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Başbakan adına içişleri Bakanı Faruk 
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13. — Samsun Milletvekili llyas Kı

lıç'm, dağ ve orman içi köylerine yol ya
pımı, okul inşaatı ve su getirilme işlerine 
öncelik verilmesi hususunda ne düşünül' 
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bir tedbir alınmasının düşünülüp düşü
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re, görüşmeler sırasında parti grupu sözcü
lerine öncelikle söz verilmesi yüzünden diğer 
milletvekilleri konuşmadan yeterlik önergele
rine sıra geldiğini beyanla bu konuda yeni ve 
âdilâne bir uygulamaya gidilmesini temenni etti. 

İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in; İmroz 
adasında bir kısım Türk vatandaşlarının Birleş
miş Milletler Assamblesiııin Kıbrıs'la ilgili kara
rını (Zito Makarios) bağrışmalariyle kutladık
larına değinerek, İmroz ve Bozcaadayı megalo 
idea etkisinden kurtarma teşebbüslerine, Çanak
kale Milletvekili Refet Sezgin'in, oy kaygusuy-
la engel olmak istediği yolundaki demecine adı 
geçen sayın Milletvekili, «Millî Savunma Baka
nına yazdığı mektubun sadece millî meseleleri» 
dile getirdiği şeklinde cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan, Amerika 
Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki üsleri ve tu
tumu dolayısiyle Sovyet Rusya'nın, Türkiye'
yi değil, Amerikayı muhatap tutmasının millî 
haysiyet ve vckarımıza bir darbe olduğunu ve 
bunun Hükümetin bugünkü dış siyasetinin so
nucu bulunduğunu acıklıyan bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv tarafından ve
rilmiş olan önergeler üzerine Başkanlık Diva
nınca verilen karar okundu ve «Anayasanın 
86 ncı maddesinde söz konusu toplantı nisabının 
Birleşimi açarken veya Birleşim devam eder
ken oya başvurmayı gerektiren durumlarda 
Başkanlığın teredüdü veya üyelerden beş ki
şinin yoklama istemi üzerine aranacağı, bunla
rın dışında aranmıyaeağı, nisabın arandığı yer
lerde yeter sayı olmadığı r;"rüKirsc Birlerime 
devam edilmiyeceği» açık1 andı. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Kıbrıs ko
nusunda ve genel dış politikamızın üzerinde bil
gi edinilmek için Meclis araştırması yapılmasına 

dair verdiği önerge üzerine açılan görüşmelere 
devam olundu. 

Birleşime (saat 16,30 da) ara verildi. 

İkinci Oturum 
Bir Meclis araştırması açılmasına dair baş-

lıyan görüşmeler yeterliğin kabulü suretiyle so

na erdirildi ve her hangi bir araştırma yapılma
sının gerekmediğine dair olan önerge onaylan
dı. 

Adalet Bakanı Hasan Dinçer, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin seçimi kanunu ta
sarısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek üyelerden kurulu geçici bir komisyon
da görüşülmesine dair önergesini, Hükümetin 
tasarıyı geri istemesi dolayısiyle ve yeni bir 
önerge ile geri aldı ve tasarı Başkanlığın oku
nan tezkeresi üzerine geriverildi. 

Bir Türk - Cezayir dostluk grupu kurulması 
hakkında, Hükümetin de katıldığı başvurma 
üzerine, Başkanlık Divanının verdiği karar 
açıklandı ve Türk - Cezayir dostluk grupunun 
kurulması kabul olundu. 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Dilek
çe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi okunarak bilgiye sunuldu. 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'-
nm, birçok geurl müdür, memur ve özellikle 
öğretmenlerin baskı altında tutulması, gereksiz 
nakiller yapılması, açığa ya da Bakanlık emri
ne alınması konlannm kanm oyu önünde tar-
tnılrnasma imkân vermek ve Hükümetin olum
lu bir yola girmelini sağlamak amaciyle bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi okundu ve 
önergenin gündeme alınıp alınmaması konusu
nun gele-ek Birleşimde görüşüleceği bildirildi. 

Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakar
ya'nın, Millî Savunma Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesine bilgi edinildi. 

Manisa Milletvekili Sami Binicoğlu'nun, 
Yakın Şark milletleriyle iktisadi, ticari, kültürel 
ve siyasi alanlarda iyi münasebetlerin kurulabil
mesi hususunda ne düşünüldüğü hakkında Baş
bakan ve Dışişleri Bakanından olan sözlü soru
sunun geriverilmesine dair önergesi okundu, 
kabul olundu. 

T. 1. P, Grup Başkanvekili tarafından verilen 
ve «Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'm görüş 
ve beyanlarının Kars Milletvekili Celâl Nuri 
Koç tarafından tahrif edildiği ve buna cevap ve
rileceği» yolundaki önerge, bu konuda direnil-
diğinin açıklanması üzerine oya sunuldu, red-
dolundu. 
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1965 kalkınma istikrazı hakkında kanun ta
sarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek madde
leri kabul ve tümü açık oya sunulduysa da ye
ter çoğunluk bulunmadığı görüldüğünden oyla
manın tekrarlanacağı bildirildi. 

10 Ocak 1966 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime (Saat 21,15 te) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
İsmail Arar Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

SORULAR 

. Sözlü sorular 
1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüee'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katlarının işhanı olacağının 
doğru olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/153) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol güzar-
gâhmda Kırkdilim denilen kısmın teknik stan
dartlara uygun olup olmadığına .dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/154) 

3. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Hara
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tesbit edilmiş olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi, Turizm ve Tanıtma ile İmar ve 
İskân bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/155) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair sözlü soru önergesi, İmar ve İs
kân Bakanlığına gönderilmiştir. (6/156) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir sözlü soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/157) 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Kâraçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/158) 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-

nun, Kars'ın Susuz ilçesinin elektrik ihtiyacı
nın 1966 yılı programına alınıp alınmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/31) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil oğlu'-
nun, Kars'ın, Susuz ilçesine, hangi tarihte, bir 
ortaokul açılacağına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/32) 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nmı, Arpaçay barajı için hangi köylerin emlâk 
ve arazilerinin, hangi tarihte, istimlâk edilece
ğine ve bedellerinin ne suretle ödeneceğine da
ir yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/33) 

4. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars'ta yapılması kararlaştırılan süt 
fabrikasının temelinin ne zaman atılacağına 
dair yazılı soru önergesi Sanayi ve Tarım 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/34) 

5. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nuıı, Kars ili dâhilinde Tarım ve Veteriner 
okulları açılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/35) 
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6. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'- j 
in, 1965 yılında, bölgeler itibariyle 1 kilo tütün 
maliyet unsurlarının ne olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş- I 
tir. (7/36) I 

7. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'- j 
in, 1964 - 1965 ve 1965 - 1966 ekici tütün piya
salarına dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/37) 

8. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 

muhtacolan istiklâl madalyası sahiplerine ayda 
bin lira yardım yapılması hakkında kanım tek
lifi (2/197) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. -*• Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
tütün ziraatı kanunu teklifi (2/198) (Adalet, 
Gümrük ve Tekel, Tarım ve Plân komisyonla
rına) 

Raporlar 

3. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
.sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza 
görenlerin affı hakkındaki kanım teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/49) (S. Sayısı : 10) 

4. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa ka
yıtlı Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11.12.1929 
doğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptı-

in, Türk tütünlerinin ihraç miktarı ve ortala
ma ihraç fiyatlarına dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/38) 

9. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'in, 
her bakımdan mahrumiyet içerisinde bulunan 
Bitlis'in konut problemlerinin halli konusunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/39) 

KÂĞITLAR 

rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) 

5. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/14) (S. 
Sayısı : 12) 

6. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Ferideden 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) 

7. —• 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları (1/20) (S. Sa
yısı : 14) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAtt — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER: Âdil Kurtel (Kars), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN -— Millet Meclisinin 33 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

Otomatik cihazla yoklama ya-BAŞKAN 
pılaeaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

A __ BAŞKANLIK DÎVANININ GENJETL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, gündem dışı 
olmak üzere on arkadaşımız söz istemiş bulun
maktadır. Bunları Divana intikal ediş sır asiyi e 
arz edeceğim. Bunlar içerisinde konuları müş
terek olanlar vardır. Bu müşterek konularda 
söz istiyen arkadaşlardan yalnız bir tanesine 
söz vereceğim. Gündem dışı söz istiyen arka
daşların isimlerini okuyorum : 

Mustafa Ok, basma intikal eden Karadeniz 
olayları hakkında söz istemişlerdir. 

Bir hususu, gündem dışı söz alacak arkadaş
lardan rica ediyorum; fikirlerini beş dakikada 
ifade etmeye çalışsınlar. 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, bir 
Amerikan uçağının son günlerde Karadeniz'e 
düşmesi, Amerikan gemilerinin Karadeniz'de do
laşmaları ve atom füzelerinin Türkiye'de üslen
meleri olaylarına değinen ve Hükümetçe gerekli 
tedbirler tavsiye eden konuşması 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin dikkatini 
7 ve 8 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ya
yınlanan bir haber üzerine çekmek istiyorum. 
Bu halıere göre, Sovyet Rusya Samsun'un 00 
mil kuzeyinde düşen Amerikan uçağından son
ra, Karadeniz'de dolaşan Amerikan harb gemi
lerinin hareketini «tehlikeli tahrikler» olarak 
nitelemiş ve Sovyet Savunma Bakanlığı resmî 
organı olan gazetede «Amerika'nın, Karadeniz'i 

tehlikeli malksatlar için kullandığı» iddîa edil
miştir. 

fki Amerikan harb gemisinin Karadeniz'de 
seyretiği bidayette Washington tarafından açık
lanmış iken, sonradan bu husus yalan] anmıştır. 

New-York Herald Tribüne Gazetesi son 
olaylarla ilgili yazısında, «Rusya'nın, sahilleri
ni başta Türkiye ile paylaştığı Karadeniz has
sas 'bir bölgedir» dedikten sonra «Tabiatı ile 
Amerika için bu tehlikeli sularda Rus şüphe
cilik ve alınganlığını lüzumsuz yere kıpırdat
mamak basiretli bir hareket olur»' demektedir. 

Şimdi buraya kadarla konuşmamızda üç 
noktayı tekrar tes'bit edelim. 

İlkin : U - 2 uçağından sonra Samsun'un 
90 mil kuzeyinde bir B - 57 Amerikan as'kerî 
uçağının düştüğü ve Karadeniz'de Amerikan 
harb gemilerinin dolaştığı bir gerço'k olarak or
taya çıkıyor. 

İkinci olarak : Sovyet Rusya bu hareketleri 
«tehlikeli tahrifler» olarak vasıflandırıyor ve 
«Araori'ka'mn Karadeniz'i tehlikeli maksatlar 
için kullanmakta:-» olduğunu ilân ediyor. 

Üçüncü no'kta : Amerikan yayın organları 
tarafından Karadeniz hassas bir bölge olarak 
'kabul ediliyor ve Sovyet Rusya'nın şüpheciliği
nin ve abnganhğıımı kıpırdatılmasınm basiret
sizlik olacağını bolirt'yor. 

Şimdi bu zihnî hazırlıktan sonra asıl mese
leye kısaca değineceğim. 
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Evvelâ bir nokta üzerinde durmak istiyo
rum. önceki birleşimlerden birinde Saym Çe
tin Altan gündem dışı yaptığı konuşmasında 
bu mesele için Sovyet Rusya'nın, Türkiye ye
rine Amerika'yı protesto etmesini yadırgadı. 
Rusya'nın bu tarz hareketini Türkiye'yi hare
ket serbestisinden yoksun görmesine, Ameri
ka'nın isteği dışında esasen bir şey yapamaz, 
kabul etmesine bağladı. Bu görüşe katılmıyo
ruz. Bu harekette Rusya'nın muhatabı Ameri
ka'dır. Rusya'nın ayrıca bizi de muhatap tut
mamasını biz, Rusya'nın, Türk - Rus ilişkileri
ne verdiği önemin bir belirtisi sayıyoruz. Me
seleleri sade ve duru bir zihinle ele almakta 
faydalar var. 

Şimdi meseleye müsaade ederseniz bir baş
ka açıdan bakmak istiyorum: 

Saym milletvekilleri, harb sahası olarak 
Rusya'nın çok ilginç bir özelliği var. Kısaca 
arz edeceğim. Konu ile çok yakından ilgili ol
duğu için sabrınızı istirham ediyorum. 

İran Hükümdarı Dara, İskit'leri Tuna'dan 
itibaren bugünkü Moskova'ya kadar kovaladı. 
Yakalayıp mağlûbedemedi. İskit'ler çekilir
ken kuyuları doldurmuşlar, mahsulleri yakmış
lar veya tahribetmişlerdi. Dara perişan ordusu 
ile geri döndü. 

2 nei nokta; İsveç Kiralı Demirbaş Şarl Bü
yük Peıtro'yu, mütaaddit defalar mağlûbederek 
Pultova'ya kadar kovalamış fakat orada kesin 
bir yenilgiye uğrıyarak Osmanlı İmparatorlu
ğuna sığınmıştır. 

Üçüncü nokta; Napolyon Bonapart, beyaz 
atı ile muzaffer bir kumandan olarak alevler 
içindeki Moskova'ya girmiş, fakat Moskova se
feri Napolyon'un sonu olmuştur. 

Hitler orduları İkinci Dünya Harbinde 
Stalingrad'a dayanmış fakat o da nihai zaferi 
elde edememiştir. 

Şimdi bu dört misal bize şunu açıkça gös
termiş oluyor; harb teknolojisinin bütün inki
şafına rağmen Rus topraklarını şimdiye kadar 
Batıdan fethetmek mümkün olmamıştır. Bu
na mukabil, Cengiz'in kumandanlarından Su-
butay - Batur 1222 yılında iki tümeni ile Kaf-
kaslar'ı Derbent Boğazı'ndan geçerek bütün 
Rus topraklarını dolaşmıştır. 

1854 - 1855 Kırım Harbinde İngiliz - Fran
sız - Osmanlı orduları Güney kanadından vu
rarak Rusya'yı mağlûbetmişler ve barışa zor
lamışlardır. 

Harb tarihi gösteriyor ki, Rusya'yı Güney
den mağlûbetmek kolay oluyor. Rusya'nın top
rak altı ve toprak üstü kıymet hazinelerini dü
şünerek diyebiliriz ki, Rusya'nın yumuşak kar
nına Türkiye'den vurulur. Suni peyk ve kıta
lararası füzeler bu kaideyi değiştirmemiştir. 
O halde, Rusya'nın Güneye karşı son derece ti
tiz olmasının sebebini anlıyabiliyoruz. Rusların 
sıcak denizlere ulaşma arzusu İkinci Katerina'-
dan sonra ikinci plânda kalmış, onun yerini, 
Güneyinden emin olma düşüncesi almıştır. Bu
nu da Rusya tarihinden ve Bismark'm hâtıra
larından tesbit ediyoruz. Türk - Rus ilişkileri
nin şekli, Rusya'nın Güneyinden emin olma 
veya olmama meselesine bağlı görünüyor. Rus
ya'nın U-2 casus uçağı olayının önemini ve ni
hayet son olayların Rusya için neden «Tehli
keli tahrikler» sayıldığını bu çerçeve içinde 
daha isabetle değerlendirmek mümkün oluyor. 
Buna karşılık bizim de Kuzeyimizden güven 
duygusuna saygılı olarak, ilişkileri bu açıdan 
ele alan ve önyargılardan arınmış politikaya 
biz, Atatürk politikası diyoruz. 

Şimdi şahsi kanaatimizi açıklamak istiyo
ruz : Bu gibi tahriklere meydan ve imkân ver
memenin doğru olacağı kanısındayız. Geçmiş
te faydasını görmedik, şimdi de faydasına 
inanmıyoruz. Bu tahriklerin dışında kalmaya 
ve onlara vasıta olmamaya itina etmeliyiz. 
Atom bombalarının asıl hedefi atomik üsler ve 
atom atma vasıtalarıdır. Kendimizi atom taar
ruzlarına cazip bir hedef haline getirmeyi akıl
lıca bulmuyoruz. Ezcümle, Rusya'nın Küba'yı 
vasıta ederek Amerika'ya karşı girişeceği teh
likeli tahriklerin asıl zararının Rusya'dan çok 

* Küba'ya aidolacağmı düşünüyoruz. Amerika'
nın ayaklarının altındaki bu saatli bombaya ilâ-
nihaye tahammül etmiyeceği tabiîdir. Daha ger
çekçi davranarak... 

BAŞKAN — Saym hatip, müddetiniz bit
miştir. Sözlerinizi toparlamanızı çok rica ede
rim. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 
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Çok taraflı vurucu atom gücüne katılmama 
kararını bir adım daha ileri götürerek, NATO 
içindeki Danimarka ve İsveç'in yaptığı gibi, 
Türkiye ve Orta - Doğuyu atomik silâhlardan 
tecridetmeyi bir politika olarak benimsiyebili-
riz ve benimsemeliyiz. NATO ve Amerika bü
tün tahriklerini bizim kanattan yapmamalı, 
kıraldan çok kıralcı olmakta ve herhalde Rus
ya'yı Güneyden devamlı tahrikte millî menfaat 
yoktur. 

Şimdi ilgililerden bâzı sorularımız var. Bun
ları 3 soru halinde arz edeceğim. 

1. B-57 askerî uçağın kalkışı ve rotası hak
kında Türkiye'de ilgili makamlara bilgi bildi
rilmiş midir; yoksa uçak düştükten sonra mı 
haberimiz olmuştur? 

2. Karadeniz'de dolaştığı yazılan harb ge
milerinin Karadeniz'e çıkış maksatlarından Hü
kümetimiz haberdar edilmiş midir? 

3. Düşen uçağı aramak için çıkılmış ise, 
15 gün önceden çıkış müsaadesi istenmiş midir? 

4. Karadeniz'de Amerikan ve Rus harb ge
milerinin karşılaşması ile meydana gelebilecek 
müessif bir olayın Türkiye'mizin başına geti
rebileceği dertleri, Goben ve Breslav zırhlıları
nın tarihimizdeki talihsiz yerlerini hatırlatarak 
sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygılarım
la selâmlarım. 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Ceyhan ve kollan üzerinde yapılacak 
barajlann ele alınamaması yüzünden Adana ova
sızdaki sel felâketlerinin devam ettiği, son vu-
kubulan taşkınların da büyük kayıplara sebebol-
duğu, Hükümetçe alınan tedbirlerin yetersiz bu
lunduğu yolundaki sözleri ve Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Adana 
seylâbı hakkında söz almış olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. 

Kemal Sarıibrahimoğlu, Mahmut Bozdoğan, 
Ali Karaca arkadaşlarımız söz istemiş bulunu
yorlar. 

Bu itibarla sıra ile yalnız Kemal Sarıibra-
himoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, asırlardan beri sel fe

lâketine uğramakta devam eden güzel Adana'-
dan daha bu gece gelmiş bulunmaktayım. Ben 
birçok sel felâketlerine şahidoldum. Ama bu 
son sel felâketi hepsinden daha baskın çıktı. 
Bilhassa Ceyhan havzası, Ceyhan, Pozan, Ka
dirli, Osmaniye ve Bahçe köyleri hemen he
men tamamiyle su altında bulunmaktadır. Bu
günlerde devam eden yağmurun ve Ceyhan 
nehrinin üzerinde bir baraj yapılmamış olma
sının tabiî ve zaruri bir neticesi idi. Mahallî 
makamlar elde bulunan imkânlarla halkın yar
dımına koşmuşlardır. İncirlik Hava Üssündeki 
Amerikan makamları ilk gün muvassalası ke
silen Kadirli'ye, valinin havadan gidip gele
bilmesi için bir helikopter vermişler, ondan 
sonraki günler, su baskını yüzünden evlerin 
damında, ağaçların üzerinde geceliyen ve gün-
düzliyen halkın kurtarılması için istendiğinde 
helikopter ve sair yardım vasıtalarını verme
mişlerdir. Bir kısım köylerle ve Kadirli ile mu
vasala tamamiyle kesilmiş olduğundan, vilâyet 
makamları ordu birliklerine ait uçaklarla, ke
şif uçaklariyle halkın durumunu tesbite gay
ret eylemiştir. Elde helikopter bulunmadığı, 
Ankara'dan istendiği, fakat hava müsaidolma-
dığı için Ankara'dan da temin edilemediği için 
İskenderun'dan, ve sair yerlerden getirilen 
küçük motörlerle kurtarılma işlerine devam 
edilmek istenmiştir. Fakat maalesef bunların 
halkın kurtarılmasını mümkün kılacak kâfi de
recede vasıtalar olmadığı şüpheden varestedir. 
Halen yağışlar devam etmektedir. Halk peri
şandır, yüzbinlerce dönüm arazi su altındadır, 
buğday _mahsulü harabolmuştur. Pamuk ekimi
ne hazırlanmış olan tarlalar sel, su ve mil al
tında kalmıştır. Yeniden işlenmesi, yeniden eki
lebilir hale getirilmesi büyük emek ve masraf 
istiyeeektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ceyhan ve Cey
han'a bağlı Sumbaz, Kesik, Filgen, Deliçay gi
bi sular üzerinde barajlar süratle inşa edilme
diği takdirde pamuk ambarı, beyaz altın diya
rı Adana, felâketler memleketi haline gelmek
te devam edecektir. Ceyhan üzerinde baraj ya
pılması için etütlerin devam etmekte olduğu
nu biliyoruz. Ama benim istirhamım, bu etüt
ler süratlendirilmeli, biran evvel Ceyhan'ın ana-
kolu üzerinde ve etütleri, hazırlıkları ilerlemiş 
olan Pozan'm Filgen suyu üzerinde ve Kadir-
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li'nin Savrun ve hattâ Sumbaz suları üzerinde 
barajlar inşa edilmelidir. Aslında 1961 -1962 
yıllarında bu saydığım sular üzerinde baraj ya
pılması plâna alınmış, yanılmıyorsam 280 mil
yon liralık da tahsisat ayrılmış idi. Bunlardan 
ancak Kadirli'nin Kesiksu'yu üzerinde baraj 
inşaatı ihale edilebildi, diğerleri askıdadır. 
İlgili makamlar ehemmiyetle üzerinde durur
larsa plâna alınmış, tahsisatı konmuş, etütleri 
son safhasına gelmiş olan bu barajların iha
lesi ve süratle inşası mümkün olabilir. Bu su
retle Çukurova çiftçisi gökten yağan, aslında 
çiftçi için altın değerinde olan suların tahri
batından kurtulmuş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma diyoruz, 
yatırım diyoruz, kalkınma hamleleri diyoruz 
ama maalesef muhterem arkadaşlarım, bu gibi 
ehemmiyetli mevzular üzerinde lüzumu kadar 
ehemmiyetle durmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Seyhan Barajına 
başlıyanların, yapanların eli dert görmesin, 
Adana'yı büyük ölçüde felâketten kurtarmıştır. 

Seyhan Barajı, Cumhuriyet Halk Partisi 
hükümetlerinin projesini, plânını yapıp, kara
rını verip daha sonraki iktidarların gerçekleş
tirdiği bir eserdir. (A. P. sıralarından gürültü
ler, «öyle değil» sesleri.) Muhterem arkadaş
larım... 

BAŞKAN -— Lütfen hatibe müdahale etme
yiniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, yapılan eserler mil
letindir, iktidarlar vasıtadır. Kimse babasının 
parası ile icraat yapmıyor. Yapın Ceyhan Ba
rajını, sizi burada alkışlıyanlar yine biz olaca
ğız. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, Sayın 
Hatip... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Onun için muhterem arkadaşlarım, böyle bir 
felâketli günde, felâketin üzerine topyekûn, 
elbirliği ile eğilmemiz lâzımgeldiğini işaret et
tiğim bir günde, ayırıcı konuşmaları, ayırıcı 
söz atmaları Sayın arkadaşım Ali Bozdoğanoğ-
lu'na yakıştıramadım. Muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen 
karşılıklı konuşmamanızı rica edeceğim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bağlıyorum Sayın Reis. 

Hükümet üyelerinden,. bilhassa ilgili bakan
lardan süratle mahalline teşrif etmelerini, müm
kün olan her türlü Devlet vasıta ve imkânı ile 
hâlâ günlerden beri ağaçlar ve damlar üzerin
de perişan, hayatla ölüm arasında çekişmekte, 
mücadele etmekte olan insanlara deva olacak 
imkânları götürmelerini istirham ederim. Hür
metlerimle. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, müsaade eder mi
siniz cevap vereyim bu konuda ? 

BAŞKAN — Bu konular sözlü soru değil ki, 
cevaba müstahak olsun. Yalnız bunu teamül 
haline koymamak şartiyle buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Sa
rıibrahimoğlu arkadaşımın burada ifade ettiği 
gibi, Adana'da gerçekten fazla yağışlardan do
layı bir sel baskını hâdisesi olmuştur. Ancak, 
hâdiseye muttali olur olmaz Hükümet olarak 
meseleye el konulmuş, bu arada ilk ağızda 120 bin 
liralık bir yardım yapılmıştır. Ayrıca Ceyhan'
ın onbir, Osmaniye'nin dört, Kadirli'nin iki 
köyü mahsur bir halde iken getirilmiş bulunan 
yedi tane motorla, buralarla irtibat işi temin 
edilmiştir. İddia edildiği gibi, ağaçların, dam
ların üzerinde yaşıyan vatandaş yoktur. He
likopter istenip verilmediği hususu, iddiası da 
doğru değildir. Esasen arazinin yumuşak olma
sı itibariyle iniş yapması mümkün olamıyacağı-
na göre, helikopterin alınmasında bir fayda mü
lâhaza edilmemiş. Kaldı ki, vali ile yapılan ko
nuşma neticesinde, helikoptere lüzum olmadığı 
da bildirilmişti. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Helikopter istenmiş ve verilmemiştir. Ben vali 
ile bizzat görüştüm. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Vali ile hâdise günü ben de kar
şılıklı konuştum, böyle bir şeye ihtiyaç yoktur, 
denilmiştir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Helikopter istenmiş ve Ankara'dan verilmemiş
tir. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Böyle bir şey yok. Sureti katiye-
de hilafı hakikattir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen 
müdahale etmeyiniz. 
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DEVLET BAKANI CİHAT BILGEHAN 
(Devamla) — Ağaç üstünde, dam üzerinde 
adam yoktur. Bu iddialar hilafı hakikattir. Bir 
hâdisenin aynı şekilde nasıl kendileri iddia edi
yorsa suiistimalidir, bu şekilde ifade edilişi de 
bir felâketin suiistimali manasınadır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet meseleye el 
koymuş, imar ve iskân Bakanı ile beraber Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı da oraya gönde
rilmiştir. 

Ceyhan baraj projesinin tetkikleri yapıl
maktadır. inşallah bunun yapılması da iktidarı
mıza müyesser olacaktır, Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

KEMAL SARIİBRAHIMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, sataşılmıştır, söz istiyorum, «hi
lafı lıakikat beyanda bulunmuştur.» dediler. Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık sataşma olduğu ka
nısında değildir. 

KEMAL SARIİBRAHIMOĞLU (Adana) — 
Direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsanız oylamaya mec
burum. 

Sayın Sarıibrahimoğlu kendisine sataşma 
vâki olduğunu iddia etmektedir. Sataşma oldu
ğunu kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
memiştir. 

3. — Adana Milletvekili Bekir Tünay'ın, 
Ceyhan'la ilgili barajların biran önce yapılması 
ve gerekli yardımların artırılması hakkındaki 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Bekir Tünay, konuşma
nız ne hakkında efendim? 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Ceyhan barajı 

hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Gayet kısa 

rica ediyorum. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündeme girmedik efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Şimdi yapılan 

oylama hakkında istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Gündeme girdiğimiz zaman 

efendim. Usul hakkında konuşma gündeme gir
diğimiz zaman olur efendim, lütfen. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Sayın Baş
kan sayın milletvekilleri Adana sel felâketini 
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hepimiz okuduk, duyduk ve biliyoruz. Ben 
bu felâketi çok yakından izledim. Kozan, 
Kadirli, Ceyhan ve Osmaniye bölgelerinde su
yun kenarına kadar olan, erişebildiğim köy
lere kadar gittim. Sel bir âfet halini almıştır. 
Ve aşağı - yukarı altı yedi günden beri devam 
etmektedir. Hububat ekimi tamamen mahvol
muş, yok olmuştur. Pamuk için hazırlanan top
rak tamamen su altındadır. Bunun miktarı 
ikiyüzbin dönümün üzerinde olduğu tahmin 
edllme'ktedir. Pamuk ekiminin de, bu saha
larda yapılabilmesi ihtimali zayıf görülmekte
dir. Sular çok yüksektir ve tahminen kaim 
ve kesif surette mil tabakası bırakacğı sanıl
ın ktadır. öyle sanılır ki, İm köylerde, mahsur 
durumda kalan vatandaşlar yiyeceklerini, içe
ceklerini, yakacaklarını, tohumluklarını ta
mamen kaybetmiş durumdadırlar. Eğer can
larını kurtarabil mişlerse ne mutlu onlara. 
Bu durumda bulunan köylere Hükümetimiz 
elini uzatmıştır şüphesiz, şayanı teşekkürdür. 
Fakat gönderilen miktar, elli bin lira Ceyhan'a, 
elli bin lira Kadirli'yc, onbeş bin lira da Os
maniye'ye olmak üzere 115 bin liradır, bizim 
bildiğimiz. Bu miktar son derece az ve kifayet
sizdir. Bunun psikolojik etkisi bile olumsuz 
yönde tecelli edecektir. Sayın Bakanın biraz 
evvel lütfedip söylemiş bulundukları bakanlar 
daha bu sabah saat 10.30 da hareket etmiş
lerdir. Sel felâketi altı günden beri vardır. 
Ve bu köylere yapılan motor yardımı da üç 
gün evvel başlamıştır. Helikopter istenmiş 
ve verilmemiştir. Ama gelse de, ne iş yapa
caktı? Onu teknik elemanlar değerlendirsin
ler. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim. 

BEKÎR TÜNAY (Devamla) — Şimdiden 
Hükümetin bu yoldan uyanık bulunarak bu 
vatandaşlarımıza zamanında yapılması lâzım-
geien yardımı bugünden plânlamalarını ve 
Ceyhan Barajı üzerindeki projeleri biran ev
vel tekâmül ettirerek işi tatbikat safhasın-ı 
getirmesini rica ediyorum. Bâzı yetkililer 
projenin 1967 yılında uygulanabileceğini söy
lemektedirler, bu hususta biz kati bir şey bilmiyo
ruz. Ama bu felâketlerin sık sık tekrarlanabileceği 
meydandadır. Ve söylentilere göre 30 - 35 
seneden beri de bu türlü bir felâket olma
mıştır. 
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BAŞKAN — Sayın hatip müddetiniz bitmiş
tir, lütfen konuşmanızı toparlayınız. Rica edi
yorum. 

BEKİR TÜNAY (Devamla) — Hükümet 
ten iki istirhamda bulunacağız. Birisi bara
jın, Ceyhan üzerinde yapılması düşünülen ba
rajın biran evvel yapılması yolundaki hare
ket. İkincisi bu mahsur durumda kalan köylü
lere yapaılmnsı düşünülen yardımın çok büyük 
meblâğları icabettirdiği düşünülerek bugün 
bütçeden ve sair hususlarda yapılması lâzımgelen 
tasarrufun veya imkânın sağlanmasıdır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın İsmet Kapısız. 
ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 

aynı konuda iki kişi konuştu. Bir kişiye söz 
vereceğinizi söylediğiniz halde iki kişiye söz 
verdiniz. Binaenaleyh benim söz hakkım ken
diliğinden doğdu, takdir edersiniz. Ben do 
aynı konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — İki kişiye söz vermiş değilim. 
Seyhan Barajı'nm âcil bâr işi hakkında dedi
ler, öyle söz verdim. Ama telâş etmişle1.1 

ben nasıl ona mâni olabilirdim. Binaenaleyh 
Riyaset tarafından aynı konuda iki kişiye söz 
verilmiş değildir. Bunu bilginize arz ederim. 

ALİ KARCI (Adana) — Aynı konuda ko
nuştu efendim. 

BAŞKAN — Hatip konuşuyordu, ben onun 
sözünü ne suretle kesebilirim, rica ederim. 

4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vifin, 18 Eylül 1965 tarihinden beri çıkarılacağı 
va'dedilen af kanununun, bâzı suçların işlen
mesini teşvik ettiği ve cesaretlendirdiği, bu 
sebeple çıkacak kanunun belirli bir tarihten son
raya şamil olmıyacağının Hükümetçe hemen 
açıklanması gerektiği hakkında demeci. 

BAŞKAN — Bnvurun Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, iktidarda 
bulunan Adalet Partisi, 18 Eylül 1965 den beri 
r->iı« af kamunu çıkarmayı vadetmektedir. 

O gün yayınlanan secim beyannamesinde, 
«Şümullü, memleket gerçekleri, menfaat ve ih
tiyaçlarına uygun bir af çıkaracağız» denmişti. 
A. P. seçim heyannam esindeki bu vaad Hükü
met programında da tekrarlanmıştır. 

Hükümet programı ayrıca; «Devletin ilk 
görevi, vatandaşın mal ve can emniyetini, harc-
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ket ve çalışma hürriyetini teminat altına alan 
emniyet've asayişin korunmasıdır.» der. 

Ancak, «nasıl olsa af çıkacak' kanısı, vatan
daşın can ve mal güvenliğini, toplumun emniyet 
ve asayişini, şeref ve haysiyetleri korunmasız 
bırakmıştır. 

Tarihi de, mahiyeti de, sınırı da belirsiz bı
rakılan, fakat ikide bir tekrarlanan bu af va
adiyle, suç işleme eğiliminde olanlara açık kart 
verilmiş olmaktadır. 

Bu arada özellikle iktidarı tutan bâzı yayın 
organları, yine affa güvenerek şeref ve haysi
yetlere tecavüzde, kanunları çiğnemekte hiç bir 
sakınca görmemektedirler. 

Bâzıları, mahkemelerden geçen tekzip ve ce
vap yazılarını bile basmamaktadırlar. 

Oysa bu, cevap ve tekzip hakkı vatandaşla
ra Anayasanın tanıdığı bir haktır. 

Bunun en taze bir örneği, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu ile ilgili bir meselede görül
müştür. 

Bilindiği gibi, Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı, gizli olması gereken Yüksek Denetleme 
Kurulunun bir raporuna dayandığını söyliye 
rek, TRT ve yöneticileri hakkında ağır itham ve 
isnatlarda bulunmuştur. Birçok gazeteler dev 

bu isnat ve ithamları aynen yayınlamışlardır. 
TRT, Anayasanın ve kanunun tanıdığı cevap 

ve tekzip hakkını kullanmak üzere "teşebbüse 
geçip tekzibini, adliye yoluyla, ilgili gazetele
re göndermiştir. Bu amaçla yaptığı müracaat
ta, söz konusu neşriyatın, yani Sayın Bakanın 
iddialarının, gerçeğe aykırı olduğunu izah et
miştir. Ankara Birinci Sulh Ceza Mahkemesi, 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunu da incele
dikten sonra, TRT irin tekzip ve cevabının hak
lı olduğu inancına varmış ve gazetelerin bu tek
zip yazısını yayınlamaları gerektiğine karar 
vermiştir. Yani, mahkeme, Sayın Bakanın isnat 
ve ithamlarına dayanak olarak aldığı Yüksek 
Denetleme Kurulu raporunu inceledikten sonra, 
bu isnat ve ithamların doğru olmadığı sonucu
na vararak, TRT ye tekzip hakkını tanımıştır. 

Fakat bâzı gazeteler bu tekzip yazısını zama
nında yayınladıkları halde, Adalet Partisini 
destekliyen dört gazete, kanuni sürenin dolmuş 
olmasına rağmen, mahkeme kanaliyle gelen 
tekzibi yayınlamamışlardır. 
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Öyle sanıyorum ki, Anayasa ve kanun hü
kümlerini, mahkeme kararlarını bu şekilde hiçe 
sayanlar, Anayasada tanınan cevap ve tekzip 
hakkının karşısına iftira hürriyetiyle çıkma cü
retini, hazırlanacağı ilân edilen af tasarısından 
almaktadırlar. 

Bu durumu, bu kanun dışı davranışları ön
lemek için yapılacak iki şey vardır: 

1. Kanun tasarısı, kesin bir vait olduğuna 
göre, süratle hazırlanıp Meclise getirilmelidir. 

2. Çıkarılacak kanundaki affın, ancak be
lirli bir tarihten önceki, af vadinin ilk yapıldı
ğı 18 Eylül 1965 tarihinden önceki suçları kap-
sıyacağı, Hükümet adma derhal ilân edilmeli
dir. 

Bunun için hazırlığa ihtiyaç yoktur. 
Tasarı, aylardır sözü edilip hazırlanmadığı

na ve tasarı üzerindeki müphemiyet sürüp git
tiğine göre, buna kesin ihtiyaç vardır. 

Saym Başbakanın 4 Ocak 1966 günü yaptı
ğı basın toplantısındaki sözleri de tereddütleri 
giderici, suç işleyeceklerin afla ilgili tehlikeli 
ümitlerini önleyici bir aydınlık getirmemişti-. 

Bu konuda sorulan br soruyu, Sayın Başba
kan Demirel, kendi üslubuyla, Anadolu Ajan
sı bülteninden okuyorum, aynen şöyle cevaplan
dırmıştır : 

«Af Kanunu önümüzdeki günlerde Meclise 
gelecektir. Şümulü ondan sonra belli olacaktır, 
Şunu da ilâve edeyim ki», diyor Sayın Başba
kan, «Hükümetin ve Parlâmentoların icraatı, 
Hükümetin ve Parlâmentoların sorumluluğu 
altında cereyan eder. Af çıkacaksa, af eıkmı-
yacaktır; af çıkmıyacaksa, af çıkacaktır söy
lentileri doğru değildir. Son günlerdeki şayi
alarda bir mektupla ilgili bir intibaın uyandırıl-
mamasmı hassaten rica ederim» Sayın Başba
kanın dedikleri bundan ibarettir. 

Affın şümulü şimdiden belli olnııyabilir. 
Ama, hiç değilse, hangi tarihten öncesini kap-
sıyacağı şimdiden açıklanabilir. 

Bu bir teknik mesele değil, bir siyasi karar 
meselesidir. 

Af konusunda yetkili bir bilim adamı olan 
Doçent Dr. Feyyaz Gölcüklü'nün (Türk Hukuk 
Ansiklopedisi) ncle, bu konuda söylediklerini 
kısaca arz etmek isterim : 

<:Af kanununun, tasarısı olarak teşriî Mec
lise sunulması anından, kanunlaşması anma ka

dar geçecek zaman içinde, af şümulüne girme
si muhtemel suçların işlenmesini teşvik etmemi.j 
jlmak için, af kanunları, umumiyetle, kanun
laşma tarihlerinden epey süre evvel işlenmiş 
suçları içlerine alırlar.» 

Hukuk Doktoru Sclâhattin Keyman da, 
(Türk Hukukunda Af) konulu 1965 te çıkan 
kitabında, şöyle demektedir : 

«Bâzı af kanunlarında, bunun hangi tarihe 
kadar işlenmiş olan suçları kapsıyacağmı gös
teren hükümler bulunmaması, mahzurlu sonuç
lar doğurmaktadır. Bu itibarla, af kanunlarına 
zaman itibariyle tatbikle ilgili hükümler konul
ması gerekmektedir. 

Nitekim af kanunları, genellikle böyle hü
kümlere yer vermekte ve işaret edilen mahzuru 
bertaraf edebilmek için de, eski tarihlerde iş
lenen suçları affetmek yolunu seçmektedirler.» 

Sayın arkadaşlarım, 
Hükümet de, öyle inanıyorum ki, inanmak 

istiyorum ki, bu şekilde düşünüyordur. 
Öyle ise, zaman bakımından affın kapsamı 

•biran önce açıklanmalıdır. 
Bugün bâzı gazetelerde, af tasarısının hazır

lanmış, Bakanlar Kuruluna sunulmuş olduğu
na dair bir haber vardı. Ne kadar doğru oldu
ğunu bilmiyoruz. Bu haberde de, affm ne zama
na kadar işlenmiş suçları kapsıyacağma dair 
bir işaret yoktur. 

Hükümet, af tasarısı için böyle bir zaman 
kaydı koymalı ve bunu şimdiden açıklamalıdır. 

Affın, ancak A.P. seçim beyannamesinde 
ilk vadedildiği tarihten, yani 18 Eylül 1965 
den önce işlenmiş suçları kapsıyacağı tasarıda 
yer almazsa ve bu husus biran önce açıklanmaz
sa, o tarihten bu yana işlenmiş ve daha da işle
necek olan, siyasi, gayrisiyasi, bütün suçların 
sorumluluğu, Adalet Partisi iktidarının omuz
larına yüklenmiş olacaktır. 

İktidarı, böyle bir ağır sorumluluk yükün
den sakınmaya ve bunun için gerekli açıklamayı 
hemen yapmaya davet ederim. 

Saygılarımla. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı konuşmalar gündemimizin tam 57 da
kikasını almış bulunuyor. Binaenaleyh, günde-

. me geçiyoruz. 
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5. — Yozgat Milleti'ekili Yusuf Ziya Baha-
dıniı'nın, birçok genel müdür, memur ve özel
likle öğretmenlerin baskı altında tutulması, ge
reksiz nakiller yapılması, açığa ya da Bakanlık 
emrine alınması konularının kamuoyu önünde 
tartışılmasına imkân vermek ve Hükümetin 
(O?::::?7^ bir yala girmesini sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

BAŞKAN — Vah uz bu önergenin görüşüle-
miycccğinc dair bir arkadaş usul hakkında söz 
istemiştir, önergeleri vardır, okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'nın 

genel görüşme önergesinin gündeme alınıp alm-
mıyaeağı hakkında Başkanlık Divanımızın bir 
görüşme açmasına Anayasamızın 132 nci mad
desi gereğince imkân görmemekteyim. 

İçtüzüğümüzün 89 ııeu maddesinin birinci 
fıkrasındaki hükmü yani, müzakereye mahal 
olmadığını teklif ederim. 

İşbu usulî itirazımın izahı zımnında söz isti
yorum. Saygılarımla. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge bir usul meselesinden bahsetmektedir. 
Ve onun için söz istiyorlar: Bir usul mesele
sini görüşmeden evvel bir noktayı açıklamaya 
mecburum. Bu önergenin gündeme alınması iş
lemi, Anayasanın 88 nci maddesinin temas etmiş 
olduğu noktayı kapsıyan.. Adlî makamlara in
tikal etmiş olan bir dâvanın görüşülemiyeceği 
hakkında olduğuna göre bundan evvel dikka
te alınmış bulunuyor. Bu ciheti açıkladıktan 
sonra ve usul meselesi hakkında 2 lehte, 2 aleyh
te söz vereceğim. 

Önerge sahibi buyrun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar; Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf 
Bahadınlı, icra organı tarafından bâzı genel 
müdürler ve memurlar üzerinde baskı yapıldığı 
ve bunlar hakında gereksiz nakil kararlarının 
alındığından bahisle bu mevzuun kamu oyu 
önünde tartışılmasını ve böylece idarenin olum
lu bir yola girmesini temin edebilmek için Mec
lisimize bir genel görüşme açılmasını önerge 

ile talebetmiş bulunuyorlar. Hükümetin bâzı 
genel müdürleri naklettiği, görevlerinden ala
rak başka bir göreve naklettiği ve birkaç ge
nel müdürün tekaüde sevk edildiği bir gerçek
tir. Hükümet bu tasarrufunun Anayasaya ve 
kanuna uygun olduğunu, bu tasarrufta objek
tif kıstaslar güttüğünü ve böylece kanuni hak
kını kullandığını beyan etmektedir. Buna kar
şılık bu muameleye mâruz bulunan genel mü
dürlerden bâzıları, memurlardan bâzıları, Hü
kümetin bu tasarrufunun yersiz olduğunu, ka
nunlara uygun olmadığını, hissî okluğunu ileri 
sürerek bu Hükümet tasarrufunun iptal edil
mesi için Anayasanın ve kanunların kendisine 
vermiş olduğu hakka istinadederek mahkeme
ye müracaat etmişlerdir. Bugün Danıştayda bu 
dâvalar rüyet edilmektedir, görülmektedir hat
tâ. (Hepsi değil, sesleri). Müsaade buyurun 
efendim, hepsi olmadığını izah ederek bir kıs
mı dedim, ben de. 

BAŞKAN -— Müdahale etmeyin efendim. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Hattâ ar

kadaşlarım, Danıştay bir iki memur hakkında 
tedbiri ihtiyati mahiyetinde - Havayolları Ge
nel Müdürlüğünde olduğu gibi - tedbiri ihtiyati 
mahiyetinde icrayı durdurucu kararlar almış
tır. Şu hale göre bugün bu önerge içinde 
mevzuubahsedilen genel müdürlerden bir kısmı 
Danıştaya müracaat etmişlerdir. Danıştay bu dâ
vaya bakmaktadır. Ve bu dâva el'an mahkemenin 
elindedir. 

Şimdi bu vaziyet karşısında biz ne yalpaicağız? 
Yasama organı darak bizim yapacağımız iş ne
dir? Anayasanın 88 nıc'i maddesine göre bu gibi 
mevzularda bir genel görüşme açılması ve Hü
kümeti murakabe etmek yetkisi vardır. Mesele
ler iburada tartışilalbilecek'tir, haklılık veya hak
sızlıkları tesfbit edilebilecektir. Bu bizimi Mecli
simizin kanuni hakkıdır. 88 nci mıadde bunu 
tesb'it etmiştir. Fakat bu Iböyle olmakla bera-
Iber Anayasamızın 132 nci maddesi de bu hak
kımızı muayyen şartlarla ve muayyen İbir zaman 
içinde elimizden almıştır. Anayiasa<mızm 132 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası : «Görülmekte olan 
bir dâva hakkında yasama meclislerinde yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, 
görüşme yapılamaz veya her hangi bir beyanda 
'bulunulaımaız» diyor. Anayasanın 132 nci madde
sinin üçüncü fıkrası hizi'm 88 nci maddedeki maz-
har olduğumuz yetki hakkını muayyen "bir zaman 
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için, 'mahkeme hitam. buluncaya kadar elimizden 
'almıştır. Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı'nm id
dia ettiği meselelerin dâvalar balinde Danıştayda 
görüşüldüğünü biraz önce izah etmiştim. Danış
tay meseleyi vuzuha kavuşturmak için yargı 
yetkisini kullanarak meselelerin' haklılık veya 
haksızlıklarını münakaşa edecek ve bir neticeye 
bağlıyacaktır. Bu dunum karşısında aynı me
seleyi biz yasama organına, Meclise getirdiği-
'miz takdirde biz de 'burada bu 'meselenin bak
lılık veya haksızlık durumu üzerinde inceleme 
yapacağız. Nakledilen memurların (haksız olarak 
nakledildiği veya haklı olarak nakledildiği üze
rinde derinden derine münakaşa yapacağız. Bu 
durumun ise Anayasanın 132 nci maddesinin 
3 neü fıkraisına göre 'hPikhuler üzerinde etki ya
pacağı; müspet veya menfi, ldbtc ve aleyhte 
etki yapacağı düşünülerek vâzu kanun bu mad
deyi koymuştur. 

Şimdi Anavatanın 'bu acık hükmü karşi'sında 
'mrHikeme ne'ticeleninceye kaçlar, yabama organın
ca 'bu meeslenin görüşülme?! imkânsızdır. Bu 
durum karşısında, imkânsız olan 'bir meselenin 
görüşülmesine, gündeme alınıp alınmaması key
fiyetinin münakaşasına imkân yoktur. Oünkü 
Anayasa emredici hükümflcri karşiisında, sarili 
bükümleri karşısında mademki, işin bir kısmı 
mahkemeye intikal etmiştir, mahkemeye intikal 
•eden mevzu hakkında bizim görülme hakkımız 
yoktur. Şu bale göre bu meselede, gündeme alı
nıp alınmamaısı keyfiyeti üzerinde bor han'gi 
'bir münakaşa yapılmasına imkân yoktur. Bunu 
Bavın Divanın re'sen takdir etmesi lâzımge-
l'irdi. Ve böyle bir mesele 'hususunda:, yani mah
kemeye intikal eden 'meseleyi gündeme ''alma
maya karar verebilirdi. 

Şimdi denilebilecektir ki, efendim bu mevzuu-
baihsolan, genci! müdürlerin hepsi mahkemeye 
müracaat etmemişlerdir. Bunların bir kısmı mah
kemeye 'müracaat etmiştir. Bir kısmı da etme
miştir. Şu hale göre tefrik yapalım, edenler 
bakında kovuşturma yapılmasın, ctmiyenlcr hak
kında münakaşa, yapalım, denilecektir. Fakait 
önerge bir kül!olarak mütalâa edilmek lâzımge-
lir. önergede genel 'müdürler, tâbiri kullanıl
mıştır. frenci 'müdürlerin içinde mahkemeye 
'müracaat edenler de vardır. Bu bakımdan bir 
tefrik yaparak muayyen umum müdürlere has-
rodilmesino imkân ve ihtimal yoktur, önerge

sini arkadaşımın geri alıp, mahkemeye müracaat 
etımiyenler hakkında, diye yemi bir önerge ver
mesi daima mümkündür ve Anayasanın 88 nci 
maddesinin tatbiki do bu vaziyette yürürlüğe 
girer. 

Şunu 'arz etmek istiyorum ki, usul bakımın
dan 'bundan evvelki celsede bu durum göz önüne 
alınmamıştır. Sayın Riyasetin bunu re'sen na
zarı itibara 'alması lâzımgolir. Bugünkü gazete
lerde esas itibariyle daha açık bir şekilde hattâ 
lâyihanın dahi metni vardır. Mahkemeye müra
caat eden, genel müdürlerin ne şekilde müracaat 
ettikleri hakkındaki bütün deliller elde mev
cuttur. Mahkemeye intikal eden bir vaziyet kar-
şi'sında, 132 nci maddenin sarih hükümleri kar
şısında' Sayın Divanın bunu gündeme alınmanı 
hususunda münakaşa yapmasına dahi imkân ve 
ihtimal yoktur. Bu ibakımdr.n usulî bir hata 
vardır. Bunun tashihini arz ve tallelhetmekteyim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Sayın Yunus .Koçak. Buyurun. 
YUNUS KOOAK (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar; verilmiş olan genel görüşme talebi 
Anayasanın 88 ve 89 ncu maddeleri gereğince 
okunmuş ve Meclisin malı olmuştur. Kaldı ki, ar
kadaşımızın bahsettiği Anayasanın 132 nci mad
desi, idari tasarrufların yasama organının mu
rakabesi dışında kalmasını istihdaf eden bir mad
de değildir. Bir mâna taşımamaktadır. Geçmiş 
devrin verdiği acı ıstırapların, geçirilmiş tecrü
belerin ve hâkimlerin verdiği kararların söz ko
nusu, tenkid konusu olmaması ve hâkimlerin bas
kı altında tutulmaması, yani geçmiş devrin, ad
liyeyi bir kapı kulu olarak kullanma zihniyetinin 
tekrar hortlamaması için Anayasanın 132 nci 
maddesi tedvin edilmiş bulunmaktadır. Anaya
sanın 132 nci maddesi; idaren ;n siyasi, politik 
ve bilhassa iktisadi meselelerde her türlü tenkit
ten, her türlü murakabeden münezzeh olmasını 
istihdaf etmiş değildir. Bu bakımdan gerek 
132 nci maddenin Temsilciler Meclisinde görü
şülmesi sırasında, gerek Anayasanın ruhu ile ve 
metni ile bütün icraatını Meclisin, yasama organ
larının murakabesi altında olması zihniyeti, bi
zi bu genel görüşmenin kabulüne zorlar. Arkada
şımız bu usul meselesini daha, önce getirecekler
di. Ama getirmemiştir. Bendenizce genel görüş
menin hedefi, istihdaf ettiği gaye adaleti, adlî 
mercileri baskı altında tutmak, onlara telkin ve 
tavsiyelerde bulunmaktan ziyade Adalet Partisi 
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iktidarının, iktidara geçtiği günden bu yana mil
lî müesseseleri, millî gelir kaynaklarını, memle
ket ihtiyaçlarını özel sektörün menfaatlerine ve
ya yabancı sömürücü çevrelerin menfaatlerine 
uyar bir şekilde plânlamaya çalışması ve millî 
menfaatleri savunanların yavaş, yavaş fakat sis
temli bir şekilde ekarte edilmeye çalışılmasıdır. 
(A. P. sıralarından, gürültüler, lleis Bey uyu
yor musun, ne söylüyor, sesleri.) Bunun için 
muhterem arkadaşlar, biz idarenin her türlü yol
suz, her türlü millî menfaatler dışı ve her türlü 
Anayasa dışı tasarruflarını elbette burada müna
kaşa edeceğiz. Elbette iktidar bize hesap verecek. 
Yoksa filân dâva mahkemeye gitti, filân dâva 
mahkemeye intikal etti diyerek İdare, Meclisin 
murakabesinden kendisini kurtaramaz. Madde
nin metni de maddenin müzakeresi de bunu açık
ça ortaya koyar. Binaenaleyh, İdarenin, Mec
lis murakabesinden kaçınmasını istihdaf eden bu 
takriri arkadaşınım vermiş olması gerçekten üzü
cüdür. Eğer Adalet Partisi iktidarının burada, gö
rüşülmesini istemediği, burada millî menfaatler 
zaviyesinden müdafaa imkânı görmediği birta
kım konular varsa, o zaman Adalet Partisinin, 
Adalet Partililerin bu telâşını bu usul oyunları
nı bir bakıma kendileri bakımından haklı görmek
te fayda var. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Koçak,'Sayın Yunus Ko
çak, parti isi. değil konuştuğunuz şey. Bu husus
ta önergenin konuşulup, konuşul amıy a cağına da
ir usul hakkında söz istediniz, partinin, pırtının 
bunda alâkası yok. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Parti mese
lesi değildir. 

BAŞKAN — Konuşmanızı lûtîen. önergeye 
hasrediniz. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; gerek Anayasanın 132 nci maddesi, 
gerek bugüne kadar olan tatbikat mahkemeler 
tâbirinden adlî mahkemeleri kast eder. Kaldı ki, 
adlî mahkemeleri kasteder. (A. P. sıralarından, 
gürültüler.) Arkadaşlar,, Anayasanın 132 nci 
maddesine dair olan zabıtları tetkik buyurun. 
Kaldı ki, söyle düşünelim, Meclisin murakabesi 
bu gibi usul oyunları ile eğer önlenmek istenir
se, meselâ iktidarın hoşuna gitmiyen bir vali, 
iktidarın hoşuna gitmediği için birtakım parti
zanların şikâyeti ile merkez emrine alınır ve ar
kasından ufak bir suç uydurularak bu vali mah
kemeye verilirse, bir umum müdür ufak bir 

bahaneyle hem görevinden alınır, hem de mah
kemeye verilirse ve bu tevali ederse o zaman 
Meclisin murakabesi imkânsız hale gelir. 

Arkadaşlar, 132 nci maddenin müzakeresinde 
Komisyon Sözcüsü Nurettin Ardıçoğlu'nun ver
diği bir izahat vardır. Ve burada açıkça, bu gi
bi sualler elbette sorulacaktır, bunlar konuşu
lacaktır, denmiştir. Zaten maddenin tedvininin 
maksadı o zamanlar Komisyonda serd edilen mi
sallerle izah edilmiştir. 

Burada îbir Başbakan çıkmıştır geçmiş de
virde, demiştir k i ; 'bu ne biçim hâkim, böyle 
karar verdbilir mi, üç ay makûmiyet vermiş, 
vermiş, olur mu efendim, kadın hâkim şöyle 
yapmış, böyle yapmış demiş. Arkadaşlar işte 
hu madde Adliyeyi bu gibi müdahalelerden, 
hâkimleri bu gibi baskılardan korumak için 
konulmuştur. Yoksa, iktidarın malî, politik, 
ekonomik tasarruflarını, yasama organının mu-
rakeibeısi dışında bırakmak için bu madde ko
nulmuştur. Bu 'bakımdan, usul hakkındaki ar
kadaşımın takriri rulhuna açıkça aykırıdır ve 
idarenin açıklanmasını istemediği hesaplarını, 
istemediği, muamelelerini istemediği, tasarruf
larını eğer bu usul kabul edilecek olursa o za
man, her zaman ve daima Meclis murakalbesi-
nin dışında tutmak imkânı hâsıl olacaktır. Bu 
bakımdan arkadaşlar bu gibi usul meselesinde 
'ben, temenni ederim ki; Adalet Partisi Grupu 
çjo'k sayıda milletvekili ihtiva eden grupu ka
tiyen iltifat etmemelidir. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Eğer 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Esasla 
ne alâkası var. Sayın Başkan, müdahale edin, 
vazifenizi yapın. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Dinleyiniz 
beyefendiler, eğer arkadaşlar, bu usul mesele
leri ile, iktidarı yasama organı murakabesi dı
şında (bırakırsak, bir zaman sonra, adım adıiıı 
kemirilen Anayasadan eser bulamayız. Onun 
için Anayasanın verdiği haklan burada sonuna 
kadar kullanmalıyız. Ve usul meseleleri Adalet 
Partili arkadaşlar tarafından getirilmelidir. On
lar istemelilerdi. Bunların açıkça görüşülmesini 
istiyoruz. Eğer bizim 'bakanlarımızın, eğer bi
zim Hükümetimizin vcrilmiyeeck bir hesalbı var
sa, biz onlara oy vermeyiz demelilerdi. Biz Ada
let Parti Gruplarından 'bunu beklerdik. Yoksa 
usul oyunlarının arkasına sığınarak... (A, P. 
sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Yunuç Koçak ikinci de
fa sözünüzü kesmek ımeeburiyctinde kalacağını, 
lütfen konuşmanızı toparlayınız 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Verilen tak
rir Anayasaya uygundur, 132 nci maddeyle çe
lişir tarafı yoktur ve Adalet Partisinin korkma
sına, çekinmesine lüzum yoktur. Buraida her 
şeyi görüşeceğiz. Korkmaymız, arkadaşlar. Kor
kunuz yoksa burada konuşursunuz. (A. P. sıra
larından gürültüler, lütfen müdahale edin Re
is Bey, bu ne 'biçim konuşma, sesleri) 

BAŞKAN —• Biz vazifemizi biliyoruz, boğa
zını sıkacak değilim ya. Lütfen oturun. Vazife-
femizi 'biz 'biliriz. Sizden öğrenecek değiliz. 

Sayın Kırca alehte. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Çok. muhte
rem arkadaşlarım, hakikaten bir usul meselesi 
ile Anayasa hükmün'ün tefsir: meselesi ile 
karşı karşıyayız. Meclisimize yeni iltihak 
etmiş bir sayın arkadaşımız bir önerge ver
miştir. Bu önerge üzerinde hukukî mütalâaları
mızı bildirmek bahis konusudur. 

Bendeniz peşin olarak bu önerge hakkında 
şu veya bu grupun şu veya bu itham altın
da tutulmasını doğru görmem, doğru gör
memekten de ileri giderek bu gibi itham
ların ilerisi için hakikaten Meclisin dene
tim yollarının kullanılması bakımından önemli 
bir emsal teşkil edecek olan ve devamlı su
rette uygulanması bahis konusu olacaksa, as
lında bir İçtüzük hükmü mahiyetini iktisabede-
ceği için, zannımca Anayasa Mahkemesinin de 
murakabesine tabi bulunacak olan bir konu 
ile karşı karşıyayız. Bu konuda soğukkanlılığı
mızı muhafaza etmek zorundayız, soğukkan
lılığımızı muhafaza etmemize medar olmıyacak 
konuşmaları bendeniz de şahsan tasvibetmemek-
teyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bahis konu
su olan şey nedir? Sayın Köseoğlu arkadaşı
mız Anayasamızın 132 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasından bahsetmiştir. Benden evvel ko
nuşan arkadaşım da Temsilciler Meclisi Ana
yasa Komisyonu adına bu konuda izahat ve
ren Sayın Nurettin Ardıçoğlu arkadaşımızın 
beyanlarına temas ettiler. Bu beyanların ışığı 
altında mesele mütalâa edilirse konu nedir? 
Anayasanın 132 nci maddesinin üçüncü fıkra
sının birinci maddesi şunu söyler. 

«Görülmekte olan bir dâva hakkında Ya
sama Meclislerinde yargı yetkisinin kulla
nılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme ya
pılamaz veya her hangi bir beyanda bulunu
lamaz.» Dikkatle mütalâa edelim. Soru sorula
maz görüşme yapılamaz veya her hangi bir beyan
da bulunulamaz. Ne zaman? Görülmekte olan bir 
dâva hakkında. Kâfi mi? Hayır. Yargı yetkisinin 
kullanıl m asi yi e ilgili olarak. Yani Yüce 

. Meclisle huzurunda her hangi bir yargı mercii 
eğer bir dâva bahis konusu ise dâva bahis ko
nusu olmadan önce de bu hükmün, uygulan
ması bahis konusu değildir. Bir dâva ba
his konusu olduğu anda Meclislerde yapıl
mayacak olan şey, bu konuda soru sorulanı a -
ması, görüşme yapılamaması, her hangi bir 
beyanda bulunulamaması değildir. Yargı yet
kisinin küllanılmasiyle ilgili olarak soru so-
rulamaması, beyanda bulunamamak, görüşme 
yapılamaması bahis konusudur. Bunun da se
bebi şudur; Meclisler teşriî organ olarak, ic
ra organını murakabe ederler. Meclisler bu 
salâhiyetlerini doğrudan doğruya milletten 
alırlar. İcra organı ise yetkilerini doğrudan 
doğruya milletten almaz. Doğrudan doğruya 
milletten yetki alan bir diğer organ da yargı 
organıdır. Bu sebepledir ki, yasama organının, 
yargı organını denetlemesi bahis konusu ola
maz. Ama yasama organının yürütme görevine 
sahibolan mercileri denetlemesi daima yerin
de ve üzerinde titizlikle durmamız gereken bir 
husustur. Burada yapıl amıvacak olan şey 
nedir arkadaşlarım? Danıştay bu dâvayı niçin 
kabul etti, neden tehiri icra kararı verdi, 
niçin filânca şahsa, şöyle bir mehil verdi, ne
den su ara kararını ittihaz etti. Niçin şu 
kararı verdi? Bu konuları burada görüşme
mize imkân yoktur. Çünkü yargı yetkisinin 
küllanılmasiyle ilgili olarak bir görüşme yap
mış oluruz. Ama yargı yetkisinin kullanılma
sına teveccüh et m iyen her han m bir konuvu bu 
Meclis bir dâva bahis k'onusn olsa dahi görüşe
bilir. Ve bahusus bir idari tasarruf bahis ko 
nusu oldukta o idari tasarrufun nedenleri üze
rinde Hükümeti denetleyebilir. Aksini kabul et
mek mümkün olsaydı muhterem arkadaşlarım. 
meselâ bir şehirde bir yangın olsa ve bu yan
gını çıkaran mesuller hakkında veya çıkardığı 
sanılan kimseler hakkında bir cezai dâva açılsa 
bu yangın konusuyla ilgili olarak burada ida-
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renin yaptığı işler hakkında da bir sözlü soru 
soımak dahi mümkün olamıyacaktır. Mümkün 
olamıyan şey şudur : Niçin müddeiumumi şu 
ithamları yazdı, bu iddiada bulundu; neden 
mahkeme tevkif etti veya . etmedi; niçin şu 
kararları aldı? Bunu görüşemeyiz. Ama biza
tihi idareyi denetleyebiliriz. Kanun hayatiyle 
ilgili sayısız konuların aynı zamanda kazai 
bir veçhesi vardır Kazai veçhesi vardır diye, 
bu konuların burada görüşülmesini engelliye -
cek olursak bu Meclislerin denetleme yetkisi or
tadan hemen hemen kalkmış olur. Çünkü bu 
denetleme yetkisi zamanında icra edilebilmiş ol
maz. Yüce Heyetiniz, Saym Bahadmlı'nm ge
nel görüşme açılması hususundaki önergesini 
incelerken bu önergeyi kabul edebilir,, yani 
genel görüşme açılmasını kabul edebilir veya 
reddedebilir, Kabul ederken veya reddederken 
muhtelif saiklerle hareket etmekte serbesttir. 
Hiçbir bakımdan bağlı değildir. Genel görüşme 
önergesini Yüce Meclis meselâ, reddederse, bn 
ret sebeplerinden bir tanesi de faraza bu ko
nunun Danıştaya götürülmüş bulunması ola
bilir. Bu kendi bileceği iştir. Ama bizatihi bu 
konuda hiçbir görüşme yapılamaz, beyanda 
bulunulamaz, soru sorulamaz demek doğru 
değildir. Çünkü sorulacak sorular, yapılacak 
beyanlar ve. görüşmeler şayet bir dâva bahis 
konusu oldukta o dâva ile ilgili olarak yargı 
yetkisinin kullanılmasını ilgilendirmiyorsa, o 
zaman elbeteki bu beyanlarda, bu sorularda 
ve bu görüşmelerde bulunmak Anayasa bakı
mından caridir. Aksi halde Meclislerin de
netleme yetkisi ortadan kalkmış olur. 

Sözlerimi hulâsa etmeme müsaade buyuru
nuz. Yüce Heyetiniz, genel görüşme önergesini 
gündeme almalı mıdır, almamalı mıdır? Hv 
konu görüşühnelidir arkadaşlar. Bu iıusustn 
bir ret kararı verilecekse ret oyları kullanacak 
olan arkadaşlarımız pekâlâ. Damştaym kararla-
i'i da ortaya çıksın, daha farla aydınlanalım 
demek: imkânına da sahiptirler. Böyle bir oy 
kullanılışı da. Anayasaya aykırı olmaz. Ama. 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili bir beya
nın bahis konusu olacağı peşin olarak belli ol
madığına göre ve böyle bir beyan şu önerge 
gündeme alınmalı mıdır veya alınmamalı mı
dır konusunda yapılırken dahi Riyaset Anaya
sanın 132 nci maddesini re'sen tatbik ederek 

bu beyanı yapan hatibi sadede davet etmek yet
kisine sahipken, genel görüşme açılmalıdır, ve
ya açılmamalıdır, konusunda mevzuların görü
şülmemesini istemek, bu Meclisi hakîkaten ile
ride ço'k uzun ve çok değişik bir yelpaze içeri
sinde vazife göreceğini, hepimizin demokratik 
rejim adına müştereken ümidetiğimiz bu Mec
lisin denetleme yetkilerini geniş ölçüde kısmak 
olur arkadaşlarım, hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç. Lehte 
görüşecek, buyurun. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın İşçi Partili arkadaş mu-
tadları veçhile nizam içinde nizamsızlık anarşi 
yaratmakta yektadırlar. İşte kanunu ve mev
duata uygun bir keyfiyeti de bu şekilde istis
mar etmek üzere suiiniyetli davranma huzuru
nuza cılktılar ve kelâmı arifte bulundular. Cum
huriyet TTalk Partili * Cos'kun Kırca arkadaşımız 
da işin hukukî tarafını kabul etmekle beraber, 
biraz "da Meclisin yetkilerinin kısıldığından ba
hisle, sözüm ona sözüyle serzenişte bulundu
lar. Fakat haddizatında keyfiyet ne Türkiye İs
çi Partili arkadaşımızın dediği gi'bidir, ne de 
Saym Coşkun Kırca arkadaşımızın serzenişte 
bulunduğu eribidir. Hakikat sundan, ibarettir 
arkadaşlar; bir Hükümetin bir idari tasarrufu 
vardır, bir de siyasi tasarrufu vardır. Anaya
samızın idari tasarruflar muvacehesindeki mad
desini huzurlarınızda aynen-okuyacağım. Bu 
Anayasanın 114 ncü maddesidir. Anayasanın 
114 ncü maddesi şöyle demektedir: «İdarenin 
hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde, yargı mer
cilerinin denetimi dışında bırakılamaz.» 

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâva
larda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden baş
lar. 

«İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararı ödemekle yükümlüdür». 

Şimdi bu 114 ncü maddede, tamamiyle Hü
kümetin idari tasarruflarına ve bu idari tasar
rufların da muayyen kaza mercilerine bağlan
ması lâzım geldiğini âmir bulunmaktadır. Şu 
halde tamamiyle idari bir tasarruf olan ve ka^a 
organlarının konusu ile teminat altına alman 
bir keyfiyeti bu idari tasarruftan hakkı muh-
tel olanlar elbetteki bu mercilere başvurmakta 
serbesttirler ve kanuni hakları teminat altını. 
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alınmıştır. Demek ki, meseleyi evvelâ bu yön
den ele aldığımız takdirde idari kazaya yahut-
ta kaza organlarına hak tanımış bir kişinin me
selelerimi burada konuşmak... 

132 nci maddenin birinci fıkrasının belirtti
ği veçhile, aynen okuyorum: «Hâkimler, gö
revlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, 
hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm 
verirler. 

Hiç bir organ, makam, merci veya kişi, yar
gı yetkisinin kullanılmasında mahkemeler ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.:> 

Şimdi bu maddenin ruh ve mânasından ha
reket edelim arkadaşlar. Bir taraftan bir idari 
tasarruf kanunen muayyen mercilerine bağlan
mış bu idari tasarruftan hakları muhtel olan
ların bâzı mercilere başvurmaları Anayasa ile 
teminat altına alınmış, hal böyle olunca biz bu 
İdari tasarruf üzerinde gerek sebep gerek saik 
ve gerek şekil balkımı ndan mütalâa dermeyan 
ettiğimiz talkdirde acaba Anayasanın 132 nci 
maddesi gereğince bu işi rüyet edecek hâkime 
telkinafrtan başka ne mâna taşıyacaktır. 

O itibarla bugün Hükümetin idari yönden, 
gerek sebep, gerek saik ve gerek şekil bakı
mından karar verdiği bu meselenin, şayet ka
nuna, hukuka aykırı tarafı varsa alâkadarın 
yarrn organlarına başvurmak yolu açık oldu
ğuna göre, bu meseleyi buraya getirmek, dola-
yısiyle Anayasanın ruh ve maksadına ve bu 
maddenin de ruh ve maksadına aykırı hareket 
etmekten başka bir şey olmıyacaktır. Kaldı ki, 
bu iddiamızı biraz evvel Talât Asal arkadaşı
mızın izah ettiği veçhile, 132 nci maddenin 
ilgili fıkrası da teyidetmaktedir. O itibarla Sa
yın Cumhuriyet Halik Partili arkadaşımın ve 
Türlüye İşçi Partili arkadaşımın serd ettikleri 
mütalâalar hukuka, kanuna ve Anayasaya ay
kırıdır. Binaenaleyh bu işi bir genel görüşme 

şeklinde bu Meclise getirmek de, gündeme alın
ması da Anayasaya aykırıdır. Başkanlığın bu
nu nazarı itibara alarak bu önergenin reddine 
karar verilmesini ve genel görüşme açılmama
sını arz ve talebediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bu hususta iki önerge vardır, 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Kösöoğlu'nun önergesinin önce Başkan

lık Divanında görüşüldükten sonra Genel Kuru
la sunulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — önergemi 
izah için söz istiyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel görüşme konusu olay, Danıştayda bu

lunmaktadır. Bundan önceki devrede İbrahim 
oktanı hakkında açılan gensoru önergesi görü
şülürken tek dersten sınıfta kalmış öğrenci ve
lileri tarafından Danıştaya açılmış olan dâva 
sefbelbiyle gensoru konusundan çıkarılmış ve 
Anayasa hükümleri yerine getirilmiştir. Şu an
da aynı olayla karşı karşıyayız.. Bu seibeple ge
nel görüşme takririnin Anayasa Komisyonuna 
havelesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu iki 
önergeyi de okuttum. Başkanlık Divanı ola
rak üzerinde görüştük. Yanlış işlem yapmamak 
ve ileride yanlış bir teamüle esas tutmamak üzere 
yemekten sonra bu işi birarada görüşüp hal
lettikten sonra huzurunuza gelmeye karar ver
dik. Zaten vaktimiz de bitmiştir. Saat 18,00 de 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 



İKÎNOt OTURUM 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar ikinci 
oturumu açıyorum. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Usul hakkın
da söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında efendim? 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Bir önerge 

vermiştim, önergemiz hakkında bir mütalâada 
bulunulmadı, bizim Başkanlığa saygımız oldu
ğu için ıbir şey demedik. İlgisi varsa işleme kon
ması gerekir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, henüz 
daha dumanı üzerinde. Heyeti Aliyeniz bir ka
rar almış ara verilmesi hakkında. Müsaade bu
yurunuz efendim. Şimdi iki celse üst üste ay
kırı kararlar almaya Meclisi icbar etmek, sevk 
etmek gibi bir durumun ihdasına Başkanlık Di
vanınız razı olmamıştır. Onun için önergenizi 
mevkii muameleye koymamıştır 

ÇETÎN ALTAN (istanbul) — Bu hususta il
gili tüzük maddesinin söylenmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Rica ederim bu iş doğrudan 
doğruya riyasetin takdirine ait bir meseledir. 

ÇETtN ALTAN (İstanbul) — Hangi madde
ye göre koymadığınızı 'belirtmeniz lâzımdır. 
Keyfî olarak hareket edilemez efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta bir öner
ge daba evvelki birleşimde verilmiş ve reddedil-
mi'ştir. Riyasetin bu tasarrufu tamamiyle İçtüzü
ğümüze uıygun efendim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Hangi madde
ye göre? 

BAŞKAN — O maddeyi tasrih etmeye hacet 
yoktur efendim, teamüllerimiz vardır. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Çok özür di
lerim böyle olmasın. 

BAŞKAN — Efendim, evvelce bu husus hak
kında iki önergenin gelmiş olduğunu arz etmiş
tim. önergelerden ikisini de okutmuştum. Şim
di hâtıralarınızı tazelemek için geliş sırasına 

göre bu önergeleri tekrar okutacağım, oylarınız
la bu işi halledeceğim efendim. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

(Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Ata-
öv arkadaşımızın önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Şu halde Anayasa Komisyonu
na havalesi hususunda iki önerge de birleşmiş
tir. Sayın Ataöv'ün önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Genel görüşme açılmasını is-
tiyen önerge Anayasa Komisyonuna havale edi
lecektir. 

6. — Elâzığ Milletvekili Ömer Eken'in, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/29) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Millet Meclisi Turizm ve Tanıtma Komisyo
nundan istifa ettiğimden gereğine müsaadeleri
nizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Ömer Eken 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/194) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın Milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 6 . 1 . 1966 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 
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Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, 15 gün, 
hastalığına binaen, 27 . 12 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven, 15 
gün, hastalığına binaen, 26 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 25 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler, 
10 gün, mazeretine binaen, 30 . 12 . 1965 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN —• Şimdi teker teker okutup oyla
rınıza arz edeceğim efendim. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, 15 gün, 
hastalığına binaen, 27 . 12 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven, 15 
gün, hastalığına binaen, 26 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili !. Etem Kılıçoğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 25 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul ctıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler, 
10 gün, mazeretine binaen, 30 . 12 . 1965 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
vcnler... Kabul edilmiştir efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — 1965 kalkınma istikrazı hakkında kanun 
tasarısı (1/59) (S. Sayısı : 2) 

BAŞKAN — Geçen oturumda nisap hâsıl 

olmadığından tekrar açık oylarınıza sunulacak
tır, Kutular gezdiril ecektir. Lütfen oylarınızı 
kullanınız. 

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

1. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntken 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

(Birinci soruyu okumadınız, sesleri.) 
BAŞKAN — Soru sahibi izinlidir, hem de 

soru bir ay mehillidir. 
Nazmi Oğuz buradalar mı efendim? (Yok 

sesleri) Bir defaya mahsus olmak üzere tehir 
edilmiştir. 

2. — Samsun Milletvekili Uy as Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı- söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın llyas Kılıç 
buradalar mı efendim? Yok. Bir defaya mahsus 
olmak üzere soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'un Uman. yapımı sebebiyle bozulduğu 

için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

BAŞKAN •— Soru sahibi Sayın Jlyas Kılıç 
burada bulunmadıklarından soruları bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi lzgüzar'ın, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan 'yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğin e dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın İşgüzar bura
dalar mı? Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üze
re soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. —- Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi .-se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu-
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na dair soru önergesi ve Başbakan adına İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın sözlü cevabı (6/53) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Soyer bu
radalar mı? Buradalar. Başbakan adına cevap 
verecek Bakan, buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçen devre Yüksek Makamınıza verilmiş ve 

gündeme alınmış olmasına rağmen acele çıkması 
zaruri kanunlar sebebiyle Hükümetimiz tarafın
dan sözlü soru olarak cevaplandırılmasına im
kân kalmamış olan aşağıda yazılı sorularımın 
Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

1. Lozan Andlaşmasınm imzası sırasında 
Batı - Trakya'daki Türk ve Yunan nüfusları
nın miktarları ne kadar idi? Bugün ne kadar
dır ? Arada bir fark varsa sebepleri nelerdir ? 

2. O zaman Batı - Trakya'da bıraktığı
mız Türklerin elinde ne miktar arazi ve emlâk 
vardı, bugünkü iktisadi seviyeleri o zamana na
zaran ne haldedir? 

3. Batı - Trakya'daki Türk azınlığının hi
mayesi ile ilgili ahdî durum nedir? Ve bugün
kü tatbikatı ne vaziyettedir. 

4. Batı - Trakya'daki Türk Cemaatinin din 
adamları ne şekilde seçilmektedir? Bu din 
adamlarının Yunan makamları tarafından azil 
ve nasıplarma ahdî bir imkân var mıdır? 

Türk Cemaat ve evkaf idare heyetlerinin 
faaliyeti ne şekilde cereyan etmektedir. Türk 
Cemaati gelirinden vergi alınmakta mıdır? 

5. Batı - Trakya Türkleri ve İstanbul Kum
larının sosyal kadroları ile sosyal dayanışmayı 
sağlamak bakımından kurdukları derneklerin 
durumu ne haldedir? (mukayeseli olarak) 

(i. İstanbul'daki Rum vatandaşlarımıza ait 
din adamlarının azil ve nasıpları ne tarzda ya
pılmaktadır? Patrikhane ve Rum Cemaat teşki
lâtının Lozan Andlaşmasınm bahşettiği" eşit 
haklar ile bugünkü tatbikat arasında bir fark 
var mıdır? 

7. — İki Cemaat arasında yani, Batı - Trak
ya Türkleri ile İstanbul Rumları arasında ahdî, 
sosyal, dini ve kültürel alanlarda bir muamele 
farkı mevcut mudur? Mevcutsa bugünkü şart
lar karşısında bu haksız eşitsizliğin her yönden 

giderilmesi ve adil bir eşitliğin meydana getiril
mesi için Hükümetimiz ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 
BAŞBAKAN ADINA İÇİŞLERİ BAKANI 

FARUK SÜKAN (Konya) — Niğde Milletvekili 
Sayın Ruhi Soyer'in sorularına cevaplarımızı 
arz ediyorum. Soruları teker teker cevaplandır
mak istiyorum. 

Soru 1. — Lozan Andlaşmasınm imzası sıra
cımda Batı - Trakya'daki Türk ve Yunan nüfus
larının miktarları ne kadar idi? Bugün ne ka
dardır? Arada bir fark varsa sebepleri neler
dir? 

Cevap : Batı - Trakya'daki Türk ve Yunan 
nüfuslarının Lozan Andlaşması sırasında ve 
1961 Yunan nüfus sayımına göre durumu şöyle
dir : ' 

Lozan Konferansı sırasında 
(Türk delegasyonu tarafından Konferansa veri

len ihsaî bilgilere göre) 
Genel nüfus Türk nüfusu Yunan nüfusu 

191 699 129 120 33 910 
1961 de (Yunanistan istatistiklerine göre) 

Genel nüfus Türk nüfusu Yunan nüfusu 

356 555 100 000 250 000 
(Takribi) 

Yukarıda mâruz bilgilerin incelenmesinden 
de anlaşılacağı üzere, Batı - Trakya'daki Türk 
azınlığının miktarı Lozan'dan bu yana azalmış, 
buna karşılık Yunan nüfusu büyük bir artış 
kaydetmiştir. 

Türk nüfusunun azalması Batı - Trakya'da
ki soydaşlarımızın Anavatan'a göç etmelerinden 
ileri gelmektedir. 

Diğer taraftan Batı - Trakya'daki Yunan nü
fusunun artmasının en önemli sebebi Yunan Hü
kümetinin, mübadeleye tabi tutulan Anadolu'
daki Rum ahaliyi ve diğerlerini Batı - Trakya'
ya yerleştirme ve bu bölgede ekseriyeti elde bu
lundurma politikasından ileri gelmektedir. 

Soru 2. — O zaman Batı - Trakya'da bırak
tığımız Türklerin elinde ne miktar arazi ve em
lâk vardır. Bugünkü iktisadi seviyeleri ne hal
dedir? 

Cevap: Lozan Andlaşması sırasında, Batı -
Trakya'da mevcut emlâk ve arazinin tümünün 
dörtte üçü Türklerin elinde bulunuyordu. O za-
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mandan bu yana, Türklere ait emlâk ve arazi 
yarı yarıya azalmıştır. 

Batı - Tralcya'daki soydaşlarımız umumiyet
le çiftçilik ve bilhassa tütüncülükle geçinmekte 
olup, mütevazi şartlar içinde yaşamaktadırlar. 

Soru o. — Batı - Tralcya'daki Türk azınlığı
nın himayesi ile ilgili ahdî durum nedir ve bu
günkü tatbikatı ne vaziyettedir? 

Cevap: Batı - Tralcya'daki Türk azınlığının 
hukuku Lozan Andlaşmasının «Azınlıkların hi
mayesi» başlığını tanıyan üçüncü faslında mev
cut hükümlerle aynı andlaşmanm nihai senedi
nin 16 sıra numarasında kayıtlı protokolde atıf
ta bulunulan «Yunanistan'da ekalliyetlerin hi
mayesine dair 10 Ağustos 1920 tarihinde başlı
ca müttefik devletlerle Yunanistan arasında ak-
tedilen» Andlaşmanm birinci ('aslındaki ahkâm
da derpiş olunup teminat altına alınmıştır. 

Lozan Andlaşmasmın, yukarıda anılan 3 neü 
faslın 45 nci maddesinde aynen: 

«İşbu fasıl ahkâmı ile Türkiye'nin gayrimüs
lim ekalliyetleri hakkında tanınan hukuk, Yu
nanistan tarafından dahi kendi arazisinde bulu
nan Müslüman ekalliyet hakkında tanınmıştır.» 
denilmektedir. 

Batı - Trakya Türk azınlığı ile İstanbul'da
ki Rumlar arasında eşitlik ve tam bir denge sağ
lanmasını öngörmüştür. 

Tatbikatta, Batı - Trakya'daki Türk azınlı
ğı, Yunan makamlarının anlaşmalarla teminat 
altına alınan serbestilerini kısıtlayıcı davranış
larına ve.çeşitli alanlarda baskılarına mâruz 
kalmaktadır. Yunan makamlarının davranış
ları. özellikle, Türk azınlığını bölücü ve ayırıcı 
faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonucunda doğan 
hiziplerin biribirlerine karşı kullanılması şek
linde tecelli etmektedir. 

Soru 4. — Batı - Trakya'daki Türk Cemaati
nin din adamları ne şekilde seçilmektedir? Bu 
din adamlarının Yunan makamları tarafından 
azil ve nasplarma imkân var mıdır? 

Türk Cemaat ve Evkaf İdare Heyetlerinin fa
aliyeti ne şekilde cereyan etmektedir? Türk Ce
maati gelirlerinden vergi alınmakta mıdır? 

Cevap: Müftüler ve Başmüftü intihabı ile İs
lâm Cemaatine ait Evkaf varidatının sureti ida
resine dair 23 Haziran - 3 Temmuz 1920 tarihli 
2345 sayılı Yunan Kanunu, bir Başmüftülük ih
dası ve teşekkülüne, müftüler arasından ve on

lar tarafından seçilecek üç adaydan birinin Mez
hepler Nazırının teklifi ve Kral emri ile Başmüf
tü tâyinine dair hükümler ihtiva etmekte ise de, 
bugüne kadar ne böyle bir makam ihdas olunmuş, 
ne de bir Başmüftü tâyin edilmiştir. 

Müftüler ise Maarif ve Mczahip Nazırı tara
fından müftü adayları arasından tâyin olunur 
ve bu tâyin Kral iradesi ile tasdik edilir ve kesin
ledir. 

Müftüler Yunan d-ovlet memuru addolunur. 
Azilleri de aynı yoldan, yani Maarif ve Mezahip 
Bakanının kararı ve Kral iradesi ile yapılır. 

Cemaat idare heyetleri, okul, cami, v, s. gibi 
idare ve murakabeye, personelini tâyin etmeye de 
yetkilidirler. 

Okul binaları ve camiler hariç Cemaat ve Ev
kaf mallarından vergi alınmaktadır, halen. 

Soru : 5 
Batı - Trakya Türkleri ve İstanbul rumla-

rı'nm sosyal kadroları ile sosyal dayanışmayı 
sağlamak bakımından kurdukları derneklerin 
durumu ne haldedir? «Mukayeseli olarak» 

Cevap : 
İstanbul'daki rum vatandaşlarımızın çeşitli 

tarihlerde ve çeşitli adlarla kurulmuş 86 derne
ği vardır. 

1949 yılma kadar bu derneklerin miktarı 
40 ı geçmediği halde, bu tarihten sonra kurulan
larla halen 86 ya baliğ olmuştur. 

Kanunlarımıza uygun olarak teşkil edilen 
bu derneklerin, fıkaraperver cemiyetleri muhtaç 
durumdaki rum vatandaşlarımıza yardım et
mektedirler. 

Sosyal dayanışmayı temin eden bu dernek
lerden bâzılarında k-ııferanslar da verilmekte
dir. 

Hum vatandaşlarımızın ayrıca, muhtelif ta
rihlerde kurulmuş olan 4 tane de kulübü mev
cuttur. 

Buna mukabil, Batı - Trakya'daki Türk azın
lığının, «Rodop - Evros Türk Öğretmenleri Bir
liği» ile «Gümülcinc Türk Gcnçlerbirliği» adın
da yalnız iki derneği vardır. 

«îskeçe Gençler Birliği» ise iki yıldır faali
yet gösterememektedir. 

Gümülcine Gençler Birliği çeşitli spor kolla
rında çalışan bir kulüp karekterindedir. Ancak, 
Batı - Trakya Türklerinin İstanbul'daki rum 
kulüpleri gibi gelişmiş müesseselerden mahrum 
olduğu bir gerçektir. 
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Maksadı ve faaliyetleri mahdut olan bu iki 
dernek okuma salonları ve mütevazi spor tesis
leri ile biraz faydalı olabilmekte, ise de yüzbin 
Türk için sadece iki dernek bulunması, bu ge
niş azınlığın sosyal dayanışmadan uzak ve teş
kilâtlanmamış olduğunu göstermektedir. 

Soru : 6 
İstanbul'daki rum vatandaşlarımıza ait din 

adamlarının azil ve naspları ne tarzda yapıl
maktadır? Patrikhane ve rum cemaat teşkilâtı
nın Lozan Andlaşmasmın bahşettiği eşit haklar 
ile bugünkü tatbikat arasında bir fark var mı
dır? 

Cevap : 
Memleketimizdeki rum vatandaşlarımıza 

ait din adamlarımızın azil ve nasıpiarı hakkın
da kanuni bir hüküm mevcut değildir. 

Lozan Muahedesinin akdinden sonra Rum 
- Ortadoks patrikleri, münhal vâki olduğunda, 
Sen Sinot tarafından ve Türk tebaası metropo
litler arasından seçilmiştir. 

"Cumhuriyet Devrinde hiç bir patrik azledil-
memiştir. Yeni patrik seçimi ancak ölüm ve is-
fa üzerine vâki olmuştur. 

Lozan Muahedesinin 37, 44 ncü madde
leri Türk ve Yunan Hükümetlerine, bu memle
ketlerde bulunan Türk ve rum azınlıkların sta
tüsü ile ilgili olarak aynı vecibeleri tahmil etti
ği, ayrıca 1920 tarihli ve 2345 sayılı Yunan Ka
nunu Batı - Trakya'daki Türkler için bir baş-
müftü tâyinini âmir bulunduğu halde, Yunan 
hükümetleri, aradan geçen 45 sene zarfında bir 
bir başmüftü tâyin etmemişlerdir. Böylece 
100 000 kişilik Türk Cemaatinin dinî bakım
dan teşkilâtlanmasına imkân verilmemiştir. 

Buna mukabil, Yunanistan'da olduğu gibi bu 
hususları tanzim eden mevzuatımız bulunma
ması sebebiyle, Fener Patrikhanesinin bilhassa 
son 20 yıl zarfında gittikçe artan bir şekilde iç
te ve dışta teşkilâtını genişletmesi ve yetkileri
ni arttırması neticesinde Lozan Muahedesi ile 
kurulan denge aleyhimize bozulmuştur. 

Soru 7. 
İki cemaat arasında, yani Batı - Trakya 

Türkleri ile İstanbul Rumları arasında ahdî, 
sosyal, dinî ve kültürel alanlarda bir muamele 
farkı mevcut mudur? Mevcutsa bugünkü şart
lar karşısında bu haksız eşitsizliğin her yönden 
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giderilmesi ve âdil bir eşitliğin meydana geti
rilmesi için Hükümetimiz ne düşünmektedir? 

Cevap : 
İstanbul'da yaşıyan Rum asıllı soydaşlarımız, 

iktisadi, sosyal, dinî ve kültürel alanlarda Ba
tı - Trakya'da bulunan soydaşlarımıza nazaran 
çok daha müsait şartlar içinde yaşamaktadır
lar. Bu husus Birleşmiş Milletlerdeki Delegas
yonumuz tarafından mütaaddit defa belirtilmiş 
ve Birleşmiş Milletler dokümanlarına geçirilmiş
tir. 

Batı - Trakya'da yaşıyan soydaşlarımızın ha
yat şartlarının ıslahı ve andlaşmalarla teminat 
altına alman haklarından tamamen istifade et-
tirilebilmeleri için gerekli teşebbüs ve gayretle
rimize devam olunmakta ve Hükümet olarak 
konunun önemiyle mütenasip bir tetkik ve ça
lışmalara girişilmiş bulunulduğunu saygılarım
la arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer... Sayın So-
yer, Tüzüğümüzün 55 nci maddesi gereğince ce
vap hakkinizin 15 dakika olduğunu hatırlatı
rım efendim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkanım, 
mevzuun ne kadar önemli ve geniş olduğunu 
takdir buyurursunuz. Muhterem arkadaşları
mın da takdirlerine arz edeceğim. Emirlerinizi 
bu düşünce dâhilinde yerine getirmeye gayret 
edeceğim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı son günlerde aldığı bir 
karar ile Kıbrıs'ta medeniyet dünyasının yüzünü 
kızartacak dramatik yeni bir oyunun devamlı 
perdesini açarken, ben bu kürsüden yüksek hu
zurunuzda, 43' yıldan beri Batı - Trakya'da oy
nanmakta bulunan yürekler acısı diğer bir 
facianın sahnesini ve o sahnenin kara perdesini 
yüksek huzurlarınızda açmaya çalışacağım. 

Bu sahne Büyük Zaferden sonra bir emanet 
olarak bıraktığımız, Garbi - Trakya'da bıraktı
ğımız soydaşlarımızın kendi vatanlarında ve 
yurtlarında hakları ellerinden alınarak 43 yıldan 
beri süren bir imha politikasının facialarla dolu 
sahnesidir. Bu sahne insanların canlarını ol
sun kurtarabilme gayreti ile ana, baba, kardeş, 
yavru diye gönül bağladıkları, neleri varsa ge
ride bırakıp Meric'in buzlu r-ularına atılarak 
kurşun yağmuru altında Anavatan topraklarına 
kendilerini atabilmek gayreti ile canlarını feda 
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etmeye mecbur kaldıkları şahrîedir. Burada 
soydaşlarımız kütle halinde tehcir edilmiştir. 
Evleri, köyleri, tarlaları, taşınır ve taşınmaz ne
leri varsa ellerinden alınarak Şimal - Yunanis
tan'ın dağlık ve kayalık yaşanmaz bölgelerine 
sürülmüşlerdir. Dünya yüzünde insan kütle
lerini sessiz sedasız yok etmek için vahşi meza
limlerin keşfedebildikleri her türlü vahşi ve 
sinsi metot Garbi - Trakya'da tecrübe ve tatbik 
edilmektedir sevgili arkadaşlarım. Bu sözlerim
le medeni dünyayı Garbi - Trakya'da bundan 
43 yıl önce mesut ve müreffeh insanlar olarak 
bıraktığımız 129 bin Türkün ne halde oldukla
rını gelip görmeye, aramaya ve bu facianın iç 
yüzünü tetkik ettikten sonra yeniden bizi Kıb
rıs'ta yüz bin Türkün daha aynı ellere bırakıl
ması hususuna zorhyabilip, zorlıyamıyacakları-
nı, ellerini vicdalarına koyarak düşünmeye 
davet ediyorum. Bu sözlerimle tekrar ediyorur1 

ki, yeni bir facianın sahnesini açma gayretinde 
bulunan Birleşmiş Milletler Teşkilâtını uyarmak 
ve Garbi - Trakya'da bıraktığımız ve beynel
milel ahitlerle tarsin ederek ve bu ahitlerin te
minatı altında bıraktığımız yurtdaşlarımızm ve 
zavallı Türklerin ne halde bulunduğunu tetkik 
etmek suretiyle yeni bir faciaya meydan veril
memesi için Birleşmiş Milletler Teşkilâtının bu
raya bir tetkik heyeti göndermesini teklif et
mek istiyorum sevgili arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; Lozan Anlaşması 
esnasında yani 1922 -1923 tarihinde Türk De
legasyonunun Lozan Konferansına verdiği ista
tistiğine göre Garbi - Trakya'da: 

Genel nüfus 191 699, Türk nüfusu 129 100, 
Yunan nüfusu 33 910 iken, 1961 Yunan istatis
tiklerine göre ise: 

Genel nüfus 356 555, Türk nüfusu 100 000, 
Yunan nüfusu 200 000. 

Ortalama aşkın bulunmaktadır. 
Türk nüfusunun burada azalmasına nıuka-

bil Yunan nüfusunun dikkate değer miktarda 
bir artış kaydediş sebebi; gayet açık ve sarih
tir. Bunları sıra ile yüksek huzurunuza eğer 
Sayın Başkanın müsamahalarına mâruz kalır
sam arz edeceğim. 

Batı - Trakya'daki Yunan nüfusunun nisbet-
siz bir artış kaydetmesinin sebebine gelince: 

Lozan Muahedesinin 65 ve 66 neı maddele
ri ve Ankara'da 10 Haziran 1930 tarihinde im

zalanmış bulunan Ahali Mübadelesi Sözleşme
sinin 17 nci maddesi; Batı - Trakya Türklerine 
aidolup da, Yunanlılarca elkonulmuş veya işgal 
edilmiş gayrimenkul ve menkul bütün malların 
sahiplerine yani Türklere geriverilmesi için 
sarih hüküm koymuş bulunmakta idi. Bu açık 
ve sarih hükme uygun olarak 1924 senesinde 
Kafandaris Hükümeti tarafından bir kararna
me de çıkarılmıştı. Bu kararnameye ve ahdî 
sarahate, rağmen, Batı - Trakya Türklerine aido
lup da keyfî olarak elkonmak suretiyle 60 000 
Yunanlı göçmene verilmiş olan malların Türk 
sahiplerine iadesi ve bu göçmenlerin bu bölge
den çıkarılması öngörülmekte olan muamele 
takbih edilmemiştir. 

Ancak o sene Yunan Tarım Bakanı olan 
Anastos Bakkalbaşı bu kararnameyi iptal ede
rek anlaşmaya aykırı hareket etmiş ve hâdise
yi, «30 Yıllık Siyasi Faaliyetlerim» adlı kita
bında ve bu kitabın (sayfa 2) da şu sözlerle 
ifade etmiştir: «Mesuliyeti şahsıma aidolmak 
üzere bu kararnameyi iptal ettirmek cesaretini 
gösterdim ve böylece 60 000 Yunanlı göçmen 
Trakya'da kaldı.» 

Batı - Trakya'daki Türk azınlığının himayesi 
ile alâkalı ahdî duruma gelince : 

Batı - Trakya Türk azınlığının himayesi hu
susundaki ahdî maddeleri biraz evvel Sayın 
Bakan; Dışişleri Bakanı olmamalarına rağmen 
şahsan alâkadar olarak bu mevzuu tetkik et
miş ve bu cevapları buraya getirmiş bulun
maktadırlar, yüksek huzurlarınızda beyan etti
ler, Batı - Trakya Türk azınlığının himayesi, Lo-
/;an Andlaşmasmın «Ekalliyetlerin himayesi» 
başlığını taşıyan üçüncü faslında mevcut hü
kümlerle, yine andlaşmanm nihai senedinin 
16 neı sıra numarasında kayıtlı protokole de 
atıfta bulunan, «Yunanistan'da ekalliyetlerin 
himayesine dair 10 Ağustos 1920 tarihinde baş
lıca müttefik devletlerle Yunanistan arasında 
akdedilen» Andlaşmanm birinci faslındaki hü
kümler tarafından tesbit edilmiş bulunmakta
dır. 

Lozan Andl aşması, yukarıda zikrettiğimiz 
faslın 45 nci maddesinde aynen: «İşbu fasıl ah
kâmı ile Türkiye'nin, gayrimüslim ekalliyetleri 
hakkında tanınan hukuk, Yunanistan tarafın
dan dahi ken li arazisinde bulunan müslüman 
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ekalliyet hakkında tanınmıştır.» demek suretiy
le beynelmilel bir ahit haline gelmiş bulunmak
tadır. 

Şu halde Batı - Trakya'da Türk azınlığına Yu
nanlılarca tatbik edilen muamelenin aynen bi
zim memleketimizdeki Rum azınlığına yapıla
nın aynı ve tam mânasiyle eşidolması bu bey
nelmilel ahitnamenin tekniği icabıdır. 

Halbuki hakikat bugüne kadar tamamen bu 
ahitnamelerin aksine cereyan etmiş olduğu gi
bi, halen de bütün fecaatiyle Yunan idaresin
deki Türklerin aleyhine ve imhasına kasıtlı 
olarak cereyanda devam etmektedir. 

Batı - Trakya'daki Türk cemaatinin din 
adamlarının seçim ve faaliyeti 1920 yılında çı
karılmış olan 2345 sayılı Yunan Kanunu ile 
düzenlenmemiş idi ahitnameye göre. Bu kanun 
Batı - Trakya Türkleri için bir başmüftü intiha
bını derpiş etmekte olduğu halde bu makam 
bugüne kadar doldurulmamıştır ve Batı - Trak
ya Türkleri bir başmüftüden .ve dinî bir baş
tan bugün mahrum bırakılmış vaziyettedirler. 
Buna mukabil bir fesat ocağından asırlardan 
beri dünyaca meşhur bir fesat ocağından başka 
bir şey olmıyan Rum Patrikhanesi maalesef ta
mamen Hükümetin dışında Türk Vatanında 
ayrı bir hükümet gibi icrayı faaliyet eder vazi
yette bulunmaktadır sevgili arkadaşlarım. Ba
his konusu başmüftünün Yunan Mezhepler Na
zırının teklifi üzerine kıral iradesi ile tâyin 
olunması ahitname icabıdır. Bittabi Yunan ma
kamları tarafından tâyin edilen ve Yunan Dev
let memuru gibi maaş alan ve hizmet eden bu 
insanların her zaman yerlerinden atılma tehdi
di altında bulunacakları ve bunlardan bekle
necek hizmetlerin de ne kadar baskı altında 
bulunacağı yüksek takdirlerinize arz olunur. 
Bu vesile ile Türkiye'deki Ortodoksların, din 
adamlarının hiçbir kanuni şarta ve kontrola 
tabi olmadan tamamen kendileri tarafından se
çilmekte olduklarını ve faaliyetlerinin her han
gi bir kanuni kayda tabi bulunmadığını söy
lersem, ahitnameye rağmen, arada mevcut eşit
sizliğin ne kadar büyük ve derin olduğu daha 
vazıh şekilde anlaşılmış olur. 

İstanbul'daki Rum asıllı Türk vatandaşları 
memleketimizde kendilerine sağlanan bütün 
imkânlardan diğer vatandaşlarımızın aynı ve 
tamamen eşidolarak istifade eyledikleri halde, 

sosyal kadroları ileri bir cemiyetin bütün ih
tiyaçlarına cevap verebilecek şekilde teşekkül 
ettiği halde, dinî öğretim müesseselerini ise 
bütün mânası ile müstesna gözü ile bakmakta 
bulunmamıza rağmen Garbî Trakya'daki soy
daşlarımız hem maariften, hem dinî teşkilâttan 
mahrum bulunmaktadırlar. Şimdi, bir büyük 
zaferin arkasından milletlerarası ve o zamanın 
galip devletlerinin başkanlığı altında kurulmuş 
olan bir sulh masasında yazılmış, tesbit edil
miş olan şartlara, onların nasıl riayet ettikleri
ni ve bizim nasıl riayet etmekte bulunduğumu
zu bütün dünya görmeli ve bu durum karşısın
da Yunanlılara yeniden bir milyon Türk'ün da
ha teslim edilmesine imkân olup olmıyacağmı 
insanın izanını kullanarak, dinî inançlarına ka
pılarak değil, insan ve izanını kullanarak bir 
karar vermeleri iktiza eder elbette aziz arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, müddetiniz bit
miştir efendim. Daha sürecek mi konuşmanız? 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Daha devam 
edecektir, müsaade edilirse... 

BAŞKAN — Şu halde Yüksek Heyetin oy
larına arz etmeye mecburum. Sayın Soyer'in 
konuşmalarına devamını oylarınıza arz etmeye 
mecburum. (Soldan «tüzük var» sesleri.) Mü
saade buyurun. Olmaz diyen arkadaşlar mü
saade etmezler. 

Konuşmaların devam etmesi hususunu ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Devam ediniz Sayın Soyer. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, mevzu benim değil, mevzu parti
min değil, mevzu sevgili milletimizin, mevzu 
Türk Milletinin ve Türk Irkının mevzuudur. 
Bu kıymetli müsamaha ve alâkanıza bilhassa 
minnetlerimi arz ederim. 

Sosyal kadrolariyle ileri bir cemiyetin ihti
yaçlarına cevap verebilecek dinî öğretim mü
esseseleri, maalesef istisnai görülerek, tama
men ayrı bir muameleye tabi tutulmaktadır. 
Halen İstanbul'da mesleklerini icra eyliyen 145 
Rum asıllı doktor, 49 diş tabibi, 17 eczacı, 39 
avukatın icrai faaliyet etmekte olmasına mu
kabil bu yüz bin Türk'ün yetiştirdiği yavru
larından hiçbiri kendi aralarına gidip çalışama
maktadır. Sebeplerini biraz sonra burada ken
di dillerinden dinliyeceksiniz aziz arkadaşlarım. 
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Diğer taraftan Türk mevzuatının kendileri
ne verdiği bu imkânlardan âzami derecede fay
dalanarak kısmı âzami sosyal dayanışma gaye
sini güden, bilhassa okullara ve fakirlere yar
dım gayesiyle birçok kulüp ve cemiyetler kur
muşlardır. Halen yalnız İstanbul'daki çeşitli 
dernek ve kulüplerin adedi 83 tür. Rum asıllı 
vatandaşlarımıza ait muhtelif kulüp ve sosyal 
teşekküllerin adedi 83 tür. Buna mukabil Batı -
Trakya'daki yüzbin küsur Türk asıllı Yunan 
vatandaşları' arasında halen icrai sanat eden 
bir tek doktor, bir tek avukat, bir tek eczacı 
ve bir tek diş tabibi yoktur, sevgili arkadaşla
rım. Sebeplerini arz ettiğim gibi, kendi' ağızla
rından da dinliyeceksiniz. Yunan makamları 
memleketimiz üniversitelerinden mezun Yunan 
tebaalı ırkdaşlarımızın diplomalarına muadelet 
tanımamaktadırlar. Güya Yunan üniversiteleri
nin tedrisatı ve tahsil seviyeleri bizimkilerden 
yüksekmiş gibi, bizim üniversitelerimizden me
zun olanlarınla daha geri imiş... Bu itibarla 
muadelet tanımıyormuş. Bu konuda hariciye
mizin Yunan hariciyesi nezdinde yapmış oldu
ğu teşebbüslerin neticeleri müspet bir sonuç 
vermemiştir, Yunan Hükümeti sadece bu te-

.şebbüslere, bu hususun Yunanistan'daki üniver
sitelerin salâhiyetleri dâhilinde olduğu yolunda 
bir-cevap vermekle iktifa etmiştir. Batı - Trak
ya Türklerinin sosyal dayanışma ve spor gibi 
maksatlarla kurulmuş ve faaliyette olan sadece 
83 e karşı 2 aded spor derneği mevcuttur. Sev
gili arkadaşlarım, aramızdaki zihniyet farkının 
bile mutlaka geri bırakılmak suretiyle oradaki 
ırkdaşlarımızı nasıl tasfiyeye tabi tutmak iste
diklerini gösterir -«simler burada mevcuttur. 
Bunları görürseniz hakikaten sizin de yürekle
riniz acır. 

Şimdi sizlere bâzı rakamlar okuyacağım. 
Gümülcüne'de 1922 - 1923 tarihlerinde 39 967 
Türk, 8 834 Rum, 9 997 Bulgar, 1 007 Yahudi, 
36 Ermeni, Dedeağaç'ta; 11 774 Türk, 4 800 
Rum, 10 227 Bulgar, 253 Yahudi, 449 Ermeni. 
Sofulu kazasında; 14 736 Türk, 11 542 Rum, 
5 490 Bulgar vardı, Yahudi, Ermeni yoktu. Is-
keçe'de 42 671 Türk, buna mukabil 8 728 Rum, 
552 Bulgar, 220 Yahudi, 114 Ermeni mevcuttu. 
Nüfusun yekûnu Türk olarak 129 120. Rum 
olan 33 910, Bulgar olarak 26 662, Yahudi ola

rak 1 480, Ermeni olarak da 923 kişiden iba
retti. 

Şimdi yüksek huzurlarınızda, üniversiteleri
mizde okumakta bulunan Garbi - Trakya Türk
leri yavruları tarafından yazılmış bir mektuptan 
bâzı paragrafları arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Beyefendi, ikinci 
15 dakikamızın da bitmesine beş dakika kalmış 
olduğunu hatırlatırum, efendim. Beş dakikanız 
daha var, ona >göre ayarlamanızı rica etmekteyim. 

RUHÎ ISOYER (Devamla) — Baitı - Trakya'
da bir defa 1959 yılında... O başka onların mek-
tuibu değil 'bunu sonra okuyacağım. 

l'staribul Teknik Üniversitesinde okuyan Bai
tı - Trakyalı Türk öğrenciler adına bir gencin 
yaladığı mektuptan bâzı paragraflar okuyacağını. 
«Okullarımızın başında Minyadis isimli bir azın
lık okulları müfettişi 'bulunmaktadır.'» Demek ki, 
buradan öğreniyoruz ki, aızınlık okullarının on
larda ayrı 'bir 'müfettişi vardır. «Ben daha ilk
okulda iken - Ibu genq şimdi Teknik Üniversite
dedir - okulda iken müfettiş bulunan ve aradan 
12 sene geçtiği halde hâlâ değiştirilmemiş olan 
bu zat okullarımızı, 'öğretmenlerimizi sıkı kon-
trollara talbi tutmaktadır. önergenizin 8 nci 
maddesinde belirttiğiniz Batı - Trakya Türkle-
riyle İstanbul RumlarındalM sosyal, dinî, kültü
rel al anlarda hir muamele farkı mevcutsa bu
nun izalesi ve iki' cemaat halklarının 'eşit hale 
getirilmesi, çok yerimde sorulmuştur ve böyle...» 
Sevgili arkadaşlarım, bu mektubu okumaktan zi
yade size içindeki muhtevayı arz edeyim. 

Bu Milıyadis efendi, bu azınlık okullarının 
müfettişi ve onların başında bir nevi sultan. 
Mütemadi tazyik altında. Derhal öğretmeni eğer 
'beğenmezse hemen bir Yunancadaın imtihana çe
kerek, Yunancayı iyi (bilmiyorsun diyerek ko
lundan tutup atabilecek salâhiyette bir insan. 
Şimdi bizim üniversitelerimizde okumuş bulu
nan Garbi - Trakyalı Türk gençleri memleket
lerine dönememekitedirler. Geçen güm burada 
hir arkadaşımız, şimdi ismini haltı rlıyarnıyaca-
ğım, bir vesile ile Kıbrıslhlara ait bir sitemde 
bulunmuştu ve haklı görmüştüm. Ama burada 
Garibi - Trakya'da durum hu vaziyette değil. Bu
rada ddktor ol-up gidecek olurlarsa, bu sizin 
üniversiteniz (bizim üniversitemizle hemayar va
ziyete değildir, diplomanız burada geçmez de
yip icrai talbahet ettirmedikleri gibi, avukatla-
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ra dahi aynı muameleyi yapmakta, mühendis
lerini kabul etmemekte, diş tabiplerine ierai 
sanat ettirmemektedirler. Buna mukabil de
min 87 kişinin İstanbul'da serbestçe icrai taba-
böt ve icrai sanat 'etmekte olduklarını ayrı ayrı 
adedleri ile huzurlarınızda arz ettim. 

Şimdi, günün birinde bu soydaşlarımız da 
tümü birden kendilerini Meriç nehrinin buzlu 
«ularına atarak anavatana iltica edecek olur
larsa sitem mi edeceğiz, sitem etmeye 'hakkımız 
var mı? Elimizde bir ahitname vardır. Faikat bir 
Yunan Hükümetini bu ahitnamenin 'hükümlerini 
yerine getirmesine icbar etmemişiz, edememi
şiz, muhterem arkadaşlarım. Bu, Türklük 
adına ve Türk Hükümeti ve mesuliyet taşımış 
insanlar adına hakikaten üzüntü verecek hâdise
dir. Bundan sonra (bizi'm yaptığımız ahitname-
lero ve bize güvenerek kendilerini müdafaa et
meye 'kimler kalkabilirler, düşünmemiz icabeder. 
Elimde... 

BAŞKAN — IS ayın Soyer, müddetiniz bit
miştir lütfen sözlerinizi toparlayınız. 

RUH't SOYER (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, mütebaki temini şimdi Sayın Bakan
dan da, Hükümeti1 temsil etmekte olduklarına na
zaran soracağım suallerime verdikleri cevaptan 
sonra Yüksek Huzurlarınızda faciayı bir de, bir 
vatanperver bir kurmayımızın ağzından huzurla
rınızda, eğer huzurunuzda rahat ve asabıma hâ
kim olarak okumağa muktedir olursam arz ede
ceğim. O zaman mevzuun daha iyi anlaşılacağı 
kanaatindeyim. Şimdilik »ual'imi arz edeyim. 
Sayın Bakan burada mevzuu tetkik etmiş ve 
duruma vâkıf olmuş bir Hükümet adamımız, 
Devlet 'adamımız o"!arak Yüksek Huzurlarınızda 
açıklamada bulundular. Ben şimdi kendilerine 
şu sualleri sormak işitiyorum : 

1. Hükümet (bu duruma vâkıf olduktan son
ra, bu ik'i cemaatin yani Türkiye dâhilinde ya
şamakta bulunan Rum asıllı Türk tcfbaası va
tandaşımızla aynı haklara sal r'bol arak Yunaı-
nirfan'dıa bıraktığımız Türk asıllı soydaşlarımız 
arasındaki rhdî adaletsizliği, ahdî eşitsizliği 
ortadan kaldırmak düşüncesinde midir, ve bu 
düşüncesini gerekirse mbr'Tlomo suretiyle tatbi
kat sahasına koyacrk mıdır, koymıyacak mıdır? 
Benim öğrenmek i'-tedlği'm bunlardır. Bundan 
sonra cevaplarımı avz edeceğim, sevgili arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugüne 
kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi çalış
malar yapıldığına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/54) 

'BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buradalar. Sa
yın Başbakan yok mu efendim. Başbakanı tem
sil edecek arkadaşımız yok mu efendim?. Yok. 
Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'nine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/55) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi özgüç? Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ge-
ceknvAuların eski ve yeni durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

9. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Or
man Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması icabeden 
yönetmeliğin hazırlığının ne safhada olduğuna 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/57) 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan? Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

10. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı S ey fi öztürk'ün sözlü cevabı (6/58) 

BAŞKAN — Sayın Dallı, buradalar. Sayın 
Ulaştırma Bakanı da buradalar, önergeyi okutu
yorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 

29 Kasım 1965 tarihli Son Havadis Gazete
sinde çıkan (Telefon fabııikası on yıldır ihale 

— 317 — 



M. Meclisi B : 33 10 . 1 . 1966 0 : 2 

edilemiyor) başlıklı yazıda, konu ile ilgili ola
rak bâzı bilgiler verilmektedir. 

Edindiğim bilgilere göre : 
1. Bu iş için açılan eksiltmeye 6 yabancı 

firma girmiştir. Bir Amerikan firması ile 
Philips firmasının teklifleri noksan olduğu için 
nazarı itibara alınmamıştır. Kanada, Fransız, 
Japon ve Ericson firmaları tarafından verilen 
tekliflerin tetkiki sonunda, Japon firmasının en 
müsait teklifte bulunduğu tesbit edilmiştir. 

2. Neticenin tesbit edilmesini mütaakıp, 
şartnamede mukayyedolmadığı halde, talip fir
malardan kablo fiyatlarının da bildirilmesi is
tenmiştir. Kablo fiyatlariyle birlikte yapılan 
yeni mukayese sonunda Kanada firmasının 
şartlarının daha müsaidolduğu neticesine varı
larak ihalenin bu firmaya icrasına karar veril
miştir. 

8. Teklif veren firmaların dördü de kablo 
imal etmemektedir. PTT şimdiye kadar kablo 
ihtiyacını, kablo imal eden firmalar arasında 
açtığı müstakil ihalelerle temin etmektedir. 
Şartnamenin hazırlanmasında nazarı itibara 
alınmamış olan bu hususun bilâhara mevzuu-
bahsedilmesindeki sebep nedir, kaldı ki, ihti-
yacolan kablonun bir kısmı memleketimizde de 
imal edilmektedir. 

4. Japon Hükümetinin bu münasebetle 24,5 
milyon dolarlık 17 sene vadeli bir kredi açmayı 
kabul ettiği, kredinin % 5,5 faize tabi olacağı. 
ilk 5 sene hiç ödeme yapılmadan, mütaakıp 12 
senede, 12 müsavi taksitte ödeneceği söylenmek
tedir. 

Bu ihale mevzuunda Son Havadis Gazetesi
nin yazdığı şekilde siyasi tazyiklerin vâki olup 
olmadığının, yukarda kaydetiğim bilgilerin ha
kikate uyup uymadığının, Sayın Ulaştırma Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

•s 

Ankara Milletvekili 
Ahmet Dallı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, 

PTT Genel Müdürlüğü tarafından Birine^' 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında derpiş edilen sc-
hiriçi telefon santralleri ve telefon makinaları 

ihtiyacı, bir ihale konusu olarak ele alınmış ve 
belli - başlı firmalardan teklif celbi yoluna gidil
miştir. 

Bu ihalede otomatik santrallerle otomatik 
telefon makinalarınm alımı için, bunları, temin 
edecek firmanın memleketimizde fabrikasını da 
tesis etmesi hususu esas şart bulunuyordu. 

Yedi kalemden ibaret olan bu ihaleye 11 fir
ma teklif vermiş ise de, bunlardan 5 firma oto
matik telefon santralleri hariç, diğer mütefer
rik kalemlere, 2 firma kısmi olmak üzere otoma
tik telefon santrallerine, 4 firma ise ihale mev-
zuunun tamamına teklif vermişlerdi. 

Sözlü soruya mevzu teşkil eden husus, oto
matik telefon santralleri ve otomatik telefon 
makinalarınm alımı ve bunları imâl edecek fab
rikaların kuruluşudur ki, Sayın arkadaşımız 
Ahmet Dalh'nm işaret ettikleri gibi, bu konuda 
Kanada (Northern Elect.) Fransız (LMT), 
Japon (Nippon Eleet. Cor.) ve İsveç (L. M. 
Ericsson) firmalarının teklifleri üzerinde du
rulmaktadır. 

1963 Kasım ayından bu yana etüdedilen tek
lifler, çeşitli yönlerden incelemeye tabi tutul
muş, tesbit olunan noksan, müphem ve tatmin
kâr bulunmıyan hususlar üzerinde durularak 
firmalarla temaslar yapılmış ve mütemmim bil
giler toplanmak suretiyle tekliflerin değerlen
dirilmesine çalışılmaktadır. 

Halen kesin karar verilmemiş olup neticenin 
alınmasına gayret edilmektedir. 

Bu önemli projenin hizmete arzı için mütem
mim ve zaruri bir madde olan ve memleketimiz
de imâl cdilmiyen kapasitedeki şebeke kablola
rının da bu projeye tanınmış olan krediler dâhi
linde elde edilmesi düşünülmüş ve firmalardan 
bu hususu temin edip edemiyecekleri sorulmuş
tur. 

İhale için her 4 firmanın çeşitli şartları ih
tiva eden kredi teklifleri vardır. 

Proje tekliflerinin alındığı tarihten bugüne 
kadar konu üzerinde bir siyasi tazyikin yapıl
dığına dair ihbar ve şikâyet vukubulmadığı 
^ihi, her hangi bir delile de raslanmamıştır. 

Henüz kesin kararı verilmemiş bir mesele 
üzerinde daha fazla malûmat verilmesini mah
zurlu mütalâa ettiğimizi saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dallı. 
AHMET DALLI (Ankara) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
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Sayın Ulaştırma Bakanına lütfettiği bilgiler
den dolayı teşekkür ederim. 

29 Kasım İ965 tarihli Son Havadis Gazete
sinde (Telefon fabrikası on yıldır ihale edile
miyor) başlıklı yazı dikkat nazarı çekmiştir. 
Bu yazıda ihale neticesine müessir olacak siyasi 
tazyiklere işaret edilmektedir. 

Kurulacak tesisin taşıdığı ehemmiyet Yük
sek Heyetinizin malûmudur. Bu bakımdan konu 
ile alâkadar olmak lüzumunu duydum. Takri
rimde kısaca kaydettiğim bilgileri topladım. 

Bilhassa nazarı dikkati çeken nokta, teklif
lerin alınmasını mütaakıp, şartnamede bidayet
ten yazılı ol mı yan bir hususun mütaakıben mev-
zuubahsedilmesi ve bundan taliplerden bâzıla
rının haberdar olabilmiş olması keyfiyetidir. 

Mühim ihalelerde bu türlü davranışları ön
lemek malcsadiyle Yüksek Meclise getirdi^iı^ 
bu konu hakkında, Sayın Bakanın göstermiş 
olduğu hassasiyet ve ilgiye teşekkürler ederek 
Muhterem Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Samsun Milletvekili Bahattin Vzunoçt 
lu'ııun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, ik
tisadi ve emniyet hakımından, yeterli olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/59) 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı? Yok... Soru gelecek oturu
ma bırakılmıştır. 

12. — Somsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceâine dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'nın sözlü 
cevabı (6/60) 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu buradalar. Sa
yın Köy işleri Bakanı buradalar. Soruyu okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ve

ya, Köy işleri Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla, 
3 . 12 . 1965 

Samsun Milletvekili 
Bahattin Uzunoğlu 

1. Köy yollarının yapımı mevcut statü ile 
mi yapılmaya devam edecektir? 

2. Maddi yardım imkânından mahrum mev
cut statü ile sıraya girmemiş ve uzun yıllar gir
mesi mavzuubalhsolmıyan 20 - 30 pare köyü içi
ne alan 20 - 50 Km. uzunluğundaki çok mühim 
köy yolları için de Hükümet ne düşünmektedir? 

3. Mevcut parkların artırılması veya takvi
yeli hususunda Hükümetin ne gibi tedbir tasav
vur ve teşebbüsleri vardır. Varsa nelerdir ve ne 
^aman gerçekleştirilecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SABÎT OSMAN 

AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri köy yolları yapımı, statüsü ve mevcut 
parkları ile ilgili olarak Samsun Milletvekili Sa
yın Bahattin Uzunoğlu arkadaşımızın Bakanlığı
ma yönelttiği sözlü sorusuna, sözlü sorudaki sı
raya göre cevaplarımı arz ediyorum 

Cevap 1. Köy yollarının yapımı, yeniden 
yapılmakta olan Ve mevcut statünün daha inki
şaf ettirilmiş yeni esaslarına göre devam ede
cektir. 

Cevap 2. 20 - 30 pare köyü içine alan ve aks 
yollar tâbir ettiğimiz grupların öncelikle yapımı 
planlanmakta ve tatlbikat ve bu tip yollar üzerine 
teksif edilmektedir. Böylece büyük sayıda olan 
grup köy yolları yapımında halk katılımından da 
faydalanılmakla beraber bu yolların ikmali için 
mahallî halkın ve il özel idarelerinin yapmakta 
olduğu yardımlar toplamının üstünde kalacak di
ğer bütün imkânların Devlet tarafından sağlan
masına çalışılmaktadır. 

Cevap 3. Mevcut parklar kifayetsizdir. Fa
kat AID ve Avrupa iskân Fonu kredilerinden 
1966 yılında istifadeler için çalışmalar yapılmak
tadır. Bunlardan Avrupa iskân Fonu ile satmalı-
nacak makinalarm satınalma işi ihale safhasında
dır. 

Ayrıca köy yolları için tefrik olunan Devlet 
yardımının artırılması hususunda da Hükümet 
çalışma yapmaktadır. Arz eeterim. Sayıcılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Köy 
işleri Bakanın verdiği izahata teşekkür etmekle 
beraber Köy işleri Bakanlığı Bütçesi Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken, kendilerine takdim et-
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tiğim 1 - 2 mazbataya burada da değinmeden ge
cem iyeceğim. 

Malûmunuz, köy yolları mevcut statüye göre, 
köylünün yardımı suretiyle yapılmaktadır. Ve ge
ne özel idarenin iştiraki ile yapılmaktadır. Ken
di seçim 'bölgemde tütünden ve diğer mahsûller
den alman % 1 lerle bunlara ek olarak Hükü
metin yardımlariyle yapılıp, devam edegelmek-
tedir. Fakat yardım yapaıbilecek köylerin ' yol
ları, daha ziyade ova mıntıkaları, zengin köy
lerin yollan yapılmakta 20 - 30 pareyi ihtiva 
eden, meselâ kendi seçim .bölgemdeki Aptal De
resi yolu; bu yol çok mühim bir yol olması iti
bariyle Kavak kazasını Çarşambaya Ibağhyan 
'bir yoldur. Halkı çok fakir, değil yardım yap
mak, yardıma ihtiyacı olan insanların yaşadığı 
bir bölgedir. Gene kendi ıseçi'm 'bölgemden bu 
kabîl yollardan Seyhabil, Canlı, Denizcili, Pernck 
gibi yolları zikredebilirim. Terme Kazasında 
Cılavut yolunu, Gölyazı yolunu ve ayrıca Av
lun, Taylan, Ustacalı, Ulüköy. Cacır, Karaçalı, 
Köklük, Vakıf, Demirci Cıvacalı yolları ve bu 
köylünün yolun yaptırılması ic;n mahallî kay
makamlık ve valilikçe zor kullanıldığı, köy büt
çelerine zioraki köy yolu yapımı ve kazada loj
man yapımı için bütçelerine para kondurulmak 
istendiğine dair şayile elimdeki 19 köyün imza
sını ve mührünü taşıyan 'bir zabıt vardır. 

Bu angarya tâbir edilen, zoraki köy bütçe
lerine para koydurmak usulünün ödeme gücü 
•olmıyan köylü tarafından, şikâyeti mucibol-
duğunu arz etmek isterim. Bu yardım yapa-
mıyan köylerin durumu ne zaman halledile
cektir. Çalışıldığından bahsediliyor Bakan. 
140 bin kilometre ihtiva eden köy yolu bitecek 
de, ondan sonra mı bunlara sıra gelecek1? 

Sonra mevcut parklar kâfi değildir. Bu 
gibi yardım yapamıyan köylere, özel idare 
bütçesi yardım etmez. Hükümet tarafından 
programda her köy yolunun yapılacağı, elek
triğin getirileceği, suyun getirileceği, mekte
binin yaptırılacağı zikredilmiş olduğu halde: 
şimdi köylü yardımından bahsediliyor. Halbuki 
Büyük Atatürk'ün «Köylü efendimiz» sözü bi
zim için sadece seçimlerde mi kullanılır1? Kasa
balı zengindir. Mektebini, yolunu, suyunu, 
okulunu Hükümet yapar. Bu efendimiz diye 
tâbir ettiğimiz köylü vatandaşlarımızın yo
lunu maalesef yine onun yardımını talebetmek 

suretiyle, ya para isteriz, veya bilfiil bedenen 
çalıştırır veyahut şu elimizdeki zabıtta zikre-
dildiği şekilde muhtarlara z'or kullanmak su
retiyle angarya tâbirinden yaptırmaya zorla
rız. Dün seçim meydanlarındaki vaitlerimiz 
ne idi, Hükümet Programımız ne idi, bugünkü 
statü ve tenkid ettiklerimize rağmen bugün
kü tutum nedir*? 

Sayın Bakana izahlarından dolayı çok te
şekkür ederim. Fakat çalışılmaktadır, diyor. 
Yapılacaktır, diyor. Hep bu sözleri muğlâk 
olarak. Bu milletin artık boş lâflara, kuru 
vaitlere... (A. P. şıralarından itirazlar.) Rica 
ederim, seçim zamanı meydanlarda bunun 
münakaşasını yaparız. Gelin burada cevap ve
rin. Eğer beni, böyle sataşmalara kulak asa
cak, papuç kaptıracak insan zannediyorsanız 
aldanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu lütfen devam 
edin efendim. Karşılıklı konuşmayın. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Ta
nımıyorsunuz, tanıyanlardan öğrenir ondan 
sonra sataşırsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz masa ba
şından gelmiş değilim. Onun için köylünün 
dertlerini çok iyi bilen bir halk çocuğuyum. 
Bâzı kelimelerin ve konuşmalarım yanlış an
laşılırsa, kendi secim bölgemin ifadesi ile ko
nuşuyorum, benî mazur görsünler. Benim te
mennim, Hükümetin şu seçim zamanı ve bu 
programında çok kıymetli, çok önem verdiği
miz, hattâ iktidarın biraz dn yan ağını teşkil 
eden köylümüzü bu kabîl ar.zırvalardan kur
tarıp yapacağımız işler hakkında zamanı ke
sin olarak söyliyeyim. Biz do seçim bölgeleri
mize gettiğimiz zaman, Sayın Bakanımız 
bize, sizin şu yolunuzun şu zamanda yapıla
cağını vadettiler, programa aldılar, sizin yar
dıma ihtiyacı olan köylüler olduğunuzu biz
ler biliyoruz, bu dertlerinizi sizin vekiliniz sıfa-
tiyle kendilerine duyurduk. Müsterih olun, hiç. 
endişeniz olmasın diyebilelim, oraya gittiğimiz 
zaman. Bakınız bizden bir şey bekliyorlar. 
Bunları göndermişler, Hükümete de çok gön
dermişler bunları. Yardım yapmaya kudret
leri yok zoraki yardım yapmak için bun
lara baskı yapıpta, yardım almakla yaşıyan 
dağbaşmdaki bu köylüye bu kabîl hareket
leri reva görmek hiçbirimize yakışmaz ve ya-
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raşmaz arkadaşlarım. Benim temennim, iktidar 
yeni i§ başına gelmiştir. Bundan evvelki mü
zakerelerde bâzıları 10 aylık demiştir. Ben 
yeni olduğunu kabul ediyorum, hazırlıkları 
var çalışacaktır. Eh., görelim. Biz de kendile
rine teşekkürü bir borç biliriz. Hepinizi hür
metle, muhabbetle selâmlarım. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Hükümetçe çalışılmaktadır diye vâki 
beyanımı makina parkı içindi. Türkiye'de köy 
yolları şebekesi 150 bin Km. dir. Yaz ve kış, 
üzerinden geçişe müsait olan yol uzunluğu 13 
bin Km. dir. Yapılması gereken köy yolu tulü 
137 bin Km. dir. 137 bin Km. yolu yarın akşam 
bitireceğim diyen bir beyanı benden istiyorsa 
Saym Bahattin Uzunoğlu, mümkün olmadığını 
Yüce Meclis takdir eder. Elbetteki bunlar bir 
senede de yapılmıyacak, beş senede de yapılmı-
yacak. Beş Yıllık Kalkınma Plânını tetkik bu- • 
yururlarsa, Beş Yıllık Kalkınma Plânı 137 bin 
Km. lik köy yolu şebekesini senede* 5 500 Km. 
köy yolu yapmak suretiyle 30 yılda yapmayı 
derpiş etmiştir. 1962 den 1965 yılma kadar iş 
başında bulunan Hükümetler hiçbir sene 2 300 
Km. den daha fazla yol yapamamışlardır. Plâ
nın derpiş ettiği miktarın yarısı kadarı ile ta
hakkuk ettirilmişdir. Biz Hükümet programı
mızda köy yollarının kazma ve kürekle yapıl-" 
masının mümkün olmadığını sarahatle ve cesa
retle belirttik. Bu işin makine ve ekipmanla 
yapılmasının zaruretini program olarak huzuru
nuza getirdik. Ve onun altındaki cümle ile de, 
makina ekipmanın temin ve tedariki hususun
da iç ve dış kaynaklardan faydalanılacaktır, 
imkânları sağlanacaktır, diye bir fıkra daha ge
tirdik. Binaenaleyh, üzerinde çalışılmaktadır. 
şeklindeki vâki beyanım, bir makina parkının 
biran evvel ikmali yolundadır. 1 Milyon 642 bin 
dolarlık Avrupa İskân fonundan temin edilen 
kredi tahakkuk ettirilmek üzeredir. İhale bit
miş, zarflar açılmış, ihale tatbik safhasındadır. 
30 milyon dolarlık AID kredisi muameleye 
konulmuştur, Maliye Bakanlığı, ve Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından incelen
mektedir. İtalyan fiyat kredisi faiz hadleri, 
ödemesiz müddet ve ödeme müddeti hususunda 

tetkike tabi tutulmaktadır Hükümetimizce, üze
rinde çalışılmaktadır, dediğim, bir bu. 

İkinci, birinci Koalisyon Hükümeti zamanın
da çıkarılmış olan Bakanlar Kurulu karariyle 
zoraki değil, angarya değil, gönüllü olarak köy
lülerin köy yolları ve köy içme suları yapımına 
katılması Bakanlar Kurulu Kararı halini almış
tır. Biz bunun yeni statü içinde bugün bu katıl
malara âzami derecede nasıl değerlendirilenin 
üzerindeyiz bunun statüsünü, yönetmeliğini ha
zırlamaktayız. Tamamiyle angarya değildir, zo
raki değildir, gönüllüdür ve bunun en iyi misali, 
en iyi örneği de, saym arkadaşınım seçim böl
gesi olan Samsunun kazalarmdadır. O derece 
iyi örnekleri vardır ki, Türkiye'mizin, diğer 
vilâyetlerinde köy işlerini tedvir eden vazifeli 
arkadaşlarımızı şu anda bir hafta evvel çıkar
dığımız bir emir ile Samsuna gönderiyoruz ora
da topluyoruz, bunlar köy birliklerini tetkik ede
cekler bir seminerde bunun detayını öğrenecek
ler ve kendi vilâyetlerinde de bu iyi örneğin 
tatbikine çalışacaklardır. Bu katılımlar tama
miyle gönüllüdür, katiyen zoraki bir bütçeye 
koydurma yoktur, kanunen de mümkün değil
dir. Köy kanunu bellidir bilen arkadaşlarımız, 
tetkikinden geçmiş arkadaşlarımız bunu da bi
lirler. Kaldı ki, saym arkadaşım Bütçe Ko
misyonunda, burada beyan ettikleri gibi iki 
mazbatayı bana verdiler. Bunları tetkik ettim. 
Bu mazbataların birisinde deniyor ki, ismini 
hatırlıyamadığım bir köyde 750 bin lira sarfiy-
le, köylüler 5 bin lira ile katılmış Devlet 750 
bin lira sarf etmiş, iki köy için grup içme su
yu yapmış, sondajını yapmış, kuyusunu yap
mış, suyunu bulmuş, suyu çıkarmış, motoru
nun pompasını koymuş ve su hazır olduğu halde 

• işletme için köylü razı değil, mazotunu da PIü-
kümet alsın der. Bendenize takdim ettiği maz
batalardan bir tanesi bu mânadadır ve yedim-
dedir, tetkik ettiriyorum. Ve yine ayrıca derler 
ki burada bir zoraki tahsilat yapma imkânı var. 
Bu hususu da derhal mahallinde teşkilât mari
fetiyle tetkik ettirmekteyim. Vermiş olduğu, 
Bütçe Komisyonuna tevdi edilmiş olan bu ev
rak üzerine gerekli tetkikatı bitirdiğim zaman 
kendilerine yazılı olarak da neticeyi arz edece
ğim. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimi 
sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Uzmıoğlu. 
B ABATTIN UZUNHASANOÖLU (Samsun) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri: 
sayın vekile verdiğim mazbata için yaptırdığı 
tahkikattan dolayı teşekkür ederim. Yalnız ba
şından değil de sonundan bağlıyacağım şu su 
hususuna. Devlet. 750 bin lira sarf etmiş. Yalan 
değil, köylü inkâr etmiyor. Fakat su bir müd
det akmış ondan sonra akmaz hale gelmiş, bu ku
ru suyu köylüye buyurun teslim alın diye, zor
luyorlar. O zabıtta bu zikrediliyor. (Nasıl kuru 
su sesleri,) Evet akmıyan su. Köylü, mademki 
750 bin lira sarf edilmiş, Devletin bu parası 
sarf edilmiş buraya, bu fakir milletin bu parası 
sarf edilmiş de, bu su akıtılıp da köylüye niçin öy
le teslim edilmiyor. Evet köylü orada diyor ki, 
biz bunu akmaz bir şekilde alıp da akıtacak hali
miz yok. Mazot parasını dahi verecek durumda 
değiliz. Yani zaptın mahiyeti, belki sayın Vekil 
o şekilde anlamışlardır, ben kendileriyle şifahi 
de görüştüm, durum benim arz ettiğim şekilde
dir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; gelelim şu köy 
yollarına. Bendeniz de bu köy yollarının 150 bin 
Km. olduğunu biliyor jdim. 137 bin Km. 
daha köy yolunun yapılacak olduğunu bili
yor idim. Ania bu sözlü soruyu niçin sor
dum, işte bu cihetleri öğrenmek, Hükümet prog
ramı ile, Hükümet programında söylenenlerle 
acaba tatbikat birbirine uyuyor mu, uymuyor mu, 
diye bu ciheti öğrenmek için, burada bunu sor
dum, Sayın vekilden. Ben de çok iyi biliyorum 
ki, 137 bin Km. lik köy yolu dört senede Hükü
metin okuduğu programı çerçevesi içinde yapı
lamazdı. Bunu hiç bir iktidar yapamazdı. Hükü
met, sayın arkadaşlarım, programında bu köy 
yollarını 30 yılda bitireceğiz demedi, eğer dedi 
ise, sayın vekil gelsin burada programın şu sayfa," 
şu satırında 30 yılda bu köy yollarını ikmâl ede
ceğiz dediğini söylesin, ben de açıp bakayım ken
dilerine teşekkür edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, mademki eski şekli
ne, eski statüye devam edilecekti. Halbuki Hükü
met programında ve daha evvel, eskinin değişti
rileceği söylendi. Hükümet köy yolları, köy içme 
suları, köye elektrik mevzuunda o kadar geniş va-
itde bulundu ki, ben hayretler içinde kaldım. 
Hattâ sözü sarf etmekten kendimi alıkoyamadım. 
Her köye elektrik diyince dedim ki: Hükümet 
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bu programında deseydi ki, her köye; su, yol, 
okul elektrik va'dinde bulunacağına, gaz ve kib
rit parası bulamıyan hanelere beş numara bir gaz 
lambası va'dinde bulunsaydı ben bu Hükümet 
programına ya müstenkif kalır, ya da müspet 
rey verirdim. Fakat Hükümet, programında öyle 
geniş vaitlerde bulundu ki; ben de bunları o an
da dinlerken kendimi cennet gibi bir memlekette 
hissettim, elektrikler içinde, sular akıyor. Bu 
kadar olmuyacak işleri olur şekilde programa 
alıp da söylerse bir Hükümet, elbette bu milletin 
bağrından kopup onu temsil eden bir vekili sıfa-
tiyle Uzunoğlu da burada bunun hesabını Hükü
metten soracak ve yarın alacak gidecek diyecek 
ki, Hükümet- dedi, ondan sonra sözünde durma
dı. 30 sene dedi. İşte ben de bunları kürsüde asil 
milletin vekili olarak dile getirdim, arkadaş, bu-
vur diveceğim. 4 sene sonrasına yatırım yapmak 
ıVin de^il, sadece dört sene müddetle aldığım ve
kâleti bibakkin ifa etmek için bunu yapıyorum, 
vazifemdir. Yapmazsam buradan aldığım her ku
ruş boğazımdan geçmez, haram olur, arkadaşlar. 
''M. P. sıralarından alkışlar) (A. P sıralarından 
dan «Politik yatırım yapıyorsun» sesi). 

Sayın arkadaşım, ben yirmi senelik politika
cıyım, sen daha yeni geldin, tahrik etme. Ben si-
zin içinizden çıktım, sizide çok iyi bilirim. Seçim
den iki ay evvel ayrıldım. Biz 40 kişiyiz, biribi-
rimizi iyi biliriz. (A. P. sıralarından «ayrılmış
sın iyi olmuş» sesleri) Belli değil, o daha iyi mi 

• olmuş kötü mü olmuş. 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu, siz 
sözlerinize devam ediniz, cevap vermeyiniz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Evet tanıyacağız biribirimizi daha, zamanla. 

Evet arkadaşlarım, plânı değiştireceğini şöy-
liyen Hükümet bugün karşımızda, otuz senede 
bu yolların yapılacağından bahsediyor. Zorlama 
yapılmıyormuş şimdi müsaade buyurursa Sayın 
Başkan zoraki mi, değil mi şu zabıttan okuyaca
ğım. Mühürler sahte ise içişleri Bakanlığına 
takdim edelim, Sayın Vekil bunları da eğer im
zalar 'sahte, mühürler sahte belki Uzunoğlu 
bunları almıştır, basmıştır, böyle bir şey varsa 
'bunları tetkik ettirsinler. Zoraki miymiş değil-
miymiş içindeikini bir okuyalım da siz de gö
rün, Vekil Bey de görsün. Bakınız arkadaşlar: 
«Biz köy muhtarları 1966 yılı köy bütçeleri 
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için Çarşamba Kaymakamlığı tarafından davet 
edilerek aslında fakir bulunan köyümüze 1966 
yılı bütçesi bir sürü külfet ve altından kalkıl-
mıyaeak şekilde bütçe tanzimine zorlanmakta
yız. Çarşamba Kaymakamlığının 1966 yılı büt
çesine koymak istediği 'bütçe gelirleri hanesine 
yol, lojman ve buna angarya tâbir ettiğiniz ve 
milletin sırtından ta eskiden beri geçinmeye 
alışkın bulunan köy kâtiplikleri ihdas ettirmek 
ve bu suretle biz fakir köylülere maddi külfet
ler yüklenmektedir.» Yani eskiden köy kâtip-
tikleri vardı, zoraki karar alıyordu, işte bu es
kiye dönmüş, bugün tamamen eski statüyü kal
dıracağız diyen Hükümet, bugün eskinin ta 
eskisine gidiyor, köy kâtiplikleri ihdas etmek 
suretiyle köylüden bana şifahen söyledikleri 
Jandarma dipçiği ile zoraki bu parayı sizden 
alacağız diyor.. Bu köylü vatandaşım ne diyor, 
benim köyümün yolu yok okulu yok, ben di
yor, Çarşamba'da yapılacak olan yurt için pa
ra vereceğim benim köyümde okul yokken kö-
yümdeki okulda sıra yokken, köyümde yo] yok
ken, köyümde su yokken. Bana diyor bu külfet 
zoraki özel idare tarafından Kaymakamlığın, 
valinin emri ile mühürlettirilmek isteniyor, ben 
bunu mühürlemek istemiyorum, diyor. Aşağısı
nı da müsaadenizle okuyayım. «Vatandaşın 
cebren bu gibi tazyik altında bırakılarak, biz
lere bir sürü külfet ve angarya tâbir ettiğimiz, 
bütçedeki emrivakilere son verilmesini Köy Ka
nunu halen meriyette ise de bunun Anayasaya 
aykırı bir kanun bulunduğunu zira bir vatan
daş zor ve cebir yolları kullanmak suretiyle, 

fevkalâde haller mevcudolmadıkça çalıştırıla
maz. Yukarıdaki durum yüksek takdirlerinize 
arz olunur ve bu hususta gereken işlemin yapıl
masını, mağduriyetimize meydan verilmemesini 
saygı ile arz eyleriz.» 19 tane köyün mazbatası. 
Bir suretini Sayın Bakana verdim. Her halde 
iyi okumamışlardır. Ama bir arkadaşım yine 
Samsun Milletvekili bu, orada kaybolur gider, 
dedi. Her halde isabet etmiş bendeki yırtık ama 
yine okunuyor vereceğim, takdim edeceğim Ba
kana. işte zoraki iş yaptırmak varmıymış yok-
muymuş? Şu zabıt elimde, bir sureti de kendi
lerinde. Eğer sahteyse... Zor kullanılmamış di
yorlar. Gene okuyacağım. Yine bir sürü zabıtlar 
var. Bunları vakit almamak için okumıyaca-
ğım. Ama kendilerine takdim edeceğim. Yoksa 

elimde bu gibi deliller olmasa buna istinaden 
söylenmezse, gelip de bu kürsüden şu milletin 
huzurunda bütün Türk efkârı umumiyesine 
karşı yalan söylemek asla benim prensibim de
ğildir. Benim politika hayatım daima direkt ve 
doğruya dayanmıştır. Böyle bir şey benden sa
dır olamaz. Hürmetlerimle. (M. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI OSMAN SABÎT 

AVCI (Artvin) — Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet programı elimizde. Yol, su, elektriğe 
ait kısmını bir kere daha huzurunuzda arz ede
ceğim. «Halen yüzde 90 ı yoldan, yüzde 60 ı iç
me suyundan ve yüzde 98 i elektrikten mahrum 
bulunan köylerimizin kısa zamanda bu durum
dan kurtulmalarını sağlıyacak bütün tedbirleri 
alacağız. Bu amaca ulaşmak için lüzumlu mal
zeme, vasıta ve ekipmanın sağlanması yolunda 
iç ve dış kaynaklardan faydalanılacaktır.» 

Hükümet programında bunun dışında her 
tarafı donatacağız, bir gecede elektrik yapaca
ğız şeklinde sayın arkadaşımızın buradan biraz 
önceki beyanına benzer veya ona yakın her 
hangi bir beyan, her hangi bir yazı veya fıkra 
mevcut değildir. Hükümet programı bunları 
yol, su, elektrik mevzuundaki kısmı bu parag
rafta Meclise karşı taahhüt ve beyan etmiştir. 
Bu taahhüdüne sadıktır, tahakkuk ettirmenin yo
lundadır, bu yolda çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşımın bir mazbata verdiği 
doğrudur. Bir sureti kendilerinde bir sureti ben-
denizdedir. Biraz önce huzurunuzda beyan et
tim. Bunu telefonla taki'bettim. Su yapılmış, ama 
su derinde, statik, seviyesi aşağıda, motorla su 
deposuna çıkacak, oradan tazyik ile gidecek. Baş
ka çaresi yok teknik olarak. Motor konulmuş, 
pompa konulmuş, mazotunu koyar, çalıştırırlar-
sa su çıkacak. Ben kendilerine huzurunuzda tek 
lif ediyorum, ilk fırsatta diğer vilâyetleri ve 
köyleri olduğu gibi Samsun'u ve Samsun'da bu 
kuyunun olduğu köyü Bakan olarak, Cenabı-
hak fırsat verirse ziyaret edeceğim. Kendisini 
Samsun Milletvekili olarak davet ediyorum, bir
likte gidelim, bu suya bakalım, kuru su mu imiş, 
yaş su mu imiş? Ben resmî beyanda bulunuyo
rum. Köyden mazbata gelmiş... Olabilir. Mazba
tayı Bütçe Komisyonunda 48 saat evvel aldığım 
gün cevabımı hazırladım. Cevabımı kendisine arz 
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edeceğim zaman sayın arkadaşımı Bütçe Komis
yonunda bulamadım ve Bütçe Komisyonunun 
tesbit ettiği karar ve teamüle uyarak sual sahibi 
bulunmadığı için cevap vermek imkânından ve 
şansından o komisyon önünde mahrum kaldım. 
Kendilerine yazılı olarak cevabımı arz etmek 
için, derhal mahallinden tetkik ettirdim ve bu 
malûmatı aldım. Ayrıca söylenen hususlarda bir 
usulsüzlük ve yolsuzluk varsa, tetkik ettirece
ğim, tahkik ettireceğim; usulsüzlük varsa bunu 
tashih edeceğim diye biraz evvel de beyanda bu
lundum. Mazbatalar, dilekçeler, ihbar dilekçele
ri, isimsiz veya namı müstaarla yapılan ihbarlar 
ve bunların akıbeti Yüksek Meclisinizin ve ida
rede vazife görmüş arkadaşlarımızın hepsinin' 
malûmudur. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa-
7/m Başkan, muhterem arkadaşlarım, özür di
lerim, huzurunuzu tekrar işgal etmekle. Yalnız 
birkaç kelime ile yetineceğim. Sayın Bakan da 
Hükümet programından ifade buyurdular; kı
sa zamanda diyor, dikkat ettiniz değil mi? Kısa 
zamanda... Otuz sene her halde bu devirde, hele 
bu medeni devirde, otuz sene, dünyanın aya 
gitmesine ramak kaldığı bir devirde, otuz sene 
kısa zaman değildir arkadaşlar. Otuz sene, bir 
insan ömrü için mühim merhaledir. Otuz yıl, 
otuz sene... Şimdi Hükümet programında kısa 
zamanda dış yardımlarla iç yardımlarla yapıla
cak, yani kısa zamanda denmiş, ama. 

Sayın Bakan benim seçim bölgemde suyun 
olduğu yere geleceklermiş, benim misafirim 
olsunlar, şeref misafirim olurlar, maalmemnu
niye. Yalnız, bu sözlerinde durularsa bana ne 
zaman geleceklerinden haberdar ederlerse, mut
lak surette orada bulunacağım, gidelim. Benim 
bu tenkidlerim yıkıcı değil, yapıcıdır. Yalnız 
seçmenle karşı karşıya kaldığımız zaman Hükü
met programını aynen onlar da bizim gibi din
lemiş, tabiî hakları. Hükümet vadetti, diyorlar; 
Siz bizim isteklerimizi niçin söylemiyorsunuz, 
diyorlar. Biz de dile getiriyoruz. Hükümet 
bundan niçin gocunuyor. Ben sadece Bütçe Ko
misyonunda böyle bir durumu, zoraki durum de
ğil, onu verdim. İkinci bir zabıt, işte zoraki 
zabıt burada. İkinci bir zabıt var. Ondan bah

setmiyorlar. O zabıttan da bahsetsinler, onu da 
okusunlar. O gün Ticaret Komisyonunda bu
lunduğum için Bütçe Komisyonunda buluna
madım; özür dilerim, sayın Bakan da mazur 
görsünler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme islerine öncelik verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'-
nın sözlü cevabı (6/61) 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç? Burada. 
Sayın Köy İşleri Bakanı? Burada. Sayın Millî 
Eğitim Bakanı? Yok. Yalnız Köy İşleri Baka
nının izahatı kâfi inidir efendim? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Kâfidir efen
dim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve Millî Eği

tim Bakanları tarafından sözlü olarak cevap
landırılması için tavassutunuzu saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

İlyas Kılıç 
Samsun Milletvekili 

Köylünün kalkınmasında köye yol, su ve okul 
yapımının önplânda geldiğini kabulde ittifak 
halinde olduğunuzu zannediyorum. Bu hususta 
tatbikatı takibediyorum. 1961 den beri okul ve 
su yapımı yolu olan ve gidilmesi kolay başarılan 
köylere yönelmiştir. Bu köyler ise daha ziyade 
taban ve ova köyleri ile yol yapımı fazla zaman 
ve para harcamayı icabettirmiyen köylerdir. 
Keza bu köyler arazileri itibariyle dağ ve orman 
içi köylerine nazaran para bakımından daha 
çok yardım yapmaktadırlar ve böylece öncelik 
almaktadırlar. Biımetice yola, suya ve okula 
başka bir deyimle medeniyete bu köyler çok 
daha erken kavuşmaktadırlar. Ova köylerine na
zaran her bakımdan geri ve fakir olan dağ ve 
orman içi köylerine bu gidişle çok sonra, sıra 
geleceğe benziyor. Bu yıl, fakir olan orman içi 
ve dağ köylerine yol yapımı için para tahsis 
etmek suretiyle yol yapımına, okul inşaatına 
ve su getirme işlerine öncelik verilip verilmiye-
ceği hususu düşünülmekte midir? 
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BAŞKAN — Açık oylamaya oy kullanmı-
yan arkadaşlarımız varsa lütfen oylarını kul
lansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 

AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Samsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç'm söz
lü sorusunun Bakanlığımı ilgilendiren kısmına 
cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Köy yollarında yapılan çalışmalar ha
len 13 . 3 . 1962 tarihli Kararname ile yürürlü
ğe giren Yapım ve Bakım Yönetmeliği esasla
rına göre yapılmakta ve yıllık programlar il 
genel meclislerince yapılıp Bakanlıkça tasdik 
edilmektedir. Programda nüfusu 500 ve daha 
fazla olan grup köy yolları öncelik almaktadır. 

Köylünün kendi köyüne ait yolun yapımın
daki yardım derecesi programa alman yollar 
arasındaki öncelik sırasına tesir etmektedir. Bu 
yardım aynî olduğu gibi imece olarak da ka
bul edilmektedir. Bilhassa arızalı arazide ime
ce yardımından büyük ölçüde istifade edil
mektedir. 

Ancak orman ve dağ köylerinde yapılan 
yardımın azlığı tatbikatta da müşahede edil
mektedir. Bu bakımdan bilhassa orman içi köy
lerin kalkındırılması ve alt yapı hizmetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için Avrupa iskân fonun
dan ayrılan bir milyon üçyüz bin dolarla yol 
inşaat makinaları alımına gidilmiş ve 27 Kasım 
1965 te ihalesi yapılmıştır. 1966 yılında, tesbit 
edilen program gereğince, pilot ilçe köylerinde 
çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca 1966 da bilhas
sa Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da arızalı 
kesimler için yine öncelik tanınacak ve önce
likleri bu espriye göre tesbit edilecektir. 

2. Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı, 
6200, 7478 ve 178 sayılı kanunlara göre köy ve 
askerî garnizonlara içme ve kullanma suyu te
min etmektedir. 

Köy İçme Suları Dairesi dağ ve orman köy
lerini de ayırdetmeksizin memleketimizin bü
tün köyleri ile nüfusu 3 000 den az kasabala
rına ve askerî garnizonlarına içme suyu temin 
edilebilmesi için lüzumlu envanter çalışmaları 
yapmış ve bu envanter neticesine göre susuz 
köyler göz önünde bulundurulmak suretiyle, 

düzenlenen programlara uyularak köylerin is
tikşaf etüt raporları hazırlanmaktadır. İstikşa
fı etüt raporlarında 7478 sayılı Köy içme su
ları hakkında Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince hesaplanan öncelik sırasına göre de iş
ler proje ve inşaat programlarına alınmak su
retiyle köyler peyderpey sıhhi içme suyuna 
kavuşturulmaktadır. 

Öncelik sıraları, içme suyu ihtiyacı en çok, 
nüfusu en kalabalık, nüfus başına su getirme 
masrafı en az, içme su tesisleri için memba, 
para ve arazi hibe eden, birkaç köye ait işler
de aralarında birlik kuran, en fazla işbirliğin
de bulunan köylere, bağlı bulundukları vilâyet
lerle teşriki mesai edilerek, tesbit edilmektedir. 

Ayrıca 1966 bütçe yılında Güney - Doğu 
Anadolu'da 3 ilimizde Fırat - Dicle aracındaki 
mmtakada bulunan köylere 15 000 000 Tl. yatı
rım yapılması plân dâhilinde öngörülmek su
retiyle bu bölgeye ayrıca bir öncelik verilmiş
tir. Arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Bakana cevap vermek hususun
daki çalışmalarından dolayı teşekkür etmek is
terim. Suali sormaktaki gayem, suali iyi dinle
yen arkadaşlarım da görmüşlerdir ki, bugüne 
ait bir sual değildir, eskiye aittir. Benim bu 
Meclise girdiğim devreye ait bir sualdir. Bun
dan her türlü art düşüncenin uzağında tama
men seçim esnasında memleketini dolaşmış bir 
insan olarak, o insanların çektikleri sıkıntıları 
ve mâruz kalmış oldukları zorlukları gören ve 
bunları vicdanında hisseden bir insan olarak 
dile getirmek için sormuş bulunuyorum. Haki
katen bu sualim üzerine Sayın Bakanın oku
muş oldukları kanun maddelerini ve tüzüğü 
bilen bir insan olarak onları bunların ışığı al
tında daha çok bu istikamete yöneltmesini bil
hassa istirham edeceğim. Çünkü arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın da izah buyurdukları gibi, ha
kikaten benim bölgem Devlet masraflarına köy
lü olarak Türkiye çapında belki en çok iştirak 
eden bir bölgedir. Geçen yıl bu maksatla bir 
milyon lirayı nafıaya yani, vilâyet nafıasına 
benim bölgem köylüleri her türlü sıkıntıya kat
lanmak suretiyle vermişlerdir. Düşününüz ki, 
şehirlerimizde her türlü imkânlar içerisinde 
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her hangi bir caddeye yardım talebedildiği za
man vermek hususunda düşünürken, her tür
lü mahrumiyet içerisinde olan insanlar suya, 
yola ve okula olan ihtiyaçlarını karşılamak hu
susunda şahsi ihtiyaçlarını, çoluk çocuğunun 
ihtiyaçlarını düşünmeden Hükümete elini 
uzatmaktadırlar. Ancak bu el uzatmaya, bu 
cömertliğe ve bu fedakârlığa karşı takdir 
ederim ki, biz mesul insanlar olarak gereken 
yardımı yapamamaktayız. Bölgemin taban köy
leri ve tütün yapan köyleri hakikaten istenil
diği kadar yardımı yapabilmektedir birçokları. 
Bahattin arkadaşımın dediği köyler dağ köyle
ridir. Doğrudur dedikleri. O, hakikaten bir 
zapta göre konuşuyor. Bakanın da dediği doğ
rudur. Ama ortada bir hakikat vardır ki, dağ 
köyleri hakikaten yardım yapamamaktadırlar. 
Düşününüz ki, bir köy 500 nüfusu vardır. Hiç
birisi okumak bilmiyor, çünkü mektebi yoktur. 
Hiç kimse normale yakın bir su içemiyor, çün
kü suyu yoktur. Herkes hastasını, hayvanları 
birbirine bağlamak suretiyle yaptığı salla dağ
ların tabanına, tepelerin tabanına indiriyor. 
Bu insanlara elimizdeki mevcut tüzüğün ve ka
nunun âzami şekilde zorlanması suretiyle yar
dım etmek, herhalde mesleki icabı ormanlarda 
çok vazife almış olan Sayın Bakanın benden 
daha çok bilmeleri lâzım ve bildiğine inanıyo
rum, yardım edeceğine de inanıyorum. Ama 
bugünkü nafıa parklariyle bu insanlara gerek
li yardım yapılamıyor. Benim bölgemde, Hav
za, Vezirköprü ve Bafra'nın geri tarafları dağ 
bölgeleri, 25 - 30 köyün içerisinden köye bir 
kilometreye razı. İçerisinden normal bir vası
tanın geçebileceği, yani cipin geçebileceği ka
dar bir yolun açılmış olmasını dört gözle bek-
liyen insanlara Sayın Bakanın o bölgenin bü
tün Türkiye çapında örnek olacak kadar yar
dım fedakârlığını göstermiş olması muvacehe
sinde el uzatmasını, öncelikle el uzatmasını bek
liyorum. Bekliyorum ben değil, temsilcisi ol
duğum insanlar bekliyorlar. Benim bu söyle
diklerim, benim diğer arkadaşlarımın da söyle
mek istedikleri olduğunu zannediyorum. Bu 
maksatla, her hangi bir kimseyi, her hangi bir 
şekilde şu veya bu yoldan yaptın, yapamadın 
şeysinde değil, yapmaya davet ediyorum, yar
dımcı olmaya davet ediyorum. Çünkü arkadaş
larım, orman içindeki köylere zatî ihtiyaç ba
kımından kereste tahsis ediliyor. 

Yeri gelmiş iken söylemek istiyorum; Ve
zirköprü'ye 75 kilometre tahmin ediyorum, as
gari bir defa, elli kilometrenin üstünde bir 
yerden köyde evini yapmak istiyen insana zatî 
kereste tahsis ediliyor. Şimdi arkadaşlar düşü
nünüz, yolsuz bir yere, yolu olmıyan bir yere, 
o insan 70 kilometreden veya 50 kilometreden 
kağnı arabasiyle kereste getirir de kendine ev 
yapar. Hayır. Çamı kesecektir. Mâni olamaz
sınız. Ama hiç olmazsa oranın yolu olsa veya 
o köy civarındaki ormandan istihsal edilen 
kütüklerin yanma bir seyyar bıçkı makinası 
intikal ettirilse, köyün bütün ihtiyacı evvelden 
tesbit edildiği için, 3 - 5 kişinin şevki ile tes
lim edilir ve orman tahribatından vazgeçilmiş 
olur. Bu bakımdan o köylere, Sayın Bakan ar
kadaşımızdan tekraren rica ediyorum, lütfet
sinler, öncelik versinler, onlar para bakımından 
yardım yapamıyacaklardır. Bünye bakımından 
fiilî yardım yapabileceklerdir, çalışabilecekler
dir, lütfetsinler, fazla bir şey istedikleri yojk-
tur. Bir dozerin açacağı yola dahi bugün razı
dırlar onlar. 2,5 milyon lira sarf ediyoruz bu
gün. Vezirköprü'de Kuruçay'dan Kızılırmak'a 
geçiyoruz, ama işte o kadar. Ne önden gelen 
yol var, ne arkasından gidecek yol var. 30 ta
ne köy yol bekliyor. Onların da hastası var, 
onların da medenî ihtiyaçları var, onların da 
kazası var, onlara da ölüm var. Ne hâkim gi
debiliyor, ne doktor gidebiliyor, ne öğretmen 
köye gidebiliyor, çünkü zaten mektep yok. 
Hiçbir kimse köye gidemiyor. Seçimden seçime 
binbir meşakkat içerisinde oy alabilmek için 
sadece bizler gidiyoruz. Onun için Bakan ar
kadaşımızdan, hakikaten bu dağ köylerine, pa
ra yardımı beklemeksizin, ciplerin geçebileceği 
mahiyette, dozerin açtığı yola dahi razı olan bu 
insanlara Devlet elini uzatmak suretiyle yar
dımcı olmalarını hassaten rica ediyorum. Ce
vap vermek lûtfunda bulundukları için kendi
lerine teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Artvin) — Muhterem arkadaşlarım, sa
yın arkadaşımızın temas ettiği hususlar tatbi
katımızda aynen vâki olmaktadır. Dağ köyle
rinde, birkaç köyü bir arada yola kavuştura
cak olan yollara aks mihver yolları tâbir edi
yoruz. Bu yollarda bilhassa nakdî yardım im-
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kânından mahrum köylülerimizde, nakdî yar
dım için zorlama yoktur. Ancak mesele ihtiya
cın çokluğundan, ihtiyacı karşılamaktaki müş
külâttan doğmaktadır. Bütün yola ihtiyacı olan 
köylerimiz bir yıl içerisinde kendi köylerinin 
yollarının da yapılmasını ve programa alınma
sını istemektedirler, bu bir vakıadır. Dağ köy
leri fakir köylülerdir, yardım yapamazlar. Bu 
da bir vakıadır. Bedenen işgücüne katılmak su
retiyle yardım yaparlar, bu da bir vakıadır. 
.Ancak eğer o yol, o yıllık programa alınmış 
ise yıllık program içerisinde nakdî yardım ya
pan köylülerin yolları öncelik almaktadır. Bi
zim mevzuatımız budur. Ama tatbikat aksak
lıkları varsa, elbette ki aksaklıkları gidermek 
için sayın arkadaşımızın sözlü sorusu bize ışık 
tutmuştur. Bu mevzuu da daha dikkatli olarak 
takibedeceğiz. Ama şu ana kadar böyle bir tat
bikat hatası Bakanlığa intikal etmiş değildir. 
Yıllık programı içerisinde nakdî yardım olarak 
katılan köyler program içerisinde yer değiştir
mektedirler. Programda olmadığı halde yıllık 
bütçesini ve iş programını tahakkuk ettiren 
vali, kaymakam ve ilgili daireler makina ve 
ekipmanları boş tutmamak için yardımda bulu
nan, Devlete katılan, işgücü ile katılan, nakdî 
yardımla katılan, akar yakıt almak suretiyle 
katılan köylerin boş zamanlarda makinanın boş 
vakitlerini değerlendirmek için ek programlar 
veya program dışı çalışmalarla bu neviden 
yollar yapılmaktadır. Belki arkadaşımızın kas-
dettiği de bunlardan ibarettir. Bütün bunların 
içerisinde biz de biliyoruz ki, dağ köyleri yar
dım yapmaya kaadir değildirler. Hükümetimi
zin köy yolları için hazırladığı yeni statü, Köy 
İşleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu Başbakanlığa 
takdim edilmiştir, Devlet Personel Dairesinde-
dir. Köy yolları, suları, elektrik işlerini tanzim 
edecek olan umum müdürlüğün kuruluş kanu
nu üzerindeki çalışmalarımız son safhadadır. 
Yönetmelik çalışması bitirilmiştir, Bakanlar 
Kuruluna takdim edilecektir. Bütün bunlar da 
demin sual vesilesiyle arz ettiğim kanun ve 

madde numaralarında söylenilen bu aksaklık
lar teker teker ele alınmış, giderilmektedir. Ay
rıca bu sözlü soru vesilesiyle açıklanan husus
larda da bu yönetmeliklerin ve statünün hazır
lanmasında Bakanlık olarak faydalanacağız. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Özür dilerim 
arkadaşlar; zaten anlaşamadığımız nokta bu
rada idi. Ona da Sayın Bakan dokundular. 
(belirleri itibariyle yukarıdaki köylere nazaran 
zengin olanların yardım etmesini ben de arzu 
ettim zaten» Ben şu hususu tebarüz ettirmek 
istiyorum ki, onlar, çok para yardım ettiği için 
esasen plâna onlar giriyor. Çünkü talimat bu
nu âmirdir. Çok para yardım edene öncelik ve
riliyor. Programa girerken, hangi köy bidayet
te çok yardım yapmışsa o, programda birinci 
sırayı alıyor zaten. Talimatın hükmü bu. Ben 
Sayın Bakandan istirham ediyorum, bunların 
yanında, bu yardımı yapan köylerin yanında 
yardım yapamıyan köylere de, talimatı da zor
lamak suretiyle yardım yapın. Onlardan da 
plâna birkaç köy ithal etmek suretiyle o isti
kamette de köylerin ortasından her köye olma
sa dahi, ortadan bir yol yapmanın imkânını sağ
layın bize diyorum ve ilâve ediyorum, diyorum 
ki, geçen gün görüşülen bütçelerinde köy içme 
suları için 10 milyon lira parayı zor ko
parabildik. Şimdi arkadaşlarımı vazifeye da
vet ediyorum. Muhterem arkadaşlar, köye 
su getirmek, okul ve yol yapmak için 
lütfediniz bütçeye fazla yardım yapalım. 
Fedakâr olalım, cömert hareket edelim. 
Bugün her türlü şeyi söylemek mecburiyetinde 
kalıyorum, özür dilerim. Bugün her türlü im
kânları elinde olan bütçeden beslenmek sure
tiyle para ile tedavi yapan, içerisine girmek 
müşkül olan Hacettepe'ye istediği kadar para 
veriyoruz da, her türlü yarmıma muhtacolan, 
köy içme sularına, okuluna ve yoluna neden 
on milyon lira veriyoruz, niye burada cömert 
hareket etmiyoruz? Neden bunu desteklemiyo
ruz? Hükümet kendi getirmemişse, biz niye Hü
kümeti tazyik etmiyoruz? On milyon lira ile ne 
yapılacaktır. Ben şimdi Bakana soruyorum; teş
kilâtı da bilirim. Verdiğiniz 10 milyon lira pa
ra geçen sene yapılmış, parası ödenmiyen mü-
taahhitlere ve işyerlerine ödenecektir. 110 mil
yon lira olsun kâfi değil arkadaşlar, kâfi de
ğil, siz de biliyorsunuz kâfi olmadığını. Kâfi 
değil, çok azdır. Ben isterdim ki, ikiyüz mil
yon lira, üçyüz milyon lira olsun* Azdır arka
daşlar azdır. Neden azdır biliyor musunuz? 
12 kilometrelik bir su yolunu köylü kazıyor. 
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Bu, paha biçilmiyen bir kargılıktır, yardımdır, 
cömertliktir. Bu fedakârlığı gösteren insanlara 
biz daha fazla yardım yapmalıyız. Bu içimiz
den gelmelidir, burada cömert olmalıyız. Çün
kü başka şey söylemek istemiyorum, 20 nci 
asırda bizim köylülerimizin çoğunun durumu 
yürekler acısıdır. Ben burada polemiğe falan gir
mek istemiyorum. Bana yakışmaz böyle bir hare
kete girişmek şimdi. Ama hakikati bilelim ve on
lara biraz yardım edelim, cömert hareket ede
lim. 10 milyon lira ne yapar arkadaşlar? 40 bin 
küsur köyün mahallesi ile beraber toplamı 60 
bini bulan köy ve mahalle ihtiyacına 10 mil
yon lira, 80 milyon lira bir şey yapmaz arka
daşlar. Zaten bu paranın çoğu sarf edilmiştir. 
Ben Hükümete yardımcı olmak istiyorum. Mil
letvekili arkadaşlarımı uyarmak istiyorum. 
Yardımcı olalım diyorum, tahsisatı arttıralım 
diyorum ve bunun yanında ilâve ediyorum, di
yorum ki; cari masrafları da iş hacmini çoğal
tacak şekilde kısalım. Fazla adam çalıştırmı-
yalım diyorum. Çünkü biliyorum ki, köylünün 
yapmış olduğu bu direkt yardımı, maalesef bâ
zı nafıalarda şoförler arıza gösteriyor. Saat 5 e 
kadar. 5 ten sonra fazla mesai başlayınca mo
tor, traktör yahut dozer çalışmaya başlıyor. 
Çünkü 5 e kadar zaten Devlet onun yevmiyesi
ni veriyor. Saat 5 ten sonra köylü vermeye 
başlayınca, köylü yardım etmeye başlayın
ca dozer çalışıyor. Bu hususta da Bakan 
arkadaşımı kısaca uyarmak isterim, mese
lenin üzerine eğilmesini rica ederim. Bu bir ten-
kid değil, uyarmadır,, yardımcı olmadır. Çün
kü biz direkt müdahale edemiyoruz, yakışmı
yor, ayıp oluyor. İlgililer buna canı gönülden 
eğilmelidir. 

Sırası gelmişken bir hususu da kendisini in
citmeden söylemek istiyorum; parça ihtiyaç
ları, bir malzemenin parça ihtiyacı, en çok kı
rılandan, en az kırılana göre tanzim edilme
lidir. Hangi parçaların en çok kırıldığı tecrü
belerle sabit olmuştur. Kestirmek mümkün de
ğildir, ama tahmin etmek mümkündür. Buna 
göre stok yapmalıdır, yedek malzeme alınırken, 
yedek parçaya fazla ehemmiyet vermelidir. 400 
tane dozer getirecekse 350 aded getirmelidir. 
50 tanesi parça olarak getirtilmelidir. İhale 
yapılırken kendisini uyarmak istiyorum; bir 
malzemenin eksikliği yüzünden dozerler 2 - 3 

ay yatıyor. Bulunamıyor parçalar. Çünkü mü-
taahhitler parçalardan kâr edemezler. Vasıta
ların kendisinden kâr etmek isterler. Onun için 
malzemenin fazla olmasına önem verelim, 40, 
50 tane, 30 tane miktara göre aşağı 5 -10 ne ise 
az alınız, değerini malzeme olarak alınız, kârı
mız olacaktır, ziyanımız olmıyacaktır. Bunu da 
bu vesile ile arz etmek istedim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — Samsun Milletvekili Hyas Kıhç'ın, or
man tahribatını önlemek üzere bütün yurtta ma
den kömürü yakılması için bir tedbir alınması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/62) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı?.. Yok. Tarım Bakanı?.. Yok. Gelecek 
birleşime talik edilmiştir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Efendim Köy 
İşleri Bakanının izahatı kâfi idi. 

BAŞKAN — Efendim sorunuz Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Tarım Bakanı ile 
alâkalı. Onlar da yoklar. 

15. — Samsun Milletvekili tlys Kılıç'ın, kıp-
tilerin, Devlete ait bir arazide, 7nesken sahibi 
kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan ve Köy İşleri Bakanı Sa
bit Osman Avcı'nın sözlü cevabı (6/63) 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanı?.. Burada. 
İçişleri Bakanı?.. Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı ile 

İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması için tavassutunuzu saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
llyas Kılıç 

Yurdun diğer 'bölgelerini bilmiyorum. Fakat 
yıllardan beri Samsun bölgesinde hiçbir köy ve 
kazada ikamet etmiyen ve bir kanuni ikametgâha 
bağlı bulunmıyaralk dolaşan ve rastgeldiği yer
de çadır kurup oturan kıptîlerden bölgeım hali
kının canı kelimenin tam mânasiyle yanmıştır. 
Bu insanlar köy ve kasabaları taciz etmekte
dirler. Bilhassa beygir hırsızlığı yaparak halkı 
mutazarrır etmektedirler. Yine jandarma ve po-
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listen edindiğim, 'bilgilere göre (birçok hırsızlık 
'hâdiseleriinin failleri de bunlardır. IBunların 
Devlete ait bir arazide mesken sahibi kılınarak 
yerleşmeleri hakkında iadı geçen bafcamllıHar ne 
gTbi tedbir düşünmektedirler? 

BAŞKAN — Buyurun içişleri Bakanı.. 
İÇİŞLERİ ©AKANI FARUK SÜKAN 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar ; Samsun Milletvekili Sayın îlyaıs Kılıç 'm söz
lü sorusunun Bakanlığımla ilgili olan kısmına 
arzı cevabediyorum. 

Bakanlığımız kayıtlarına ve valilikten alman 
bilgilere göre, 1930 yıllarında il merkezine 1 925 
kıptî yerleştirilmiştir. Komşu Tokat, Giresun 
ve Ordu illeri ile bu illere bağlı ilçelerden 400 
kadar kıptî her yıl Samsun bölgesine muvakka
ten gelip yerlerine dönmektedirler. 

Yine valiliğin bildirdiğine göre; gerek 'Sam
sun'da oturan, gerek komşu illerden gelip dö
nen kıptîlerin genellikle asayişi ihlâl eder bir 
durumda olmayıp, faili bulundukları zıabıta va
kalarının azlığı' da bu hususu doğrular mahiyet
tedir 

Bu münasebetle yurdumuzdaki kiptiler ve 
bunların yerleştirilmeleri hususunda kısaca bilgi 
arz etmek isterim. 

Bakanlığımız kayıtlarına göre memleketimiz
de 90 bin civarında kıptî vardır. Bunların ya
rısına yakın miktarının1 gezici olduğu hesaplan
maktadır. Şüphesiz gezginci durumda olan 
kıptîlerin bir yere yerleştirilip müstahsil duru
ma getirilmeleri, hem zabıta vakalarının azal
masını, hem de millî hâsılanın bir nisibet dâhi
linde 'artmasını sağlıyabilecdfetir. 

Gezıginci kıptîlerin yerleştirilmeleri lamaciyle 
bugüne kadar yapılan çalışmaların geniş ölçü
de başarılı olamaması : 

iskân işleriyle uğraışaın 'makamların şimdi
ye kadar sık sık değişerek bu hizmetin nihayet 
1964 yılında kurulan Köy işleri Bakanlığına 
devredilmiş bulun m ası, 

ikinci Dünya Savaşı şartlarının ve 1950 yı
lında Bulgaıristaın 'dan çıkarılan Türk asıllı kim
selerin yurdumuza yerleştirilebilmeleri, 

Kıptîlerin mizaç itibariyle gezıginci tabiatte 
olmaları ve iskân teşebüsleri ile iskân için ge
rekli kanuni ödenek ve yardımların aynı za
manda ele lalmaımaıması, gibi sebeplere bağlan
maktadır. 

2510 sayılı İskân Kanununun 5098 sayılı Kâ -
nunla değiştirilen 9 ncu amadesi, yerleştirilecek 
gezginci kiptiler hakkında Bakanlığımızdan 
mütalâa alınması hükmünü koymaktadır. 

Bakanlığımızın bu konuda kendine düşen ta
mamlayıcı çalışmaları yapmakta olduğunu saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakanı. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 

AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, kıptîlerin, Devlete ait arazide yerleşme
leri hakkında Samsun Milletvekili Sayın İlyas 
Kılıç tarafından İmar ve iskân ve içişleri bakan
lıklarına yöneltilip ilgisi dolayısiyle Bakanlığıma 
gönderilen sözlü sorusunun iskân ile ilgili kısmı
na cevabımı arz ediyorum. 

İskân mevzuatına göre- bir kimseyi mecburi 
olarak iskân etmek mümkün değildir. Ancak is
kânlarını istiyen ve ihtiyaçlı durumda olan gez
ginci çingeneler, içişleri Bakanlığının da görüşü 
alınmak suretiyle 2510 sayılı iskân Kanununun 
değişik 9 ncu maddesine dayanılarak imkân olan 
yerlere yerleştirilmektedir. 

Halen, bunlardan (110) ailede (650) nüfus 
iskân edilmiştir, iskânlarını istiyen (59) aile de 
(368) nüfus iskânları için sıra beklemektedirler. 
Bunların içinde Samsun ilindeki gezginci çinge
nelerden iskân için müracaat eden bulunmamak
tadır. 

Samsun ilindeki çingenelerin durumlarının 
etüdedilmesi hususunda Samsun Valiliğine tali
mat verilmiştir. Arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Aziz arkadaşla
rım, ben bir derdi ortaya koymak için bu suali 
sormuş bulunuyorum. Bu bir sıkıntı mevzuu
dur, bu bir ıstırap mevzuudur. Bölgemde hiçbir 
kimseyi töhmet altında bırakmak, kanunen tes-
bit olunmadıkça bize uygun düşen bir hal değil
dir. Ama yakalanmış 3 - 5, 10 neyse, bunlara is
tinaden aldığımız mektuplara göre, hazırladığı
mız soruları, dolaşırken, dinlediğimiz hâdiselere 
göre aldığımız bilgileri dile getirmeyi ve Hükü
mete yardımcı olmayı düşünüyoruz. Şimdi bu in
sanlar, benim bölgemde etrafı çok rahatsız eder
ler. Bilhassa Çarşamba ovasında ve Bafra bölge
sinde yılkı dediğimiz atları, başı boş dolaştıkları 
için otlaklarda, bunları çalarlar ve bunları 3-5 gün 
sonra bakarsınız ta Adapazarı'na gönderirler. 
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Kamyonlarla götürürler. Ondan sonra onu ona, 
onu ona satarlar, bir haf ta sonra bakarsınız ki, Bi
zin atınız on tane el değiştirmiştir. Bunlar tütün 
hırsızlığı yaparlar, bunlar falcılık bahanesi ile ev
lere girerler, evin altınlarını çalarlar. Evet ev 
sahibinin de tedbir alması lâzım, dikkatli olması 
lâzım, falan filân, bunların hepsi doğru şeyler, 
ama oluyor. Falcılıkla evleri rahatsız ederler, 
çalarlar, çırparlar, her şeyi. Yani geçimleri 
hiçbir yere bağlı olmadıkları için, bir sanatla 
meşgul olmadıkları için, başkalarının sırtından 
parazit gibi geçinirler. Şimdi benim sorumdaki 
maksadım şu idi; bunlar mevcut kanunlar zorlan
mak suretiyle bir ikametgâha bağlanırsa her han
gi bir suç işlenildiği zaman adamı yakalamak 
mümkün olur. Bu vaziyette yakalamak mümkün 
değil. Bakıyorsunuz, akşam Çarşamba'da, sa
bahleyin Kavak'ta. Ertesi gün Havza'da dolaşır 
dururlar. Bu rahatsızlığı dile getirmiş oldum. 
Sayın arkadaşlarım bu hususta etüt yapmışlar, 
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bâzı vaitlerde bulunuyorlar. İnşallah bu vait-
leri tahakkuk eder. Ve bu insanlar da böylece 
bir ikametgâha kavuşmak suretiyle, hem bölgeyi 
rahatsız etmekten, hem de kendileri başkalarını 
rahatsız etmek zahmetinden kurtulmuş olurlar. 
Sorum bunu tazammun etmekte idi. Başkaca her 
hangi bir kasdım yoktur. Arkadaşlarımı, cevap 
hazırlamak hususunda yorduğum için özür di
lerim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın arkadaşlar, 1965 kalkınma istikrazı hak

kındaki kanun tasarısının oylamasına 232 arka
daş iştirak etmiş, 208 kabul, 24 ret oy çıkmış
tır. Bu suretle tasarı Meclisimizce kabul edilmiş 
bulunuyor. 

Vaktin gecikmesine mebni, 12 Ocak 1966 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,20 

. . . > . >G< . . .< . . . 
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1965 Kalkınma İstikrazı hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 24 
Çekkıserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 217 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Kazam Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Ron«. 

AYDIN 
Sinan Bosna 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacı oğlu 
Fdthi Çclikbaş 

BURSA 
Nilüfer C-ürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihaıt Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihajt özel 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kovni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
llayri Başar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmam 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

tSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
İsmail Çatal.oğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılı o 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Bay'kam 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref'Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı 7-kinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 
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İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osmr, 
Envei' Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

ADANA 
Ali Karcı 

BİLECİK 
İsmail Se"lçuk Çakıroğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRN1Î 
Türkân Seçkin 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

ADANA 
Sabahattin Baybura 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yticesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlü 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlıı 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat. Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezöğlu 
Süreyya Ulııçay 
Bahattin TTzuriogtu 

SİİRT 
Âbdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyasettdn Duman 
Seyfi Kurtbek 

[Reddedenler] 

Hüsnü Özkan 
İSPARTA 

Tahsin Argun 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

IZMİB 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yel/tekin ' 

KOCAELİ 

İsmail Arar 
Nihat Erim 

ItONYA 
Yunus Koçak 

Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğ u 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraq 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

U R F 4 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven! 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu' 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğ'u 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlif. 
Kemal Doğan Suınguh 

TOKAT 
İrfan Sölmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFÂ 
Atalay Akan 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmh 

Ahmet Topıaloğlu (B.) 
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ADİYAMAN 
Nazım Bayılhoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ad Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
AbdiVbari Aydöğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrövi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Ce1. âlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Eren 
Reeai Brgüdöf 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı (î. Ü.) 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan özean 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (î. Ü.) 
ö. Doğan öztüfkmen 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKAL1 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRî 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Hüdai Öraİ 
Atıf Şohöğlü 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
(D 
Yusuf Azizoğlu 
Mıaün Cizreli 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Kudrtet Bosuter 

Ali Cüeeoğlu 
M. Keıfral Çilesiz 
Nizamcttin Eıkmeu 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelilkkan 
Sabri Özcah San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Akstı 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan (I.) 
C. Sadık Kıutİa.y 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadün Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgirt 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Sabri Keskin 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR , 
Memdüh EMernir 
Mehmet Güver 
Süleylrian Onan* 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

&ONYA 
Bahni Dağda§ (B.) 
Ihsaa Kabadayı 
ismet Kapısın 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
ismet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Baya zıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinecioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 
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Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyf i Sadi Pcncap 
Turan Şahin 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarryıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Ay bar (1.) 

M. Meclisi B : 33 

Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğaın 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyaa Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdi] Yaşa 

[Açık 

Hatay 

10 . 1 . 1966 O : 2 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birinci oğlu 

üyelik] 

1 

Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Bohice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muhlis Görentaş (1. Ü.) 
Kiınyaa Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
43. BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1966 Çarşamba 
Saat : 15,00 

A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 657 sayılı Devlet memurları Kanunu
nun 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan «malî hükümler dışında» ibaresinin Ana
yasanın 120 nci maddesine aykırı olduğundan 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/242) 

2. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, 509 sa
yılı Tapulama Kanunu tasarısının havale edil
miş olduğu içişleri, Adalet ve Plân komisyon
larından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/128, 4/37) 

3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan An? asm a 
hükümleri uyarınca kurulacak olan 15 kişilik 
(Karma Parlâmento Komisyonu)na 378 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olarak siyasi parti 
gruplarınca gösterilen adayların Genel Kuru
lun bilgisine sunulması. 

4. — Bulgaristan Parlâmento Başkamnm. 
Bulgaristan'ı ziyaret maksadiyle; Berlin Tem
silciler Meclisi Başkanının, Almanya'yı iadeten 
ziyaret maksadiyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden birer heyetin daveti ile ilgili olarak 
Meclislerin Başkanlık Divanlarınca müştereken 
tesbit edilen uygun mütalâaların Genel Kuru
lun tasvibine sunulması. 

5. — italyan Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi iadeyi ziyaret maksadı ile dave
ti hakkında Meclislerin müşterek Başkanlık 
Divanlarınca müştereken alınan kararın Genel 
Kurulun tasvibine sunulması. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

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

4. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa-
•ıılyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
banından sözlü sorusu (6/81) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Teçan yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
'6'85) 

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

7. — Bolu Millevekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal ö|renim sürelerini 



doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri işletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile basma kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Pa3İnli'-
nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per-
sonoli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

12. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

13. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

14. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

15. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 
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16. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 

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

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

19. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, tzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(1/109) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

23. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

24. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme-



diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

25. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

26. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

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

28. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

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

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

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

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

33. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 
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34. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-

m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

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

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

37. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

38. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

39. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

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

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

42. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

43. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi, mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
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satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

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

45. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

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

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

48. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

49. — izmir Miletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

50. — Uşak Milletvekili Fahri ̂ Uğrasızoğ-
lırnun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair imar ve iskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

51. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/141) 

52. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların-

\ dan sözlü sorusu. (6/142) 
53. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

Aydın'in Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair içişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

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

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

56. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147)' 

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

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

59. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

60. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko-
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nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair , Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

61. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar 
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

62. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

63. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

64. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham
sın ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

65. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1059 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair imar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

66. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum un ti o/Zi kasa ve köylerinde, sel felâketi I 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olaca 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir imar ve iskân Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/157) 

67. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu (6/158) 

68. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya

pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

69. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
istanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

70. — istanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

71. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

74. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
İthal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

75. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

76. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

77. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanndağ'-
m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 



verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sö2lü sorusu (6/168) 

78. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

79. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170) 

80. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

81. — içel Milletvekili İsmail Çataloğlu'
nun, içel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

82. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) 

83. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini ieabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

84. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

85. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 
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86. —- Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

87. — Muş Milletvekili Kemal Aytag'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

88. — Muş Milletvekili Kemal Aytacın, 
israil ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

89. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

90. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

91. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

92. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, İşçi Sigortalan Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

93. — Kars Milletvekili Âdil Eurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
işlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

94. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 
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95. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tâbi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 

96. — Kenya Milletvekili Vefa Tanır'in, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanınından söz
lü sorusu. (6/187) 

97. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

98. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

99. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

100. — Manisa Milletvekili Sami Binieioğkı'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

101. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

102. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet 
kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

103. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
J050 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
nı dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

104. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal '-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, imar ve tskân ve Köy 
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

105. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

107. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadm ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

108. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

100. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

110. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp, dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (G/201) 

111. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

112. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
Turistik önemi haiz bulanan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından , 
sözlü sorusu (6/203) 



113. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

114. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (7/205) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı ; 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko-
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misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 .1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 A . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet. Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 

'dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme 



Komisyonu raporları (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 .. 1966] 

X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
üe Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137, 1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 .1966] 

2. —• Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi 
ve Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arka
daşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrenci
lerinden okuldan ihracolunanların askerlik 
mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (2/2, 2/66) 
(S. Sayısı : 22) [Dağıtma tarihi : 31.1.1966] 

(Millet Meclisi 43 ncü Birleşim) 




