 

4. Hazırlık devresinin tedviri işi bir or
taklık konseyine tevdi edilmelidir. 

;"). Hazırlık devresine ait ticari kolaylıklar 
mevzunda, yapılacak anlaşmada, Türkiye'nin 
ihracat meselelerinin hallini mümkün kılan ted
birler, GATT esasları dâhilinde bir gümrük 
birliğinin tahakkuk etmekte olduğu göz önünde 
tutularak derpiş edilmelidir. 

6. Bu noktada biz anlaşmanın, GATT in 
24 ncü maddesi çerçevesinde mütalâa edilmesini 
düşünmekteyiz. Malûmları olduğu üzere GATT 
Anlaşması gerek Gümrük resimleri, gerek it
halât takyitleri mevzuunda, âza devletlerin yek
diğerine, en ziyade müsaadeye mazthar millet 
kaidesine tevfikan müsavi muamele yapmaları
nı âmirdir. Bu mecburiyet, ancak gümrük bir
likleri ve serbesl mübadele bölgeleri kuru] ması 
halinde ortadan kal kabil inektedir. Gümrük bir-
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İlkleri ve serbest mübadele bölgeleri anlaşmala
rının ne gibi. hükümler ihtiva etmesi lâzımgele-
ceği de GATT .Anlaşmasının, istinadetmeyi dü
şündüğümüz 24 ncü maddesinde ye\' almıştır. 
Maddeye göre bir gümrük birliğini derpiş eden. 
anlaşma âkit taraflar arasındaki ticarî mübade
lelerin heyeti umumiyesin'i veya pek büyük kıs
mını kapsamalı, taraflar arasında gümrük re
simleri ile her türlü ithalat taikyidlerinin baldı-
ı*nlmasını ve üçüncü devletlere 'karşı müşterek 
bir gümrük tarif*»si tatbik edilmesini derpiş et-
ıineli, nihayet gümrük birliğinin makul bir müd-
del içinde gerçekleşmesini de önıgörmelidir. Mad
denin, 10 ncu fıkrası ayrıca, bu maddenin derpiş 
ettiği şartları tam olarak ihtiva etmemekle bera
ber, bir gümrük birliğinin tahakkuk edeceğine 
şüphe bırakmayan anlaşmaların, GATT akid ta
raflarının 2/;> ekseriyeti ile, 24, ueü maddenin an
ladığı manada gümrük birliği anlaşması olarak 
kabul edilebileceği hükmünü vaz'etmiştir. 

7. Anlaşmada malî hükümlerin, bu arada 
Türkiye'ye Gâmiaea yapılacak teknik ve malî 
yardımlar ile özel sermaye afci'mını teşvik edici 
imkânların derpişi lâzımdır. 

Bu altı maddede hulâsa ettiğim tezimizin 
malî ahkâma ınütaallik kısmı üzerinde henüz 
müzakere cereyan etmemiştir. Bunun sebebi, 
mevzuun 'büyük ölçüde konsorsiyum dâhilinde 
cereyan eden çalışmalarla ilgili olmasıdır, önü
müzdeki müzakereler sırasında bu konu da ele 
alınacaktır. Diğer beş konu üzerinde görüşler 
yekdiğerine ziyadesiyle yakınlaşmış bulunmak
tadır. Üzerinde henüz nihai muta'balkata varıl
mamış konular üzerinde şimdilik daha fazla te
ferruata girmek imkânsızlığı dolay isiyle Özür 
dilerim. 

Msasen ben, asıl, mevzuu kendi zaviyemizden. 
arz et inekte bulunuyorum. Yukarda da belirtti
ğim üzere, bugüne kadar müzakerelerde, Anlaş
manı n istinadedeceği ana hükümlerin tesbiti ile 
iştigal olunmuştur. Teknik teferruatın: müzake
resi bundan sonra başlıyacaktır. Ve bu konuda 
muhataplarımızın getireceği teklifleri de talbi-
atiylo bilmekliğimize henüz imkân mevcut değil
dir. 

Neticeyi bir cümle ile hulâsa etmek istersek, 
Haziranda, cereyan eden müzakerelerden sonra, 
karanlıktaki çabalama, faslı sona ermiş, iakib-
edilecek yol teshil edilerek bunun: üzerinde nihai 
hedefV doğru hızlı adımlarla yürünmeye. başlan-
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mıştır diyöbiliriz. Gerek Müşterek Pazar çevre
leri, gerek biz önümüzdeki birkaç ay zarfında 
mi'hai hedefe ulaşmış olacağımızı tahinin ve ümid-
etmefeteyiz. 

Yine Yüksek Heyetinize, aynı müspet ve di
namik politika anlayışımıza uygun olarak iki 
dkwt memleket arasında yapmakta olduğumuz 
arabuluculuk gayretlerini de hatırlaıtmafclığıma 
müsaadelerini rica ederim. 

Bildiğiniz gibi Komünist Çin'in Hindistan'a 
tecavüzü üzerine, (bu memleket Batı dünyasından 
ve Türkiye'den silâh talefoetmiştir. Demokrasiye 
ibağlı dost bir Devletin bu isteğini Hükümetimiz 
sempati ile tetMfea 'hazır olduğunu bildirmiş, fa
bl dostluk ve ittifak bağları icafbı durumdan 
müttefikimiz Pakistan'ı da haberdar eylemiştir. 
Pakistan'ın silâhların kendi aleyhine kullanıla
bilmesi ihtimalinden samimî surette endişe izhar 
etmesi ve bu silâhların Hindistan'a katiyen ve
rilmemesini istemesi üzerine, Hint liderlerine 
Komünst Çinlin tecavüaüne karşı mücadelesin
de Hint Milletine duyduğumuz sempati mü-
kerreren ifade olunmuş ve silâh yardımı hari
cinde mümkün olan her türlü müzahereti gös
tereceğimiz kendilerine temin edilmiştir. Ayrı
ca her iki tarafa en dostane bir şekilde müşte
reken maruz bulundukları tehlike karşısında 
aralarındaki başlıca ihtilâfları halletmeye ça
lışmalarının kendilerinin ve hür dünyanın men
faatleri icalbı olduğu izah edilmiştir. Her iki ta
raf, Türkiye'nin bu dürüst ve dostane tavır ve 
niyetlerine şükran ve takdirle karşıladıklarını 
ifade etmişler ve aralarında bir yakınlaşmayı 
mümkün kılabilmek üzere, ihtilaflı konuların 
hallinde ideal mutavassıt olarak tavsif ettikle
ri memleketimizce arabuluculuk yapılmasını 
memnuniyetle karşılıyacaklarını resmen bildir
mişlerdir. Milletlerarası ihtilâfların barış yolu 
ile hallini samimî surette arzuladığımızdan bu 
talebe müspet cevap verdik. Bildiğiniz gibi her 
günkü gayretler ve bir hafta kadlar süren bu ko
nudaki hazırlayıcı faaliyetler ilk safhada ve
rimli neticeler vermiş ve iki taraf doğrudan 
doğruya görüşmelerde bulunmayı kabul etmiş
lerdir. Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere, 
bu görüşmelere fiilen başlanmış bulunmakta
dır. Bu vadideki dostane ve yapıcı gayretleri
mize, vâki talep üzerine bundan sonra da de
vam edeceğimizi bildirmekten şeref ve iftihar 
duymaktayım. 
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Aziz arkadaşlarım, 
ıSon NATO Bakanlar Konseyi toplantısın

daki müzakerelerde de üzerinde mutabık kalın
dığı üzere, milletlerarası durum Küba buhranı
nın çok tehlikeli olabilecek âcil safhalarının 
barışçı yollarla geçiştirilmiş olmasından müte
vellit nispî bir yumuşama havasına rağmen, 
bütün nezaketini muhafaza etmektedir. Küba 
meselesi, barış ve güvenlik yararına olarak, he
nüz tam mânasiyle halledilememiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasın
daki görüşmeler devam halindedir. Bu temas
ların başarı ile neticelenmesini hararetle temen
ni etmekteyiz. 

Asya'dalki Komünist Çin tecavüzü dikkatleri 
tekrar bu bölgeye çekmiştir. 

Orta - Doğu'da, Yemen'de vukua gelen iç 
olaylara dışardan vâki müdahalelerin bu böl
gede meydana getirdiği derin huzursuzluklar, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Kuvvetlerinin Ye-
men'den çekileceğine dair henüz gerçekleşmiyen 
haberler dolayısiyle nisbeten hafiflemiş ise de, 
tamamiyle zail olmamış ve bu ka'bîl dış müda
halelerin adetâ kolaylıkla vukubulabildiği ve 
vukuibulaıbileceği yolunda hâsıl olacak bir zan 
veya zihniyet şüphesiz şartlarının özelliği ma
lûm bulunan Orta - Doğu memleketleri arasın
daki münasebetleri uzunca bir müddet tedirgin 
edecektir. 

Batı ile Doğuyu ayıran bellibaşlı mesele
lerde anlaşma husulüne delâlet edebilecek 
her hangi bir gelişme henüz yoktur. Umumi ve 
muvazeneli bir silâhsızlanmanın tahakkukunda 
başlıca âmil olacak milletlerarası teftiş ve kon
trol meselesinde Doğu blokunun tutumu değiş
memiştir. Bir anlaşmaya varılabileceği hakkın
da en fazla ümit veren nükleer denemelerin 
meni konusunda dahi gelişmeler çok yavaştır. 

Berlin meselesinde keza Doğunun tutumun
da ümit verebilecek bir değişiklik müşahede 
edilmemektedir, önümüzdeki aylar içerisinde 
bu ihtilâfın tekrar tehlikeli bir buhrana inkı-
lâbetmesi ihtimali göz önünden uzak tutulma
malıdır. 

Son NATO Konseyinde, bildiğiniz gibi, Ba
tı Berlin'in hürriyetini korumak hususundaki 
azim belirtilmiş ve 16 Aralık 1958 tarihli be
yanname teyidolunmuştur. 
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NATO ittifakı, tebliğinde de açıklandığı 

üzere, milletlerarası gerginliğin azalmasını' 
mümkün kılacak mâkûl hal çarelerinin tetkiki-. 
ne hazırdır. Memleketimizin de bu yolda elin
den gelen gayretleri esirgemiyeceği şüphesiz
dir. 

(Bununla beraber, halihazır milletlerarası 
şartlar ve itimat buhranı muvacehesinde, mü
him meselelerin hallinde terakki elde edilebil
mesi, ancak her iki tarafın da aynı iyi niyet ve 
aynı samimî arzuyu göstermesine bağlıdır. 

Uzun izahatımı büyük bir nezaket ve sabır
la dinlemek lutfunda bulunmuş olan muhterem 
arkadaşlarıma kalbi teşekkürlerimi arz ederim. 
Hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN'— Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FBRlD MELEN — Sa

yın Başkan, iMühterem (milletvekilleri, 
Beş senelik plânın dış finansmanını sağla

mak için bir konsorsiyum 'kurulmasını mün
cer olan faaliyetimizi, ve bu faaliyetin bugün
kü neticesini müsaadenizle hulâseten arz ede
ceğim. 

Plân hazırlıkları ilerledikçe daha geçen se
nenin başında, yapmaya mecbur olduğumuz 
harcamalar bakımımdan devre içindeki tediye 
muvazenesi açıklarımız belli olmıya başlatmış
tır. Yılda ortalama 160 milyon doları aşan dış 
borç ödeme mükellefiyetlerimizi ve zaten 'kifa
yetsiz <olan ihracat gelirlerimizin durumu mu
vacehesinde, birinci plân devresi için t'oplam 
•olarak 1 800 .milyon dolarlık bir dış tediye ih
tiyacının karşılanması zarureti ilk çalışmalar
da ortaya çıkmıştır. 

Bu itibarla, plânın tasarı halini almasını 
dahi beklemeden ve o zaman elde mevcut do
nelerle iktisadi iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâ
tı nezdinde teşebbüslere başlanmıştır. 

İktisadi iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının 
196!l yılı 30 Eylülünde Avrupa iktisadi iş Bir
liği Teşkilâtı yerine kurulduğu malûmdur. 1948 
yılından 1961 yılına kadar faaliyette bulunan 
evvelki teşkilât Marshall Plânının bir eseri idi. 
196li sonbaharında ttıarb sonrası Avrupa kal
kınmasını gerçekleştirerek (hedeflerine ulaş
mıştı. 

, Avrupa «ıe'mleketleri için bundan sonra 
Birleşik Amerika'nın yaptığı, gayretlere iştirak 
etmek suretiyle gelişme halinde bütün memle
ketlerin kalkınmalarına yardım etmek devri 
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'açılmakta idi. Bunu gerçekleştirmek' için Av
rupalılar kendileri, nasıl Amerikan yardımı ile 
kalkın'dılarsa, bu defa Amerika ile birlikte ge
lişme malindelki memleketleri kalkındırmaya 
karar verdiler, istihsali âziami haddine çıkar-
Tnak, hayat seviyelerini yükseltmek, gibi husus
ları da gayeleri meyanına ithal ederek yeni 
bir teşkilât,, Avrupa iktisadi iş Birliği ve Kal-, 
kınına Teşkilâtı Sözleşmesini imza ve tasdik. 
ettiler.. Hatırlanacağı gibi bu Sözleşme 203 sa
yılı Kanunla Yüksek Meclisim ta'sdikma ikti
ran etmiş bulunmaktadır. 

'Kuruluş maksadını kısaca anlattığını, bu 
'teşkilâta üye olan memleketler Nazırları .17 
Kasım 1'9'01 tarihinde ilk konsey toplantısını. 
yaptılar. Tabialtiyle bizim de katıldığımız bu 
toplantıda iki mühim karar alındı: 

Bir tanesi önümüzdeki 10 sene zarfında sağ
lam temellere müstenit % 50 bir gelişme hede-, 
fini müşterek gaye olarak t'esbitidir. Diğeri 
de gelişme halindeki üye memleketlerin plâna 
ve kendi gayretlerine dayanan kalkınma çaba
larına yardım, 'etmektir. 

•Birincisini bir tarafa bırakarak alınan ikin
ci karar üzerimde bilhassa dura'cağım. Plânlı 
kalkınma devrimizin (hemen öndesinde Ihür 
dünya içindeki dostlarımız tarafından yardım 
hususunda .bu fikirlerin kabul 'edilmiş olması 
ve bilhassa iktisadi iş Birliği ve Kalkınma 
Teşkilâtının bu maksatlarla kurulmuş bulun
ması şüphe yok ki bizim için kıymetli bir fır
sat yaratmıştır. Şurasını da ilâve etmeliyim 
ki bu fırsatın yaratılmasında temsilcilerimizin 
faydalı hizmetleri de geçmiştir. 

Tediye muvazenesi 'açıklarımızı kısa vadeli 
kaynaklardan kapatmak zarureti son seneler 
için .de,v dış ödeme kabiliyetimiz üzerine ıbüyük 
ağırlık /veren bir borç yükümü müncer olmuş
tur. Bu sebeple ekonomimizin (bünyesinden 
doğan ve en aşağı 10 sene müddetle devam ede
ceği anlaşılan dış tediye açıklarının, 'geçen se
nelerdeki gibi, kısa vadeli kaynaklardan karşı
lanması imkânsız ;hale gelmiştir, ihtiyacımız 
dış tediyeler bakımından bize bir müddet ne
fes aldıracak, uzun vadeli yeni kaynaklar bu
lunmasında idi. 

Yeni, bir kuruluş 'olmasına rağmen iktisadi 
iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının hedefleri 
ıbizim bu ihtiyacımızı karşılıyacalk mahiyette 
tesbit edilmişti. 

— 644 — 
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İşte 'bu hava içinde bir taraftan beş senelik 

plânımız hazırlanırken bir taraftan da plânın 
icâbe'ttirdiği dış finansmanın 'temini için Ocak 
1962 den itibaren bu teşkilâtla devamlı temas 
ve .müzalkerelere başlanmıştır. 

İlk temaslar neticesinde mâkul bir gelişme 
plânının tatbikini mümkün kılabilecek uzun 
vadeli dış tediye imkânlarının Türkiye'ye sağ
lanmasında zaruret bulunduğu 20 Mart 1962 
tarihinde, teşkilâta bağlı Avrupa Para Anlaş
ması İdare Komitesinde Ikabul edilmiş ve Ko-
ımi'te bu zarureti bir raporla Teşkilât Konseyi
ne resmen bildirilmiştir. Mart 1962 sonunda 
Teşkilâtın Genel Sekreteri Krist ensen memle
ketimize gelerek ilgili bakanlarımızla ve Dev
let Plânlama Müsteşarlığı ile temaslar yapmış
tır. IBu temaslarda plânın dış finansman ihti
yacını karşılamak için süratle bir konsors'iyom 
kurulması hedefi üzerinde görüş birliğine va-
rıltmuştır. 

Plân çalışmalarımız hakkında müspet inti
balar edinen Kristensen ile yapılan temaslar, 
mütaakiben Paris'te teşkilât içinde devam etti
rilmiş ve Konsey 10 Nisan 1962 tarihinde uzun 
vadeli finansman meselelerimizin teşkilât or
ganları tarafından süratle incelenerek bu husus
ta bir Temmuz 1962 ye kadar bir rapor hazır
lanmasını istemiştir. 

İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı 
ile temasların bu suretle devam ettiği sırada 
ayrıca, siyasi kanaldan yapılan bir teşebbüs 
mıüsbet netice vermiş ve Mayıs 1962 başında 
NATO Nazırlar Konseyi Plânımızın gerekirse 
bir Konsorsiyum kurulması suretiyle finanse 
edilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu ön çalışmalar ve temaslar neticesinde 
Konseyin 10 Temmuz 1962 tarihinde aldığı bir 
kararla bir çalışma grupu kurulmuştur. Çalış
ma grupu yapılacak yardımın şekil ve vasıta
larını tâyin etmek ve Türlkiye için bir Konsor
siyom kurmakla vazifelendirilmiştir. Görüldü
ğü veçhile Konseyin bu kararı ile İktisadi iş 
Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı, gelişme plânı
mızın dış finansmanı için yardım yapılması 
prensibini kabul etmiş bulunuyordu. 

Çalışma grupu 31 Temmuz 1962 tarihinde 
yaptığı bir toplantıda, Türkiye'nin gelişme plâ
nının gerçekleştirilmesi için yardımda bulun
mak istiyen üye devletlerarasında, fiilî bir işti-
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rak mahiyetinde olan Konsorsiyomu teşkil et
miştir. Türkiye'ye yardım için kurulan bu Kon-
sorsiyomun Birleşik Amerika, Kanada, Federal 
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Holânda, 
Belçika ve Lüksenburg devletleri dâhil olmuş
tur. Ayrıca Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası, Milletlerarası Para Fonu, Avrupa Ya
tırım Bankası, Avrupa Para Sandığı ile sıkı iş 
birliği yapılması da kararlaştırılmıştır. Son 
günlerde tarafsızlardan İsveç'te Konsorsiyoma 
katılmış, Avusturya ise müspet prensip karan 
almıştır. 

Konsorsiyum teşekkül eder etmez beş sene
lik plân tasarısı .müsvettesinin bir hülâsası tev
di edilmiş ve bu plân çerçevesi içindeki 1963 
yılı Tediye Muvazenemiz bakiye açığı için 35 
milyon doları ihtiyat olmak üzere 282 milyon 
dolar tutarında yardım istenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Görülüyor ki ; plân tatbikatının başlıyacağı 

1 Ocak 1963 tarihinden çok önce Konsorsiyum
un resmen -kurulması sağlanmış ve henüz plân 
Yükselk Meclisinizce ele alınmamış bulunduğu 
bir sırada yardım temini için İktisadi İş Bir
liği ve Kalkınma Teşkilâtı ile plân tasarıları 
üzerinde temaslara başlanmıştır. 

Konsorsiyum böylece, fiilen ve resmen kurul
duktan sonra Teşkilât bütün Ağustos ayı zar
fında devam eden yıllık tatile girmiştir. Bu ta
til devresinde bizim iç çalışmalarımız devam 
etmiştir. Yine Ağustos ayı içinde Konsorsiyum 
Başkanı seçilmiş olan Dr. Kipken Ankara'da 
kabul edilerek kendisine meselelerimiz anlatıl
mıştır. 

Tatilden sonraki Eylül ayı bir taraftan Dr. 
Ripken'in Konsorsiyom üyesi memleketler nez-
dindeki temasları ile bir taraftan da Sayın 
Başbakan Yardımcısı Alican ile benim Para 
Fonu ve Dünya Bankası yıllık toplantıları ve
silesiyle Amerika'da yaptığımız temaslar ve 
Konsorsiyom çalışmalarına lüzum olacak malû
matın, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Alâkalı 
Bakanlıklarla birlikte hazırlanması ile geçmiş
tir. 

Bu ön çalışmalardan sonra Ekim ayı 3 ve 4 
tarihlerinde Konsorsiyom Dr. Ripken'in Baş
kanlığında ilk toplantısını yapmıştır. Bu top
lantı, Konsorsiyomun çalışma usullerinin tesbi-
t i ile talebimize esas olan malûmatın Konsorsi
yoma yerilmesine inhisar etmiştir. 

- m 



M. Meclisi B : 21 
Konsorsiyumun ikinci toplantmı tarihi ola- I 

^rak 13 Kasım günü tesbit edilmiştir. Bu iki top
lantı arasında memleketimizdeki çalışmalar bir 
hayli ilerlemiş bulunuyordu. Bütçe taslağı or
taya çıkmış, munzam vergi ve iç finansman 
mevzuıu hakkında Hükümetimiz gerekli karar
ları almış, prensipler' tesbit edilmiş, ithalât 
programımızın esas an hazırlanmış, cari bütçe 
tatbikatı ve kredi politikası gözden geçirilrailg 
'bulunuyordu. 

Bu itibarla ikinci toplantıda, ana mevzula
rın (müzakeresine başlanması için siyasi temsil-
eiliıklerimık vaısıta'siyle, bütün âza memleket
ler nezdinde demarşlar yaptırılarak toplantı j 
gündemi tesbit ettirilmistir. Bu toplantıda 1963 
yılı ihtiyacımızın müzakere ve tesbit edilmesi, 
yardım şartlarının kredi, vâde ve faizlerinin 
görüşülmeisi ve üye memleketler arasındaki yar-
dım'a iştirak paylarının tesbit edilmesi taleb-
edilmiştir. 

Bu iki toplantı arasında Başkan Kipken'in 
26 Ekim tarihinde vefat ettiği büyük bir üzün
tü ile öğrenilmiştir. Bu vekile ile müteveffanın 
memleketimize hizmet mevzuunda, gösterdiği 
'büyük gayreti, âza. memleketler nezdindeki 
müsmir faaliyetlerinin ve üstün kalbiliyetlerini 
belirtmek isterim. Bu konuda ikinci olarak te
barüz etıtirilmesi zaruri olan husus şudur: Dr. 
Ripken'in vefatının büyük bir kayıp olmasına 
rağmen, başkanlığın iktisadi îş Birliği ve Kal
kınma Teşkilâtı Genel Sekreteri Kristensen ta
rafından bizzat deruhte edilerek konsorsiyum 
çalışmaları aksamadan devam edebilmiştir. Sa
dece 13 Kaisım olarak teshil edilmiş bulunan 
ikinci toplantı tarihinin 20 Kasıma kalmasın
dan ibaret bir haftalık bir tehir vukua gelmiş
tir. 

İkinci toplantıda, jyani 20 Kasım da günde
min tesbiti husu'sundaki gayretlerimiz netice
sinde konsiorsiyum 1963 yılına ait yardım tale
bimizi derhal görüşmeye başlamıştır. Bu konu
da, ıgerek evvelce verilmiş vesikalar ve gerekse 
Paris'te toplantıdan evvel ve toplantı sırasında 
verilen malûmat neticesinde talebimizin muhik 
ve mâkul olduğu kabul edilmiştir. Arz ettiğim 
veçhile, 1963 yılı için bakiye tediye açığı kar
şılığı lolaralk yardım talebimiz 35 milyon dolar
lık ihtiyat payı dâhil 282 milyon dolardı. Bu 
toplantıda eftas itibariyle talebimizin mâkul bu- 1 
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lunduğu .bildirilmiş ancak bir rakam beyan edil
in om işti. Diğer taraftan Konsorsiyum âzaları
nın kendi aralarında, uzun boylu iştirak pay-
1 anı un t e&'biti kouulsu nıı görüştükleri a ulaşıl -
mış'ti'r. Mamafih iştirak pahları mevzuunda da 
resmî bir beyanda, bulunulmamıştır. 

Bu toplantıda a,yrıea EMA dan (Avrupa 
Para Sandığından) 50 milyon dolarlık bir kredi 
talebetimemiz tavsiye edilmiştir. 1963 yılı finans
manının istisnai, bir yolla, ele alınmasının ve 
ihtiya.ci.ri: müstaceliyeti muvacehesinde süratle 
karara varılması zaruretinin de kahııl edildiği 
bildirilmiştir. 

Konsorsiyum un üçüncü toplantısı 11 ve 12 
Aralık günlerinde yapılmıştır. Bn Imihten önce 
1963 yılı programımızın taslağı teşkilâta gönde
rilmiş bulunuyordu. 

Toplantıda 1963 yılı ihtiyacımızın takriben 
250 milyon dolar olarak kabul edildiği resmen 
boyan edilmiştir. Ayrıca bu miktarın karşılan
ması hususunda memleket ismi zikredilin eksizin, 
yardım şekil ve şartlarına göre aşağıdaki miktar
ların teinin edilebildiği açıklanmıştır : 

Mil. dolar. 

73 Amerikan hibe yardımı (45 milyon 
doları 1962 den müdevver) 

50 — 55 [İzim vadeli malî yardım. (Bu malî 
yardım kısmen projelere bağlı, kıs-
mende serbest olabilir) 

20 — 25 8 ilâ 10 sene vadeli projeye bağlı 
malzeme kredileri 

50 EMA kredisi (Avrupa Para San
dığı) 

17 Milletlerarası Para Fonundan öde
necek borç kadar yeniden istikraz. 

210 — 220 Yekûn 

Bundan başka gerek yardımın talep edilen 
miktara yükseltilmesi ve gerekse istenen şartlara 
ulaşıl ması konularında konsorsiyom'uıı gayretlere 
devam edeceği, şimdilik ulaşılabilen merhalenin 
bu olduğu ve Konsorsiyom'a yeni üyelerin iltiha
kını sağlamaya çalışılacağı da ifade edilmiştir. 

Ayrıca memleketimize, Konsorsiyom üyeleri 
ile bu safhada teknik seviyede temaslara devam 
edilmesi, bu memleketlerin daha etraflı ve tefer
ruatlı bilgilerle ve bilhassa proje tevdii suretiyle 
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teehiz edilmeleri tavsiye olunmuş ve dördüncü 
toplantının 23 Ocak 1963 tarihinde yapılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu günkü safhası itibariyle, Konsorsiyom ça
lışmaları, henüz nihai duruma girmemiş olmakla 
beraber oldukça ileri bir merhaleye ulaşmıştır. Da
da 1963 yılı programı ır.er'iyete girmeden ve tat
bikine başlamadan evvel yıllık dış tediye ihtiyacı
mız olan 250 milyon dolara karşılık 210 ilâ -220 
milyon dolarlık bir yardım alabileceğimiz anlaşıl
mış ve bu suretle 1963 yılı birinci altı aylık it
hal programının emniyetle hazırlanarak ilân edil
mesi mümkün olmuştur. 

Bundan sonraki gayretlerimiz 1963 yılı ihti
yacı olan 250 milyon dolara ulaşmak için çalışma
lara devam etmek ve teklif edilen şartlarda bil
hassa faiz ve vâde bakımından mümkün olan en 
müsait hadleri temin etmek olacaktır. 

Yardımlar fiilen alınmaya başlanmıştır. Bu 
cümleden olarak Amerika'dan 1963 ün ilk altı ayı 
için 28 milyon dolarlık bir hibe temin edilmiştir. 
Avrupa Para Sandığından 50 milyon dolarlık 
nakdi kredi temini için de, konsorsiyom un tavsi
yesine uygun olarak müracaat yapılmıştır. Kon
sorsiyom üyelerinden alınacak, şimdilik 50 - 55 
milyon dolar olarak ifade edilen uzun vadeli malî 
yardım için ikili görüşmelere başlanmak üzere
dir. 

Müsaade buyurulursa şimdi lal ebett iğimiz 
yardım şartlarına göre teklif edilen yardımların 
ihtiyaçlarımıza uygunluk derecesi hakkında ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

Yüksek Meclisin tasdikine iktiran (den 5 yıl
lık kalkınma plânımızla memleketin dış finans
man ihtiyacı tesbit edilirken 1962 sonu itibariyle 
mevcut borçların vâdelerine göre ödeneceği der
piş edilmiş, yeniden temin edilecek krediler için 
bu devre zarfında bir tediye yapılmayacağı fa
raziyesinden hareket olunmuştur. 

Esasen 15 yıllık plân perspektivi içerisinde 
dış tediye durumumuzun normal ticari kredilerle 
kendi kendine yeter hale gelebilmesi ve olağanüs
tü yardım ihtiyacının bertaraf edilerek sağlam 
bir bünyeye kavuşturulması en az 10 yıllık bir 
devre içinde tahakkuk edebilecektir. 

Bu durum muvacehesinde konsorsiyom çerçe
vesi içerisinde temin edeceğimiz kredilerin biraz 
önce arz ettiğimiz şartlara uygun olması gerek
tiği tarafımızdan ısrarla ve kuvvetle müdafaa 
edilmektedir. 
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Bugüne kadar cereyan eden müzakerelerde, 

1963 yılı için üye devletler tarafından teklif edi
len yardımlardan 20-25 milyon dolarlık malzeme 
kredisi maalesef bu şartlara uygun bulunmamak
tadır. Filhakika bu krediler Devlet garantisi al
tında veya doğrudan doğruya hususi firmalar 
tarafından verilebilmekte ve kredi müddeti 
ile faiz hadleri cari piyasa şartlarına göre tes
bit edilmektedir. Bu ise, normal olarak 5 - 7 
sene vâde ve ;% 7 civarında faiz demektir. Her 
nekadar diğer konsorsiyom!arda da kısmen bu
na benzer kredilerin kullanıldığı anlaşılmakta 
ve bize teklif edilen malzeme kredilerinin Dev
let desteğiyle 10 - 12 seneye kadar çıkabi
leceği, hattâ faiz şarjının kısmen yabancı dev
letçe demlide edilebileceği ifade edilmekte ise 
de buna rağmen memleketimizin şartları ve 
kalkınma gayretlerimizin muvaffakiyeti ba
kımından bu türlü kredileri uygun görmediği
mizi her vesile ile belirtmiş bulunuyoruz. 

Şartlarımıza uygun kredileri ancak biz
zat devletler, bütçelerine tahsisat koymak ve
ya bu maksatla kurulmuş malî finansman 
müesseselerini kullanmak suretiyle 'açabilmek
ledirler. \Titekim bahsettiğim kredilerden 50 - 55 
milyonluk malî yardım ve 73 milyonluk hibe 
yardımı bu mahiyettedir. 

Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı bil
hassa bu noktaya teksif ederek, şartlarımıza 
uygun malî yardımlar gibi bu malzeme kredisi 
yardımlarının da ayın şartlarla verilmesini te
mine gayert edeceğiz. 

50 milyon dolarlık Avrupa Para Sandığı 
Kredisi malî bir yardım olmakla beraber sta
tüsü icabı maalesef orta vadeli bir kredi 
mahiyetindedir. Geçici bir hal tarzı olarak ve ile
ride uzun vadeli hale getirilmek kaydiyle ıbu nak
dî krediyi de kullanmak durumundayız. 

Para Fonu ile Bakanlığımızda Aralık so
nunda 10 gün müddetle mûtat yıllık görüş
melerimizi yaptık. 1962 yılı bütçe, îtkisadi 
Devlet Teşekkülleri, kredi, dış ticaret, tediye 
muvazenesi konularını birlikte gözden geçir
dik. İstikrar politikası tatbikatımız ve kal
kınma gayretlerimizi izah Para Fonu 250 mil
yon dolârbk kalkınma yardımı dışında âcil 
hallerde- kullanılmak üzere kısa vadeli yar
dımlar yaprmya amade bulunmaktadır. Tekrar 
edeyim, Para Konundan alacağımız yardım 
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250 milyon dolarlık kalkınma kredisi dışında 
munzam bir kredi olacaktır. 

Şimdilik ulaşılan merhaleyi kısaca özetle
mek icabederse 1963 senesi dış tediye ihtiya
cımızın karşılanabilmesi için 250 milyon $ lik 
yardımdan 200 milyon $ i mütecaviz kısmı ha
len temin edilmiştir. 

Konsorsiyum'un bugüne kadar gösterdiği 
inkişaftan istikbal bakımından ümitli bulun
maktayız. Gayretlerimize devam edeceğiz. 

Konsorsiyum çalışmaları Başbakan Yardım
cısı Sayın Feyzioğlu'nun Başkanlığında Plân
lama Müsteşarı, Bakanlığımız Hazine Genel 
Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı Genel Sekreteri, Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesi Reisi, Dışişleri Bakanlığı 
İktisadi İşler Dairesi Genel Müdürü ve Mer
kez Bankası Genel Müdüründen müteşekkil 
Bakanlıklararası Komite tarafından koordine 
edilmetkedir. Çalışmalar Bakanlığımız tara
fından idare olunmaktadır. Bu mevzuda Dış
işleri Bakanlığımızın gerektiği hallerde siyasi 
demarjlar yapmak suretiyle yardımından istifa
de etmekteyiz. 

Sözlerime nihayet vermeden önce bu ve
sile ile Amerikalı ve Avrupalı dostlarımızdan 
İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtından 
gördüğümüz iyi niyet ve çok yakın alâkayı 
huzurunuzda Hükümetimiz adına teşekkür et
mek benim için zevkli bir vazifedir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — önerge sahibi sayın Nihat 
Erim. 

Oylarını kullanmamış arkadaşlar varsa, lüt
fen kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
1 NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar; sayın Bakanları dinlerken, bir genel 
görüşme isteğinde bulunmakla ne kadar iyi bir 
iş yapmış olduğuma inancım bir kat daha arttı. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın, çok yetkili ve 
değerli izahlarının başında, Büyük Meclisin 
ve Türkiye halk efkârının dış meseleler husu
sunda hiçbir zaman karanlıkta bırakılmadığı 
yolundaki izahlarına bendeniz iştirak edemi
yorum. Eğer Büyük Meclis ve Türkiye halk 
efkârı dış meseleler üzerinde sık sık aydınlan
mış olsaydı bugünkü izahlar bu kadar uzun ol
maz ve adeta meselelerin tarihinden bahsetmek 
ihtiyacı duyulmazdı. (Soldan alkışlar) (Sağ
dan «doğru» seslerfL) 
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Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım; yeni 

Anayasamızla bu parlâmentomuzun hayatı çok 
tazedir. Bu parlâmentoda yeni gelenekler ya
ratmak zarureti vardır. Arkada bıraktığımız 
kendi tecrübelerimiz, bizim için yeter değil
dir. Biz, bu parlâmentoda, Batının gerçek 
demokratik parlâmentolarda yürümekte olan 
usulleri benimsemek zaruretindeyiz. Ben Tür
kiye Millet Meclisinin, lâakal İngiliz Avam Ka
marası ve geçtim ondan Yunanistan Millet 
Meclisi kadar, dış meseleleri yakından bilen, 
takip edebilen ve Hükümeti tarafından sık sık 
huzuruna gelinip kendi mütalâası alman bir 
meclis halinde çalışır görmek istediğim için 
bu genel görüşme talebini yaptım. 

Sayın ve çak değerli Dışişleri Bakanımız, 
muhtelif vesilelerle basma yapttıkları beyanlar
dan ve benim önergem verildikten bir iki gün 
sonra Bütçe Komisyonunda verdikleri izahlar
dan bahsettiler. Bunlar güzel... Fakat, bunlar 
şu Yüksek Heyetin vazifesinden olan denetleme 
fonksiyonuna cevap veren faaliyetler değildir, 
Yüksek Meclisin denetleme fonksiyonuna cevap 
veren faaliyet, bu Meclis kurulduğundan itiba
ren, dış meseleler hakkında genel görüşme ola
rak, ilk defa bu celsede başlamış oluyor. Onun 
için şu anda huzurunuzda bu meseleler üze
rinde konuşmak fırsatını bulduğum için duy
duğum bahtiyarlığı ifade etmekten kendimi 
alamıyorum. 

önergemde izahını rica ettiğim konuları ben 
de birer birer ele alarak, henüz aydınlanmamış 
noktalar üzerinde bâzı ricalarda bulunmak is
tiyorum. 

Umumi politika olarak Türkiye'nin başlıca 
emniyet meselesi; olarak açıktır ki Demir Per
de arkası bloku devletlerinin, İkinci Dünya 
Harbinin bittiği andan şu güne kadar devam 
edegelen, tehlikeli durumu vardır. Bizim bu 
durum karşısında başlıca haklı olarak dayana
ğımız NATO ve Batılı müttefiklerimizdir. Dış 
politikoda Türkiye'nin, Batılı devletlerin barış 
cephesinde sağlam yer tutması artık bir gele-
nekdir. Nötralist politika bize yaramaz. Coğ
rafi bakımdan yerimiz çok nazik; ortada kal
maya çalıştığımız takdirde, pazarlık konusu 
yapılmak İM blok arasında ezilmek tehlikesi 
doğurur. Sovyet Rusya pek kudretli bir kom
şumuzdur. 1945 te Boğazlarda üs ve Doğu1 
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sınırımızda ise toprak iötemek ve aradaki dost
luk anlaşmasıriı iptal etmekle, güvenliğimizi 
\kokuflden yıktl Başbakan Kruçef, • Küba buh
ranı 'sırasında "Başkan Kennedy'e yolladığı 
mektupların birisinde, Türkiye'deki füze ram
palarının kaldırılması mukabilinde geniş gü
venlik- teminatı' teklif etti. Bu güzel bir jest-

" ti. Fakat teklif ne olursa olsun Türkiye'nin , 
Batı blokundan ayrılması veya sadece bağ- ; 

lârıhı gevşetmesi' şimdiki şartlar altında bü-
: yük tehlikeler doğurur. Bu itibarla Sayın Dış
işleri Bakanımızın da belirttiği gibi, o taraf
tan tek cepheli olarak gelecek teklif ne olur
sa olsun, bizim dünyanın bugünkü -tehlikeli 
durumunda Ba^ı devletlerine, NATO İtti
fakına sımsıkı sarılmamız en isabetli, en em
niyetli bir dış politika yoludur. Ancak, şu 
•anda NATO içinde, silâblarda her an kay
dedilmekte olan gelişmeler dolayısiyle çok 
önemli münakaşalar cereyan etmektedir. Skay-
bölt füzesinin terk edilmesi, Polaris füze
sinin onun yerine ikame edilmek istenmesli, 
İngilizlerin, ÎBlüe Sky füzesi üzerinde ısrar 
ötmeleri, bunlar Batı matbuatını her gün iş
gal 'etmekte-ve "bu füzelerin her birinin fayda
sı veya eksiği üzerinde yalnız gazeteler de
ğil, bu memleketlerin bakanları da ıgeniş iza- '; 
hatta bulunmaktadırlar. 

Bu. vesile •ile Sayın Dışişleri Bakanından 
bjr ricada bulunmak istiyorum : Türkiye Mil
let Meclisi -yabancı gazetelerin yazdığı kadar, 
meselâ, Türkiye'deki Bulgaristan Ataşemili-
terinin bildiği kadar Türkiye'nin savunma dâ-

ıvaları hakkında bilgi sahibi kılınmalıdır. On
ların bildiklerini biz kimden saklıyacağız Bu 
sabah elime .geçen- London -Times Lemonde 
gazetelerinde, İngiltere ve Fransa'da > şu anda 

, NATO savunma sistemi ve NATO silâhları et
rafında Bakanların da iştirakiyle yani yet
kili-mesul şahısların da iştirakiyle cereyan et
mekte olan, münakaşaların sahife sahife izahı
nı, getirmektedir, 

Sayın* Bakanımız bize çok kıymetli izahat
larda bulundular. Ama, arkadaşlar, itiraf ede
lim ki, bu kadarı yetmez. Bizler burada ve bu
radan taşarak bütün Türkiye'de bütün Türk 
milleti yaşayışımızı, bekamızı, bütünlüğümüzü 
istiklâlimizi' yakından ilgilendiren savunma 
toeseîelerincİe; yeni silâhlarla, eskilerinin ehem-
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miyetini kaybetmeleriyle hâsıl olan durumda, 
topun ağzında bulunan Türkiye'nin emniyeti
nin ne suretle fiilen temin edildiğine dair biraz 
daha vuzuhlu bilgi beklemekteyiz. (Bravo ses
leri, alkışlar) Bu fikir belki yanlıştır, yanlış 
ise, Sayın Bakan tashih ederler, o zaman hepi
miz ferahlık duyarız, memnun oluruz; Türki
ye'deki Jüpiter füzelerinin artık fazla bir kıy
meti kalmadığı yazılıyor ve söyleniyor. Benim 
hiçbir bilgim yok. Acaba bu iddia doğru mu
dur, yanlış mıdır? Sayın Bakan füzelerin kalk-
mıyacağmı ima eder tarzda konuştular. Dışar-
da söylüyorlar, füzeleri bize terk edeceklermiş. 
Ama bu füzeler modası geçmiş birtakım silâh
lar haline gelmişse, bunlar bizim için sadece 
külfet olarak kalır. Çünkü bunların bakımı da 
bir hayli masraflı ve bir hayli teknik bilgi isti-
yen çok ince silâhlardır. Bu itibarla tekrar edi
yorum, bu konuda her hangi bir yabancı ataşe-
militerin bildiği kadar bir bilgiyi Büyük Mec
lis öğrenirse ben şahsan Sayın Bakana bundan 
dolayı çok müteşekkir kalacağım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin 
JŞatı ile yakınlığı üzerinde durulurken, hep alı
şıldığı üzere, daima yurdumuzun coğrafi mev
kiinin yarattığı stratejik ehemmiyete dayan
maya meylediyoruz. Bu stratejik ehemmiyet 
öyle görülüyor ki, yeni silâhlarla kayboldu ve
ya kaybolmak üzeredir. Bir gerçeği bilmekte 
fayda vardır. Eğer söylendiği gibi bundan böy
le savunma, Polaris füzelerine istinadedecekse 
Türkiye, coğrafi mevkii itibariyle haiz olduğu 
stratejik, değerden çok şey kaybedecektir. Eğer 
Batı ile irtibatımız, Batının bize olan ilgisi yal
nız, bu stratejik ehemmiyetimize dayanmış ol-
saydı> ki dayanmıyor, o zaman bizim başımızı 
iki elimizin, arasına alıp, akıbetimizi acı, acı 
düşünmemiz gerekirdi. Şükürler olsun ki, Batı
nın bizimle ilgileri yalnız stratejik bakımdan 
doğmamaktadır. Türkiye, askerî düşünceler dı
şında ideolojisiyle, Batı uygarlığını benimse
miş bir memlekettir. Yurdumuz, Avrupa'yı, As
ya'ya ve Afrika'ya doğru devam ettiren bir 
ülkedir, bir köprüdür. Coğrafyanın yarattığı 
bu özelliği kültür alanında, hukuk, ekonomi, si
yaset ve şofeyal tutum yönlerinden de biz ken
dimiz yaşatmakta başarılı olduğumuz ölçüde 
Batı demokrasileri bizi kendileriyle birlikte 
mütalâa edeceklerdir. Strateji değişebilir, ama, 
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bu değişmez. Bundan dolayı her yerde doğru 
olan bir söz Türkiye'de çok doğrudur : Dış po
litikayla iç politika sımsıkı birbirine bağlıdır. 
İçeride hukuk devleti düzeni tam uyıgulaiM»a-
dıkça, insan haklarına saygı sözde kaldıkla 
(bravo sesleri, alkışlar), Batı - Avrupa demok
rasilerinin her hangi bir devleti kendilerinden 
saymaları beklenemez. Dış itibar da büyük öl
çüde buna bağlıdır, işte biz kendi kendimiae 
muhasebemizi yaparken bu arz ettiğini konular
da kendimizi Batıya ne ölçüde yalkm bulursak 
orada itibarımız o nisbette yukarda olacaktır; 
onlar bakımından terk edilmezliğimiz, kendile
rinden ayrılmazlığımız, konvoydaki bir nakil 
vasıtası hüviyetimiz o ölçüde değerli olacaktır. 
Bu sözlerimle şu neticeye varmak istiyorum : 
Bugün Türkiye'nin emniyeti her şeyden evvel 
kendi elindedir. Biz yaşayışımızla, hukuk niza
mımızla, sosyal nizamımızla, her şeyimizle Batı
lı olduğumuz ölçüde onlar bizi terk edemez. 
Ama, biz iptidai bir cemiyet manzarasını mazal-
lah verecek olursak, bizimle ilgileri günlük 
menfaatleri ölçüsünde kalır. (Bravo sesleri) 
(«Halen de öyle» sesleri) 

'Muhterem arkadaşlarım, şimdi memleketi
mizin bu geniş dünya ölçüsündeki durumunun 
yanında, bölgemiz çerçevesinde ehemmiyetli 
olan bir - dış münasebetine temas etmek iste
rim : Yunanistan'dan bahsetmek istiyorum. 
Bendenizin, nâçiz kanaatince Yunanistan, Bal
kanlarda Türkiye'nin tabiî bir müttefikidir. 
Şartlar, menfaatler bu iki memleketi birbirin
den ayrılmaz kılmıştır. Bunu çok eskiden Bü
yük Atatürlk ve Venizelos takdir etmişler ve o 
zamandan beri Türk Hükümetleri bu gerçeğin 
ışığı altında, Yunanistan'ın anlayış gösterdiği 
nisbötte, Yunan ittifakına değer vermişlerdir. 
Bendeniz biraz sonra temas edeceğim Kıbrıs 
meselesine de bu ittifakın değeri açısından bak
maktayım. 

Bunun yanında Türkiye'nin kendi bölgesin
de tabiî dostu olması lâzımıgelen devletlerden 
birisi de Israildir. İsrail'den bahsederken, Arap 
dostlarımızın, Arap kardeşlerimizin bu konuda 
ne kadar hassas olduğunu bilmez değilim. On
lara karşı her Türkün kalbinde menfaatin öte
sinde ne türlü sevgi hislerinin yaşadığını herkes 
bilir. Ama devletlerarası münasebetlerde hisle
rin de üstünde milletlerin menfaatleri yer alır. 
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1949 senesinde İsrail Devleti doğduğu za

man bu devleti ilk tanıyanlardan biri Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti olmuştur. Ondan itiba
ren İsrail ile Türkiye arasında ihtilâf doğura
bilecek, soğukluk yaratacak hiçbir hâdisenin 
geçtiğini bendeniz hatırlamıyorum. Bir tarihte 
bâzı Arap devletlerinin arzularına uymak için 
İsrail'deki elçimizi geri almış ve hâlâ da yerine 
g'öndermemişizdir. Bendeniz bu anormal du
rumun, iki memleketin menfaati zaviyesinden 
tekrar mütalâa edilerek, buna münasip hal 
şeklinin bulunmasını Sayın Dışişleri Bakanı
mızdan bilhassa rica etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi ortak pazar ko
nusunu ele almak istiyorum. Çünkü, demin arz 
ettiğim mülâhazaların ışığı altında ortak pazar, 
Batı'nın devam etmekte olan bütünleşme, (int^g-
ration) hareketleri içinde başlıca dikkati çeken 
bir noktadır. Bahtiyarım ki, çok değerli arkada
şım, Dışişleri Bakanımız da bu görüştedir. Ama, 
verilen izahat ne yazık ki, tatminkâr değildir. 
Hükümetin bu konuda daha dinamik olmalarını 
istemek hakkımızdır. Yunanistan ortak pazara 
girmek için bizimle birlikte müracaat etmiştir, 
1959 yılında. Ve Yunanistan «Associe* âza, ortak 
üye» oldu. Ortak Pazar Anlaşmasının 237 nci 
maddesine göre tam üyelik var, 238 nci madde
ye göre de birtakım şartlarla üyelik vardır ki/ 
buna «Assocte» üyelik deniyor, ortak üyelik de
niyor; Yunanistan bu neticeyi elde etmiş ve fii
len bugün ortak pazar üyesidir. Sayın Bakanın 
verdiği izahlardan öyle anlıyorum ki; bize mu
ayyen bir devre sonunda, 5 - 6 sene bilmiyor jm 
ne kadar zaman sonunda ancak, bu statüyü tanı
yacaklar. Şimdilik bizi müessesevi, enstitüsyonel 
bir şekilde bu bünyeye dâhil etmek yoluna git
miyorlar. Bizimle nevama bir ticaret anıaşması 
yapacaklar. O ticaret anlaşmasında bize bâzı im
tiyazlar tanıyacaklardır. Eğer bu anda varılmış 
olan netice bu ise, bu bize yetmez. Yunanistan 
neyi elde etti ise, Türkiye de bunu elde edecek 
politik durumdadır. Yunanistan ortak pazara 
girdikten sonra Avrupa Konseyine verilmiş olan 
resmî bir raporda Yunanistan'ın ortak pazara 
alınışının katiyen ekonomik olmadığını, tama
men politik ve Avrupa tesanüdü çerçevesi içinde 
mütalâa öpecek bir şey olduğunu beyan etmiş
lerdir. 

Yunanistan böyle olur da .Türkiye olmaz, boa 
bunu anlayamam. Yunanistan'ın ortak paaara 
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girmesi ne kadar politik bir zaruret ise, Yunan- j 
İstan'in ortak pazara Associe âza olarak alınması j 
Avrupa tesanüdü bakımından ne kadar elzem 
ise, Türkiye'nin ki, bundan bir kat daha elzem
dir. Biz demir perde ile sınırlı olan bir memle
ketiz. Batılı müttefiklerimiz ve Batılı dostlarımız 
tarafından her an kucaklandığımız hissi bizim 
yüreklerimizden eksik olmamalıdır. Bunu ispat 
edecek delillerden birisi, Batılı müttefiklerimi
zin bizi Yunanistan'a tanıdıkları şartlarla, ortak 
pazara (membre associe) üye olarak alınalariyle 
tecelli edecektir. 

Bendeniz vaktinizi almamak için teferruata 
girmiyeceğim. Yunanistanla yapılan anlaşmayı 
inceden inceye tetkik ettim. Yunanistanla yapı
lan anlaşmadaki şartlardan her biri biraz yüzde 
farkiyle bize tatbik edilebilir. Yunanistan için 
meselâ liberasyon mevzuunda, 1958 yılındaki it
halâtı esas alınmış ve liberasyonu ona göre tan
zim edilmiştir, öyle iken 1958 yılındaki ithalâ
tının yüzde yüz liberasyona dâhil olması kendi
sinden istenmemiştir. Bunun yüzde 60 mm libe-
re edilmesi kendisinden istenmiştir. Farz edelim 
ki, Türkiye yüzde 60 ı temin edemiyecektir de 
1962 senesindeki, 1963 senesindeki ithalâtının 
sadece yüzde 50 sini temin edecektir. Bu kadar-
cık bir derece farkı, Yunanistan'a verilen 
Associe" üyelik mahiyetindeki ortaklıkla Türki
ye'ye bunun dışında tanınacak bir sistem ara
sındaki farkı izah edemez. 

Bir noktayı daha belirtmek istiyorum; Avrıı- I 
pa'da hemen her memleket ortak pazara şöyle 
veya böyle bir şekilde girmek için müracaat et
mişlerdir. Yanılmıyorsam Sayın Bakanlar tas
hih ederler, meydana çıkar. Bana öyle geliyor I 
ki, Avrupa'da bizden başka hiçbir devlete bu şe- I 
kilde bir muamele teklif edilmemiştir. Diğer Av
rupa memleketleri, İngiltere ve İngiltere ile be
raber olanlar, îsveç ve İsviçre gibi bitaraf dev
letler 237 nci maddeye göre, Yunanistan 238 nei 
maddeye göre, belki İspanya 238 nci maddeye 
göre membre associe olacaldardır. Ya Türkiye? 
Türkiye'ye zannediyorum ki, yanılmıyorsam tas
hih etsinler; çünkü elimizde, Hükümetimiz tara- I 
fından neşredilmiş ve biz milletvekillerini ten
vir edecek vesikalar olmadığı için gazete malû- I 
matiyle yetinmek zorunda kalıyoruz, onun için 
belki yanlış olabilir, zannediyorum, bize teklif I 
edilen şekil, Avrupa dışı bir devlet olan İsrail'le | 
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şu anda cereyan eden müzakerelere göre, İsrail'e 
teklif edilen şekle benzemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sırası gelmişken arz 
edeyim; bundan sonraki bu şekildeki görüşmele
rimiz için milletvekillerini, bizleri aydınlatıcı 
değeri dolayısiyle, dış ve iç meselelerimiz hak
kında zaman zaman bâzı demokrasilerde yapıl
dığı gibi, Hükümetimiz beyaz kitaplar yayınlar 
ve vesikaları bizlere önceden dağıtırsa, buraya 
şuradan buradan derlenme bilgilerle değil, doğ
rudan doğruya öz kaynaktan alınmış bilgilerle 
gelmek imkânını buluruz. Meselâ Plânlama Dai
resi bu türlü bir çalışmanın içindedir, ve yaptığı 
bütün neşriyatı bize muntazaman göndermektedir. 

Konsorsiyum hakkında sayın Maliye Bakanı 
arkadaşınım verdiği bilgiye çok teşekkür ederim. 
Gene bütün ihtiyatlarla arz ediyorum; London 
Times Gazetesinin 18 Aralık tarihli sayısında 
Paris mahreçli bir haberde, Konsorsiyom üyesi 
devletler arasında Türkiye'ye yardım hususunda 
ihtilâf çıktığı, Türkiye'nin ihtiyacı olan, tediye 
muvazenesi açığı bakımından ihtiyacı olan 140 -
150 milyon İngiliz lirası kadar paranın, yarısı
nın Amerika tarafından tekabbül edildiği, bir 
kısmının da Almanya tarafından itirazsız olarak 
kabul edildiği, fakat artan kısmı için diğer Av
rupa devletlerinin bâzı müşküller çıkarmakta ol
dukları yazılmaktadır. Buna bilhassa, demin sa
yın Bakan da işaret ettiler ve geçtiler; bu yar
dımın projelere yardım şeklinde yapılmasına 
meylettikleridir. Projelere yardım, yani, 1963 
yılında her hangi bir fabrika inşa edeceğiz, köp
rü inşa edeceğiz, bir liman inşa edeceğiz, bunun 
için, bu proje için malzeme satın alacağız. Bu 
malzemeyi meselâ Holânda'dan, Belçika'dan al
maya mecbur kalacağız. Bu malzemenin onlar 
tarafından nasıl verileceği, nasıl malzeme oldu
ğunu pek araştıramıyacağız. Ve faizlerin do 
yüksek ve kısmen de kısa vadeli olduğu anlaşılı
yor. Bizim beş yıllık kalkınma plânımızın ve 
kalkınmamızın ihtiyacını karşılıyacak bir yardım 
değildir bu şekil. Sayın Maliye Bakanımız bu 
nokta üzerinde hassasiyetle durulduğunu, ancak, 
henüz kesin bir neticeye varılmadığını söyledi
ler. Bendeniz bu kadarla yetineceğim, işaret 
etmekle geçeceğim. Hükümetimizin bu yoldaki 
gayretlerinin semereli neticeler vermesini temen
ni ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar önergemde son olarak işa
ret ettiğim Kıbrıs konusuna geliyorum. 
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Muhterem -^arkadaşlarım; sayın Bakanımız 

çok güzel izah ettiler. Kıbrıs Cumhuriyeti ikili 
bir devlettir, tek bir devlet, üniter bir devlet 
değildir. Yani Rum ve Türk cemaatlerinin or
taklaşa meydana getirdikleri bir devlettir. Maa
lesef Rum cemaati ve bunların başında ekselans 
Makarios, Londra ve Zürih Anlaşmalarını, na
sılsa mecbur kalıp imzaladığı birtakım vesikalar 
telâkkisinden kendisini kurtaranıamıştır. Bunu 
ben bizzat Anayasa 'müzakereleri sırasında ken
disi ile bir buçuk ay müddetle karşı karşıya yap
tığım direkt şahsi konuşmalarda müşahede etmi
şimdir. Anayasayı o günkü şartlarla kabul etti; 
fakat kabul ettikten sonraki tutumu maalesef 
hiç değilse samimî sayılamaz. Zaman zaman ver
diği nutuklar, «Malûm olan gayemize doğru 
çalışmaktan geri durmuyoruz; metodlar değiş
miştir» şeklinde beyanlara kadar gitmiştir. Sa
yın Bakanımız, memurların % 30 ve 70 mesele
sinden, ordu meselesinden ve belediyeler mesele
sinden bahsetti. Bendeniz, bunlardan daha va
him bir noktayı dikkatlerinize arz etmek istiyo
rum : 

Kıbrıs devletinin bel kemiğini teşkil eden 
noktalardan birisi, icra kuvvetinin Makarios'la 
Dr. Küçük tarafından müştereken kullanılması
dır. Devlet tesis edildiğinden beri Makarios her 
vesile ile bunu bozmaktadır. 

Kıbrıs Anayasasının 46 ncı maddesi, icra kuv
veti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini 
tarafından temin olunur, diyor; «ve Cumhur-
'Baş'kanı Muavini tarafından», «veya:» değil. 

Cumhur Başkanı sıfalt'iyle Makarios tek ba
şına ne gibi işler yapabilir?.. Bu; Anayasanın 
37 nei ' maddesinde gösterilmiştir. 37 nc!i mad
dede gösterilen şeyler, Reisicumhur sıfatiyle 
merasimlerde temsil etmek bir Devletin başı 
olmak itibariyle 'birtakım şeklî muamelelere 
girişmektir. Ama nerede ki bir siyasi tutum 
var, nerede ki bir diplomatik müzakere var, 
Dr. Küçülk Makarios'un yanında olmak lâzım
dır. Hiç değilse o müzakereden Makarios'un 
Dr. Küçük'e haber vermiş «İması lâzımdır. 

Devlet tesis edilir edilmez, Makarios seya
hatlere çıktı; Kahire'ye gitti, B'elgrad'a gitti, 
başka yerlere gitti ve oralarda birtakım siyasi 
müzakerelere girişti. [Ben burada sayın Kıbrıs
lı kardeşlerimizi de tenkid edeceğim. Derhal 
protesto etmeliydiler. Makarios'un buna hak-
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ki ytoktu. Devletler hukukunda kaidedir, bir 
Devletin bir .memuru ile temasa gelen karşı 
Devletin adamı, <> Devletin Anayasasını ıbi.1-
mekle mükelleftir. Kıbrıs Cumhuriyetinin Ana
yasasında Makarios'un tek başına diplomatik 
faaliyette bulunmasına imkân verecek bir hü
küm yoktur. Her şeyi Bakanlar Kurulunda 
görüşmek lâzım. Ondan sfonra taahhütlere giri
şebilir, vaadlerde bulunabilir. Burada bir ten
kidi <le müsaade buyururlarsa Dışişlerimize 
tevcih edeceğim: Makarios Ankara'ya geldiği 
zaman kendisiyle diplomatik müzakereler ya
pılmıştı]-. Yapılmamak lâzımdı; reddedilmek 
lâzımdı. (Soldan ve sağdan şiddetli alkışlar 
ve bravo sesleri) Kötü bir emsal yaratılmış
tır. Malkaribs'a Türk Devletinin misafiri ola
rak başımızın tacısın, gel, .gör, gez, itibar ede
lim; ama, politik meselesi görüşmeye gelince 
asla. Ya Fazıl Küçük buraya 'gelsin, ya onun 
muvafakatini gösteren bir karar olsun, bunu 
demek lâzımdı. 

Eğer, Makarios'la Ankara'da yapılan mü
zakereler, onun yalnız Rum Cemaati lideri sı
fatiyle yapılmışsa, buna 'bir diyeceğim yok. 
Ama, Kıbrıs Cumhuriyetinin Başkanı, Kıbrıs 
îcra Kuvvetinin Başkanı sıfatiyle Makario's bu
rada müzakerelere girişmiş ise, Türk Hüküme
ti bunu kabul etmemeli idi. 

Ba'kmız arkadaşlar, Makarios buradan dö
nüyor, Kıbrıs'da bir basın toplantısında gaze
telere ne söylüyor; 1 Ocak 1963 tarihli Times 
Gazatesinden, dokuzuncu sayfa, sütun iki. 

«Anayasadaki ayrı belediyelere dair hük
mün tamamen igayrikaabili tatbik 'olduğunu 
Ankara'da Türk yetkililerine söyledim.» di
yor. Demek ki Makarios daha burada iken 
Anayasanın <o hükmünü tanımıyacağını bizim 
Hükümetimize söylemiş. Ben beklerdim 'ki, Hü
kümetimiz daha o anda reaksiyon ıgösters'in ve 
ıondan sonra da Atina nezdinde teşebbüslere 
geçsin. Çünkü Kıbrıs dâvası arkadaşlar, Lef-
koşa'da halledilmez, Atina'da halledilir. 

'Konuşmamın bıaşmda Türk - Yunan ittifa
kına we kadar ehemmiyet veren bir arkadaşı
nız olduğumu ifade ettim. Ama arkadaşlar; biz 
Türkler, dostluklarına vefalı insanlarız. Dost 
dedi'kmi 'arkadan iş bilmeyiz. Karşımızdakile-
rin de en az bizim kadar bu samimiyeti 'göster
melerini beklemek hakkımızdır. 
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Şimdi, bence, Kıbrıs dâvasının en muinim, 

'en hayati noktası burada düğümlenmektedir. 
Atina ve Lefkoşa 'daki Rumlar, Yunanlılar, bu 
Anayasayı samimiyetle tatbik: edecekler midir; 
yoksa bu Anayasayı Enosis'e giden yolda bir 
merhale mi saymaktadırlar 1? 

Arkadaşlanm; yine Kıbrıs basınında, ileri 
gelen Kıbrıs Rumlarının ve bizzat Makarios'un 
'bâzı beyanları bana şu intibaı verdi: Anaya
sanın tatbikinde devamlı müşküller çıkarmak, 
sıkanlar çıkarmak, bir müddet stonra da Birleş
miş Milletlere ıgitmek; «Görüyorsunuz, ne ka
dar iyi niyetle bu anlaşmaları imzaladık, ne 
kadar büyük fedakârlıklarla imzaladık; kaç 
senedir tatbik edelim diye uğraştık, ama olmu
yor ki. Zaten böyle bir Devletin dünyada mi
sali var mı? Bu kadarcık bir ekalliyete bu ka
dar hakların tanındığı görülmüş müdür? Bu 
Devlet yürümüyor, şunu «bozalım ve Rum hü
kümranlığına dayanan yeni bir Devlet kura
lım» yolundadırlar intibakını edindim. Eğer bu 
yola giderlerse, kendileri bilmelidir İki, Enosis'-
den evvel taksim vardır. (İSoldan ve sağdan 
foralVo /Se'sleri alkışlar) 

Serf Determination çok güzel bir prensip; 
ama IBÎrleşmiş Milletler Türk tez1! olarak öne 
sürülen §u tezi kabul etmiştir: 'Şelf determina
tion yalnız Ru)m cemaati için değil, şelf deter
mination, Türk Cemaati için de lâzımdır. Dini 
ayrı, dili ayrı, duygulan .ayrı menfaatleri ay
rı olan Türk Cemaatini tutup ekseriyettedir di
ye Rum Cemaatinin 'emrine vermeyi! 'Birleşmiş 
Milletler bidayette reddetti. Reddettiği içindir 
ki, Zürih ve Londra anlaşmaları üzerine Bir
leşmiş Milletlerde mesele kapandı. Binaenaleyh 
Rum komşularımızın, «hemşehrilerimiz diyeyim, 
hayal kudretleri çok -geniştir, daima hayal yap
mağı severler, hayallerinde bu Anayasayı boz
mak ve Kıbrıs'taki Türkleri bir gün kendi hü
kümranlıkları altına almak gibi bir emel bes
liyorlarsa 'çok yanılmış olduklarını ben naçi
zane ifade ederim. Ve yine naçizane Hüküme
timizin dikkatini çekmek isterim. Bu noktalan 
artık vakit geçirmeden ve sözde dostluk teml-
nat lan ile iktifa .etmeden masa üzerine koyup 
bu Anayasa, bu anlaşmalar, pürüzsüz tatbik 
edilecek midir, edilmiyecek midir? Bunu anla
manın yoluna gitmek zamanı ıgelmiş ve geç
miştir. 
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Muhterem arkadaşlarım ; Atina'nın öteden 

beri yaptığı bir telkin vardır: «Bu Kıbrıs iki 
Devletin dostluğuna zarar veriyor, - Hususi 
görüşmelerde söylerler - bırakalım şunları ken
di hallerine, aralarında meselelerini halletsin
ler.» Tabiî biz kendi hallerine bıraktığımız za
man, yekûnu 4 yüz küsur bin olan ve ekono
mik bakımdan da çok zengin Rum cemaati, eko
nomik bakımdan inkişafa muhtaç olan Türk ce
maatini, başbaşa kalınca kolayca haklıyabiie-
cektir. Onun için biz Türkiye olarak, Türk Hü
kümeti olarak asla bu türlü telkinlere iltifat et
memeliyiz ve cemaatimizin yalnız siyasi müşkil-
lerini değil, uzun yıllar ekonomik ve malî ih
tiyaçlarını da karşılaınalıyız. Çünkü onlar Tür-
kiyemizden kopmuş yüz bin kişi değil; 30 mil
yonluk Türk Milletinin 40 mil ötede devamı ola
rak kabul edilmek lâzımdır. (Bravo sesleri, al
kışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, uzun izahlarla çok yo
ruldunuz. Bendeniz daha fazla uzatmak iste
miyorum. Bu genel görüşmeyi teklif etmekten 
maksadım, iş ve dış, önemli değil, önemlice her 
meselenin sık sık Büyük Mecliste açılması, et
raflı bir surette görüşülmesi, tartışılması, fikir
lerin bu kürsüden memlekete ve dünyaya duyu
rulması sistemi içinde demokrasimizi inkişaf et
tirmek yolunda yapıya bir taş koymaktan iba
retti. Bu neticeye ulaşılmış olmakla bahtiya
rım. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize çok teşekkür eder, saygılarımı suna
rım. Hürmetlerimle. (Sağdan ve soldan, şiddetli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, beş parti 
grupu adına söz istenilmiştir. Sıra ile okuyo
rum : 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin 
Ataman, C. K. M. P. Grupu adına Saym Seyfi 
öztürk, Y. T. P. Grupu adına Saym Nizamettin 
Erkmen ve Saym Güner Sarısözen, A. P. Gru
pu adına Saym Ali Naili Erdem ve Saym Reşat 
özarda, C. H. P. Gruyu adına Saym Coşkun 
Kırca konuşacaklardır. 

Şimdi Millet Partisi Grupu adma Saym Hü
seyin Ataman, buyurun. 

MÎLLET PARTİSİ MECLt GRUPU ADINA 
HÜSEYİN ATAMAN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, dış politikamız hakkında Saym Ha
riciye Vekilinin vermiş olduğu umumi mahiyet-
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teki izahatı hâdiselerin vesikaların ışığı altında 
grupumuzda müzakere ve tetkika tâbi tutma
dan şimdilik tamamiylc cevaplandırmaya im
kân olmadığını takdir- edersiniz. Bu itibarla 
mâruzâtımız daba ziyade evvelce edindiğimiz 
bilgilere istinat edecektir. 

Bununla beraber temas edeceğimiz acı ger
çeklerin hiçbiri Hariciye Vekilinin bu çok umu
mi mahiyetteki beyanları ile kıymetinden bir 
şey kaybetmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugüne kadar devam eden zararlı bir gele

nek neticesi olarak, dış politika mevzuunda 
Meclis murakabesi şekli ve sathi olmaktan ile
ri gidememiştir. Demokratik icaplara uyma
yan böyle karanlık bir gidişin millet için doğu
rabileceği vahim neticeler ise izahtan vareste
dir. 

Bu itibarla ilk defa dış politika ile alâkalı 
bir genel görüşmenin açılmış olmasını büyük 
bir memnuniyetle karşılamaktayız. Bu arada; 
bir noktayı tebarüz ettirmek isteriz. 

Hükümet, bir genel görüşme açılması kara
rını beklememeli, dış politika, meseleleri hak
kında zaman zaman Meclis ve milleti aydınlat
ma vazifesini kendiliğinden yerine getirmelidir. 
Demokratik idarelerle cari olan bu kaide bizde 
de artık lâyiki veçhile tatbik edilmelidir. Hari
ciye Vekilinin iddiası hilâfına bugüne kadar 
devam eden durumun tatmin edici olmadığı aşi
kârdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Temas edeceğimiz dış politika meseleleri 

hakkındaki mâruzâtımızın gerçek manâsı ile 
kavranabilmesi bakımından bâzı esasları bir ke
re daha belirtmek isteriz. 

Dış politikamızın gaye ve prensipleri bakı
mından partiler arasında bir fark mevcut de
ğildir. Devamlı bir dünya sulhu içinde mesut 
bir Türkiye görmek düşüncesinde hepimiz mu
tabıkız. Birleşmiş Milletler Yasasına uygun ola
rak bütün milletler için barış, hürriyet, adalet 
ve hak eşitliği esasına dayanan bir dünya niza
mının kurulması müşterek hedefimizdir. 

NATO ve SENTO ittifaklarına ve başta dos
tumuz Birleşik Amerika olmak üzere; diğer mil
letlerle yapılmış olan anlaşmalara samimî ola
rak bağlıyız. Bu taahhütlerimizin çerçevesi 
içinde diğer milletlerle de karşılıklı iyi niye- | 
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te dayanan münasebetler tesis ve idame etmek 
azmindeyiz. Bu görüşleri benimseyen Millet 
Partisi Meclis Grupu, dış politika mevzuunu bir 
millî emniyet ve beka, meselesi olarak mütalâa 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin dış meseleler karşısındaki genel 

tutumu üzerinde kısaca durmak ve bâzı husus
ları belirtmek isteriz. 

Aynı gaye ve prensipleri benimseyen dost ve 
müttefiklerimizin, dış politikanın tatbikatında, 
birçok noktalarda birbirlerinden farklı yollar 
takibettikleri her gün görülen bir vakıadır. 
Menfaatlerinin ve hususi durumlarının zaruri 
kıldığı bu frarklardır ki, o devletlerin dış poli
tikalarına hayatiyet ve şahsiyet kazandırmak
tadır. Bu gerçeğin Hükümetimiz tarafından 
kavranmasını ve icaplarının bir an evvel yerine 
getirilmesini temenni etmekteyiz. 

İtibarımızı artıracak ve millî menfaatlerimi
ze uygun düşecek yol da budur. Bu esasa kâ
fi derecede riayet etmediğimiz içindir ki, tarihî 
ve mânevi rabıtalarla bağlı bulunduğumuz bir
çok kardeş milletleri rencide etmiş durumdayız. 
Bu tutum ve. bu netice, milletimizin hissiyatına 
tamamen aykırı düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin NATO içindeki durumuna gelin

ce : 
Türkiye'nin NATO içindeki mevkii, ifa ettiği 

hizmet, katlandığı fedakârlık ve mâruz bulundu
ğu tehlike ile mütenasip bir alâka ve yardımı dost 
ve müttefiklerinden görüp görmediği noktaları 
üzerinde ehemmiyetle durmaktan, Hükümetin 
dikkatini çekmekten ve mevzudaki serzeniş ve te
mennilerimizi ifade etmekten kendimizi menede-
miyee.eğiz. 

1949 yılında 12 devlet tarafından imzalanan,. 
19f>2 de Türkiye - Yunanistan ve 1955 te Fede
ral Almanya'nın da iltihakı ile 15 üyeye sahib-
olan NATO ittifakı; yüksek malûmları veçhile 
üye devletlerden birine veya birkaçına veya Ku
zey - Amerika'ya, daha geniş mânası ile anlaşma
larla tesbit. edilmiş bulunan NATO bölgesine vâki 
olacak bir tecavüzün, NATO'nun tamamına yapıl
mış bir tecavüz telâkki ve kabul edilmesi esasına 
dayanmaktadır. Bu üye devletlerden hangilerinin 
birinci derecede tecavüz hedefi olabilecekleri ise, 
o memleketlerin jeopolitik, stratejik ve askerî ha
zırlık durumlar] ile sıkı sıkıya alâkalıdır. 
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NATO Devletlerine müteveccih bir tecavü

zün; Orta ve Batı - Avrupa'yı işgal ederek, sü
ratle Atlantik sahillerine ulaşmayı istihdaf et
mesi kuvvetli bir ihtimal olmakla beraber, müte-
arrizm aynı zamanda, Iran ve Türkiye üzerinden 
Güneye, teveccüh ederek Iran körfezine inmesi, 
Arap ülkesini işgal etmesi, hayati ehemmiyeti 
olan petrol sahalarını ele geçirmesi ve harekâtını 
Afrika ve buradan da Atlantik sahillerine intikal 
ettirmesi, öbüründen daha az muhtemel bir hare
ket tarzı değildir. 

Böyle bir hareket muvaffak olduğu takdirde, 
Orta - Doğu mm petrol kaynaklarından NATO 
Devletleri istifade edemiyecek, miitearrız, Afri
ka'nın Kuzey sahillerinden Avrupa'yı tehdit ve 
Akdenizdeki NATO Harekâtını kontrol edebile
cektir. 

Ayrıca Afrika'nın Batı sahillerinden Atlan
tik Denizini ve Amerika'yı tesir ve baskı altında 
tutabilecektir. 

Diğer taraftan, Boğazlardan geçerek Akde-
nize inmesi halinde Avrupa'yı Güneyinden kuşat
ması, Akdenizi kontrol altına alması ve böylece 
merkezi Avrupa harekâtında kati neticeyi süratle 
elde etmek imkânına kavuşması da daima göz 
önünde tutulacak bir noktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye, NATO'nun sağ kanadında bir kilit 

taşıdır. 
Anadolu'nun NATO ve SENTO cepheleri ara

sında bir dikiş yeri teşkil etmesi de, ayrıca taktik 
bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Bugün Türkiye, bütün askerî kuvvetlerini 
NATO emrine vermiş bulunmaktadır. Amerika 
dâhil hiçbir Devlet bu miktarda bir kuvveti 
NATO enirine vermiş değildir. 

Diğer NATO üyeleri, müşterek cepheye sade
ce bir kısım kuvvetlerini tahsis ve mütebakisini 
kendi jeopolitik durumlarına göre ellerinde mu
hafaza etmektedirler. Federal Almanya, teşkil et
tiği mahdut orduyu tamamen NATO emrine ver-
mişse de bunun sebebi, Almanya'nın tek cepheli 
olmasından ve NATO'nun en fazla ehemmiyet 
verdiği bir müdafaa sahasında bulunmasından 
ileri gelmektedir. 

Kaldıki, halen Almanya'da İngiltere, Fransa 
ve Amerika müdahale kuvvetleri üslenmiş bu
lundukları gibi, bunların da ardında merkezi Av
rupa muharebelerini besi ivecek Molanda ve Rel-
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çika ile, Fransa'nın büyük kuvvetleri de bulun
maktadır. 

SENTO ittifakı ve Güney hududunun emni
yeti bakımından kendine ait müdafaa vazifeleri 
bulunan Türkiye'nin, Almanya gibi gerisinde 
kendisini besliyeeek kuvvetleri de mevcut değil
dir. 

Bu itibarla Türkiye'nin bütün askerî kuvvet
lerini NATO emrine vermesinin isabetli olup ol
madığı tetkika değer bir keyfiyettir. 

Ayrıca, Adriyatik Denizinden Kafkaslara ka
dar uzanan çok geniş bir cephe üzerinde büyük 
kuvvetler karşısında muharebeler vermek mesuli
yetini derub.de eden Türkiye ve Yunanistan'ın 
elinde bu mesuliyetle mütenasip bir kuvvet de bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaş!ar, 
Ordularımızı tamamen NATO'ya tahsis etmiş 

olmamıza rağmen, Güney - Doğu Avrupa'da bir 
baş komutanlığa sahibolmadığımız gibi, (NAPO
Lİ) deki Âmirala bağlı izmir Talî Karargâhın
da Yunanistan'la aynı seviyede temsil edilmekte
yiz. 

Bu muamele, NATO'nun diğer üyelerine tat
bik edilen statüye; hiç uymamaktadır. 

NATO'ya birkaç, tümen veren devletlere bile 
başkomutanlık vazifeleri verildiği bir vakıadır. 

Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri 
Komutanımız hariç, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
olmuş ve olacak bütün orgenerallerinin (İzmir) 
deki bir korgeneralin emrinde çalıştırılması, tâbi 
tutulduğumuz muamelenin dikkate şayan nokta
larından birini teşkil etmektedir. 

Böyle bir durumun, askerlikteki rütbe, kıdem 
ve hiyerarşi kaideleriyle telif edileni iveceği tabiî
dir. 

Üstelik bir harbde, Genelkurmay Başkanımız
la Kara Kuvvetleri Komutanımıza ne gibi vazife 
ve mesuliyetler düşeceği de cay - i teemmüldür. 

Muht ereni a rkadaşl a r; 
Bir kere daha ifade edelim ki, Türkiye NATO 

müdafaasının sağ kanadında kilit taşıdır. 
Biraz evvel mucip sebepleriyle belirttiğimiz 

üzere, bu kilit taşının bertaraf edilmesi halinde 
hür dünya için felâketli neliceler doğacaktır. 

Bu itibarla. Türkiye'nin, bu kanadın taşı
dığı önemle mütenasip bir şekilde askerî ve ik-
lisadi balomdan desteklenmesi zaruridir. 
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Diğer taraftan, bütün küvetlerini NATO em

rine veren, yıllardan beri iktisadi imkânları
nın çok fevkinde fedakârlıklara katlanarak bü
yük bir orduyu müşterek ideallerin ve dünya 
«sulhunun emrinde bulunduran bir memleketiz. 

NATO nun askerî hedeflerine olduğu kadar, 
onun medeniyet ve insanlık anlayışına samimi
yet ve sadakatle bağlı bulunduğumuzun imtiha
nını, her vesile ile ve şerefle vermiş bulunuyo
rum. 

Bu hizmet ve vasıflarımız dolayıısiyle, büyük 
tehlikelere mâruz bulunduğumuz da herkesin 
malûmudur. 

Bütün bu hususlar, bize yapılacak iktisadi 
ve askerî yardımı artırıcı faktörlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Acı da olsa bir gerçektir ki, Türkiye; NATO 

camiasında, duya sulhuna ifa ettiği1 hizmet, kat
landığı fedakârlık, mâruz (bulunduğu tehlike ve 
taşıdığı ehemmiyetle mütenasip bir alâka ve 
yardım görmemektedir. 

Bu kanaatimizin reddedilmez delillerini' yeri 
geldikçe Yüksek Heyetinize arz edeceğiz. 

Dostlarımız ve müttefiklerimiz, Türkiye'nin' 
en güvenilir bir dost ve müttefik olduğunu her 
vesile ile belirtmek kadirşinaslığını ve cömertli
ğini göstermişlerdir. 

Her nedense, söz sahasındaki bu âlicenaplık
larını ve cömertliklerini aynı ölçüler dâhilinde 
fiilî yardım sahasına intikal ettirmemişlerdir. 

Yeri gelmişken, karargâhı İzmir'de bulunan 
NATO Güney - Doğu Avrupa Kuvvetleri Ko
mutanı Korgeneral (Frederik Braw) nm 13 Ka
sım 1962 de İzmir'deki Amerikalı liselilere hi-
talben söylediği sözleri zikretmek isteriz. 

Türkiye ve Yunanistan'ın dâhil bulunduğu 
NATO cephesinin müdafaa mesuliyetini üzerin
de taşıyan Amerikalı Korgeneral şöyle diyor : 

«Mevkileri icabı ve Bulgaristan - Sovyet Si
lahlı Kuvvetleri tehdidi karşısında Türkiye ve 
Yunanistan, büyük kuvvetler bulundurmak mec
buriyetinde kalıyor. Bu kuvvetler, nüfusları 
nisbetiyle ölçülürse NATO da bulundurulan en 
büyük kuvvetlerdir. Şu halde bu iki memlekete 
NATO ortakları tarafından yardım yapılmalı
dır.» 

General Braw, Türkiye ile Yunanistan'ın 
NATO İttifakı içindeki kilit mevkilerini ve 
önemli rollerimi 'de belirttikten sonra sözlerine 
şöyle devam ediyor : 
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«Bu memleketlerin NATO ya iştirakleri - ki, 

bu kendi savunmaları ve 'bizim savunmamız için 
yapılmaktadır. - kendileri tarafından büyük fe
dakârlıklara katlanılarak başarılmaktadır.» «14 
Kasım 1962 tarihli Ulus gazetesi.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Dış politikamızın tatbikatını örten esrar per

desinin müsaadesi nöbetinde edindiğimiz bilgile
re göre, NATO üyesi olarak gördüğümüz yar
dımlar iki grupta toplanmaktadır. 

Birinci grupa dâhil yardımlar, NATO nun 
müştereken yaptığı yardımlardır. Bu müşterek 
yardımlar ise, enfrastrüktür yardımları ile il
mî sahada yapılan yardımlardan ibarettir. 

Enfrastrüktür yardımlar, hava meydanları, 
muharebe tesisleri, yar altı petrol (boruları... 
gibi unsurlardır. 

Bunlar NATO ya dâhil her memlekette ya
pılmakta ve tesis masrafları müşterek fondan 
ödenmektedir. 

NATO; ordumuza silâh, malzeme ve teçhi
zat vermediği gitü millî savunma bütçemize her 
hangi bir yardımda da bulunmamaktadır. 

İkinci grupa dâhil yardımlara gelince : 
Bunlar bâzı üye memleketlerin diğer mem

leketlere yaptıkları iki taraflı yardımlardır. 
NATO dâhilinde üye memleketlere, hu ara

da bize iki taraflı yardımda bulunan memle
ketler, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'-
dır. 

Bu yardımın asıl ehemmiyetli kısmını Ame
rika yapmaktadır. 

Amerika ve Kanıada'nın yaptıkları yardımı 
teşekkür ve memnuniyetle kaydediyoruz. Bu
nunla beraber, (bu yardımların Türkiye'nin üze
rine aldığı vazife ve mesuliyetlere ve yaptığı 
fedakârlıklara tekabül etmediğini de ifadeye 
medburuz. 

Bu gerçek, mesul şahsiyetlerin beyanlarından 
da anlaşılmaktadır. 

Daha birkaç gün evvel, Millî Savunma Ba
kanı tarafından Bütçe Komisyonunda verilen 
ve gazetelere intikal eden izahatta ezcümle şun
lar ^öylenımiştir : 

(Bugünkü milletlerarası gergin durum, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin mahallî ve genel bir harb 
vasfını taşıyan 'bütün tecavüzlere karşı hazır 
bulundurulmasını İcabettirmektedir. 

Millî kaynaklarımızın bugünkü durumu mo-
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dern bir harbin gerektirdiği bütün teçhizat ve 
ikmal maddelerini karşılıyamamalktadır. 

Bütçelerimiz yeterli olmadığından Silâhlı 
Kuvvetlerimiz hemen bütün teçhizat ve malze
meyi yurt dışından sağlamak zorundadır. 

Malî imkânlarımızın yetersizliği 'bizi dış yar
dımlara dayan maili zorunda bırakmıştır. Yar
dımın mahdut ve mükayyedolması dolayıs'iyle, 
bütün 'birliklerimizi matlup şekilde teslih ve 
teçhiz etmek mümkün olmamıştır. Silâhlı Kuv
vetlerimizin her çeşit ikmal maddelerinden 90 
günlük stoku olması lâzımdır. 

Mühimmat stokları kifayetli seviyelerde bu
lunmamaktadır. Bir sefer ıhaüde, dış yardım 
yurdumuza gelinceye kadar cereyan edecek mu
harebelerin gerektirdiği ihtiyacı kifayetle kar-
şılıyabilecek durumda değiliz. 

Bu 90 günlük stok ihtiyacımızın tutarı vasa
ti bir rakamla 14 milyarın üstündedir. Bunun 
üç milyarı ile cephane ve akar yakıt stok mev
cutlarını karşılıyabileceğimizi kabul edersek ge
riye 11 milyar ihtiyaç kalır.) 

Bakanın bu açıklamasına göre 14 milyarlık 
stok ihtiyacının ancak üç milyarlık kısmının 
mevcuJolduğu anlaşılmaktadır. 

11 milyar tutarındaki sefer stokları noksanı, 
Millî Savunma bütçesini tetkik eden arkadaşımı
zın raporunda da teyidedilmektedir. 

Bu sefer stokları noksanının yanında, hazar 
ordusunun kadrolarla tesbit edilen ihtiyacının 
mühim bir kısmının karşılanmamış olduğunu da 
ifade edersek, durumunun ciddiyeti kendiliğin
den anlaşılır. 

Bu gerçek, bizim için olduğu kadar bizimle 
kader birliğini yaptıklarını her vesile ile ifade 
eden dost ve müttefiklerimiz için de son derece
de üzücü ve endişe verici olmak lâzımdır. 

Şu hale göre, bir harb vukuunda, kısa bir 
zaman içinde çok müşkül vaziyette kalacağımız 
anlaşılmaktadır. 

Bu şartlar içinde bırakılmamamızm sebeple
rini öğrenmek en tabiî hakkımızdır. 

Hükümet bu sebepleri ve durumunun ıslahı 
için yaptığı ve yapacağı teşebbüslerle elde ettiği 
neticeleri Meclis huzurunda açıklamalıdır. 

icabında milleti harbe sokmak mesuliyetini 
üzerine alacak olan Meclis, ancak bu açıklama
ların ışığı altında kendisine düşeni yapabilecek
tir. \ 

Hariciye Vekâletinin izahatı istediğimiz ay-
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dınlığı getirmemiş ve temas ettiğimiz acı ger
çeklerden hiçbirini çürütememiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mahiyetini ve kifayetsizliğini belirtmeye ça

lıştığımız NATO yardımlarına karşı elbet bizim 
de yüklendiğimiz vecibeler vardır. Bunları 
NATO Anlaşmasının metni içinde sarahaten 
görmek mümkün değildir, 

Bunların Meclise açıklanması ve onun tasvi
binin alınması lâzımdır. Bugünkü Koalisyon Hü
kümetinin siklet merkezini teşkil eden C. H. P . 
Meclis Grupu 1959 yılı bütçe müzakerelerinde 
NATO ile alâkalı bu noktalar üzerinde haklı ola
rak durmuş ve sözcüsü vasıtasiyle şunları ifade 
etmiştir : 

«Ancak müşterek savunma icabından olarak 
yapmamız lâzımgelen işleri, göstermemiz lâzım-
gelen kolaylıkları. ve bu kolaylıkların kullanış 
tarzlarını elbette bilmemiz lâzımdır. 

Bu bakımdan yapılmış, bize vecibeler yükli-
yen anlaşmaların hepsinin Yüksek Meclise arz 
edilmesi ve Yüksek Meclisin tasvibinden geçmesi 
lâzım ve tabiîdir. 

Eğer böyle kolaylıklar gösteriyorsak bu ko
laylıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
tasvibine iktiran ederek kullanılması da gayet 
tabiîdir.» (Zabıt ceridesi yıl - 1959 cilt 7/3 sa-
hifo 1358 - ) 

Eski iktidar zamanında bu haklı talep
leri muhalefet olarak ileri, sürenlerden mü
dafaa ettikleri hususların icaplarını yapmala
rını ve her şeyi (Meclisin huzuruna getirme
lerini bekliyoruz. 

Hulâsa, dış politikamızın muayyen şahıs
ların 'görüşleri ve mesuliyetleri çerçevesinde 
idare edilen esrarlı bir faaliyet olduğu yolun
daki zararlı geleneğe artılk kati olarak son ve
rilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
NATO ile alâkalı mâruzâtımızı telhis ve 

bâzı temennilerimizi ifade etmek isteriz : 
1. NATO'nun Güney - Doğu kanadına lâ

yık olduğu ehemmiyet verilmemektedir. Büyük 
mahzurlar doğuracak olan bu durumun ıslahı 
için gerekli tedbirleri alınmalıdır. Bu cümle
den olarak : 

a) Türkiye'de doğrudan doğruya Paris 
NATO Genel Karargahına bağlı bir «Güney -
Doğu Cephesi Başkumandanlığı» ihdas edilme
lidir. 
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b) Türk Ordusu, modern harbin icapla

rına göre teslih ve teçhiz olunmalı ve lüzum
lu stoklara kavuşturulmalıdır. 

Geniş malî ve teknik imkânlara sahibolan 
müttefiklerimiz bu fedakârlıklardan kaçınma
malıdır. 

2. Bir memleketin savunma gücünün d'e-
vamlı ve tesirli olabilmesi, her şeyden evvel 
sağlam bir iktisadi bünyeye sahibolmasiyle 
mümkündü i". 

'Bugün Türkiye, iktisadi bakımdan çok ağır 
şartlar altında bulunmaktadır. 

Bu ağır şartları hazırlıyan mühim sebep
lerden biri de, hür dünyanın ve «ulhün korun
ması için büyük bir orduyu yıllardan beri 
.silâh altında bulundurmasıdır. İktliyasatını 
•düzeltmek için, yapmaya, kararlı olduğumuz 
plânlı kalkınma hareketinde tesirli dış yar
dıma ihtiyacımız vardır. 

Kader birliği yaptığımız müttefikleri
mizden ve dostlarımızdan, kendilerince meç
hul bulunmıyan bu gerçeklerin licaplarmı sü
ratle yerine getirmelerini beklemekteyiz. 

Türkiye, NATO'ya ve hür dünyaya olan sa
mimî bağlılığı, ifa ettiği büyük hizmet ve kat
landığı fedakârlıkla, kendisine yapılacak her 
türlü yardıma, lâiktir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ortak Pazar ve Türkiye'ye yardım için ku

rulan konsorsiyum mevzuuna gelince : 
Bilindiği üzere Yunanistan, Müşterek Pa

zara ortak üye sıfatı ile kabul edilmiştir. 20 
senelik bir hazırlık dev resinden sonra da. tam 
üye olacaktı i". 

Türkiye'nin bu pazara ortak üye olarak 
dahi kabul edilmediğini, sadece 6 senelik bir 
ticaret anlaşması ile bâzı maddelerimiz için 
gümrük koiaylılığı tanınacağını ve müddetin 
sonunda durumumuzun yeniden tetkik edilece
ğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bunda bir değişiklik, olmuşsa açıklanmasını 
ve Hükümeeiu bu mevzuda geniş izahat verme
sini beki em ekteyiz. 

Muhterem arkadaşla r; 
İktisadi kalkınmamız için yapılacak dış yar

dım mevzuunda kesin bir neticeye varılmadı
ğı anlaşılmaktadır. 
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Zaman zaman verilen ve 'birbirini tutmıyan 

bilgiler umumi efkârda tereddüt ve endişeler 
yaratmaktadır. 

Bu hususta kesin bir kanaat ifade etmek, 
görüş ve temennilerimizi <açıklanıak için sıh
hatli bilgilere sahip değiliz. 

Yabancı neşriyattan edindiğimiz malûmata 
göre Hükümet plânın dış finansmanı için lü
zumlu kredinin 30 yıl ve % 1 faizle veril
in esini t a lebetmektedir. 

Konsorsiyuma dâhil olan devletler ise, plâ
nı henüz tamamiylc tetkik edemediklerini, 1DG3 
senesine aidolmak üzere hisselerine düşecek yar
dımı. memleketlerinden malzeme mulbayaa 
edilmek şartiyle, muayyen bir faizle yapabi
leceklerini ileriye ait yardım italebedici plâ
nı İyice tetkik ettikten sonra karara bağlı-
yaltileceklerini ifade etmişlerdir. 

Bu haberler doğru ise, konsorsiyuma dâ
hil devletlerin plânı hatalı bulmaları ve yar
dım yapmaları halinde durum ne olacaktır? 

Bu hayati mesele hakkında Hükümetin 
Meclis ve milleti tenvir edici izahat vermesi ye
rinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs'ta Türklere karşı girişilen sistemli 

tahrik ve tecavüzler gittikçe vahamet kesbet-
nı ektedir. 

Kumların tecavüz cürreti, Zürih ve Lond
ra, andlaşmalarını ve Kıbrıs Anayasasını hiçe 
sayacak bir mertebeye ulaşmıştır. 

Türk belediyelerini ortadan kaldırmak is-
tiyen karar «Enosis hayalinin yeni ve tehli
keli» bir tezahürüdür. 

Bu durum karşısında Türk Milletinin kud
retli sesi, 'Büyük Meclisten yükselmeli ve mü
tecavizlere dur denilmelidir. 

Esasında, Anayurdum bir parçası olan Kıb
rıs -mevzuunda Türk Milletinin yapabileceği 
bir fedekârlık kalmamıştır. 

Dünya sulhu, Türk - Yunan dostluğu için 
katlandığımız âzami fedakârlığın .takdirden 
uzak: olanlara hatırlatalım ki, tarihî hayal
ler peşinde, koşmak hastalığından bir türlü 
kurtulamıyanların, bu nevi hayalleri Türk 
Milleti var oldukça asla gerçekleşemıiyecektir. 

Rumlardan gelen bu tecavüzlerin durdurul
ması hususunda Kıbrıs ile alâkalı anlaşmalar
da taraf olan Yunanistan ve İngiltere'ye va
zifeler- düştüğüne kaaniiz. 
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Bu meseledeki tutum ve davranışları, ahde sa

dakatlerinin ve Türk dostluğuna verdikleri kıy
metin bir ölçüsü olacaktır. 

Hükümet, Kıbrıs Türklerinin haklarını koru
mak mevzuunda atacağı her adımda bütün Türk 
milletini yanında bulacaktır. 

Memleketimizin sayın misafirleri bulunan 
Kıbrıs Reisicumhur Muavini Fazıl Küçük ve ar
kadaşlarının şahsında Kıbrıslı kardeşlerimizi de
rin bir muhabbetle selâmlar, haklı dâvalarında 
kendileri ile daima beraber olduğumuzu bir kere 
daha ifadeden bahtiyarlık duyarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 1962 Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının oylamasına (333) arkadaş iştirak etmiş. 
(327) kabul, (1) ret ve (5) çekinser vardır, mua-
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mele tamamdır. Tasan Meolisimizoe kabul edil
mek suretiyle kanunlaşmıştır. 

Şimdi bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vaktin gecikmiş olması sebebiyle müzakerele

rin yarın saat 10 a bırakılmasını saygı ile arz ede
rim. 

Coşkun Kırca Veli Uyar 
îsmail Gençer 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

10 . 1 . 1963 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 



M. Meclisi B : 27 9 . 1 . 1963 O : 1 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanuna verilen oyların sonucu 

<Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aıksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
İbrahim TeMn 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KAEAHİSAB 
Halûk Nuır Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
M«hmet Turgut 
Ası/m Tıknaz 
Şükrü Yüzbaşıoglu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayibar 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölülkbaşı 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğkı 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
333 
327 

1 
5 

111 
6 

[Kabul 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eıtem Ağva 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydm 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan EvMyaoğlu 
Oevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halt Rıza Ünal 

edenler] 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş. 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demdir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadliır Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksıoy 
Cevdet Perin 
Ahmeıt Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 

Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Ço/banopu 
İsmail Entan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Âftıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğluı 
Hilmi Güldoğan 
Vefik PMnçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğ-lu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügü 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündogdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Duraumoğlu 
Gıyaaettin Karaca 
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Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenynut 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcüar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ndzamettîn Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neomeddün Küçüker 
Nuredddn özdemir 
Sabahattin Savaeı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Gihad Baban 
Nurettin Bulak 

M. Meclisi B : 27 
Rotip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
AM Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tetkdnıel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
SaJbrd Vardarlı 
Zeki Zeren 

tEMlR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osima. 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sim öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğ'ançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenii 

9 . 1 . 1963 O : ] 
İsmail Hakkı Yıian-
lıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Gökıer 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdunrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaili 
Ömer Kart 
MekM Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüşrtü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erlbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Seaai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğluı 

Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet AH Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğllu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
HiTımi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 
Uhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaioğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri B&yar 
MusülhîttlLn Gürer 



SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydm 
Süreyya öner 
Adil Taşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanopu 
Oeımil Karahan 

SİVAS 
Adil ALtay 

M. Meclisi B 
Ibraihim G ö t e 
Rahmi Günay 
Oevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlîi 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Elkrem Dikmen 

27 9 . 1 . 1903 O : 1 
Selâhattdn Güven 
Nazmı ökten 
Ahmet Şener 
Aü Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
CelM öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Şülkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Eeengin 
Ramiz Karakasoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

[Reddedenler] 
TOKAT 

H A. Dizman 

ADANA 
Akroet Karamüftüoğlu 

ANTALYA 
Nihat Su 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Boadoğanoğlu 
Melih Kemal Kügük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sandbnahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

[Çekinserler] 
KIRŞEHİR 

Halil ögmen 
TOKAT 

Mıdhmet Kazova 

[Oya katilmtyarilar] 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim, Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üsttün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Turgut Çhılha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Abdurrahıman Güler 
Neemi ökten (B.) 

DİYARBAKIR 
Recai Isıkenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 

HATAY 
AHİ Muhsin Bereketoğlu 
do 
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Abdullah Çilli 
Saki Zorlu (î.) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcüıgil 

İSTANBUL 
Suphi Baykaım. 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyü 
(Bşk. V.) 
Tahsin Deımiray 
Saadet Evren 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Arif Ertunga 

KASTAMONU 
Arvni Boğan (1.) 
Osmıan Zeki Oktay (t.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Sağlam 

M. Meclisi B : 
KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçulk Aytan 
irfan Baran 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba-
ıkan) 
Ha'lit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Talât Oğuz 

27 9 . 1 . 1963 O : 1 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
NEVŞEHİR 

Ilalit Fikret Aka 
Ali Baran Numanıoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Aliean (B.) 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltelkli 
Sebatı Hastaoğlu 

Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı (I.) 
Orhan öztrak (B.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara (I.) 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahıtakılıç 

VAN 
Muslin Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turguit Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 
Aytdın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

Muş 
Zonguldak 

1 
1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YtRMlYEDÎNCÎ BİRLEŞİM 

9.1.1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa ka
yıtlı Ömeroğlu Hayriye'den doğma, 20.1.1944 
doğum tarihi, mahkemece 30.12.1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mah
mudiye mahallesi hane 633, cilt 1-36, sayfa 90 
sayısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu, Naciye'
den doğma, 26.3 .1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m, ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/423) (3/461) 

2. — İstanbul Milletvekili Fuat Arna'nın 
vefat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/462) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. (M. Meclisi 2/356, 
2/367) (C. Senatosu 2/40) (S. Sayısı : 29) 
[Dağıtma tarihi : 28 .12 .1962] 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa însan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

3. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Ka

nununun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
18.9 .1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

5. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, Be
lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsili olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tanm Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

7. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
ın, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

8. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

9. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

10. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlanna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

11. — Kastamonu Milletvekili Aü Özdikmen 
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 



— 2 
12. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-

li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

13. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

14. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet istatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma- v 

dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 
15. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-

li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

16. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

17. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

20.—- Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

21. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

22. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül

düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

23. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

24. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

25. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

26. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

27. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

28. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

29. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

30. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

31. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

32. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
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gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

33. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

34. — Van Milletvekili Muhlis Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

35. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

36. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

40. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

41. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 

dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 
42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-

m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

44. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
örtülü ödenekten partilere yardım yapıldığı 
rivayetinin doğru olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/505) 

45. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştınlan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma Bakanlarından sözlü sorusu (6/506) 

46. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin Tür
kiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon-
sorsiyomu, Kıbrısa dair Zürih ve Londça anlaş
malarının tatbikatı konularında bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 4792 sayılı İşçi Sigortalan Kurumu 

Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sansö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi : 16.10.1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 

69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-



kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 .5 .1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayi3i : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

9. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis-
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis-
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

12. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta-



sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

13. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met ihsan Kınnüı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle Özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri ve Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

17. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

18. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasansı ile imar ve 
Iskan ve içişleri komisyonlan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11. Î0.1962] 

19. — 5442 sayılı il idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlanna giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasansı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 
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21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 

uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17 .12 .1962] 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Malive ve Plân 
komisyonları raporları (1/215) (S. Sayısı : 14) 
[Dağıtma tarihi : 17.12 .1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12 .1962] 

24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
g\m ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma ta
rihi : 22 .12 .1962] 

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın* 
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt* 
ma tarihi : 27.12.1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldınlmasma dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra-



porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

29. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayüı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12 .1962] 

30. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

31. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman öz-
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

32. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

33. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım, diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Danhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimon ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12. 1962] 

34. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

35. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Saysı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi :4.1.1963] 
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