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

rula sunuşları 521 
1. — İzmir Milletvekili Osman Zeki 

Efeoğlu'nun, Komünizmin yurt içinde gün 
geçtikçe yayıldığı ve propagandalarının 
arttığına dair konuşması. 521 :524 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Doğu - Karadeniz tütün ekicisinin, 
açılan fiyatların düşük olması yüzünden 
büyük zarar gördüğü hakkında konuşması 524: 

525 
3. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-

lar'm, sonradan gelen soğuklar yüzünden 
ağaç ve asmaların dona uğramasiyle Ego 
bölgesi ürününün büyük hasar gördüğüne 
dair, Hükümetten tedbir ve yardım istiyen 
konuşması. 526 

4. — Millet Partisi Grup Başkanvekili 
Konya Milletevkili Seyit Faruk Önder ve 
6 arkadaşının, telefon konuşmalarının Hü
kümet tarafından dinlendiği ve bu suretle 
Anayasanın 17 nci maddesinin ihlâl edildi

ği iddiası ile Ulaşımı a Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi. (11/31) 

Sayfa 

526: 
546 

5. - - Hatay Milletvekili Talât Köseoğ-
lu'nun. gündemin sunuşlar kısmında yer 
alan ve okunmalarının uzun zaman alacağı 
anlaşılan önergelerin önceden bastırılarak 
milletvekillerine dağıtılmasına ve bilgiye 
sunma konusunun bu suretle sağlanmasına 
dair önergesi. *546:547 

5. — Sorular ve cevaplar 547 
A) Sözlü sorular ve cevapları 547 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'

in, gecekonduların eski ve yeni durumları
na dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu. (6/56) 547 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile 
imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yar
dım Anlaşmasından bu yana, Türkiye ile 
adı geçen Devlet arasında kaç aded ikili 
andlaşma, anlaşma, sözleşme veya karşılıklı 
mektup gibi tarafları bağlayıcı nitelikte 
belge imzalandığına dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/70) &47 



Sayfa 
3. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-

ün, Amerika Birleşik Devletleri ile yapı
lan ikili anlaşmalardan Meclisin onayından 
geçmemi;} anlaşma bulunup bulunmadığına 
ve Türkiye'de kaç NATO üssü olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/80) 547 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uzunoğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan 
Çarşamba Fasulyesinin ihracına zorluk çı
karılmasının Anayasaya aykırı olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/81) 547 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, geçen yıllar liselerden mezun olup da 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenle-
rln durumları nazara alınarak ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/85) 548 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, fakülte ve yüksek okulların yönet
melik ve müfredat programlarında tadilât 
yapmak suretiyle lise mezunlarının serbest
çe ve diledikleri yüksek öğrenim kurum
larına devam imkânlarınnı sağlanıp sağ-
lanmıyacağma dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in mehil is
teği (6/87) 548:550 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'-
m, üniversitelerimizin bütün fakültelerin
de ve yüksek okullarda, normal öğrenim 
sürelerini doldurdukları halde, mezun ola-
mamr, kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/90) 550 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasin-
H'nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 
yılında, ne kadar gelir sağladığına ve ha
len kaç personeli bulunduğuna dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan'-
m sözlü cevabı (6/96) 550:552 

9. — İstanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç'ın, umuma mahsus mahal
lerde pervasızca yapılmakta olan ve strip
tiz tâbir edilen eğlence hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Adalet Bakanmından söz
lü sorusu. (6/102) 552:553 

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Orma'-
nm, milletin hayatiyeti ve Millî Savunma 
ile ilgili hususları ve bilgileri açığa vuran-

Sayfa 
larm, ortaya koyanların, kanun karşısın
da, sorumlu olup olmadıklarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/104) 553 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, 
bu tarihe kadar, ne miktar sütü işliyerek 
kıymetlendirmiş olduğuna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/107) 553 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kin'in, Edirne bölgesi pancar müstahsılma 
pancar paralarının ne zaman ödeneceğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/108) 553 

13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun 
çift hattâ çevrilmesi işi uygulanırken, İz
mit'ten geçen kısmının yapımının, şehrin 
yaya ve araç trafiğini aksatmaksızın, nasıl 
mümkün olacağına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in sözlü 
cevabı (6/109) 553:554 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Seç-
kin'in, hudut şehirlerinin de elektriğe ka
vuşturulması için bir öncelik düşnülüp dü
şünülmediğine dair Köy İlleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/110) 554 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, okullarda, günümüzün istek
lerine daha uygun bir parasız yatılılık 
sistemi tesisi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorr-
su (6/111) 554:555 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgü-
zarîn, Sinop ilinin Boyabat ilçesinde bağlı 
Ekinveren mevkiinde petrol araştırmacı
nın yapılıp yapılmadığına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/112) 555 

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Zi
ya Bahadmlı'nın, Ankara'da açılan Fen 
Lisesinin, müfredat programı ve öğretim 
metodu bakımından, başka ülkelerde bir 
benzerinin olup olmadığına dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Der-
giz'in sözlü cevabı (6/113) 555:559 
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Sayfa 
18. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü

zarın, 2490 sayılı Araştırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunununun, bugünkü şartlara ve 
ve ihtiyaçlara göre, küllolarak değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakan ve Maliye Bakanından sözlü so
rusu (G/114) 559 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'm, Düzce Devlet Hastanesindeki rönt-

Sözlü soru 

1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
uu, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner fakül
tesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/289) 

Sayfa 
gen cihazının işlemez halde bırakılması se
bebine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/115) 559:560 

20. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, İzmit'te liman tesislerinin biran önce 
yapılması ihtiyacı karşısında ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'
in sözlü cevabı (6/116) 560 

Yazdı soru 
2. — l";mir Milletvekili Şinasi Osma'nın. 

15 . 3 . 1966 tarihli Birleşimin ikinci oturumuna 
Başkanlık eden Başkan vekilinin tutumuna ve 
mütaakıp birleşimde verdiği önergenin okunma
mış olması sebebine dair Millet Meclisi Başka
nından yazılı sorusu (7/88) 

m*ş* • * * -

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sağlık ve Sosyal Yardam Bakanı Edip So-
muncuoğlu, son günlerde memleketimizde ko
leradan ölüm vukubulmadığmı açıklıyarak dün
kü birleşimde bu hususta konuşan Hakkâri Mil
letvekili Ali Karahan'a cevap verdi. 

Sakarya' Milletvekili Hayrettin Uysal, Kara
su Orman İşletmesinin Karasu, Kocaeli ve civa
rındaki fındıklıkları sökmeye başlaması yüzün
den yüzlerce ailenin ümit bağladığı bu ürünün 
ortadan kalkmakta olması sebebiyle Tarım Ba
kanının tedbir alınmasını istiyen bir konuşma 
yaptı. 

Gündemin düzenlenmesiyle ilgili Is'anbul 
milletvekilleri Reşit Ülker ve Coşkun Kırca'nm 
önergesi okunarak yana ve karşı yapılan konuş
malardan sonra reddolundu. 

Cumhuriyet Senatosundan değiştirilerek dö
nen, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel, 

İ şve , 
Deniz iş kanun tasarılarının görüşülmesi için 

birer geçici komisyon kurulması kabul edildi. 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Mahalle bekçileri kanun tasarısının bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesini istiyen önerge
nin gündemdeki özel yerini alacağı, 

Rıhtım Resmi kanun tasarısı ile, 
Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönün

den iptal edilmiş olan Tapulama Kanununun 
Perşembe günkü birleşimlerde görüşülmesi hak
kındaki önergelerin ise Başkanlık Divanına inti
kal ettirileceği bildirildi. 

23 Mart 1966 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere saat 18 de Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ağrı 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

Abdülbâri Akdoğan 

SORULAR 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASAEILAE 
1. -— Uyuşturucu maddelerin murakabesi 

hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/173) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Adalet ve İçişleri 
komisyonlarına) 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinlıesap kanu
nu tasarısı (1/174) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 196-4 
Bütçe yılı Kcsinhesap kanunu tasarısı. (1/175) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Ege Üniversitesi 1964 Bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı (1/176) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

TEKLİFLER 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve 5 arkadaşının, Ali Rıza oğlu 
1314 doğumlu Abdurrahman özgen'e vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi (2/264) (Maliye ve Plân Komisyon
larına) 

6. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 14 arkadaşının, Sakarya iline bağlı Geyve il
çesinin Pamukova bucağında Pamukoya adı ile 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Lütfen sayın üyeler beyaz düğmelere 
bassınlar... Düğmeye basmıyan arkadaşlar lütfen 
acele buyursunlar. 

bir ilçe kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/265) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

7. - - Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 15 arkadaşının, Sakarya iline bağlı Karasu 
ilçesinin Kocaeli bucağında, Kocaeli adı ile ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi (2/266) 
(İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nıı-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 66 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/267) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 

9. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/306) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

10. — Keskin'in Kavurgalı köyü 107 hano 
numarasında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Nazv 
fe'den doğma 1 . 2 . 1935 doğumlu Molla Yiği-
tePin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/307) Adalet Komisyonu
na) 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar ekseri
yetimiz var, görüşmelere başlıyoruz. 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet. Bilgin (Edirne) 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlü (Zonguldak), Abdülbari Akdoğan (Ağn) 

• 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin 71 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, Komünizmin yurt içinde gün geçtikçe 
yayıldığı ve propagandalarının arttığına dair 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen arka
daşlarımızdan lüzumlu bulunanlarına beşer 
dakikayı geçirmemeleri ricası ile söz verece
ğim. İlk söz isteğinde bulunan Saym Zeki 
Efeoğlu'na söz veriyorum. Buyurun efendim. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri, bura
da huzurunuzda elbirliği ile yapacağımız ko
münizm hakkındaki bâzı hususları ıttılaınıza 
arz etmek istiyorum. 

Bugün Türkiye'de gözle görünür bir şekil 
alan süratle gelişmekte olan 'komünizmden ve 
bu arada piyasaya sürülen ıkomünist eserler
den bir nebze bahsetmek istiyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel şurasını belirt
mek: isterim ki, bugün Hükümetin komünizme 
karşı göstermiş olduğu hassasiyet vatandaşlar 
arasında büyük bir memnuniyet yaratmıştır. 
Hükümetin komünizme karşı girişmiş olduğu 
mücadelede muhalefetin de bütün gücü ile Hü
kümeti desteklemesi ve komünizme karşı zecri 
tedbirler alınması hususunda da yardımcı olma
sının gerektiğini belirtmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, bugün sosyalizm 
perdesi altında Babıâli köşelerine sığınmış bu
lunan komünistler her gün servet düşmanlığı 
yapmaktalar, Türkiye'de bir an'arşi yaratacak 
menfur emellerini sinsice geliştirmek istemekte
dirler. Bunlar her gün Amerikan düşmanlığı 
yapmaktalar, Türkiye'de bir anarşi yaratacak 

menfur emellerini sinsice geliştirmek istemekte
dirler. Bunlar hen gün Amerikan düşmanlığı 
yaptıkları hakle bir günden bir güne Eus düş
manlığı yapmamışlar ve bir defa dahi «kahrol
sun ıkomünizm» dememişlerdir. Anltikömünist 
basında her gün komünizm aleyhine neşriyat
lar yapılırken aynı neşriyatı solcu basında gö
remezsiniz. 

Yine bu arada Afrika'da yaşıyan maumau-
ların hürriyeti istenirken bir kere olsun Rus 
esareti altında yaşıyan 70 milyon Türk'ün hür
riyeti istenmemiştir. Ne gariptir ki, her gün 
Amerika'nın Türkiye'yi sömürücülüğünden 
bahsedilir ve bir defa dahi Rus sömürücülü

ğünden bahsedilmez. Halbuki komünizm esa
reti altında yaşıyan ve Rusya'nın peyki haline 
getirilen Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovak
ya, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Letonyi 
ve Doğu - Almanya'ya ait bir tek kelime ne neş
riyat yapılır ve ne de bunların hürriyeti istenir. 

Bugün Türkiye'de komünist Küba ve öldü
rülen komünist Lübumba için ağıtlar yazılır. 
Broşürler dağıtılır. Bunun yanında Rusya'nın 
peyki haline getirilen ve komünizm altında 
inim inim inliyen Kafkasya, İdilulal, Özbekis
tan, Türkistan, Tacikistan, Kırım ve benzeri 
yerlerde yaşıyan ırkdaşlarımız için ne bir ağır 
ve ne de bir tek satır yazılır. Sebebi, buraların 
komünizm idaresi altında bulunmasmdandır. 
Bugün Viyetnam'daki komünistlerin öldürülü
şü için bildiriler neşredilir, bunun için fırtına
lar kapatılır. Macar gençliği hürriyetleri için 
Rus tankları altında ezilirken alkış tutulur. 
Türlkiye'nin NATO'dan çıkması yapılan neşri
yatların hakiki maksatları ise Erzurum'da bu
lunan NATO üssünden Rusya'nın her hangi bir 
tecavüzüne karşı Moskovayı bombahya'bilecek 
atomun ve roketin bulunmasından ötürüdür. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de komü
nizm o kadar süratle ilerlemektedir ki, bunun 
tarifi mümkün değildir. Bilindiği gibi komü
nizm şu veya bu şahsın değil, bütün Türk Mil
letinin büyük bir belasıdır. Bugün Türkiye 'de 
komünizm eserleri vitrinleri doldurmuş, bu 
eserler ise gaflet içinde bulunan kitap evleri 
vasıtasiylc satışa çıkarılmıştır, çıkarılmakta
dır. Dün Kızılay ve İstanbul'da Kastro'ya 
benzemek için sakal bırakan gençlerin satmış 
olduğu Yargı ve Dönüşüm dergilerinin Mosko
va ağzı kullanarak yaptıkları neşriyatlar mut
laka gözlerinizden kaçmamıştır. Hele Yargı 
dergisi sahiplerinin vekillerinin 120 bin lirala
rını zimmetlerine geçirmekten dolayı İstanbul 
Barosundan kovulmaları ve haklarında sahte
kârlıktan dolayı dâva açılmış olması dikkate 
şayandır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün komünizm
le mücadele edenler satılmış, komprador, sö
mürücü ve gericidir. Bunun yanında her gün 
Amerikan viskisi ve Amerikan sigarası içenler 
ise ilericidir. 
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Türkiye'de komünizmin nasıl gelişmekte ol
duğunu anlatabilmek için bâzı vesikalar arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, hiçbir tarafı ol-
mıyan Yeni Gazete'den bir yazıyı okumakla 
Türkiye'de komünizmin nasıl gelişmekte oldu
ğunu ıttılalarnrza arz etmek istiyorum. 

17 Mart 1966 tarihli Yeni Gazetede «Kurt 
dumanlı havayı sever» solcu basm uzun süredir 
Hükümetin komünizme karşı açmış olduğu mü
cadeleyi elden geldiği kadar alaya almak yolu
nu tutmuştur. 15 yakındaki öğrencinin tutuk
lanması basm tarafından âdice sömürülmüştür. 
Şimdi aynı hava devam etmektedir. Meselâ so
kakta gitar çalan gençlerin sözde daha roman
tik olsun diye yol lâmbasma kırmızı jelatin kâ
ğıdı sarmış olmalarından ötürü bu gençlerin 
polisçe komünist adı altında suçlandıkları id
diacı da bun1 ardan biridir. Yarın bilinmez ay
nı basm kimbilir hangi gülünç başka iddiayı 
ortaya atacaktır. Yine solcu bir yazara bakı
lacak olursa Beyoğlu dükkânlarmdan sa-
tmalmmış bir Rus plâğmm kapak kâğıdmdaki 
Rusça yazıları sözde polis anlamamış da bir 
genci komünist propogandası yaptığı iddiası 
ile tevkif etmiştir. Bu da başka bir karikatür 
oysa ne böyle bir şey olmuştur, ne de yakala
nan genç vardır. 

Solcuların maksadı önce de işaret ettiğimiz 
gibi, Hükümetin tutumunu karikatürize ederek 
halk önünde onu küçümsemekten ibarettir. 

Gerçek komünis^er: Gerçek komünistler 
hücre faaliyeti içindedirler. Onlar hattâ bir
birlerini bUe tanımazlar. Solcu basm işte gü
lünç hikâyelerle onları gizlemektedir. Oysa 
gerçek komünistlerin hiçbiri de henüz meydana 
çıkarılamamıştır. Bütün bunlara mukabil sağ
cıların tutumları da hatalıdır. Akıllı değildir. 
Onlar komünizmle nasıl mücadele edilmesi ge
rektiğini bilememektedirler. Bu yüzden de 
tutumları çok haşin ve kinci olmaktadır. 

Olanlara bakarak hemen işaret etmek gere
k i r ki, bugün Türkiye'de maalesef bir komü
nizm kımıldandı vardır. Türkiye'de ne teokra
tik bir Devlet olabilir ne de ihtilâlci solculara 
yem. O halde Hükümet edenler aş^ı akımla 
mücade^ye mecburdurlar. Sağ organize ol
madığı için onunla mücadelenin elle tutulur ta-
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rafı basma konu olmamaktadır. Lâkin sol ar
tık Türkiye'de birçok köprü başını tutmuş hal
dedir. Basma sızmışlardır, sinamacılığa el 
atmışlardır, radyo, şiir, edebiyat ve tiyatro 
etkileri altındadır. İşte bu sebepledir ki, Hü
kümetin mücadelesine mukabele gösterebilmek
tedirler. Bugün bu mukabele olayları hafife 
almak şeklinde yürütülmektedir. Bu olmazsa 
pire deve yapılmaktadır. Meselâ Başbakana 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden çıkarken bir 
kendisini bilmez öğrenci yuh mu çekmiştir, 
yuh mu demiştir; bu ertesi gün solcu basında 
bütün gençler Başbakanı yuhaladılar şeklinde 
kamu oyuna aksettirilmek istenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu vaktiniz dol
mak üzeredir. Bir dakikanız var lütfen bağla
yınız efendim. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Bir 
dakikada bitiremiyeceğim, o bakımdan müsaa
denizi rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Kaç dakikada bitirebilirsiniz 
acaba efendim? 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — 
10 dakikada bitirebileceğimi sanıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar Saym 
Efeoğlu 10 dakikada bitireceğini söylüyor ve 
müsaade istiyor. 10 dakika müsaadeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

OSMAN ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — 
Elbetteki solcu basının bu tutumu Türkiye'de 
komünizm her zamankinden daha çok faal
dir. Şimdi komünizm memleketimizde aşırı 
sol tâbirinin himayesi altına girmiştir ve fü
tursuzca yolunda ilerlemektedir. O kadar ki, 
bu maskeli kıyafeti ile talebe teşekküllerinden 
sendikalara kadar sızmanın yollan aranmakta
dır. Onların her göründükleri yerde beheme
hal bir olay patlak vermekte ve bir huzursuz
luk daha meydana çıkmaktadır. 

Basının hiçbir komünist partisi henüz ban
kacılığı, sigortacılığı ve dış ticareti devletleş
tirmeyi düşünmezken bizdeki komünistler, na
mı diğer aşın solcular, çoktan bunları ileri 
sürmüşler bile. Sadece bu tutumlariyle artık 
onları teşhis mümkündür. Kurt dumanlı ha
vayı sever fetvasmca onlar da böylesine du-
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manii bir atmosferin yaratılmasına çalışmakta- I 
dırlar. Hele ağ zlarından hiç düşürmedikleri 
ihtilâl sözü ise onların akidlerinin ta kendisi
dir. Çünkü ihtilâlci solun adı üstündedir. On
lar iktidarlara ancak ihtilâl ortamlarında otu
rabileceklerini bilmektedirler. Elbetteki sağ 
duyu sahibi hiçbir millet oyla komünizmi başı
na taç etmez. I 

Bütün bu naklettiklerimizden sonra ulaşıla
bilecek tek hüküm şudur: Türkiye'de komü
nizmle mücadele çok yetersiz, çok bilgisiz ve I 
çok akılsızca yapılmaktadır. Bu da bizzat ko- I 
münizmin ekmeğine yağ sürmek olmaktadır. I 

«Yeni Gazete» 
Muhterem arkadaşlar, bunun yanında Tür

kiye'de komünizm o kadar ilerlemiştir ki, ha
tırlarsanız Zonguldak'ta müessif bir isçi olayı 
hâdisosi vukubulmuştu. Arkasından İzmir'de. 
Bu olay esnasında Zonguldak'ta Türk işçisine 
Hasan izzet Dinomo imzalı... Biliyorsunuz Ha
san izzet D'nomo Türkiye işçi Partisinin orga- I 
m o1 an gazetede yazı yazmaktadır ve bu şiirin- I 
den dolayı bundan daha bir müddet önce 4 se
ne MVT hapse mahkûm olmuştu. Bu şiir Zon
guldak'taki Türk işçilerine dağıtılmıştır. Şiiri 
ıttılâlarmıza arz etmek isterim. I 

Bası: «Türkiye Sovyet Cumhuriyeti» I 
Aziz Türk işçisi, 
Senin bahtın 
Yarah parmaklarınla ayıkladığın I 
Tütün zif'ri kadar karadır. I 
Haydi sen de göster boyunu I 
Böyle süklüm püklüm durduğunu I 
Gören kahbe vurguncular 
Ve onların Hükümeti, I 
B rak^p senin nasırlı ellerine I 
Bu güze] memleketi I 
Savuşsunlar birer köşeye I 
öyle silkin ki aziz işçim, I 
Bütün Türkiye'deki ağaçların I 
En yüksek dallarına kadar I 
Senin nasırlı ellerinle asılsınlar. 
Çekip alalım ayaklarından I 
Donlarına varıncaya kadar. 
Gömülelim koltuklarına salonların 
Dışarda yağarken buram buram kar 
Bize göz kırpsın uzak yıldızlar I 
Hulâsa Türkiye Sovyet Cumhuriyeti | 
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Çalışmak, yaşamak için kurulacak 
Ve bunlara karşı çıkan babanız bile olsa 
Tutulup çarmıha vurulacak. (Gürültüler) 
Burada bu, Zonguldak'taki Türk işçisine 

dağıtılan beyannamedir. (Gürültüler.) Ne de
mek bütün millete mi? Türkiye'de komünizmin 
öldürülmesi için biz bütün gücümüzle elbirliği 
yaparak mücadele etmek mecburiyetindeyiz. 

KENAN ESENG1N (Zonguldak) — Bunla
rı burada okumaktan maksat nedir? 

BAŞKAN — Sayın Kenan Paşa, hatibe mü
dahale etmeyiniz. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — 
Bir dakika. Huzursuzluk yaratmaya lüzum yok. 
Dinleyin. 

Bugün Türkiye'de fikir özgürlüğü istenir
ken, bakınız iki ay zarfında Lenin... (Gürül
tüler.) Rica ederim, ben vatanperver bir insa
nım, anti'koroıünist bir insanım. Komünizmle so
nuna kadar mücadele edeceğim. 

Bakınız. (Bâzı kitap başlıklarını göstere
rek) : Lenin, Kari Marks, Kari Marks'm Eseri, 
Kari Marks Kapital, Lenin'den Seçme Yazılar, 
Ücret, Emek ve Sermaye, yine Lenin'in, yine 
EmgeMn, yine kapital, yine Nâzım Hikmet'in... 
Biliyorsunuz Nâzım Hikmet Türkiye'den Mos
kova'ya kaçmış, «Ben Moskova'nın çocuğuyum, 
bemi Stalin yarattı.» diye beyanat vermiş, soya
dını değiştirmiş, komünist olduğunu bütün dün
yaya ilân etmiştir. Buna rağmen Türkiye'de 
bir fikir özgürlüğü adı altında bu pis komü
nistin yüzlerce eseri, (kitapları göstererek) iş
te Nâzım Hikmet, Nâzım Hikmet, Nâzım Hik
met, Nâzım Hikmet... Bu sizin parti zamanı
nızda millî şeflikte yasaktı bunlar. Nâzım Hik
met... (Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-
in anlaşılmıyan sözleri.) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Paşa, çok rica 
ederim. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — insan bu da 
Nâzım Hikmet'in, bu da Nâzım Hikmet'in. (Yi
ne Kenan Esengin'e hitaben) Paşam benim me
teliğini yok, sizin servetimizi alacaklar, merak 
etme. 

Kafa tası, Yine Nâzım Hikmet'in. Nâzım 
Hikmet, Nâzım Hikmet ve yine Nâzım Hikmet... 

BAŞKAN — Sayın Kenan Paşa, eğer, de
vam ederseniz müdahaleye ve tüzüğü tatbike 
mecbur olacağım, lütfen, çok rica ediyorum. 
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ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bunun dı
şında yine Moskova'ya kaçarlken öldürülen Se-
bahattin Âli'nin sekiz tane eseri neşredilmiş ve 
piyasaya çıkmıştır. 

Yine bunun yanında Türkiye'de komünizm 
yok, kanun var deniliyor. Benim burada konuş-
mamdaki kastım, A. P. lilerin % 85 i borçludur, 
ama kompradordur, sömürücüdür. Biz burada 
ele'le verelim, burada bir komünizmin karşısı
na çıkalım. Şu veya bu dâva yok bizim için. 
Bizim için bir memleket dâvası var, bir düşü
nüş var. Bir Türk Milletti var, bir Türk vatanı 
var. Biz bunun için uğraşıyoruz, bunun için 
müeadelemıiz. Bunun için bir huzursuzluk yara
tacak durumu yok. (iSoldan alkışlar.) Bugün 
Küba'da Castro'ya benzemek için Kızılay mey
danında sakal bırakan gençler, Küba'da komü
nist Oastro'ya karşı Türkiye'de broşür neşre
dilmiş, üniversite camiasında dağıtılmıştır. Lu-
lumba öldürülürken İşçi Partisinin toplum ga
zetesi Antep'te çıkan ağıt yazılmıştır. Hangi bü
yük kumandan Türkiye'de ölünce ağıt yazıl
mıştır? Ama Türkiye ̂ de bir komünist için ağıt 
yazılmaktadır ve Türkiye'de komünist partisi
nin bildirileri mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, konum şu, burada ne 
şu, ne bu, elbirliğiyle komünizmin karşısında 
durmak. Bugün, dün, komünist Bizim Radyo
dan her gün, günlerde Türkiye aleyhinde söz 
sahibi olan Nâzım Hikmet'in eserleri karşısında 
biz bigâne kalamayız arkadaşlar. Ben istiyo
rum ki, Halk Partili, diğer partili arkadaşla
rım, bu arada İşçd Partisi... Ama İşçi Partisinin 
Nâzım Hikmat'e karşı bir harekette bu
lunacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Mehmet 
Ali Aybar^la Nâzım Hikmet teyze çocuklarıdır. 
Ama buna rağmen bir vatan için, bir vatanın 
'selâmeti için elbirliğiyle birleşmek, elbirliğiyle 
komünizmin karşısında bulunmamız gerekiyor. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündem 
dışı konuşmalarda cevap ve karşılıklı cevap 
diye bir şey olamaz. Siz de gündem dışı ister
seniz yarın konuşabilirsiniz. 

Buyurun Alii Rıza Uzuner, kısa olmak şar-
tiyle. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — iç
tüzüğü çiğniyorsunuz. 95 nci madde sataşma 
vâki olduğu ahvalde bunun göz önüne alınma
sını âmirdir. Gündem dışı konuşmalarda sataş
ma oluma bu kaa'le alınmaz mı? İçtüzüğü çiğ
niyorsunuz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika Uzuner. Sataşma 
iddia etmediniz. Cevap vermek istediniz. Ye
rinizden bağırmayın efendim. Ne için söz isti
yorsunuz? Tasrih et, bağırma. 

TARIK ZİYA EKtNOİ (Diyarbakır) — Ha
reketinizi tescil ettiriyorum, söz istiyoruz da 
niçin vermiyorsunuz ?.. 

BAŞKAN — Riyasete karşı böyle konuşul
maz, otur. Ne istiyorsan söyle. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sa
taşma olmuştur, niçin söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Başkan, zatıâidniz ne 
hakkında söz istiyorsunuz ? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Efen
dim, ismimden bahsedilerek bir hava yaratmak 
suretiyle sataşmada bulunuldu, onun için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ben Riyaset Makamı olarak 
sataşma olduğuna kaani değilim. Onun için söz 
vermiyorum. Direniyor musunuz?.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Evet 
efendim... 

BAŞKAN — Sataşma olduğu için direniyor
lar. Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz tütün ekicisinin, açılan fi
yatların düşük olması yüzünden büyük zarar 
gördüğü hakkında konuşması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, iki gün önce 
Marmara ve Ege piyasasiyle beraber Doğu -
Karadeniz'de de tütün piyasası açılmıştır. Fa
kat iki günlük uygulama ve fiyat açılışında 
tesbit edilen üst ve alt taban, maalesef müstah
sili çok perişan bir duruma düşürmek üzeredir. 
Bu konuda Hükümetin dikkatini çekmek üze
re yüksek huzurunuzu işgal ettim. 

Değerli arkadaşlarım, bu yıl Doğu - Kara
deniz'de tütün rekoltesi geçmiş yıllara nazaran 
çak düşüktür. Meselâ 1960 yılında 8 milyon ki
loluk rekolte varken bu yıl 2,5 milyon kiloluk 
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bir rekolte mevcuttur. Ama bunun yanında tü
tün kalitesiinin geçmiş yıllara nazaran üstün ol
duğu mahallen yaptığımız tettkikatt'a saıbit ol
muştur. 

Şunu arz edeyim ki, Doğu Karadeniz'de, 
Trabzon'da birkaç ilçede tütün ziraati yapıl
makta, ziraat gayet entansif bir karakter arz 
etmektedir. Hattâ yüz kilo tütün yetiştiremi-
yen müstahsilin adedi binlere baliğ olmakta
dır. Vatandaş Maviküf hastalığından dolayı, 
hepinizin yüksek malûmudur, büyük felâket
lere duçar kalmış, daha evvel mücadele için 
Devletin desteğine mazhar olmuşken son yıl
larda Devlet mücadele bakımından vatan
daşa yalnız teknik yardımda bulunmakta
dır, maddi nakdi bir yardım yapmamaktadır. 
Daha doğrusu ilâç satmalmakta mücadele 
cihazlarını satmalmakta vatandaş kaderi ile 
baş başa bırakılmıştır. 

Bunu şunun için arz ediyorum : Tütün 
müstahsili bir taraftan mücadele tekniğinin 
ağır şartları ile karşı karşıya bulunurken fi
yatların genel olarak . artan fiyatlar muva
cehesinde daha yüksek bir rakamda açılması 
ve uygulamanın da buna uygun gelişmesi bek
lenirken esef ediyoruz ki, bu tatbikat çok ha
talı olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu - Kara Deniz de 
tütün politikası, özellikle Trabzon'da ekono
mik bir konu olmak yanında, sosyal bir ka
rakter taşımaktadır. 

Şunu Hükümetin dikaktine arz etmek iste-
ıim : Doğu - Kara Deniz'de mavi küften zarar 
görüldüğü için, Hükümet prensip kararı al
mış, mavi küften zarar gören vatandaşların 
harice işçi olarak gitmelerinde Öncelik tanı
mıştır. Gerçi bu hakikata intikal etmemiştir 
ama Sayın Çalışma Bakanı Bütçe Komisyo
nunda bu talebimize uygun, vatandaşların mü-
racatine uygun kesin beyanda bulunmuştur. 
Bu tatbikata intizar etmekteyiz. 

Bunu şunun için arz ediyorum; maviküf-
ten felâkete uğradıkları Sayın Hükümet tara
fından da bilinmektedir. Ama fiyatlara bakı
yorsunuz, baş fiyat Trabzon'un merkezinde 16 
lira diye açılıyor, Akçaabat'ta 16,50 diye gös
teriliyor; hemen aynı günde en yüksek kali

teli tütün uygulamada, ekspertizde fiyatları 
11,5 liraya düşürülüyor. i 

Değerli arkadaşlarım, geleneksel bir ziraat 
şekli olan ve Türkiye tütüncülüğü bakımından 
önemi aşikâr olan Trabzon tütüncülüğüne 
bu ağır bir darbedir ve millî tütün politika-
siyle da bunun bağdaşamıyacağı inancı içinde 
bulunuyoruz. Çünkü Trabzon'a hiçbir zam^n 
tüccar katılmıyor, yalnız Tekel mubayaa yapı
yor. Maalesef eskiden Mısır'a ihracat yapılı
yordu ve bâzı Orta - Şark memleketlerine 
bunu belki satmak mümkündü. Tutucu bir 
vasfı vardır tütünün, bütün sigaralarda bu
lunması lâzım. Ama mutlak surette Devle
tin mubayaa ve eğer girerse desteklenme şek
lindeki tatbikatı bugün büyük ölçüde üzüntü 
kaynağı olmaktadır. 

Bu yönden Sayın Hükümetimizin, üzüntü ile 
belirteyim ki, ilk defa belki Tekel Bakanı veya 
yetkili bir arkadaş piyasayı açmaya da git
memiştir. Vali Bey tarafından piyasa açılnjış 
ve baş fiyatı vermek üzere davet edilen bir va
tandaşa elini uzatmak suretiyle bu fiyata razı 
mısın? demiştir. Hiç aksi bir tatbikat şimdiye 
kadar görülmemiştir. Çünkü ekseriya kaliteli 
tütünü olan vatandaşlar seçiliyor ve şenlikler 
yapılıyor bunun için. Vatandaşımız, «Bu fi
yata razı değilim, bu tütünü bu fiyata saya
mam demiştir.» Bu da iddiamızı teyideden bir 
olaydır. 

Sayın Hükümetten istirhamımız, mahalline 
yetkili arkadaşları, yetkili elemanları bfran ev
vel göndermek suretiyle oradaki vatandaşın 
gerçek ihtiyacını, tütünlerinin ne şekilde de
ğerlendirileceğini, emeklerinin nasıl heba ol
duğunu tesbit etsinler ve bu fiyat konusun
daki hatalı istikâmetten inhiraf etsinler. Bir 
yıllık geçimlerini... 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, müddetiniz Sol
muştur. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Bitiri
yorum, efendim. 

Bir yıllık geçimini ve bütün kaderini tütür 
piyasasına bağlıyan vatandaşlarımız mağdur 
edilmesin. Hükümetin dikkatlerine bunu arz 
etmiş oluyorum. Teşekkür ederim, saygılarımı 
sunarım. 
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3. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'tn, 
sonradan gelen soğuklar yüzünden ağaç, ve asma
ların dona uğramasiyle Ege bölgzsi ürününün 
büyük hasar gördüğün?, dair, Hükümetten ted
bir ve yardım istiyen konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar, ya^ız 
çok zaman kavbettik. O itibarla lütfen kısa kes
menizi rica edecsğim. 

SÜLEYMAN CAĞLAR (Manisa) — Muhte
rem Balkan, değerli arkadaş1 arım, 

Kış mevsiminin zaman zaman bahar avlarını 
andıracak kadar güzel gitmesi s a b i y l e , bildiği
niz gibi, birçok narenc've ve bağlar vaktinden 
evvel açmış bulunmaktaydı. 

Dün ve bugün saba.hleyin vukubulmuş olan 
b'r don hadisesiyle Ege bağcısı yüz milyonun 
üzerinde bir zararla karşı karşıya kalmış bu1 Tın
maktadır. Don hâdisesinin vukubu'muş o^masT, 
elbette ki, bir tedbirsizlik sayılamazdı. Mevs'min 
ve bilhassa kış aylarının çok anormal şekilde, 
baharı andıracak istikamette inkhaf etmiş bu
lunmadı bilhassa üzüm mahsulümüzün temeli 
olan bağların erken açmasına sebebolmustur. 
Bundan dolayıdır ki bu zarar dün ve bu^ün sa
bahleyin vukubulan don hâdisesi ile ortaya çık
mış bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunun alına
cak bir tek tedbiri vardır. Bu tedbiri Sayın Hü
kümetimizin süratle yerine getirmesi ricası ile 
huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Peşinen şunu ifade edeyim ki, Ege bağcısı
nın bıı acısını mür-arde ederseniz Yüksek Mecli-
sirıir.in de iştirak ettiği istikamette üzüntülerini
zi arz etmek isterim. 

İkinci ricam; erken bir soğuk vukubulması 
hasebiyle, yeni bir imar yapılacak olursa, bir 
miktar nefirge, bir miktar üzüm mahsulü almak 
mümkündür. Bu bakımdan bağın dekarına 240 
lira sarf edilmektedir. Ziraat Bankası bunun kar
şılığı olarak, işletme kredisi olarak 100 lira ver
mektedir. Bu 100 liranın bir miktarı harcanıl-
mıştır, yani istimal edilmiş, alınmış, kullanıl
mıştır. Şimdi vatandaşın, elinde yeni bir para 
imkânı bulunmadığı için, soğuk vurması karşı
sında eli böğründe kalmıştır. Eğer Ziraat Ban
kası munzam bir kredi vermek suretiyle bağları 

yeni baştan imar ettirmek imkânı sağlıyacak 
olursa, hem bugüne kadar yapmış olduğu mas
raflarını vatandaşımız almış olacak ve hem de 
bir miktar da belki sene içerisinde maişetini te
min edecek gelir sağlama imkânını bulacaktır. 
Binaenaleyh bu hususun tem'n edilmesini Sayın 
Hükümetimizden rica eder, hepinizi muhabbetle 
selâmlarım. 

4. — Millet Partisi Grup Başkanvekili Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkada
şının, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/31) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım günde
me geçiyoruz. Gensoru önergesinin okunmasına 
başlıyoruz. Yalnız müsaade ederseniz arkadaşı
mız oturduğu yerden okuyacaktır. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Benim 
önergemin okunmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade bujTirun efendim. Di
vana sunulması icabeden bir önergeniz var. Sa
at 17 de sözlü sorulara geçeceğiz, o zaman öner
genizi okutup Başkanlık Divanına sunulacağını 
arz edeceğim efendim. 

(Dün İstanbul'dan avdet eden Cumhurbaş
kanının saat 11.00 de ziyretine gittim, Umumi 
hasbihal sırasında tekrar adliyeden ve hâkim
lerden şikâyet etti. Türkiye'de hâkim ve mah
keme yoktur) dediğini yazmaktadır. Demokrat 
Parti muhalefette iken Demokrat Parti mensup
larının ve bu meyanda Demokrat Partiyi tutan 
gazetecilerin İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde 
duruşmaları sonunda beraetlerine karar veri
lince, İzmir'e «Türkiye'de hâkim var» diye tel 
yazısı çekmiş olduğu kendisine duruşmada ha
tırlatılınca bir şey diyememiş, ancak, «Türki
ye'de o gün de, bugün de hâkim var» diye ce
vaplandırmıştır. 

Yine Refik Koraltan'm hâtıra defterinin İS 
Nisan 19G0 tarihli yaprağında : 

(Reisicumhur ta 4 Nisandan bu yana her gün 
gerek sathı vatanda ve gerek matbuatta her 
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gün artan tahrik ve tezvirler ile bunalan ve 
âdeta tehlikeli bir hal almaya başlıyan fitne ve 
fesattan çok endişeli olduğunu izhar ile Hükü
metin en şiddetli tedbirleri almasını söylüyor 
ve hattâ bu hususta benim de kendisine müza
hir olmamı istiyor.... 

Esasen öteden beri müşarünileyh böyle gö
rülmüş, böyle gelmiş ve böyle gitmektedir. Bir 
defa mevzuu kızıştırır ve ondan sonra tornis
tan yapar. Ne yazık ki, iş çığırından çıkmış, 
doğru yanlış tezgâha konmuştur. îşte bunun 
için de bu gibi mevzular çok defa başlanmış 
kalmış idi. Ahmet Emin Yalman'm hapishane
ye girmeden affını söylemiş ve Bayar'a âdeta 
kerratla telkinde bulunmuş idim. Hayır, dedi. 
Başvekili de eminim hazırladı.) 

Yine Refik Koraltan'ın hatıra defterinin 
3 Şubat 1960 tarihli sayfasında : 

(Reisicumhur geldi. Otomobilde muhalefetin 
verdiği tahkikat önergelerinin gündeme alın
maması B. M. M. gibi murakabe organını ma
nen bitinlyor. Yok yere İsrar artık kabili mü
dafaa olmktan çıkan bir iş haline geldi. Ben 
müşkül durumdayım dedim. Cevaben «Bunda 
no var. bir müddet daha kalırsa ne olur?1» gibi 
çok sathi bir cevapta bulundu. Bir daha anla
dım ki, bu zatta ruh ve cevher kalmamış.) diye 
yazılıdır. 

Halbuki gündeme alınmıyan bu önergeler, 
mevzuları itibariyle önemli ve Anayasa hüküm
leri ile teminat altında bulunan hakların çiğ
nenmiş olduğuna mütedairdi ve adedi 11 kadar 
vardı. Meselâ; şahsın hürriyeti, can emniyeti, 
seyahat hürriyeti ile ilgili, Uşak, Topkapı olay
ları, bedeli peşin verilmeden Anayasa ve İstim
lâk kanunlarına aykırı yapılan istimlâklere ve 
muayyen suiistimallere mütaallikti. Bir an önce 
giindonn alınıp umumi efkârın aydınlatılması ve 
yolsuzlukların müsebbipleri hakkında gereken 
muamelenin yapılması zarureti vardı. Gündeme 
alınmamakla İçtüzük ve Anayasa hükümleri fii
len işlemez hale getirilmişti. 

Sanık Etem Menderes'in hatıra defterinin 
8 . 11 . 1957 tarihli yaprağında : (... Grupun 
fiskos havasını beğenmiyorum. Dün gece Sa-
met, Semi, Hayrettin ve sair arkadaşlar Cum-
hurreisine davetli idi. Bayar : «Tehlikeli vazi
yetteyiz, icabederse diktatörlükle idare edece
ğiz» demiş, dinliyenler üzerinde tesir menfi. Ya

vaş yavaş grup içinde yayılıyor. Hayrettin en-
dişade, Şomi tenkid ediyor; Samet de...) 

Duruşmada hâtıra defterinin bu kısmı okun
muş, sanıklar esaslı bir şey söyliyememiş, yan
lış intibaa müstenidolduğunu ileri sürebillmiş-
lerdir. 

Yine Etem Menderes'in hâtıra defterinin 
14 Kasım 1957 tarihli yaprağında... (Umur: mo
torunda Cevat Açıkalın ve Fahrettin Kerim ile 
beraber konuştuk, Açıkalın daha sonra geldi. 
Bayar, «İcabederse İsmet Paşayı da sehbaya 
götürmekte hiç tereddüdetmem» dedi. Korkunç 
ihtilas... Böyle bir sebep hiçbir zaman mevcudo-
lamaz. Bu telkinler, karşılıklı, Başvekille hangi
sinden çıkıyor?) 

Semi Ergln'in hâtıra defterinin 19 Haziran 
1958 tarihli 60 ncı sayfasında : (... seçimlerden 
sonra bir gün Reisicumhurun daveti üzerine 
köşke gittim. O gün pek iltifat etti. Acaba ne
dir diye kendikendime sordum. Biraz sonra il
tifatın mânası meydana çıktı. Riyaseticumhur 
Muhafız Alayı B. M. M. ne bağlı imiş. Halbuki 
köşke bir taarruz vâki olduğu zaman bu alay 
kimden emir alacaktır? Rsisicumhur olarak doğ
rudan doğruya emir verebilme!! imiş ve Mec
listen ayrılmalı imiş. 

Malûm evhamın uyku kaçıran sancijları.. 
Darbei 1/ikümot. Sanki her gan, herkes Reisi
cumhuru nasıl devirebiliriz, nasıl köşke taarruz 
edebiliriz dıiye düşünüyor? 

İşte Devlet adamının kafasına bu evham gir
dikten sonra artık ondan memleket ve millet 
adına hizmet beklemeye imkân yoktur. Onda 
artık yalnız ve yalnız sandalyenin korkuşu ve 
endişesi vardır. İşte Reisicumhur Celâl Bayar 
da kendisini bu ejdere kaptırmış durumdadır. 
Artık iflah olmaz. O artık her hareketi bu i zavi
yeden görecektir. Nitekim hâdiseler birer birer 
kendisini göstermiş bulunuyor.) 

Köşkte 8 - 10 sene komiserlik yapan Muha
fız Emniyet Başkomiseri Ziya Özkan : (Sanık 
Celâl Bayar'm yemeğe alıkoyduğu valilerle ilk 
seneler memleketin umumi meselelerini konuş
tuğu ve vilâyetlerinin mahallî ihtiyaçlarını sor
duğu halde son senelerde bu konuşmaların yal
nız parti konularına inhisar ettiğini «bizim par
ti nasıldır; Demokrat Parti nasıldır, karşı :taraf 
kuvvetli midir?») şeklinde konuştuğunu bildir
miştir ve Sanık Celâl Bayar'ın bu şahidin vazi-
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fesinin nöbet beklemek olduğunu köşkün içine 
girmek salâhiyeti bulunmadığını bildirmesine 
mukabil şahit, yemek salonuna yakın bir yerde 
vazife gördüğünü ve yemek salonundaki konuş
maların kendi bulunduğu yerden işitile'bileceği-
ni kanaat bahş bir şekilde ifade etmiştir. Sanık 
Celâl Bayar Devlet Başkanlığı ile telifi kabil 
olmıyacak şekilde, yemeğe alıkoyduğu valilerle 
yaptığı konuşmada valileri Demokrat Partiyi 
iltizama davet eder şekilde telkinlerde bulun
muştur. 

Şahit Asım Ruacan da ifadesinde : (... 1954 
senesi seçimlerinin ertesi günü, 3 Mayıs 1954 
günü bâzı arkadaşlarla Atatürk Orman Çiftliği 
Lokantasına gittik. Avukat Meliha Gökmen, 
Avukat ve Ankara Mebusu Şeref Mengü ve re
fikası ve daha bâzı arkadaşlar vardı. Biraz son
ra eski Adliye Vekili Çiçekdağ ile Ramilz Eren 
de geldiler. O vakitki Ziraat Vekili Nedim ök-
men'i de gelip masamıza oturdu. O sırada düşük 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar yaveri ile lokan
taya geldi, masamızda bulunan vekiller kendi
sini karşılayıp bizim masamıza oturttular. De
mokrat Partinin ezici çoğunlukla iktidarı ka
zandığı anlaşılıyordu. Buna rağmen Celâl Ba-
yar'ı son derece asabi ve mağmum gördük ve 
hayret ettik. Bundan daha üstün bir ekseriyet
le gelmek nasıl mümkün olabilirdi. Konuşmalar 
sırasında bir Mazıdağ hâkimi meselesinden söz 
açıldı. Bu mevzu konuşulurken Celâl Bayar bü
yük bir asabiyetle Osman Şevki Çiçekdağ'a hi
taben ; «Bu hâkimlerin bizimle alıp veremedik
leri nedir, dâvalarımız oltır daima iktidar aley
hinde mütalâa ederler. Karşı partiden mütema
diyen adaylıklarını koyarlar. Karşımıza çıkar
lar ve benim Bursa'da vermek istediğim nutku 
menetmeye çalışırlar, men kararı verirler. Yük
sek Seçim Kurulu da bunu tasdik etmiş elbette 
dinlemedim. Nutkumu verdim. Bu hâkimler 
hakkında bilrşeylcr yapmak lâzım1» dedi. Ben de 
meslekimle münasebeti olması bakımından söze 
karışmak istedim. Dedim ki : «Böyle düzen bo
zucu şekilde hâkümlerden bahsedilmesi sebebini 
garip buldum. Eğer .1950 ve 1954 seçimini hâ
kimlerden başka her hangi bir zümre idare et
meye kalksaydı zannederim ki, bu neticeler alın
mazdı. Hâkimleri ben gayet iyi biliyorum. Bu 
seçimlerde kendi ekmek paralarını ve istikbal
lerini ortaya koyarak fedakârca çalışmışlardır. 

Hâkimlerden böyle şikâyetle bahsedilmesi zan
nediyorum ki, doğru olmıyacaktır.» dedim. Ce
vaben, «Siz hâkimleri bilmezsiniz» dedi. O sıra
da D. P. İl Başkanı olan Şemsi Demirkan da 
masamızda bulunuyordu. Sanık Celâl' Bayar 
Şemsi Dcmirkan'a döndü : «Şemsi Bey Saraçoğ
lu mahallesinin reyleri ne haldedir.» dedi. O da : 
«Efendim, tahmin buyurduğunuz gibi hepsinin 
reyleri muhalif çıktıl» demesi üzerine sanık Ce
lâl. Bayar «Görürler o nankörler devletin evin
de oturup da bizim aleyhimizde rey kullanma
yı» diye söyledi. Hiddet asarı gösteriyordu ve 
biraz sonra Osman Şevki Çiçekdağ'a dönüp 
«Kırşehir'in marifetini beğendin mi?» diye sor
du. O seçimde Kırşehir'den Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi kazanmıştı. Osman Şevki bir şey 
söylemedi. Sanık Celâl Bayar sözlerine devam 
ederek «Seçimde vatandaşların alışkanlıkla 
İnönü'nün partisine rey vermesine bizim rey
lerin oraya gitmesine haydi göz yumalım Osman 
Bölükbaşı'ya bir vilâyetin böyle nıüstemirren 
rey vermesi kabul edilecek bir şey değildir. Bu 
Kırşehir hakkında her halde bir şey düşünmek 
lâzımdır.» dedi. 

Sanık Celâl Bayar bu fikirleri yanımızda bu
lunan iki vekile telkin etmektedir. Bana öyle 
kanaat geldi ki, sanık, kendi fikirlerini empoze 
etmektedir. Bu fikirler ertesi günü neşir saha
sına intikal etti.) demiştir. 

Şahit Asım Ruacan'ın şahadetini bu konuş
mada bulunan sanık Nedim ökmen'in şahadeti 
teyideder mahiyettedir. Bundan başka, Ankara 
Baro Reisliği yapmış, tanınmış bir avukat olan 
Asım Ruacan'ın hakikat hilafı söylemesi için 
bir sebep mevcut değildir. 39 ncu maddedeki 
değişiklik, Kırşehir Kanunu gibi vakıalar şa
hadetin doğruluğunu göstermektedir. 

Anayasanın 17 n'cil maddesi hükmüne göre 
milletvekilleri Meclis içindeki oy, düşünce ve 
demeçlerinden ve bunları Meclis dışında söy
lemek ve apığa vurmaktan sorumlu değildir. 
Yani teşriî mesuliyetsizlikleri vardır. Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi Başkanı Osman Bö-
lükbaşı'nın Meclis içindeki konuşmasından do
layı teşriî masuniyeti bu 17 nci maddede yorum 
yapılarak ve 17 nci maddedeki teşriî sorumsuz
luğun, «sövme ve hakaretlere» şümulü olmadı
ğından bahisle kaldırılmıştır. Meselenin Ana
yasa bakımından ehemmiyeti derkârdır. 
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Bundan başka, anamuhalefet partisi lideri 
inönü de Uşak'ta tecavüze uğramış, Kayseri'de 
treni durdurulmuş ve Yeşilhisar'a seyahatine 
mümanaat edilmiş bu seyahatin devamı ve sonu 
olan Topkapı'da da İnönü'yü sabahın er
ken saatlerinden itibaren mürettep bir şekilde 
toplanan binlerce Demokrat Partili ve kısmen 
hüviyeti meçhul kimseler marifetiyle ve İstan
bul Trafik Müdürü Celâl Kosova tarafından 
trafik arabasına alınması bahanesiyle bu esnada 
kim vurduya getirilmek suretiyle öldürülmek 
istendiği'sübüt bulmuş, (Tafsilât ve gerekçesi 
2 nci bölüm 5 numaradadır) bu suretle gerek 
kanunlar yoluyla, gerek bu olaylarda görüldü
ğü veçhile maddi hâdiselerle ve başta Celâl 
Bayar ve Adnan Menderes olmak üzere Demok-
rak iktidarın tutumu ile Anayasanın muhtelif 
hükümleri açık bir şekilde ihlâl edilmiş, memle
ket dâhilinde huzursuzluk bu şekilde artmıştır. 
Hattâ Topkapı'dan sonra Iönü'nün Ankara'ya 
döneceği belli olunca Celâl Bayar'm Ankara'da 
da Altındağ'dan adamlar getirtmek suretiyle te
cavüze uğratması yolundaki Etem Menderes'in 
hâtıra defterindeki notlarla Ankara eski Valisi 
Dilâver Argun'un bunu müeyyid şahadeti son 
derece dikkate şayandır. 

Memleketteki huzursuzluğu bastırmak ve 
diktaya doğru gidişi tamamen tahkim ve tarsin 
için Mecliste malûm Tahkikat Encümeni kuru
lunca bu olay, gerek basında, gerek üniversite 
muhitinde ve âmme efkârında derin yankılar 
yapmıştır. Sanık Celâl Bayar, bu Encümenin 
başkanı olan sanık Ahmet Hamdi Sancar'ı 
19 Nisan 1960, 24 Nisan 1960 tarihlerinde yal
nız olarak 23 . 4 .1960 tarihinde de üyeleriyle 
birlikte kabul etmiştir. Bu da kendisinin biti-
raflığını bozan bir vakıa olarak sayılmak ica-
beder. 

Demokrat iktidarın başı Adnan Menderes ve 
Tahkikat Encümeninin başkanı, Tahkikat En
cümeninin İçtüzükteki yetkilerini yeterli gör
meyip çok geniş yetkilerle teçhiz edilmesine lü
zum göstermeleri neticesi yine malûm olan 7468 
sayılı Salâhiyet Kanunu Meclisten çıkmıştı. Ge
rek Meclis içinde ve gerek Meclis dışında üni
versitede, basında ve umumi efkârda ve hattâ 
yabancı basında büyük akisler yaratmış olduğu 
ve muhalefet milletvekillerinden Avni Doğan 
Mecliste bu kanunun reye konulmasındaki usul
süzlüğe ve aleniyetin ihlâl edilmiş olduğuna ve 

bunun için Meclisin ve Devlet Başkanlığının va
zifelerine işaret eylemiş iken sanık Celâl Bayar 
yine bu kadar ehemmiyetli kanun karşısında ve
tosunu kullanmamıştır. Halbuki, yapılan itjiraz 
veto müddeti içinde idi ve veto edilmiş olsai İç
tüzüğün 94 ncü maddesi hilâfına ve Anayasanın 
20 nci maddesi hükmü ihlâl edilerek çıkmışa bu
lunan bu kanun tekrar müzakereye tâbi tutula
cak ve esaslı yolsuzluklar bertaraf edilmiş bu
lunacaktır. 

Tahkikat Encümeninin kurulması için haddi
zatında haklı bir mevzu yoktur. Buna yukarıda 
kısaca işaret edilmişti. Halbuki bizzat Adnan 
Menderes 7 . 4 . 1960 tarihli gtuptaki konuşma
sında : « . . . Bugün memleket kabili idare ol
maktan çıkmıştır. İşler çoktan laçka olmuştur, 
adliye işlemiyor. İdare acze düşmüştür. Matbu
at muhalefetle beraber koskoca bir hiyanet 
makinası kurmuştur. Cereyan eden hâdiseler 
karşısında Hükümet tek başına hiçbir şey yapa
maz. Meclis olarak bu hâdiselere vaziyed etmek 
lâzımdır.» dedikten sonra «Bu işleri adliye va-
sıtasiyile yapmak mümkün olmadığını, grupun 
alacağı tedbirlerin, hattâ Başvekil olarak değil, 
seçilecek bir arkadaşımızın vasıtası olarak da 
çalışacağını, kuvvetli tedbirler tatbik edilecek 
olursa onun kulu, kölesi ve elinde kılmcıi ola
cağını, bugüne kadar radyo konuşmalarını ken
disinin hazırlayıp haykırttığmı, son çare oliarak 
kurulacak komisyonun işe vaziyet edip ahlâk
sızlar, namuzsuzlar sizi kapatıyoruz diye Türki
ye Büyük Millet Meclisi kararı ile Cumhuriyet 
Halk Partisini kapatması gerektiğini1» önc> sür
müş ve ikinci konuşmasında da : «... Adalet me
kanizması mensupları Yeşilhisar ve benzeri hâ
diseler isyanın ta kendisi olduğu halde bunu 
isyan olarak kabul etmemek içtihadında bulun
duklarını, Yeşilhisar hâdisesini adliyecilerin Ga
ziantep hâdisesi gibi dejenere edeceklerini!, ad
liyenin bu tutumu karşısında hâkimlerin katili 
olmak mevkiine düşmenin işten bile olmadığını 
bunların hakkından ancak Meclisin gelebilece
ğini, bu Meclisin de muhalefetin değil, Demok
rat Parti Grupunun olduğunu» bildirmiştir. 
Demek ki ; Tahkikat Encümeni, Hükümetin tâ
yini icranın, adliyenin yani kaza kuvvetinizi ya
pacağı işleri ve bizzat Meclisten seçildiğinje gö
re Meclisin vazifesini yapacaktır. Tahkikai En
cümeni Devletin bu üç kuvveti yerine geçmiş 
olacaktır. Halbuki, kuruluşuna ait 2247 rtuma-
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ralı Kararda; «Cumhuriyet Halk Partisinin yı
kıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin 
memleket sathında cereyan tarzı ve bunların 
mahiyetinin nelerden ibaret olduğunun tahkik, 
tesbit ve memleketin her tarafında yaygın bir 
halde görülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin 
muhtelif sebeplerine intikal etmek, matbuat 
meselesiyle adlî ve idari mevzuatın ne suretle 
tatbik edilmekte olduğunu tetkik eylemek üze
re Meclis tahkikatı açılmasına dair» denilmek 
suretiyle muayyen bir mevzu için kurulmuş gibi 
gösterilmiştir. Haddizatında bu mevzular da 
yoktur. Kurulması için sebep bulunmadığı gibi 
kurulduktan sonra da Anayasanın 20 nci mad
desini ihlâl eder, mahiyette kararlar almış bu
lunan Tahkikat Encümeninin içtüzükteki haiz 
olduğu yetki kâfi görülmiyerek salâhiyet ka
nunu Meclisten çıkınca evvelâ İstanbul Üniver
sitesi ve sonra Ankara Üniversitesi gençliğinin 
gür sesi bu iki üniversitenin bahçelerinde ve 
sonra İstanbul'da Beyazıt'ta, Ankara'da Kızıl
ay'da Tahkikat Encümeni, ona yetki veren Ka
nunu, diktaya giden Hükümetin tutumunu pro
testo etmiştir. Bunun üzerine Ankaraya davet 
edilen Ali Fuat Başgil, köşkte yapılan konuş
maları duruşmadaki şahadetinde naklederken 
sanık Celâl Bayar'm «Hukukî durum nasıldır?» 
sorusuna «Tamdır» demekle Tahkikat Encü
meninin kuruluşunu kasdettim, bu cevabım 
Salâhiyet Kanununa matuf değildir. Celâl Ba-
yar bu noktada zühul etmiştir. Adnan Mende
res'in sorması üzerine de «Salâhiyet Kanununun 
Anayasayı aşan tarafı vardır.» demiş olduğunu 
ve o anda hatırına gelen sebeplerini bildirdi
ğini söylemiştir. Umumi tutumu yumuşatmak 
için Hükümette değişiklik yapılmasını ve 
hattâ koalisyon manzarası verilmedi için mu
halefetten de Hükümete üye alınmasının 
muvafık olduğunu söyleyince o günkü şart
lar içinde bu tedbirin muvafık olmıyacağmı bil
dirdiğini, tenkil yoluna gidilmesini bildirdiğini 
beyan etmiştir. «Tenkil edilmesini söylediğini 
sanık Celâl Bayar da ifadelerinde kabul etmiş
tir. Sanık Celâl Bayar'ca tenkili arzu edilen ha
reketler Ilarbiyenin yürüyüşü ve Kızılay'da 
gençliğin önü alınamayan ısrarlı protestosudur. 
Hattâ Kızılay'daki sık sık vukublan nümayiş 
hareketlerini önlemek için 555 K» hareketini 
mütaakıp Başbakanlığa gelince Namık Gedik'e: 
«Kızılay'a gideceksin megafonla bizden olanlar 

bir tarafa, olmıyanlar bir tarafa diyeceksin. 
Bizden olmıyanlara ateş açtıracaksın» yollu emir 
verdiği ve bu emri telâkki eden Namık Gedik'-
in infaz için yanından ayrılmış ise de' icraya 
kalkışmadığı sanık Celâl Bayar'm duruşmada
ki ifadesinden ve tahkikattan anlaşılmıştır. Bu 
emrin şekli, mahiyeti ve tatbikinin pek iptidai 
olduğu, ancak, aşiret hayatında yaşıyanların 
metotlarına uyabileceği kendiliğinden anlaşılır. 
Kızılay'a geliniz bizden olanlar bir tarafa de
nilince halkın ayrılmaması veya bu emri veren
leri aldatmak için hepsinin gösterilen tarafa 
geçmesi mümkündür. 

Sanık Celâl Bayar kendisine Devlet Başkam 
sıfatiyle Afgan Kiralı tarafından verilmiş bu
lunan köpeği Hazineye ve meselâ Ankara'da 
Hayvanat Bahçesine teslim etmeyip bilâkis sa
nık, sakıt ve sabık Ziraat Vekili Nedim ök-
men'le aslî iştirak halinde Hayvanat Bahçesi 
yetkililerini icbarla 20 000 lira mukabilinde sa
tarak bedelini irtikâbettiği neticesine varılarak 
Divanın 960/2 esas numarasında kayıtlı olup 
duruşması neticesinde Anayasa dâvasiyle bir
leştirilmiş bulunan dâvadan dolayı da mahkûm 
olmuştur. «Tafsilât ve gerekçe 2 nci bölüm, 1 
numaradadır.» 

Bundan başka sanık Celâl Bayar hakkında 
Divanın 960/31 numarasında kayıt Kayseri ve 
960/7 numarasında kayıtlı Topkapı ve 960/4 
numarasında kayıtlı İstanbul - Ankara olay
larından dolayı da âmme dâvası açılıp yapılan 
duruşmaları sonunda bu dâvaların mevzuu olan 
olayların müstakil suç olmayıp Anayasanın 
maddi vakıasını teşkil ettiği neticesine varı
larak Anayasa dâvası ile birleştirilmiştir. «Taf
silât ve gerekçe 2 nci bölüm 4, 5, 14 numaralar
dadır.» 

Grup ve Meclisteki konuşmaların ehemmi
yeti vardır. Bunlar kasıt ve niyeti gösterdik
leri gibi Demokrat iktidarın devrine hâkim 
olan zihniyet bu konuşmalarda ifadesini bul
muş, Devlet idaresine verilen istikamette bu 
konuşmalar önemli derecede müessir olmuştur. 
Bu itibarla bu konuşmalar üzerinde Divanca 
durulmuş, münakaşa ve tahlile tabi tutulmuştur. 

2. — Sanık Adnan Menderes Demokrat Par
tinin iktidara gelmesinden itibaren partinin Ge
nel Başkanı ve Başbakandır. Celâl Bayar'la bir
likte partiyi ellerinde bulundurmakta ve bu iti
barla büyük bir kudrete sahibolmaktadırlar, 
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Sanık Adnan Menderes Anayasayı ihlâl etti
ği, kabul edilen bütün kanun lâyihalarını Baş
bakan sıfatiyle imzalamış, grup ve Mecliste mü
dafaa etmiş, Meclisten çıkmasında ehemmiyetli 
derecede müessir olmuş ve hepsinin de kabulü 
için oy vermiştir. 

Sanık Refik Koraltan'm hâtıra defterinin 
31 Ocak 1953 ve 1 Şubat 1953 tarihli yaprak
larında : 

( . . . Bu adama bir zamandır gurur geldi. 
«Artık emruhu emrüküm» nerede ise tek adam. 
Her şeye hâkim ve sahip rolüne geçti. Ya geç
mişteki çökenlerin hatalı yoluna giriyor. Ar
tık kimseyi dinlemiyor. Efkârı uummiye diye 
de tehdit savuruyor . . . )Bu notlar sanık Adnan 
Menderes'in mütehakkim mizacını ve kanun ve 
nizamlara karşı kayıtsızlığını göstermesi bakı
mından dikkate şayandır, demiştir. 

Sanık Semi Erginin hâtıra defterinden nak
ledilen şu hâtıra Adnan Menderes'in parti için
de nasıl kudret ve nüfuza sahibolduğunu açık 
olarak göstermektedir. 

Çcmi Ergin hâtıra defteri sayfa 19 : 
( . . . 27 Ekim 1957 de yapılacak Milletvekilleri 
seçiminde Demokrat Partinin aday listesi hasır
lanırken bir gün Anadolu Kulübünde Genel Ku
rul Üyesi Celâl Ramazanoğlu'nu görerek ne var 
ne yok diye sordum. «Bir tasdik makinası ha
linde çalışıyoruz. Adnan Bey listeleri içerde 
tanzim ediyor; bize gönderiyor, bizim reyimi"? 
dahi almıyor. Biz de herkes bizi alışverişte gör
sün diye her gün toplanıyor, havanda su dövü
yoruz.» dedi.) 

Yine sanık Etem Menderes'in hâtıra defte
rinin 11 Haziran 1958 tarihli yaprağında : 

( . . . Başvekil, Fahri Ağaoğlu'nun gruptaki 
konuşması münasebetilye çok ağır konuştu. Kırı
cı mukabele taraftarı. Başvekilliği bırakmamak 
için silâha dahi müracaat edeceğini söyledi 
Bir nevi delilik alâmeti:) diye yazılı olduğu gö
rülmüştür. 

Sanık Adnan Menderes 14 . 11 . 1957 tarihli 
grup toplantısında ( . . . . Demokrasi kendili
den olmaz. Hele bu memlekette fevkalâde na
dir yetiden bir nebattır; itina ister. Bu mem
lekette o nadir nebatın bakımını yapmak isti-
yenfer zaman zaman çok cesur olmak, zaman 
zaman kendi gayelerinin istikâmetine gitmiyor 
gibi görünmek bahasına da olsa tedbir almak 
ıstırarınûadır. fiirçok dâvalar vardır ki, onlar 

için demokrasiyi inkâr etmek lâzımdır) demiş» 
tir. 

Bu bayanı Adnan Menderes'in demokrasiyi 
nasıl anladığını göstermeye yetecek mahiyette
dir. 

Radyonun, propoganda da çok ehemmiyetli 
bir vasıta olduğu izahtan müstağnidir. 

Muhalefette iken radyodan eşit istifade et
meyi ve kendilerinin olağanüstü bir şey değil, 
oadece eşitlik istediklerini bildirmişlerdi. Meselâ 
Celâl Bay ar 24 . 7 . 1947 tarihli imzasının taşı
yan beyannamede (partiler arasında gözetil
mesi icabeden eşitlik hakları gereğince meselâ 
radyodan muhalefetin de iktidar gibi faydalan
ması.) 

Ve yine 6 . 1 . 1948 Adana'da yaptığı konuş
mada : ( . . . Talebimiz üzerine bizim de rad
yodan istifade ettirilebileceğimizi söylediler. 
Yaptıkları nedir bilirmisiniz ? Dört senede bir 
aat konuşmamıza müsaade edilecek. O da Hü

kümet tarafından kontrol edilmek şartiyle.. Gö
müyorsunuz ki bu gibi meselelerde bile hep ken
dilerini düşünmektedirler . . ) 

Halbuki iktadara geçince 30 . G . 1954 tarih 
ve 6428 sayılı Kanununla Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 45 nci maddesi değiştirilerek si
yasi partilerin radyoda konuşma haklarını kal
dırmışlardır ve Demokrat Parti iktidarının rad
yo yoluyla propaganda yapabilmesini teminen 
aynı kanunla 46 ncı maddede yapılan değişik
likle (Devlet ve Hükümet işlerinde vazife alan-
'arm, bu H e r etrafından yapacakları konul
malarla alâkalı daire ve müesseselerin kendi 
"aaliy etlerini gösterir şekilde yayımlıyacakları 
her türlü matbuanın seçim propagandası mahi
yetinde sayılamıyacağı) kabul edilmiş ve buna 
lavamlarak gerek seçim zamanlarında ve gerek 
liğer zamanlarda Demokrat Parti propaganda
cına bol miktarda yer verilmiştir. (Tafsilât ve 
^rrekçe 960/20 numarada kayıtlı olup 2 nci 
bölüm 11 numaradaki karardadır.) 

1950 seçimlerinde radyodan eşit olarak isti
fade ile iktidara gelmişlerken iktidarı elde edin
ce her konuda olduğu gibi radyo mevzuunda da 
söylediklerini unutarak Demokrat Partinin bir 
vaym vasıtası haline getirdikleri ve bu radyo
dan muhalefetten istifaları, vatan cephesine ilti
hakları devamlı olarak yaydırdığı, bu yüzden 
partisini onüç milyon civarında borçlu duruma 
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düşürdüğü, yine Devlet Radyosundan muhale
fete, muhalefet lideri İnönü ile muhalefet men
suplarına ve hattâ şahıslara tecavüz mahiyetin
de yayında bulundurduğu ve bu mahiyette ya
yınları ihtiva eden «Radyo Gazetesi» bizzat yaz
dığı veya sanık Burhan Belge'ye dikte ettiği-, 
hattâ seçim zamanlarında da muhalefetin rad
yodan istifadesini selbeden kanunu da çıkar
mak suretiyle radyoyu tamamen Demokrat Par
tinin bir mali haline getirdiği görülmüştür. 
Etem Menderes hâtıra defterinin 2 . 10 . 1959 
tarihli yaprağında, (... Avni Doğan'a seçimi 
kaybedeceğimizi hissedersem1 Halk Partisini' da
ğıtırım, yine iktidarda kalırım demiş. Düşün
cesi de bu. Radyo mücadelesiyle Halk Partisini 
eriteceğim, İsmet Paşayı mahvedeceğim, diyor.) 
demektedir. (Tafsilâtı 960/20 esas numarada 
kayıtlı ikinci bölüm 11 numaradadır.) 

Resmen kurulmuş bulunan Demokrat Parti' 
yanında hukukî hüviyeti olmıyan «Vatan cep
hesi1» adı ile bir cephe açıp bununla da yetinmi-
yerek «Güç birliği» yapmak niyet ve faaliyeti 
içinde bulunan muhalefet cephesine «Ehli sa
lip» cephesi veya «Hıyanet cephesi!» demek su
retiyle memleketi ikiye ayıracak mahiyette va
him neticeler doğuracak bir icraata giriştiği ve 
muhtelif merkezlerde «Vatan cephesi» ocağı al
tında ocaklar açtığı ve partizan zihniyeti' Dev
let veya İktisadi Devlet Teşekküllerinde en kü
çük bir vazifeyi bile verirken fjarti ve vatan 
cephesi ocaklarına kaydedilme şartını ilk ve 
esaslı bir l'âzime olarak göz önünde bulundura
cak kadar ileri götürmüş bulunduğu bir vakı
adır. Etem Menderes hâtıra defterinin 5.6.1959 
tarihlî yaprağında, (... iktidarımız durmadan 
yıpranmakta, Zavallı Başvekil. 7 - 8 ay evvel 
vatan cephesi harekâtı ile üç, beş ay içinde 
Halk Partisini boş çuvala çevireceğim demişti. 
Zekâ ile idraksizlik bir arada.) 

Yine Etem Menderes'in hâtıra defterinin 
16 . 8 . 1959 tarihli yaprağında (... radyo va
tan cephesi çalımı yapıyor. Lehimize tesir yap-
mıyan nutuklar devam ediyor.) 

Yine Etem Menderes'in hâtıra defterinin 
5 .5 .1959 tarihli yaprağında (... bu adam 
«Başvekili kasdederek», vatan cephesi ile bun
ların kadrolarını çürük ağaca benzeteceğiz; 
boşalacaklar, bünyelerinde 100 binler, milyon
lar ayrıldı.) (Tafsilât ve gerekçe 961/7 esas nu

marada kayıtlı ikinci bölüm 16 numaradaki ka
rardadır. ) 

Bundan başka sanık Adnan Menderes Kay-
seri'ye gitmek istiyen Cumhuriyet Halk Partisi 
lideri İnönü ile arkadaşlarının bindikleri1 treni, 
verdiği emirle Himmetdede İstasyonunda 3 saat 
kadar bekletmiş, İnönü ve arkadaşlarının Yeşil
hisar'a gitmesine mâni olmuş ve Ürgüp yolu ile 
Ankara'ya dönmeye mecbur kılmış, yine Çanak
kale'ye Geyikli olaylarını hususi mahiyette' tah
kik için çıkmak istiyen iki Halk Partili millet
vekili Daniş Yurdakul ve Saffet Omay'ın çık
malarına mâni olmuş ve erte'si günü çıkmışlar
sa da Geyiklü'ye gitmek üzere hareket eden bu 
iki milletvekilini 32 nci kilometreden geri' dön
meye mecbur kılmış, Demokrat İzmir Gazetesi 
Matbaasını, aleyhte neşriyat yaptığı için, yine 
verdiği emirle makinalarını tahrip ve kâğıtla
rını yaktırmıştır. Sanık Adnan Menderes Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun eşit ola
rak değil, keyfî nasıl isterse öyle tatbik ettir
miş, bazan muhalefet liderinin gittiği yerlerde 
bu kanun tatbik ettirilmemiş, bazan asabiyetle 
tatbikîne koyulmuştur. Meselâ Etem Menderes 
hâtıra defterinin 8 ve 9 Mayıs 1959 tarihli yap
raklarında (... Başvekil, İzmir'de İsmet Paşaya 
selâm durdurulan emniyet ekibinin subayı hak
kında sordu. Emniyet ekibini selâma durduran 
subayın vaziyetini halletmek mühim imiş? Kü
çük işlerden kurtulamıyacaklar.) Topkapı'da 
muhalefet lideri İnönü'nün, trafik arabasına 
bindirilmesi bahanesiyle, kimvurduya getiril
mesi suretiyle hayatına nihayet vsrecek hare- _ 
kete teşebbüs etmiş, fakat vatansever subayla
rın müdahalesiyle kasdettiği netice husule gele
memiş, bu suretle Anayasanın eşitlik, seyahat, 
mal, can, hürriyet ve emniyetlerine dair hüküm
lerini sarahatle ihlâl etmiş bulunduğu, Kayseri 
olayları hakkındaki 960/31, Çanakkale olayları 
hakkındaki 960/30, Demokrat İzmir Gazetesi 
olayı hakkındaki 960/32 ve Topkapı olayları 
hakkındaki 960/7 numaralı dâvalarına ait ka
rarlarda gösterilmiş olup ikinci bölüm 5, 13, 14, 
15 numaralardadır. 

Sanık Adnan Menderes, bedelini vermeden 
İstanbul'da yaptığı ve yaptırdığı istimlâkler do-
layısiyle Anayasanın 74 ncü maddesi hükmünü 
ve İstimlâk Kanunu hükümlerini pervasızca çiğ
nemiş olduğu 8/961 esas numarada kayıtlı dâ
vaya ait kararda tesbit edilmiş olup tafsilâtı 
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2 nci bölüm 17 numaradadır. Burada ayrıca 
tafsilât verilmek zait sayılmıştır. 

12 . 4 . 1960 tarihinde grupta Şevki Erker 
(Erzurum) geniş bir konuşma yaparak Demok
rat iktidarın tutumunu hemen her noktadan 
tenkid etmiştir. Bu konuşmanın tamamı Şevki 
Erker'in durumu tesbit edilirken gösterilecek
tir. Ancak, meselâ bu konuşmada (Yeşilhisar 
ve Kayseri olayları basit birer zabıta vakası ol
maktan çok uzaktırlar. Bu hâdiseler büyük 
bir tehlikenin işaretleridir. Bu telike Milletin 
iki cephe halinde bölünmeye doğru götürülme-
sindedir. Biz grup olarak iktidarımızın iç siya
setini esaslı şekilde müzakereye tabi tutmuyo
ruz. Liderimize güveniyoruz. Liderimizin • ve 
Hükümetinin icraatının isabetli olacağını önce
den kabul etmesinde bulunuyoruz... Biz ikti
dar olarak bütün tedbirlerimizi muhalefete ve 
muhalefeti tutan müesseselere tevcih ediyoruz. 
Kendi icraatımızı topyekûn haklı ve doğru ka
imi ediyoruz... Kayseri yolunda muhalefet li
derine verilen dur emrinden doğacak bir mesu
liyet varsa bu mesuliyet verilen emrin yürtül-
mesinden değil verilmesinden ileri gelmiştir. 
Toplantı ve Gösteri yürüyüşü Kanununun tek 
• araflı tatbikatı da Devletin tarafsızlığını, va
tandaşlara karşı eşit muamele edilmemesi emni
yeti zedelemektedir. İspat hakkını tanımadığı
mız müddetçe kulak gazetelerinin üreyip türer 
diğini cemiyet kanunlarının tabiî bir neteesi ola
rak kabul etmeliyiz. Eğer bir Meclis tahkikatı 
acacaksak, taraf gözetmeden, iktidar ve mu
halefet ayırmadan Hükümeti ve bütün müessese
leri içine almalı.) denilmektedir. Tenkide hie 
tahammülü olmıyan ve diktayı tesiste ve onu 
devam ettirmekte azimli bulunan sanık Adnan 
Menderes buna karşı ayni tarihte grupta 
( . . . Bugün Halk partililerin devam etmekte 
olduğu mücadele meşru mücadele midir? Gayri-
meşru mücadele midir? Bunu öğreneceğiz, tah
kik edeceğiz dediğimiz zaman hata mı işleriz? 
İnönü'nün ve partisinin aşağılık, ne bayağı ve 
namussuzca yollardan propaganda, propaganda 
değil hezeyanlarda bulundukları hepinizce ma
lûmdur. Sen bağışlarsan kendin bağışla Şevki 
Bey. Meclis olarak yolunu bulacaksınız, Meclis 
olarak, grup olarak ben rengi sileceksiniz. Sathı 
vatana düşürülmüş olan bu hiyaneti kaldıracak 
ve eğer topraklara nüfuz etmiş ise onları kaza
rak çuvallara doldurup pislettikleri toprakları 
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denize atacaksınız . . . Beyler kurun bu komis
yonu . . . Bu komisyon Meclis nam ve hesabına 
hareket edecektir. Her zaman Meclisle temas 
edecektir. Komisyon Mercii olan parti grupu-
rauza vaziyeti aksettirir. Ona göre tedbirleri
mizi alırız.) 

Sanık Adnan Menderes Salâhiyet Kanunu
nun müzakerelerini Meclisteki odasından dinle
dikten sonra kabulünü mütaakıp grupu olağan
üstü toplantıya çağırıp yaptığı konuşmasında 
( . . . Şimdi bunlar buradan çıktılar gittiler. 
Birtakım hâdiseler vukua getirebilmek için te
şebbüslere geçmek niyeti ile şuraya buraya da
ğıldılar. Bunları yakından takibetmekte ola
cağımızdan elbette eminsiniz. . . îcabettiği tak
dirde, beraber karar verdiğimiz takdirde en 
ileri tedbirleri almakta asla tereddüdetmiyece-
ğimizden eminiz. Onların emin olmasını de pek 
yakın zamanda temin edeceğiz. Muhtemel bir 
endişeye cevap vermek için arz ediyorum: Bu 
komisyon bu kanununun çıkmış olmasına rağ
men daima ve en yakın murakabeniz altmdadjır. 
Bu grupun âzası olmak itibariyle elbette gıhı-
nun umumi temayyülleri istikametinde vazjfe 
görmek mevkiinde olacaklarına en küçük şüphe 
mevcut değildir. Bir tereddüdünüz varsa işa
ret edersiniz, emredersiniz. Bunların çaresini 
ve grupun umumi temayülü istikametinde ted
bir almayı temin etmekte biran için dahi güç
lük çekmeyiz. Anayasa endişelerinin ne dere
ceye kadar vâridolabileceğini arkadaşlarım ta-
lâkatle izah ettiler. Anayasadan bahsederek lj)ir 
fiilî azim dahi olsa, mezbuhane dahi olsa feir 
fiilî ihtilâl iklimine girmiş olduğumuz bir haki
kat değil midir? Yarın ateş bacayı sardığı za
man vatandaşlar birbirini öldürmeye başladığı 
zaman elimizde Anayasa ile sokaklarda dolaşır
sak acaba o bizi bir tılsım gibi korur ve memleke
tin selâmetini temin eder mi? . . . Bizim aldığı
mız bu tedbirlerin sarahatle Anayasanın nere
sinde menedilmiş olduğunu bana gösterirletse 
ben kendimi astırmaya hazırım.) 

Bu konuşmalara göre komisyonun muvaffa
kiyetini temin için her tedbire başvurulacağı 
gözükmektedir. Komisyon Demokrat Parti Gru-
pundan seçilmiş olmakla beraber mevcut ise 
yapacağı tahkikat esasında tarafsız kalması ha
kikatin meydana çıkarılması için şarttır. Halbu
ki Halk Partisine karşı temayülü malûm bulu
nan grupun murakabesi altında olduğu grupü 
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sanık Adnan Menderes tarafından açık olarak 
beyan edilmektedir. 

Sanık Adnan Menderes Tahkikat Encümeni
nin aldığı tedbirlerden grupu şu şekilde haber
dar etmektedir. ( . . . Tahkikat Encümeni isin 
içine girmiş bulunuyor. Cemal Yıldırım bu sa
bah tevkif edildi. Kübalı'nm vekâlet emrine 
alınması için dünden itibaren teşebbüse geçildi. 
Sabahki hâdiselerin zuhuru ürerine Tahkikat 
Encümeni Kubal'nm derhal tevkif edilmesi lü
zumunu bize söyledi. Maarif Vekili ile konuş
maktadırlar. Zannederim bir iki saat içersinde 
tevkif edilecektir. Ayrıca dün veya evvelki gün 
tahriki âmir yazlar yazmış olan bâzı gazete ya
zarlarının da vazifeleri tetkik edilmekte ve sü
ratle bunların hakkında karar alınmak üzere
dir.) demiştir. 

Sanık Adnan Menderes, evli ve çocukları ol
duğu halde Opera Sanatkârı Ayhan Aydan'la 
münasebet tesis ederek yıllarca karı - koca gibi 
yaşamı*,, gerçi Ayhan'ın sanık Adnan Mende
res'ten edindiği yeni doğmuş çocuğun Adnan 
Menderes'le suç ortağı Doktor Fahri Atabey ta
raflarından öldürülmüş olduğu anlaşılamamış 
ise de bu olavm tetkiki1 sırasında sanık Adnan 
Menderes'in Başbakanlığa ait 2 numaralı oto
mobilini sık sık Ayhan'ın evine göndererek em
rine tahsis ettiği, ona örtülü ödenekten para ve
rip ev aldığı hakikatleri meydana çıkmış ve 
Ayhan'la münasebeti devam ederken kendi ifa
desine göre başka bir kadınla - ki duruşmadaki 
beyanına göre bu kadın İstanbul, Ankara olay
larında sanık Ferit Sözen'in karısı Suzan Sö
zen'dir - münasebet tesis ettiğini Ayhan'ın öğ
renmesi üzerine Ayhan'ın Menderes'le münase
beti seyrekleştirip alâkasını kestiği keyfiyeti de 
anlaşılmıştır. 

Etem Menderes 7 . 12 . 1959 tarihli hâtıra 
defteri yaprağında (... Suzan amcanın başını 
yiyecek. «Etem Menderes'in çocukları Adnan 
Menderes'e amca dedikleri için hâtıra defterin
deki amcadan muradın Adnan Menderes oldu
ğunu duruşmada Etem Menderes ve Adnan Men
deres müttefikan kabul etmişlerdir.» İlerde mu
azzam bir skandal yapabilir ve mahveder.) diye 
yazmaktadır. 

Ayhan'ın Adnan Menderes'ten edindiği ço
cuğun öldürülmesi hâdisesine ait dâva 8/960 
esas numarada kayıtlı olup tafsilât ve gerekçe 
ikinci bölüm 6 ncı numaradadır. 

Sanık Adnan Menderes, sanık Fatin Rüştü 
Zorlu'nun iştirak ettiği Londra toplantısında 
müessir olacağı kanaati ile İstanbul'un âdeta 
harabolmasına yol açacak olan 6 - 7 Eylül ola
yının mürcttepleri arasındadır. Divanın 3/960 
numarasında kayıtlı olan bu dâva ve kararın 
tafsilât ve gerekçesi bölüm 2 numara 2 dedir. 

Ipar Transport Şirketine ait döviz kaçakçı
lığı yolsuzluğu dâvasında sanık Adnan Mende
res'in görevini kötüye kullandığı neticesine va
rılmıştır. Divanın 13/960 numarasında kayıtlı 
bu dâvaya ait kararın tafsilât ve gerekçesi bö
lüm 2 numara 9 dadır. 

Sanık Adnan Menderes, Devletin istihbarat 
işlerine ve yüksek menfaatlerine sarf edilmek 
üzere Başbakan bulunması sıfatı ile emrine 
tahsis edilmiş olan örtülü ödeneği yıllardan beri 
sırf zatî işlerine sarf etmek suretiyle zimmet
ten ve ayrıca bu ödenekten maksat dışı sarfi
yat yapmış olmaktan da görevini kötüye kul
landığı Divanca sabit görülmüştür. Sırf şahsi 
hususatma sarf ettiği kalemlerin mahiyeti ve 
miktarı elem vericidir. 

Meselâ örtülü ödenekten Başbakan bulundu
ğu müddetçe evinin Gelir Vergisini, oturduğu 
köşkün şahsi masraflarını, oğullarının mektep 
taksitlerini, kendisinin ve karısının elbise ve 
ayakkabılarını bu ödenekle almıştır. Hattâ sa
nık Mükerrem Sarol'un boşadığı bayan Faliha'-
ya bu ödenekten 1955 yılında 1 500 lira ver
miş ve duruşmada sorulduğunda ödünç verildi
ğini söylemiştir, örtülü ödenekten hiç kimseye 
masraf yapılmasına ve ödünç verilmesine kanu
ni cevaz yoktur. Farzımuhal ödünç verilmiş olsa 
bile 1955 ten inkılâp tarihine kadar geri alın
ması icabederdi'. Gene bu örtülü ödenekten ge
rici cereyanın neşir organı olan Büyük Doğu 
sahibi Necip Fazıl'a 147 000 küsur lira ödeme
ler yapılmış ve bunlardan başka yolsuz sarfiyat 
devam etmiştir. 

Londra uçak kazasından dönünce 18 000 kü
sur lira uçak kazası kefareti altında bir masraf 
daha yapılmıştır. İnsanın bu kabîl masrafların 
kendi kesesinden yapması icabederdi. Sanık 
Adnan Menderes, Başbakanlığı sırasını Başba
kanlık tahsisatı almadığı yolunda bir şayiayı 
memlekete yaymıştı. Bu dâva dolayısiyle Baş
bakanlık tahsisatını aldığı gibi hattâ Başbakan
lıktan emekliye ayrılarak kendisine emekli ma
aşı tahsis ettirmiş ve bu ad altında ayda 2 000 
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lira civarında maaşı dahi almakta bulunduğu 
anlaşılmıştır. Ceman örtülü ödenekten zimme
tine 4 878 284,19 Tl. geçirmiş ve ayrıca usul
süz sarfiyatının yekûnu da 7 456 261,31 lirayı 
tutmuştur. Divanın 21/960 numarasında kayıtlı 
bulunan bu dâvaya ait tafsilât, karar ve gerek
çe bölüm. 1 numaradadır. 

Sanık Adnan Menderes demokrasinin iki1 

esaslı müessesesi olan mahkemelere ve hâkim
lere ve üniversiteye karşı da âdeta hasmane bir 
vaziyet almıştır. 9 . 1 1 . 1957 de grupta (... Ga
ziantep hâdiseleri Yozgat Mahkemesinde rüyet 
edilecek. Fakat bu bizim mahkemelerimizin se
viyesinin1 üstünde bir iş. Bizim mahkemelerimiz 
22 kişiyi idam edemez.) 7 .4 .1960 tarihli grup 
toplantısında ise (... Adliye cihazının nasıl bir 
aciz içinde bulunduğunu Mazlum Kayalar sakin 
ve soğukkanlı ifadeleri ile anlatmış bulunuyor. 
Adliyenin bu zihniyeti ve tatbikatı nasıl Gazi
antep hâdiselerini tamamiyle dejenere etmiş ise 
Yeşilhisar hâdiselerini £e dejenere edecektir. 
Hâkimlerin teminatı olmadığını, adaletin temi
natı olmadığını iddia eden insanlar eğer sıkı 
bir tedbire tabi tutulacak olursa hâdiselerde ad
liye cihazının yüzde yüz iktidarın aleyhinde 
hareket etmekte olduğunu gösterir ve bu, te
minat mevcut değildir, diyenlere karşı lüzu
mundan fazla teminata sahip bulunduğunu is
pat eder... Yüreğimizin acısını, ıstırabını dindi
recek yerde âdeta acılarımızla alay eder gibi 
bir vaziyet alması karşısında hâkimin kaatili ol
mak mevkiine düşeriz) demiştir. 

Salâhiyet Kanununun kabulü üzerine 
28 . 4 .1960 tarihinde İstanbul Üniversite genç
liği üniversiteleri bahçesindeki Atatürk heykeli 
etrafında Anayasayı ihlâl etmiş olan Tahkikat 
Encümeni ile bir gün evvel Meclisten çıkan Sa
lâhiyet Kanununu protesto etmek maksadiyle 
ve bir vakar içinde toplanmışlardır. Demokrat 
iktidar her ne pahasına olursa olsun iktidarda 
kalmak kararı ile Türk gençliğinin bu asil ha
reketini kendi narinimde bastırmak ve sustur
mak için kuvvetlerini üniversiteye saldırtmış-
tır. Halbuki gençler üniversite bahçesinden çık
mamışlar, bahçe içindeki merkez binası önünde 
Atatürk heykeli etrafında kalmışlardır. Bura
da Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 
tatbiki mevzuubahis değildir. Üniversite idare
sinden zabıtanın her hangi bir müdahalesi isten
mediği gibi bahçeye girerken de üniversite ida

resine haber vermek ve müsaade istemek lüzuj-
munu duymamışlardır. 

Ertesi 29 . 4 . 1960 günü de İstanbul Üni-
versitesi gençliğinin nümayişi Ankara Üniver
sitesi gençliği tarafından haklı ve yerinde gö
rülerek Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakülteleri 
bahçesinde aynı mahiyette toplanmış ve yapıl
mak istenilen protesto gösterisi sanık Namık 
Argüç idaresinde örfi İdare kuvvetleri ve zabık 
ta tarafından bastırılmak istenmiş, gençler bu 
saldırgan kuvvetlere karşı İstanbul'da heykel 
kaidesindeki çimleri ve çiçekleri kopararak ve 
her iki üniversite gençliği ellerindeki çantaları 
fırlatarak, defterleri, kalemleri ve tebeşirleri 
ile bidayette bu suretle mukabele etmişler, İs
tanbul Üniversite bahçesinde Osman Çetintaş 
tabanca ile yaralanmış, Rekröt Sıddık Sami 
Onar'a müessir fiilde bulunulmuş, Beyazıt Mey* 
danında Turan Emeksiz tabanca ile öldürülmüş; 
Hüseyin Onur, Hüseyin Irmak, Vedat Bov ve 
Cengiz Ballıkaya tabanca ile yaralanmış, Nedim 
özpolat tankın altında kalarak ölmüş, Derviş 
Aslan ve diğer 31 öğrenci müessir fiile mâruz 
bırakılmışlardır. Ve keza Ankara olayları sıra» 
smda da Altan Güven ve Mehmet Fırat taban-» 
ca kurşunu ile yaralanmışlar, 46 kişi polisler 
tarafından dövülmek suretiyle cismen eza gör
müşlerdir. Her iki üniversite gençliğinin gür se
sini Demokrat iktidarın saldırgan kuvvetleri 
27 Mayıs İnkılâbına kadar susturamamışlar ve 
gençlik Atatürk'ün emanetini kurumasını bildi
ğini bu suretle ispat etmiştir. Divanın 4/960 
numarasında kayıtlı İstanbul - Ankara olaylaı 
rina ait bu dâvanın tafsilâtlı ve karar gerek-
çesi 2 nci bölüm, numara 3 tedir. Halbuki hâ
kimler ve mahkemeler umumiyetle kanun hü
kümlerinden ayrılmadıkları gibi isabetsiz gör 
rülen kararları aleyhine de kanun yolları açık 
olup buna başvurmak suretiyle işi ve dâvayı 
kanuni mecrasında cereyan ettirmek mümkün
dür. Bir hükümet başkanının Türk Milleti adı
na yargı hakkını kullanan hâkimler hakkında! 
uluorta ve gözü dönmüş kimseler gibi yukarda^ 
yazılı şekilde dil kullanması şimdiye kadar gö
rülmüş değildir. 

Sanık Adnan Menderes üniversite muhtari
yetini de hiç nazara almamış Ankara Üniversi
tesinden Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku: 
Profesörü Bülent Nuri Esen'le, Siyasal Bilgi-; 
ler Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Tur-: 
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han Feyzioğlu'nu, istanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Hüseyin 
Naili Kübalıyı haklı ve makbul hiçbir sebebol-
maksızm vekâlet emrine aldırtmıştır. 

Sanık Adnan Menderes 2 . 5 . 1960 tarihli 
gruptaki konuşmasında, (... Bugünkü üniversi
teyi birkaçı müstesna tarih lanet ile kaydede
cektir. Mülkiyenin duvarlarındaki kurşunlar 
ika edilen şenî hareketin sembolü olarak orada 
kalacaktır. Vatana değil iktidara, Devlete düş
manlık etmeye her zaman hazır ve nazır kafa
lar yetiştiren bu müesseseyi kökünden ele al
mak lâzımdır, ikincisine Kübalı'd an başlamalı 
icabeder... Rektöre, büyük rektör edası ile is
tanbul Üniversitesinin başına ihtişamla oturana 
ve hepsine sormak lâzımgelir. Hürriyet mevzu
unda 1946 dan evvel söylenmiş bir tek cümle
leri! var mi'? Bunlar bedavadan kahraman kesi
len soytarılardan ibarettir. Yalancı, bedavadan 
şöhret' kazanmak istiyen bu insanların defteri
ni dürmek, hesaplarını görmek mecburiyetinde
yiz... Mülkiye Mektebini set ve bendetraek lâ
zımdır. ) 

29 . 4 . 1960 tarihli grup konuşmasında da 
(... Emir verdik derhal girin dedik. Üniversite
ye girmek değil, temelinin altına gireceğiz. «Al
kışlar-».... Belki bu akşam, belki yarın akşam bir 
hususi mahkeme derhal kuracağız. «Alkışları» 

Tek başımıza silâhları abp kahır ve tedmir 
edeceğiz.) demiştir. 

Sanık Adnan Menderes'in müsnet suç unsur
larının bulunmadığı yolundaki müdafaaları, yu
karıda gösterilen gerekçeler karşısında varit 
değildir. Grupta ve Meclisteki konuşmalarının 
günün şartları icabı ve heyecanla söylenmiş söz
lerden ibaret olduğu ve bir maksada matuf bu
lunmadığı hakkındaki müdafaaları da kabule 
şayan olmamak icabeder. 

Yukarıda geçtiği veçhile zamanlarında mem
leket bu konuşmaların verdiği istikamete göre 
idare edilmiştir. 

Sanık Adnan Menderes, Celâl Bayar'la Ana-
yasayı.ihlâl ve dikta rejimini kurmak hususunda 
aslî faildirler. 

Anayasanın 46 ncı maddesinin 1 ııci fıkra
sında «icra Vekilleri Heyeti, Hükümet umumi 
siyasetinden müştereken mesudür.» denilmekte
dir. 

Gerek Meclisten muhtelif tarihlerde çıkarı
lan Anayasayı ihlâl eden kanunları, gerek 
olaylar ve Hükümetin tutumu ve fiilen Anaya
sanın ihlâl edilmiş olması keyfiyeti Hükümet 
üyelerinin gözleri önünde cereyan etmektedir. 
Müşterek mesuliyet, ceza hukuku bakımından 
ferdî mahiyet alır. Hükümet üyeleri, Adnan Men
deres'in Anayasayı ihlâle matuf icraatını ve 
Celâl Bayar'm tutumunu önliyecek mevkidedir-
ler. Kendilerinin muvafakatleri olmasa Celâl 
Bayar ve Adnan Menderes'in gerek kanunlar 
yolu ile gerek olaylarla Anayasayı ihlâl etmeleri 
mümkün değildir, icra Vekillerinin Anayasayı 
ihlâl mahiyetinde kanun çıkarmaya âmil olma
ları suç teşkil ettiği gibi, ayrıca milletvekilleri
nin bu mevzuda teşriî murakabelerini, vazifeleri
ni yapmamaları da suç teşkil eder. 

Bir bakanlığın çevresine inhisar eden cezai 
sorumluluk, müşterek mesuliyet yolu ile diğer 
bakanlara sirayet etmemek icabeder. Ancak 
Hükümet ve iktidar olarak yapılan icraat, tu
tum ve zihniyetin tevlidettiği müşterek sorum
luluk ferdî bir mahiyet olarak o Hükümete dâhil 
bakanlara ceza sorumluluğunu tahmil etmesi 
iktiza eder. Meselâ : Bir iktidarın umumi gi
diş ve zihniyeti neticesi milletin Anayasa ile 
teminat altında bulunan hakları elinden alınır, 
zincire vurulmak istenir ve hayatlarını istihkar 
edercesine hürriyet için çırpman üniversite 
gençliğine silâhlı kuvvetleri harekete geçirip bu 
hürriyetleri vermemek için şiddet yoluna baş
vurursa mesuliyetin ferdîleşerek cezai bir mahi
yet alacağı şüphesiz sayılmak icabeder. 46 ncı 
maddedeki mesuliyet, ceza sahasına girmiyen 
ve suç teşkil etmiyen sırf siyasi sahaya münhasır 
sorumluluk olmak gerektir. Ancak devamlı ola
rak ve kasden Ceza Kanunu sahasına giren 
hareketleri bizzat yapan veya yapanlarla işti
rak halinde bulunan bakanların hareketlerinin 
cazi mahiyet arz edeceği de gayet tabiîdir. 

Tahkikat Komisyonunun kurulmasını ve bu 
komisyona yetki veren 7468 sayılı Kanunun mil
letvekilleri tarafından teklif edilmesini sanık 
Adnan Menderes o derece hararetli ve ısrarlı bir 
şekilde karşılamış ve desteklemiştir ki, âdeta 
Hükümete mal etmiştir. Bunun karşısında Ba
kanlar Kurulu üyeleri bir reaksiyon gösterme
mişlerdir. Bu itibarla her iki teklif Hükümet
ten gelmemiştir yolunda ileri sürdükleri müda-
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faalar iltifata değer bir mahiyet taşıyamaz. Bu 
itibarla Bakanlar Kurulu üyelerinin her iki sa
nıkla aslî veya fer'i iştirak halinde bulunduk
ları muhakkaktır. 

3. — Sanık Medeni Berk : 

Tahkikat Encümeninin kuruluşuna ve bu 
encümene yetki veren 7468 sayılı Kanuna oy 
vermiştir. Divanın 961/7 numaralı Vatan Cep
hesi ile 960/4 numarasında kayıtlı İstanbul - An
kara olayları dâvasında mahkûmiyetleri cihe
tine gidilen sanıkları arasındadır. (Tafsilât ve 
karar gerekçesi ikinci bölüm numara 3 ve 6 da-
dır.) Divanın 960/13 esas numarasında kayıtlı 
tpar Transport Şirketinin döviz kaçakçılığı işin
de koordinasyon heyetine dâhil bulunan sanığın 
görevini kötüye kullanmaktan mahkûmiyeti 
cihetinle gidilmiştir. Emlâk Kredi Bankası 
Umum Müdürü iken 1957 yılında milletvekili 
seçilmiş bulunan sanık, Adnan Menderes'in iş 
ve zihniyet bakımından yakını bulunduğundan 
milletvekili olur olmaz Devlet Bakanlığına geti
rilmiş; müşterek mesuliyeti Ceza Hukuku baF-
kımmdan ferdîleşen sanık Celâl Bayar ve Ad
nan Menderes'le aslî iştirak halinde görülmüş
tür. 

Sanığın teknik işlerde çalıştığına, hareketin^ 
de suç mahiyet ve kasdı bulunmadığına ve olay
lara vukuundan sonra gruptaki konuşmalar do-
layısiyle ıttıla peydah etmiş olduğuna dair 
müdafaası kabule şayan olamaz. 

4. — Sanık îzset Akçal : 

C. H. P. nin mallarının istirdadına dair ka
nuna ve Seçim Kanun'unun değiştirilmesine oy 
vermiştir. 

Sanık Abdullah Aker'in, Bakanlar Kurulun
da 22 Mayıs 1960 tarihinde tuttuğu notta : 
(... bunları mutlaka cezalandırmak lâzımdır. 
Müessir tedbir- alınmazsa vakalar tahaddüs ede
cektir... . Cumhurbaşkanımızın bildirdiği gibi 
Harbiye talebesi derhal tevkif edilmeli ve mah
kemeye sevk edilmelidir... Sayın Menderes'i din
ledikten sonra huzura kavuştum. Bir politika
nın mevcudolduğunu öğrendim. Tamamiyle ken
disiyle beraberim. Yalnız kanun hâkimiyeti 
prensibi üzerinde bundan evvelki toplantılarda 
söz aldım. Mevcudolan kanunlarla bunların ön

leneceğine kaaniim. Dinledim, takibettim. T&-
kibeden şahısların iyi takibetmediklerini göj> 
düm. Kanun hâkimiyeti prensibi iyi tatbik edi
lemezse netice olamaz. Cop iyi bir tesir. Fakat 
asıl müsebbiplerini hemen yakalayıp örfi ida
reye verip mahkûm ettirmektir. \ 

.... Komisyonun salâhiyeti kaldırılmış bullıijı-
masının faydalı olacağını ben de kabul ediyo
rum. Halk Partisinin kapatılmasını intacedece^: 
şekilde, Büyük Millet Meclisine gelecek şekilde 
neticeye göre burada konuşmamız lâzımdır. 
Şöyle olmuş diyecek olursak iyi bir netice oib-
maz. Şahıslar hakkında hemen tahkikat açmak, 
hemen tevkif etmek lâzımdır.) demiştir. 

6 . 5 . 1959 tarihinde gruptaki konuşma
sında (.... Teklif edilen tedbirler umumi hukuk 
prensiplerine asla mugayir olmıyan tedbir ye 
tekliflerdir, ileri memleketlerde bu tedbirler ta
mamen vardır. Devletin mevcudiyetini sarsan 
hâdiseler olmaktadır. Biz bir mesuliyet taşımak
tayız, bu Devletin sarsılmasına asla tahammü
lümüz yoktur. Şu şekilde alınan tedbirler neşir 
ve ilân edildi, meriyete girdi mi artık o kanun 
dışarda zorlanamaz. Dışardan vâki zorlamalar 
hukuk dışı zorlamalardır ve bunlar büyük bji'r 
reaksiyonla mutlaka karşılanmalıdır. Korkulu, 
çekingen ve endişeli hareket etmek doğru de
ğildir.) demiştir. Halbuki bu tedbirler antide
mokratiktir. Muhafazasını ve tatbikini arzu ek
mektedir. 

Sanık, gerçi bidayette Mecliste «Yaylacılar» 
diye tanınan mutediller arasında bulunmuş i£e 
de, Bakanlığı kabul ettiği 1 . 9 . 1959 tarihitı-
do Demokrat iktidarın ve Adnan Menderes Hü
kümetinin çehresi ve diktaya gidiş istikameti 
belirmiş olduğu halde Bakanlığı ve sorumlulu
ğunu kabul etmiştir. Bakan olduktan sonra An
kara'da Askerî Mahkeme Başkanı bulunan sa
nık General Kemal Çakın'ı çağırarak, ağır ce
zalar tatbik edilmesini beyanla, bu ağır cezalara 
dair .kanun maddeleri söylediğini Kemal Çakın 
ifadesinde bildirmiştir. Yukarıya geçirilen Ab
dullah Aker'in bahsettiği Bakanlar Kurulu top
lantısından sonra da istanbul'a giderek 
25 . 5 . 1960 tarihinde örfi idare hâkimleri1 işle 
görüşüp onlara şiddetli hareket etmeleri lâzım-
geldiğini beyan etmiştir. Halbuki o tarihte üni
versite gençliği çaresizlik içinde çırpmıyordu.! 
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5. — Sanık Celâl Yardımcı : 

Seçim Kanunu ile Kırşehir vilâyetinin kaldı
rılmasına, 39 ncu maddenin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihalarını Bakan sıfatiyle imzalamış ve 
bunİara oy vermiştir. Ayrıca C. H. P, malla
rının müsaderesi hakkındaki Kanuna da oy ver
miştir. Salâhiyet Kanununa oy verdiğini de 
kabul etmiştir. Ve bu kanunu 21 . 4 . 1960 tari
hinde grupta müdafaa etmiştir. 

Sanık Celâl Yardımcı, Maarif Vekilliği sı
rasında İstanbul Hukuk Fakültesi Anayasa Hu
kuku Profesörü Hüseyin Naili Kübalı'yi haklı 
bir sebebolmaksızm vekâlet emrine almıştır. 
" Cumhurbaşkanlığı Santral Memuru Niyazi 

İmamoğlu şahadetinde, sanık Celâl Bayar'm 
( . . . siz vekil olduğunuz zaman bunları sustur
mak için söz vermiştiniz. Bu adamlar hâlâ bu 
şekilde konuşuyor demesine karşı Celâl Yardmı-
cı'nm «merak etmeyin Beyfendi, daha sert 
kanunlar hazırlayıp bunların dilini kökünden 
keseceğiz») demiş olduğunu bildirmektedir. 

Celâl Yardımcı'nm nakledilen bu beyanı, üni
versiteye karşı nasıl sert davradığmı göstermek
tedir. 

Sanık Semi Ergin, 4 Şubat 1958 tarihini ta
şıyan hâtıra defterinin 50 nci sayfasında 
( . . . Profesör Sıddık Sami, Naili Kübalı'yi 
haklı buluyor ve onun vekâletini üzerine alaca
ğını söylüyor. Celâl Yardımcı bunu da vekâlet 
emrine alacağım diyor.) şeklinde yazıdığı gö
rülmüştür. 

Divanın 961/7 esas numarasında kayıtlı Va
tan Cephesi dosyasının 9 numaralı kartonunda 
mevcut ve Sultanahmet D. P. ocağında elde 
edilen teypte sanık Celâl Yardımcı ( . . . tekrar 
Paşa devir ve cefasını Allah bu milletin başına 
bir daha göstermesin... Şayet bu memlekette 
bir kardeş kavgası çıkarsa ancak kanda evvelâ 
kendi sefil vücutları boğulacaktır.... İsmet Pa-
şa'nm demokrat ve İslâm olduğuna inanılamaz. 
İnanan varsa Allah razı olsun.... Vatan Cep
hesine şimdiye kadar aldığımız insan miktarı 
1 milyon 300 bin kişiyi geçmektedir.... Şayet 
muhalefet kendisini ıslâhı nefs etmezse biz te-
mizliyeceğiz.) Gerçi sanık Celâl Yardımcı, va
tan cephesi dâvasında sanıklar arasında gös
terilmemiş ise de; Sultanahmet D. P. ocağında 
elde edilen bu teyp bir heyet huzurunda dinle
nerek sanık Celâl Yardımcı'ya ait konuşma ol
duğu tesbit edilmiştir. D. P. iktidarının gidiş 

ve zihniyetinin tamamen belli olduğu 3.4.1960 
tarihinde Adalet Bakanlığını kabul etmesi, ta-
kibettiği siyaseti tasvibettiğini göstermiştir. Ay
rıca radyo ve İstanbul Ankara olayları dâva
sının mahkûmiyetleri cihetine gidilen sanıkları 
arasında bulunmaktadır. 

6. — Sanık Etem Menderes : 

Seçim Kanununun, 39 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihalarını, Kırşehir vi
lâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir adı ile yeni 
bir vilâyet teşkiline dair kanun lâyihalarını Ba
kan sıfatilye imzalamış ve bunlara oy vermiştir. 

Gerçi sanık Etem Menderes, yıllardan beri 
tuttuğu hâtıra defterinde en küçüğünden büyü
ğüne kadar haksız ve yolsuz gördüğü vakıaları 
tenkid etmiş ve hattâ nefretini izhar eylemiş ise 
de; buna rağmen kaderini bağladığı Demokrat 
Partiden ve hattâ Adnan Menderes'in yanından 
ayrılmamak suretilye cezai mesuliyetine iştirak 
etmiştir. Tutumu itibariyle fer'i fail durumun
dadır. 

7. — Sanık Patin Rüştü Zorlu : 

Seçim ve Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
bmaddesinin tâdil lâyihalarını Bakan sıfatiyle 
imzalamış ve lehlerine oy "vermiştir. Kırşehir 
Kanununa da Milletvekili sıfatiyle oy vermiştir. 
Tahkikat Encümeninin kurulması ve Salâhiyet 
Kanununun Meclisten çıkması üzerine memle
kette yapılan öğrenci gösterilerine muvazi ola
rak yurt dışındaki Türk öğrencilerinin de gös
teriler yapmaları münasebetiyle Dışişleri Bakan
lığından Londra Büyükelçiliğine gönderilen 
4 . 5 . 1960 ve 2002/100 sayılı şifrede ( . . .Ma
hut talebe nümayişlerinden B. B. C. nin Türkçe 
neşriyatında halkın ve ordunun da iltihakiyle 
inkişaf eden hâdiseler imiş intibaını verecek bir 
lisanla bahsedildiği tesbit olunmuştur. 

B. B. C. nin Türkçe neşriyatım tertipliyen 
Türkler ve bâzı sabık Türk tebaları Büyükelçi
likçe teker teker tanınmaktadır. Bunlaon salâ
hiyet ve mesuliyet mevkiinde olanlarım celbe-
derek hakikatlere uymıyan hususi maksatlara 
matuf mahiyetteki bu neşriyat hakkında ciddî 
şekilde istizahta bulunmanızı, ihtar yapmanızı 
rica ederim.) 

Yine Dışişleri Bakanlığından Washington, 
Londra, Roma, Kahire, Tahran, Karaşi, Atina, 
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Oslo, Bern ve Stokholm elçiliklerine yazılan 
5 . 5 . 1960 tarih ve 2023/162 sayılı yıldırım 
işaretli şifrede : (Bugün Reisicumhurumuzla 
Başvekilimiz Kızılay'a gelirken Halk Partisi 
gençlik koluna mensup 15 - 20 yaşlarındaki 100 
kişi kadar bir kalabalığın nümayiş yapmaya 
kalkmaları üzerine Reisicumhurla Başvekilimiz 
otomobilden inip nümayişçilerin arasına gir
mişlerdir. Nümayişçiler derhal korkarak kaç
mışlar ve orada bulunan halk da iki devlet ada
mımızı şiddetle alkışlamaya ve nümayişçileri 
dövmeye ve onları yakalıyarak polise teslime 
başlamışlardır. 

Halk Partisine mensup kimselerin verdiği 
yanlış malûmat ile bâzı ajanslar Başvekilimizin 
tecavüze uğradığını bildirmeye kalkışmışlarsa 
da bu tamamiyle her türlü hakikatten uzaktır. 

Durumun ecnebi ajanslara anında duyurul
ması mecburidir.) denilmiştir. 

Yine Dışişleri Bakanlığınca Roma Büyükel
çiliğine de havanın değiştirilmesi yolunda diğer 
büyükelçilere aynı mahiyette 2021/161 sayılı ve 
5 . 5 . 1960 tarihli şifre çekilmiştir. 

9 . 5 . 1960 tarih ve 2088/37 sayılı ve biz
zat sanığın dikte ettiği şifrede : (... Gazeteci
lere bir de kokteyl vererek kendilerini aynı me
alde tenvire devam buyurmanızı rica eedrim.) 

Yine Washington Büyükelçiliğine çekilen 
10 Mayıs 1960 tarih ve 2097/115 sayılı şifrede 
(... Nümayiş yapan öğrencilerin basın ve yayın 
tarafından alman resimde görülenlerin numara 
konulmak suretiyle isimlerinin bildirilmesi) ve 
yine bizzat emriyle bütün elçiliklere, konsolos
luklara, Birleşmiş Milletler ve NATO Daimî de
legeliklerine yazılan 21 Mayıs 1960 tarih ve 
2233/180 sayılı şifrede : (1. Harbiye Mektebi 
talebesi Nehru'nun Ankara'yı ziyareti münase
betiyle kendilerine verilmiş olan nöbet vazife
sini, ifadan sonra Dahilî Nizamnamelerine ait 
bir tatil meselesi sebebiyle sessiz ve silâhsız bir 
yürüyüşe mübaşeret etmişlerse de kumandanla
rının müdahalesiyle mekteplerine muntazam bir 
şekilde girmişlerdir. 

Yürüyüş esnasında bâzı Halk Partisi men* 
supları tarafından kendilerine söylenilmek iste
nilen kışkırtıcı mahiyetteki sözleri de takbih ve 
alkışları da reddetmişler, hareketlerinin hiçbir 
siyasi mânası olmadığını daima bağırmışlardır. 

2. — Ajansların suiniyete makrun neşriyatı 
karşısında tedbirli olmanızı ve gereken tedbjir-
leri derhal ve hattâ mütekaddim şekilde yap
manızı rica ederim.) denilmiş ve böylece elçilik
lerimize ve konsolosluklarımıza yurt içindeki 
hakiki manzara ve havayı hakikat hilafı olaıtak 
bildirdikleri bu şifre yazılarının münderecatfn-
dan açık olarak anlaşılmıştır. 

Sanık Etem Menderes'in 21 . 8 . 1959 tarihli 
hâtıra defterinin yaprağında : ( . . . Tayyar 
Emre «Bütçe Malî Kontrol Müşaviri» Polftt-
kan'ı her fırsattan istifade ile istismar ediypr. 
Zorlu ile müşterektirler. Kayseri NATO mey
danı ihalesini telmih ile . , ) 

Sanık Refik Koraltan'm 30 . 12 . 1959 tarih
li hâtıra defterinin yaprağında ( . . . Fatin 
Rüştü Zorlu'nun zorlıyarak kurmak istediği hır
sızlık şebekesinin korkunç manevrası devam 
ediyor. Bu hırsızlığa Adnan bilmiyerek bu kor
kunç hırsızlık şebekesinin kurucusu oluyor.) 

Yine Refik Koraltan'm hâtıra defterinin 
9 . 1 . 1960 yaprağında : (Bugün Mecliste Ri
yaset Makamına Mükerrem Sarol geldi. Umu
mi hasbühal sırasında çok dikkate değer sözler 
söyledi. «Fatin Rüştü Zorlu artık hiçbir de
virde görülmemiş bir hırsızlık şebekesi kurdul») 

Sanık Semi Erginin hâtıra defterimin 
28 . 10 . 1957 tarihli ve 27 nci sayfasmd^t : 
( . . . İşte bir iktidarın Hariciye Vekili Fatin 
Rüştü Zorlu mevkiinin veridiği imtiyazlara çe
virdiği dalavereler yüzünden kendisi zengin 
olmakla kalmamış, kendi yüzüne yapıştırdığı 
kara damgadan bir miktarını da yabancı dev
letler muvacehesinde Türk Devletinin de yüzene 
bulaştırmıştır... İşte bu insanların ortada namujslu 
insanlar gibi fütursuzca dolaşması ve Hüküıjaet 
Reisinin bunları yanından ayırmaması parti ala
rak dâhilde itibarımızı düşürüyor . . . ) 

Sanık Nedim ökmen'in eşine aidolup sonra
dan tevdi edilen hâtıra defterinin 14 . 12 . lj)55 
tarihli yaprağında : ( . . . Döviz komisyonu baş
lı - basma bir âlemdir. Başta Maliye Vekili I ol
duğu halde Başvekil Yardımcısı Fatin Rü^tü 
Zorlu, Ticaret Vekili Yırcalı ve hemparajarı 
öyle bir atılış atıldılar ki bütün Türkiye gün
lerce bu dedi kodu ile çalkandı durdu. Birisi 
kardeşi ve bacanağını karûn yaptı. Diğeri bir 
bakkalın oğlu idi, milyoner oldu. Zorlu vlak-
tiyle Tevfik Rüştü'nün kızını almıştı. Paris'te 
saray gibi evinde hanımı ile kızı oturuyor. l£en-
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dişi de burada Vesamet denilen metresi ile 
resmen kordiplomatiğin daveti erine gidiyor, her
kesin içinde öpüşüp sevişiyor. Karısı Başveki
lin karısı ile teyzezade olduğu için bu mertebeye 
çıkmıştı.) 

Sanık Abdullah Aker tarafından 27 . 5 . 1960 
tarihinde Bakanlar Kurulunda tutulan notta : 
( . . . Sanık Fatin Rüştü Zorlu - . . . Evvelâ 
sokaklarda nümayişleri durdurmaktır. Bu da 
kolay bir iş değildir. Çünkü 20 kişiyi yakala
makla bu iş bitmiyor... Eğer kendimize güvene-
biliyorsak bu raporu «Tahkikat Komisyonu 
raporu» biraz daha inceliydim. Bir iki ay 
çalıştıktan sonra propagandamızı hazırlıyalım. 
Bir anda seçimle karşılarına çıkalım başka ça
re yoktur. Tek bir çare vardır : Halk Partisini 
kapatmak bütün mebuslarını tevkif . . .) dediği 
yazılıdır. 

Bu hâtıra notlarına göre sanık Fatin Rüştü 
Zorlu'nun bulunduğu mevkiin nüfuzundan isti
fade ederek meşru olmıyan kazançlar peşinde 
koştuğunun şüyu ve tevatür halinde bulunduğu 
anlaşılmaktadır, iktidarda kalmak için Halk 
Partisini kapatıp, Halk Partili milletvekillerini 
hapse atmayı da göze aldıkları kendi aralarında 
konuşulan bir konu olduğu görülmektedir. 

Sanık Fatin Rüştü Zorlu, Divanın 960/3 nu
marasında kayıtlı 6 - 7 Eylül olayları ile 
960/13 numarasında kayıtlı Ipar Transport Şir
ketinin döviz kaçakçılığı dâvasında, 960/20 nu
marada kayıtlı radyo ve 960/4 numarada kayıt
lı istanbul - Ankara dâvalarında mahkûmiyet
leri yoluna gidilen sanıklar arasındadır. 

Batı demokrasileriyle işbirliği yapmak Ana
yasayı kasden ihlâl etmek suçu işlenmesine ve 
dikta rejimine gidilmesine bir mâni teşkil etme
mesi icabeder. Bunun halihazır devletler ara
sında misalleri de vardır. 

öğrenciler hakkındaki elçiliklere ve konso
losluklara çekilen şifrelerin Dışişleri Bakanlı
ğından çekildiği muhakkak olduğu gibi bun
lardan bir kısmının da bizzat sanık tarafından 
dikte ettirildiği açık olarak görülmektedir. 

Olaylardan ve neticelerinden haberdar oldu
ğuna göre zaman zaman yurt dışında bulunma
sının neticeye bir tesiri olmaması icabeder. Kal
dı ki, sanık Fatin Rüştü Zorlu duruşmanın ba
şından sonuna kadar Celâl Bayar ve Adnan 
Menderes'le birlikte olduğu intibaını vermiştir. 
Her ikisi ile aslî iştirak halindedir.; 

8. — Sanık Hasan Folatkan : 

Seçim, Emekli Sandığı Kanununun 39 neu 
maddesinin değiştirilmesi, Kırşehir vilâyetinin 
kaldırılması hakkındaki kanun lâyihalarını Ba
kan olarak imzalamış ve lehlerine oy vermiştir. 

Halk Partisinin mallarının istirdadı Kanu
nuna da rey vermiştir. Tahkikat Komisyonu, 
kurulmasına rey verdiğini kendisi de kabul et
miştir. 

Sanık 3 . 12 . 1959 tarihli grupta yaptığı 
konuşmada : (... Hazinenin veya iktisadi Dev
let Teşekküllerinin sermayesine iştirak ettikleri 
anonim şirketlerde idare meclisi üyesi veya mu
rakıbı olarak vazife gören mebus arkadaşlar 
mevcuttur. Adedi 25 tir. 5 tanesi bu vazifeden 
her hangi bir ücret almamaktadır. Bâzı mebus 
arkadaşlar da bulundukları vazifenin ücretini 
mahallî D. P, teşkilâtına bıraktıklarını ifade 
eylemişlerdir. Bu arkadaşlar ayni zamanda his
sedardırlar... Arkadaşlarımızın kendi bölgele
rindeki işlerin başında bulunmasında partimiz 
bakımından menfaat mevcuttur. Bir kısmı fab
rikalarda üç ilâ beş bin işçi mevcuttur. Bura
lar Halk Partililerin! istismar yeridir) demiştir. 

Eteni Menderes'in hâtıra, defterinin 21.8.1959 
günlü yaprağında : 

(... Tayyar Emre «Bütçe Malî Kontrol Mü
şaviri» Polatkan her fırsattan istifade ile istis
mar ediyor. Zorlu ile müşterektirler, demiş 
Kayseri NATO meydanı ihalesinle telmih ile..) 
yazılıdır. Yukarda Fatin Rüştü Zorlu bölümün
de Nedim ökmen'in karısının hâtıra defterin
deki notta Hasan Polatkan'a ait kısım da dikka
te ş ayandı ı*. 

Sanık Semi Ergin'm hâtıra defterinin 
28 . 10 . 1957 tarihli yaprağında : (... işte bir 
Emin Kalafat, işte bir Maliye Vekili Hasan Po
latkan ne olsun zavallı millet bu kadar aç insanı 
doyurmaya müsait midir?) diye kaydolunmuş-
tur. 

Sanık Hasan Polatkan, Divanın 960/18 nu-. 
marasmda kayıtlı Refik Koraltan'ın ve 960/13 
numarasında kayıtlı Ipar Transport Şirketinin 
döviz kaçakçılığı işinde ve 960/4 numarada ka
yıtlı istanbul - Ankara olayları dâvalarında 
mahkûmiyetleri cihetine gidilen sanıklar ara
sında bulunduğu gibi 960/11 numarasında ka
yıtlı Vinylex Şirketi işlerini1 sıfatını suii'stihıal' 
ederek rüşvet almaık ve rüşvet va'dini kabul 
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etmek suçlarından da mahkûmiyeti cihetine gi
dilmiştir. Bu şirketin sanki bir ortağı imiş gibi 
işlerini muhtelif banka ve müesseselerde ta-
kibetmiş şirketin işlerini takibeden Ragıp Sipa-
hi'den açıkça menfaat ve rüşvet teklif eden 
mektuplar aldığı halde onunla muhabereye ve 
sıkı temasa devamda hiçbir mahzur görmemiş
tir. O derecede ki uhdesindeki Devletin Maliye 
Bakanlığının şeref ve haysiyetini küçültmüştür. 
(Tafsilât ve karar gerekçesi ikinci bölüm 3, 8, 
9, 10 numaralardadır.) 

Sanık Hasan Polatkan Celâl Bayar ve Adnan 
Menderes'le aslî iştirak halindedir. 

9. — Sanık Atıf Benderlioğlu : 

Seçim Kanununun 1954 tarihindeki tadili ve 
Kırşehir hakkındaki kanlın lâyihalarını Dahili
ye Encümeni Rei'svekili sıfatiyle imzalamış ve 
lehlerinde oy vermiştir. Aynı Kanunun 1957 de 
tadiline ve Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin tadili lehlerinde de oy vermiştir. 
Son Salâhiyet Kanununa oy verdiğini kabul et
mektedir. 

Sanık Etem Menderes'in hâtıra defterinin 
16 . 7 . 1959 tarihli yaprağında : (... Grup top
lantısı. Mahallî seçimlerinin bu sene yapılma
ması hakkında. İlhan (ödemiş) iyi konuştu. 
Başvekil endişeye düştü. Seçimlerin yapılma
ması lüzumunu telkin etti. Benderlioğlu söz is-
tiyenlere söz vermeden emrivaki yaparak reye 
koydu. 50 - 60 kadar el kalktı. Aksini reye koy
du 15 kadar el kalktı. Ekseriyet hiç el kaldır
madı. Bu da kerhen kabul edilmiş oldu ve de
dikodular başladı. Bir Eskişehir mebusu Başve
kile ağır söyledi. Partinin yipranma ameliyesi 
devam ediyor.) diye yazılıdır. 

İstanbul - Ankara olaylarına muvazi olarak 
New - York ve Münih'teki Türk talebesi de gös
teri yapınca sanığın her iki yer maarif ataşe
lerine verdiği telsiz emri ile bu nümayişe katı
lan öğrencilerin adlarını istemekle beraber gös
terilere katılan dövizli öğrencilerin dövizleri
nin kesilmesini emretmiş ve kestirmiştir. Bu 
döviz kesme hareketi New - York Times, 
New - York Herald Tribüne gazetel'erince ten-
kid edilmesi ve ayrıca Bonn Büyükelçiliğimiz
den Dışişlerine yazılan 13 . 5 . 1960 tarihli ve 
141 telsiz şifrede bu kararın tekrar gözden ge
çirilerek kaldırılması lüzumu bildirilmesi üze
rine bu tedbirden vazgeçilmiştir. 

Sanık 3 . 12 . 1959 tarihli grup toplantı
sında; İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
D. P. milletvekillerinin durumundan bahsedilir
ken, (... İster para alsınlar, ister almasınlar. 
Bu arkadaşlarımız orada partimiz programııjıa 
uygun en şerefli vazifeyi ifa ediyorlar. Haki
katen o vazifeyi bu arkadaşlara cebir ve zorla 
bıraktırdığınız takdirde inanınız ki, oraya Hajlk 
Partililer gelecekler, yerleşecekler ve geldikleri 
günden itibaren de sabote edeceklerdir. Bunu 
mu istiyorsunuz?) demiştir. Bu konuşma sanı
ğın partizan bir zihniyetle hareket ettiğini gös
terebilir. 

29 . 4 . 1960 tarihli grup konuşmasında ( 

(... İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yazdı
ğım yazıda re'sen harekete geçmeniz icabed^r. 
Şayet bunu yapmazsanız ben bunu «maksat 
Nail Kubalı'dır.» vekâlet emrine almaya karlar 
verdim, diyorum. İlâve eedyim ki, öteden b^ri 
üzerinde durduğumuz, muhtariyet muhtariyet <jli-
ye daima söylediğiniz mevzuun devamı si^in 
tutumunuza bağlıdır dedim. Bizzat bunu tele
fonla Rektöre söyledim. Aranızdaki zararlı lj)ir 
adamı tuttuğunuz takdirde üniversitenin âkibe-
tinin nerelere gideceğini siz tahmin etmelisiniz 
demiştim. 

( . . . . Şurasını da arz edeyim ki öyle bir 
vaziyet içindeyiz ki, Hükümetçe hiç kimsenin gö
zünün yaşına bakacak durumda değiliz. Bu Hu
susta emin olunuz. En geride gitmeyi belki iti-
yadedinmiş bir insan olmama rağmen en ileri 
harekete kadar gideceğim. Maarif Vekili ola
rak arz ediyorum.) demiştir. 

Bundan bir gün sonra 30 . 4 . 1960 tarihin
de Profesör Fuat Başgil'in köşke davetinde; 
onun Hükümette bir değişiklik ve hattâ koalis
yon teklifinin Celâl Bayar tarafından zaıf te
lâkki edilerek iyi karşılanmamasından sonra Sa
nığın bu kabîl değişikliğe taraftar olduğunu be
yan eylediği Başgil'in ifadesinden anlaşılmak
tadır. 

Sanık 2 . 5 . 1960 tarihli grup konuşmasın
da : ( . . . Grupun verdiği karar üzerine salâ
hiyetle vekâlet emrine alırım. Fakat ondan 
sonra ne yapacaklar bilmeyiz. Üç ay sonra 
Şûrayı Devlet tarafından bozulursa kötü dudu
ma düşeriz. Onun için bunun temenni edilme
mesini ve reye konmamasını rica ederim.) de
miş, ve Bahadır Dülger 2 . 5 . 1960 tarihli grap 
başkanlığına verdiği ve (şifahen arz ettiğjim 
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sek dağ bağında partimize gönül vermiş insanlar 
hesabına kahrolurum.) 

27 . 4 . 1960 günlü Mecliste, Salâhiyet Ka
nununun müzakeresi sırasında ( . . . Tahkikat 
Komisyonu bugün bütün vuzuhu ile tebarüz 
eden korkunç bir zihniyetin bütün teferruatı ile 
Millet Meclisine getirilmesi için kurulmuştur... 
Kararlarınızı, kanunlarınızı tanımıyorum diyen
lere Millet hâkimiyetinin, Millet iradesinin ne 
olduğunu, iradeyi temsil eden Yüksek Meclisiniz, 
alacağınız tarihî kararla göstereceksiniz) diye 
konuşmuştur. 

sebeplerle İstanbul ve Ankara'daki kıyam hare
ketlerinin müşevviki olan profesör ve doçentle-
riylc asistanlarının bugün vekâlet emrine alın
masını arz ve teklif ederim.) tarzındaki tekli
fini geri almıştır. 

Sanık Tcvfik lleri'nin hâtıra defterinin 
3 . 5 . 1960 tarihli yaprağında : ( . . . Bu sırada 
Atıf Benderlioğlu telefonla beni eve davet etti. 
Istırabından bahsetti. İstifa müsveddesini gös
terdi. Şiddetle menettim.) diye yazılıdır. Gerek 
yukarıda bahsedilen gruptaki Bahadır Dülgcr'-
in teklifi üzerine konuşması, gerek Tevfik lle
ri'nin hâtıra defterindeki bu not ve 30 Nisan'da 
Fuat Başgil'de bıraktığı intiba sanığın pek de 
şiddet taraftarı olmadığını göstermektedir. 
Bundan başka sanık İzzet Akçal, Semi Ergin, 
Hayrettin Erkmen, Sebati Ataman Abdullah 
Aker, Hadi Hüsman ve Atıf Benderlioğlu'ndan 
ibaret 7 sakıt ve sabık bakan arasında mutedil 
bir kabine kurmasının konuşulduğu ve bunda 
muvaffık olamazlarsa toptan istifa etmeleri hu
susunun aralarında kararlaştırılmış olduğu ken
dilerinin ifadelerinden anlaşılmıştır. 

Sanık, divanın 961/7 numarasında kayıtlı va
tan cephesi ve 960/4 numarada kayıtlı İstan
bul - Ankara olayları dâvalarında mahkûmiyet
leri cihetlerine gidilen sanıklar arasında olup; 
tafsilât ve karar gerekçesi bölüm 2, numara 3 
ve 4 tedir. 

Sanık Atıf Benderlioğlu; hakkındaki delil
lere ve umumi tutumuna göre Divanca sanık 
Celâl Bayar ve Adnan Menderes'le fer'i iştirak 
halinde bulunduğu neticesine varılmıştır. 

10. — Sanık Tevfik İleri : 

Sanık, bütün kanunlara müspet oy vermiş, 
Salâhiyet Kanunu lehinde de oy verdiğini de 
kabul etmiştir. 

Sanık Tevfik İleri, İçtüzüğün değiştirilmesi
ne dair müzakereler sırasında 12 . 12 . 1957 ta
rihli grup zaptının 161 nci sayfasında ( . . . mu
vakkat ihraç cezasına çarptırılan arkadaşımı
zın, inşallah tek bir arkadaşımız çarptırılmaz, 
fakat çarpılırsa cezası bitinceye kadar Meclis 
binasına girmemesinin isabetli olacağına kaa-
niim) demiştir. Bu beyanı ile kendisinin şiddet 
taraftarı olduğunu göstermektedir. 

12 . 4 . 1960 tarihli grup konuşmasında 
( . . . Bu memleketi Halk Partisine terk eder-

Bu beyan sanığın memleket idaresine hâkim 
kılınmak istenen Celâl Bayar - Adnan Mende
res zihniyetine sıkı sıkıya bağlı olduğunu açık 
olarak göstermektedir. 

Sanık Abdullah Aker'in 22 . 5 . 1960 tari
hinde Bakanlar Kurulunda tuttuğu notta Tev
fik İleri : ( . . . . Tahkik komisyonunun rapo
runu ortaya atalım mı, atmıyalım mı diye ko
nuşuldu. Bu raporu mutlaka kullanmak mec
buriyetindeyiz. Bu raporun efkârı umumiye ta
rafından bilinmesinde fayda var. Bu rapor ken
dilerini helak eder. Bu raporun suçluluğu etra
fında ezilecektir. Rapordan âzami derecede isti
fade edeceğimizi ümidediyorum... Bu raporu 
meydana çıkarmadan seçime gitmek taraftarı 
değilim, böylesine seçime girersek bu hava 
içinde sandık başına müşahit bulamıyacağız. 
Sandık başına hiçbir demokrat gitmiyecektir. 
Seçim yolu ile iktidarı bunların eline vermiş 
oluruz. Taklibi Hükümetle vermek ehveni şerh
tir. Hiç değilse gelen gayrimeşru hükümet olur. 
Bunlardan hesap sorabilir miyiz, soramaz mı
yız? Komitecilerden soramazsak kendimizden 
şüphe etmiş oluruz. Her sahada kuvvetimiz ne
dir? Fatin Rüştü'ye iltihak ederim. Bu korku 
içinde icrai hükümet edemeyiz.) demiştir. 

Sanık, Bakanlar Kurulundaki bu konuşma
sında taklibi hükümet yolu ile iktidarı bırak
mayı seçim yolu ile bırakmıya tercih etmek gibi 
korkunç bir teklifte bulunmuştur. 

Dosyada ek 3 «Üstat Bediüzzaman Hazret
lerinin Ankara'ya teşrifleri sebebini Devlet rica
line bildirir.» mektuplarıdır, başlıklı Saidî Nur-
sî tarafından yazılan mektupta : (Ankara'ya bu 
defa geldiğimin mühim bir sebebi, Islâmiyete ciddî 
taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik'i görmek 
ve Islâmiyetin kahramanı olan Adnan Beye ve 
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Tevfik îleri gibi mühim zatlara bir hakikati söy
lemektir ki...) denilmektedir. 

Sanık Tevfik ileri, Demokrat iktidarın geri
ciliği tutan ve teşvik edenleri arasında bulun
makla tanınmıştır. 

Sanık Tevfik îleri; Fatin Rüştü Zorlu gibi 
sanık Celâl Bayar ve Adnan Menderes'e bağlılı
ğını ve tutumunu, duruşmanın sonuna kadar 
muhafaza ettiği ve değiştirmediği intibaını ver
miştir. 

Divanın 961/7 numarasında kayıtlı vatan 
cephesi, 960/4 numarasında kayıtlı istanbul - An
kara olayları dâvasında mahkûmiyetleri cihetine 
gidilen sanıklar arasındadır. Tafsilât ve karar 
gerekçeleri bölüm 2 numara 3 ve 16 dadır. 

Sanık Tevfik ileri'nin savunmaları varit gö
rülmemiş ve Celâl Bayar ve Adnan Menderes'le 
aslî iştirak halinde olduğu neticesine varılmıştır. 

11. — Sanık Hayrettin Erkmen : 

Seçim, Emeldi Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin değiştirilmelerine ve Kırşehir kanun 
lâyihalarını bakan olarak imzalamış ve lehinde 
oy vermiştir. Halk Partisi malları hakkındaki 
Kanuna oy vermiştir. Son Salâhiyet Kanununa 
oy verdiğini de kabul etmektedir. 

Sanık Abdullah Aker tarafından 22 . 5 .1960 
tarihli Bakanlar Kurulunda tutulan notta : Sa
nık Hayrettin Erkmen : (... bu raporu «ki Tah
kikat Komisyonu Mazbata Muharriri Nusret Ki-
rişçioğlu tarafından hazırlanan rapor.» muame
leye koymak için daha önce sokak nümayişlerini 
önlemek lâzımdır.... Sokak nümayişleri Hükümet 
içinde endişe yaratmaktadır. 3 zabitin bile ka
tılması bizi düşündürür ki, üzerine bir de Har
biye talebesinin böyle bir hâdiseye katılması ol
dukça mühimdir. Ben Vekâletten çıkıyordum, 
birtakım hâdiseye şahidoldum. Ethem Beyin ara
bası gelince bir kısım alkış ve bir kısım nahoş 
hâdiseler oldu... Bu hâdiseye sebebiyet verenlerin 
cezalandırılmaları çok mühimdir. 

Keza sanığın kendi tarafından tutulan notta 
(... en hayatî teklif ve teşebbüsler yapıldıktan 
sonra heyetimize bildirilmekte. Irak meselesi gibi) 
denilmektedir. 

Böyle en hayatî meseleler olup bittikten sonra 
. Bakanlar Kuruluna getiriliyorsa bunun bir me
sele olarak tarafından Bakanlar Kurulunda or
taya konması ve kendi beyanına nazaran en ha

yatî meselelere taallûku sebebiyle sanık Adnan 
Menderes tarafından kabul edilmediği ve tutu
munu değiştirmediği takdirde hiç değilse Bakan
lar Kurulundan çekilmesi bahsettiği hususunj en 
tabiî bir icabı olmak lâzımgelir. Halbuki sajnık 
inkılâba kadar Hükümette kalmaya devam i et
miştir. 

Mithat Perin tarafından tanzim edilen 90! la-
rın takdiri başlıklı 25 . 5 . 1960 tarihli grup 
toplantısına ait yazıda; Sanık Adnan Menderes 
kimseye söz verdirmeden grup toplantısı nihaye
te erdiği bahsedildikten sonra şöyle denilmekte
dir : (... koridora çıkanlar hiddet içinde idiler. 
Bu arada Ticaret Vekili Hayrettin Erkıtıen 
«Grupun bu tarihî toplantısından bir parti lide
ri ders almak mecburiyetindedir.» demiştir.); di
ye yazılıdır. 

Sanık Hayrettin Erkmen Bakanlar Kurulu 
içinde yukarıda geçtiği veçhile mutedil bir Hü
kümet kurmak teşebbüsünü yapanlar arasın
dadır. Kendisi Zeyyat Mandalinci'nin avans 
parasını iade etmemesine ait Divanın 1960/10 
numarasına kayıtlı dâvada vazifeyi kötüye kul
lanmaktan ve Divanın 1960/4 numarasında 
kayıtlı İstanbul - Ankara olayları dâvasında 
mahkûmiyeti cihetine gidilen sanıklar arasında
dır. (Tafsilât bölüm no : 3 ve 7 dedir.) 

Netice itibariyle savunması varit görülmi-
yeıı sanığın fer'i iştirak halinde olduğu kabul 
edilmiştir. 

12. — Sanık Hadi Hüsman : 

Dâva konusu kanunların hepsine oy vermiş
tir. Yalnız Salâhiyet Kanununa oy vermediği
ni müdafaa etmektedir. 

Sanık Divanın 1960/4 esas numarasında ka
yıtlı İstanbul - Ankara olayları dâvasında mah
kûmiyetleri cihetine gidilen sanıklar arasında
dır. Bununla beraber mutedil bir Hükümet kur
ma teşebbüsünde bulunan Bakanlar arasındadır. 
Durumu fer'i iştirak mahiyetindedir. 

13. — Sanık Nedim ökmen : 

Seçim, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin tadiline dair ve Kırşehir kanun lâ
yihalarını Bakan olarak imzalamış ve lehlerimde 
oy vermiştir. Ayrıca Halk Partisi mallarının 
müsaderesi hakkındaki Kanuna oy vermiştiı? ve 
son Salâhiyet Kanununa oy verdiğini de ka[bul 
etmiştir. 
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Divanın 1960/2 numarasında kayıtlı sanık 
Celâl Bayar'ın köpeğini hayvanat bahçesine sat
ması olayından dolayı açılmış bulunan dâvada, 
1960/4 numarada kayıtlı İstanbul - Ankara 
olayları dâvalarında mahkûmiyeti cihetine gidil
miştir. Bir de Divanın 1960/6 numarasında ka
yıtlı olup nüfuzunu suiistimal etmek sure
tiyle karısına ait arsayı İs Bankasına satması 
yolsuzluğundan dolayı mahkûmiyeti cihetine gi
dilmiştir. (tafsilât ve karar gerekçeleri 2 nci 
bolüm numara 1, 3 ve 4 te dir.) 

Savunmaları varit görülmemiş ve durumu 
fer'i iştirak mahiyetinde kabul edilmiştir. 

14. — Sanık Semi Ergin : 

Halk Partisi mallarının müsaderesi ve Emek
li Sanlığı Kanununun 39 ncu maddesinin tâdili 
hakkındaki kanunlara oy vermiş, Salâhiyet Ka
nununa oy verdiğini de kabul etmiştir. 

Sanık tuttuğu hâtıra notlarında birçok va
kıaları ele alarak haksızlıkları kayıt ve tenkid 
etmiştir. Hâtıra defterinin 149 ncu sayfasında, 
Kayseri Himmetdede olayını naklettikten sonra 
söyle denmektedir : ( . . . Adalet Bakanı1 Esat 
Budakoğlu'nun istifa ettiğini işittim. Ben hâlâ 
bir karar veremedim. Tehditler bir tarafta, 
çocuklarımın durumu bir tarafta beni bağlıyor. 
Ayrıldığım yerde tehditlere aldırmıyacağım. 
Çocuklarımı geçindirecek 3 kuruşum olsa basa
cağım istifayı. Namuslu olmak bir fazilet, Fa
kat maddi bakımdan zayıf olmak bir siyaset 
adamı için bir felâket.) 

156 ncı sayfasında da (boynumu büken 
vakalar, hareketmine mâni olaylar var. Çünkü 
cemiyet insanı çabucak onuluyor. Çocuklarımın-
sefaletine kimse yüzünü çevirip de bakmaz. On
lar belki benim ile iftihar etmek isterler. Fakat 
bir de perişan, kimsesiz ve zavallı durumlarına 
bakarak bana lanet ederler. Onlara bir şeyler 
bırakabilscm hiç tereddüt etmiyeecğim. Benim 
gibi düşünenlerin bellerini büken bu olabilir.) 
Demiştir. 

Semi Ergin Anayasa dâvasından başka 
1960/4 numarada kayıtlı İstanbul - Ankara olay
larından sanıktır. Gerçi sanık son zamanda 
mutedil bir kabine kurmak teşebbüsünde bulu
nanlar arasındadır. Ancak, Adnan Menderes 
Hükümetinin son olaylar sebebiyle daha da pres
tiji kırıldığı halde onu tutmakta devam etmiş, 
çekilmemiş, bu suretle, Anayastııın belli pren

siplerinin ihlâlinde ve diktaya gidişte yardımcı 
olmuştur. Fer'i iştirak halindedir. 

15. — Sanık Halûk Şaman : 

Seçim ve Kırşehir Kanununa oy vermiştir. 
İddianemedo bahis mevzuu edilen 39 ncu mad
deye göre emekliye sevk edilenlerin Dilekçe En
cümenine müracaat edemiyecekleri hakkında 
sanık Halûk Şaman'm başkanlığı altındaki 
gruptaki müzekerelerde grup tutanaklarına gö
re bir usulsüzlük görülememiştir. 

Sanık Halûk Şaman Zafer Gazetesinin 
8 . 12 . 1958 tarihli nüshasında çıkan, Çankaya 
D. P. ilçe kongresi konuşmasında ( . . . Şimdi 
muhalefet partisinin lideri vatandaşı meşru hü
kümet aleyhine kışkırtmak için geziyor. Lâkin 
bu neviden şantajlara asla müsaade etmiyece-
ğimiz gibi.) demektedir. 

Sanık Halûk Şaman Divanın 1960/20 numa
rasında kayıtlı Radyo dâvası ile 1960/4 numara
sında kayıtlı İstanbul - Ankara dâvalarında 
mahkûmiyeti cihetine gidilmiştir. (Tafsilât ve 
karar gerekçesi ikinci bölüm no : 3 ve 11. de
dir.) 

Tutumu itibariyle fer'i halindedir. 
Duruşmada sanık Fahri Ağaoğlu'nun be

yanına ve 10 . 6 . 1958 tarihli grup zaptının 
27 nci sayfasında «Abdurrahman Fahri Ağa-
oğlu 27/2 sayfalar gruba teslim edildi. Bir 
nüshası genel idare kuruluna, diğer nüshası da 
Riyaseti Cumhura tevdi diye yazılı bulunmasına 
göre) bu noktanın sanık Halûk Şaman aleyhine 
gidilecek bir tarafı yoktur. 

16. — Sanık Sebati Ataman : 

1965 teki Seçim Kanunu tâdilinde Dahiliye 
Encümeni Mazbata Muharriri sıfatı ile imzala
mış ve lehinde oy vermiştir. 1957 deki tâdiline 
de oy vermiştir. Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin tâdiline ve Kırşehir kanun ka
rma müspet oy vermiştir. 

5 . 12 . 1957 tarihli Grup konuşmasında Halk 
Partisinin meşru olmıyan usullerle çalıştığı ve 
bu suretle Halk Partisi ile basın hakkında ted
birler alınmasını ileri sürmüş ve Meclis İçtü
züğünün değiştirilmesini teklif etmiştir. 

Sanık Sebati Ataman 19 . 6 . 1958 tarihli 
grup konuşmasında; (Muhterem arkadaşlarım, 
bu meselede madalyanın iki tarafının mevcudol-
dnğunu arz etmek isterim. Gerçi hakikaten 
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Burhanettin Onat'ın dediği gibi bu gensoru tak
ririnde biz iktidar olarak çok kuvvetliyiz. Ge
rek Hükümet, gerek arkadaşlarımız kendi şahsi 
malûmatlarına ve intihap çevrelerinden bildik
leri hususatı bu kürsüye gelerek Halk Partisinin 
bu iddiasının tamamı ile kökünden çürütmek 
imkânına malikiz. Bu itibarla yeknazarda bu 
istihzan takririnin kabul edilmesi suretiyle ya
pılacak münakaşalarda Halk Partisinin çürük 
olduğunu efkârı umum iyeye izah etmek fırsatı
nı bize vermesi bakımından yerinde görülebilir. 
Fakat bir de madalyonun öbür tarafını çevirmek 
icabederse bu takdirde bundan sonra gelecek 
olan gensoru takrirlerinin reddi hususunda bir 
müşkülâta uğrarız. Diğerlerini reddettiğimiz 
takdirde diyeceklerdir ki bunda kuvvetli olduk
ları için kabul ettiler, bunlarda haklı oldukları 
için reddettiler gibi bir tarize muhataboluruz. 
Tatile girmek üzereyiz arkadaşlar, senelerden 
beri şahsi tecrübemi arz edeyim : Halk Partisi 
her tatilin arifesinde daima bir balon uçurur. 
Daima tatile sinirleri gergin olarak bir müca
dele havası içinde girmeyi kendisi için bir tak
tik addeder. 

Şimdi, verilen takrire dikkat edecek olursa
nız böyle bir takrirde sadet dâhilinde kalmaya 
hatibi ihbar etmek gayet müşküldür. Ulu orta 
konuşacak. Biz de konuşacağız. 

Refik Koraltan (İçel) — Müzakeresi/ re
ye konulur. 

Sebati Ataman (Devamla) — Beyefendi, ka
bul ettiğimiz takdirde olmaz. Sonra buyuruyorlar 
ki her türlü hücumda bulunacaklar şirretlik ede
cekler gensoru kabul edildiği zaman bunu yap
mıyorlar mı1? Yapmamışlar mıdır! 

Arkadaşlar, kuvvetli isek, kendimizi kuvvetli 
hissediyorsak mücadeleden kaçmamalıyız. De
min de arz ettiğim gibi onların yalanlarını, isnat
larını suratlarım vuracak, eğer zerre kadar 
utanmada nasipleri varsa yerin dibine geçire
cek elimizde bin bir misâl vardır. Neden sa-
hibolduğumuz ekseriyete dayanarak hayır bil
hassa takriri kabul ettiğimiz takdirde bilâ mü
zakere kabul edeceğiz ve şıp diye müzakere açı
lacaktır. Arkadaşlar takririn kabulü lehinde 
konuştular, ben de bunun zararlı olduğunu alâ 
kaderil istitaa arzı etmek istiyorum. Gerçi tak
riri kabul edersek mücadelede muhakkak ki 
galip geliriz. Ama öteki takrirlerin reddedil
mesi gibi bir bidat ihdas etmemek bakımından 

bendeniz bu takrirlerin ve bundan sonraki ge
lecek olan takrirlerin de reddedilmesini teklif 
ediyorum. Halk Partisi, takriri kabul ettiği
miz takdirde, bakın nasıl propagandalar yapa
caklar, şöyle yaptık, böyle yaptık falan. Biz 
bunları reddedelim. Arkadaşlar, memleketin 
görülecek çok mühim işleri var. Görüyorsunuz 
iddiaları çürüktür. Çürük ama seviliyorlar.) 
Demiştir. 

Sanığın, iddianamede işaret edilen 2.1.11.1957 
ve 3 . 12 . 1959 tarihli grup konuşmalarında 
aleyhe gidecek bir mahiyet bulunmadığı gibi 
12 . 12 . 1957 tarihinde, grupta konuşması da 
mevcut değildir. Partiler arasında eşit muamele 
yapılmamasmdan dolayı Malatya Milletvekili 
Nüvit Yetkin ve arkadaşları tarafından verilen 
ve sanık Adanan Menderes hakkında gen
soru açılmasını mutazammın önergenin grup
ta 19 . 6 . 1958 traihinde müzakeresi sırasında 
sanık Sebati Ataman : ( . . . Bu takririn ve 
bundan sonra gelecek takrirlerin reddedilmesi
ni teklif ediyorum.) Demiştir. 

Sanık Divanın 1960/13 numaralı Ipar Tran-
povt döviz kaçakçılığı işinde ve 1960/4 numara
da kayıtlı İstanbul - Ankara olayları dâvasın
da mahkûmiyeti cihetine gidilmiştir. (Tafsilât 
ve karar gerekçesi ikinci bölüm No 3 ve 9 da-
dır.) 

Sanık Sebati Ataman da mutedil bir kabine 
teşkiline teşebbüs eden sanıklar arasındadır. 
Durumu itibariyle fer'i iştirak halindedir. 

17. — Sanık Abdullah Aker : 
Seçim ve Emekli Sandığı Kanununun 39 neu 

maddesinin tadiline ve Kırşehir Kanununa oy 
vermiştir. Gerçi mutedil bir Hükümet kurulma
sına teşebbüs eden sanıklar arasındadır. Fakat, 
Semi Ergin gibi bu sanık da Menderes Hüküme
tini son günlerine kadar tutmakta devam etmiş
tir. Fer'i iştirak halindedir. 

18. — Sanık Refik Koraltan : 
Sanık Refik Koraltan 1950 den beri Demok

rat iktidarın Meclis Başkanıdır. Meclis Baş
kanlığı fonksiyonu itibariyle tarafsız olması 
icabeden bir makamdır. Nitekim çağdaş demo
krasilerde buna titiz bir şekilde riayet edilmek
tedir. 

Bundan başka Meclis İçtüzüğü sonradan de
ğiştirilmiştir. Bu tadilin muhalefetin murakabe
sini güçleştirmek maksadiyle yapılmış olduğu, 
değiştirilen maddelerin eski ve yenisinin muka-
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yesesinden anlaşılmaktadır. I 
Gerçi tadil teklifini yapan ve buna oy veren 

sanıklar, tadilden evvelki İçtüzük, tek parti za
manına aidolduğundan, çok partili hayata giri
lince Meclis müzakerelerini bununla idare et
mek güçleştiğinden tadil zorunda kaldıklarını 
savunmakta iseler de İçtüzük hükümleri tatbik 
edilirken muhalefet milletvekillerine tertibed:-
len inzibati cezaların, iktidar milletvekillerine 
tertibedilen cezalara nazaran çok farklı oluşu, 
bu tadilin, muhalefetin murakabesini imkânsız 
denecek derecede güçleştirmek maksadına da
yandığını göstermektedir. I 

Sanık Komitan dâva mevzuu kanunlara oy 
vermiştir. 7468 sayılı Kanuna oy verdiğim de 
kabul etmektedir. Kendisi aynı zamanda De- I 
mokrat Parti kurucularından olup, parti genel 
idare kurulu üyesidir. 

Sanık; kendi hâtıra defterinin 11.5.1959 ta
rihli yaprağında : 

(... Atıf Benderlioğlu, Baha Akşit Riyasetin 
kabul salonundayız. Bugün Riyaset Makamına 
çıkacak Reisvekillerindon Agâh Erozan'ı çağır
dık «Muhalofetin Mecliste zaptı sabık hakkında 
söz istiyeceğini ve iktidara sert hücumlarda bu- I 
lunacağım istihbar ettik. Gündem d^ı söz ver
mek Reise aittir, dilersek vermeyiz. 147 nei mad
deye ait söz bugün istenemez. Hulâsa Meclisin I 
nizamını korumak pahasına tecavüz ve gürültü
lere meydan verilmemesi gerekir.* dedik ve böy
lece mutabık kaldık ve ayrıldık. Celse açıldı, Nü-
vit Yetkin'e söz verdi. Bizi aldatmış oldu. Nüvit 
Yetkin gayet haşin ve mütecaviz konuştu. Ne I 
sözünü k^sti; ne de ceza verebildi.) I 

BAŞKAN —> Muhterem arkadaşlarım evvel
ce alınmış olan karar gereğince şimdi sözlü so
rulara geçiyoruz. Yalnız sözlü sorulara geçmeden 
evvel Başkanlık Divanına verilen bir önerge 
vardır. Bunu okutuyorum. Başkanık Divanına 
sunmak için bilahara karar alacağım. 

5. — Hatay Miüetvekili Talât Köseoğlu'nun. 
gündemin sunuşlar kısmında yer alan ve okun
malarının uzun zaman alacağı anlaşılan önerge
lerin önceden bastırılarak milletvekillerine dağı
tılmasına ve bilgiye sunma konusunun bu su
rette sağlanmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sunuşlar kısmında bulunan Sayın 
Millet Partisi Grup Başkanvekili Faruk önder j 
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ve arkadaşlarının telefon konuşmalarının Hü
kümet tarafından dinlendiği iddiası ile Ulaştır
ma Bakanı hakkında bir gen sorunun açılması
na dair 500 sayfaya yakın önergelerinin Baş
kanlık Divanınca Yüce Meclisin ittilâa arz şekli 
Anayasamızın 5, 64, 88 ve 89.neu maddeleri ile 
İçtüzüğün Başkanlık Divanına yükümlü kıldığı 
hükümlerine aykırıdır. Şöyle ki: 

1. Anayasamızın 5 nci ve 64 ncü maddeleri 
yasama yetkisinin T. B. M. Meclisine aidolduğu-
nu ve yetkinin devredilemiyeceğini, kısıtlana-
mıyacağmı ve buna engel olunamıyacağını der
piş etmiştir. 500 e yakın bir sayfalık önergenin 
ve bunu takibedecek yüzlerce hattâ binlerce say
falık önergelerin okutulması Anayasa tarafından 
tanzim edilen yasama yetkisinin kullanılmasını 
engelliyecek ve hattâ bu yetkiyi ortadan kaldı
racak mahiyettedir. 

2. Anayasanın 88 nci ve 89 ncu maddeleri 
Meclisin hükümetleri denetlemelerini tanzim et
mektedir. Anayasa gen soru önergelerinin veril
diğini takibeden birleşimde gündeme alınıp alın
maması keyfiyetinin müzakeresini şart koşmuş
tur. Bu gibi uzun ve günlerce, hattâ aylarca Mec
lisimizi meşgul edecek önergelerin Mecliste okun
ması tabiatiyledir ki, Anayasamızın denetim yol
larını tıkayacaktır. 

3. Şayet bu gibi önergelerin sayfa sayılarını 
çoğaltırlar ve bunlarda Divan tarafından Mec
liste okunur ise o zaman Meclisimizin çalışmaları 
tamamen durmaya mahkûm olacaktır. Takdir bu-
yurulur ki, bu hal hem Meclisi, hem Anayasayı 
ve hem de demokratik düzeni kökten ortadan kal
dırabilir. Bu gibi halde elbettedir ki, Sayın Di
van bu gibi davranışlara aracı olamaz ve olmayı 
ra arzu edemez. 

İçtüzük hükümlerine göre Meclisimizin de
mokratik nizam içerisinde çalışmalarını demok
ratik nizam içerisinde çalışmalarını tanzim et
mekle mükellef olan Divan bu gibi davranışları 
önlemekle de mükelleftir. Anayasa gen soru 
önergelerinin verilişini takibeden ilk birleşimde 
gündeme alınıp alınmıyacağmm müzakeresini 
zorunlu kılmıştır, demiştir. Meclisimiz tekassür 
eden teamüle göre verilişi ıttılaa arzı şeklinde 
kabul etmiştir. Yine bugüne kadar vaki olan te
amüle göre Divan Meclisin ıttılamı gen sorunun 
okunması suretiyle temin etmekte idi. Yukarda 
arz ettiğim sebeplerden dolayı bu gibi önergele
rin ıttılamı temin için Divanca Mecliste okun-
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ması Meclisin yasama ve denetim fonksiyonunu 
felce uğratacaktır. Bu cihetleri göz önüne alma
ya mecbur olan Sayın Başkanlığın bu gibi çok 
uzun önergelerin ıttılamı önergeyi okutmak su
retiyle yapmamalıdır. Bu gibi önergeleri alır al
maz derhal Meclis matbaasında tâbettirmeli ve 
zamanında ıttılaı temin için de tabedilen bu 
önergeleri Meclis üyelerine dağıtmalıdır. 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
îmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Buradalar. 
Sayın îmar ve iskân Bakanı? Yoklar. Gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN —- Saym Mehmet AH Aybar? Bu
radalar. S^ym Başbakan adına bey?nda bulu
nacak mısınız Saym Cihat "Riî.<rehar>? 

DEVLET BAKANT CİHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Dışişleri Bakanı cevar» verecekler. 

BAŞKAN — Saym Dışişleri Bakanı? Yok
lar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Antahra Milletvekili îhsan Ata"v'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri iU yapılan ikili an
latmalardan Meclisin onanından necm^mts an-
lavm", bulunup bvZunmıJıaına vf>, Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

BAŞKAN — 8«ym îhçrın AtnÖv? Buradalar. 
Savn Dış'şleri Bakanı yoklar. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin JJzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba 
Fasulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasısın 
Anayasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/81) 
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Sayın Başkanlık Divanının bundan sonra Bu 
gibi önergelerin ıttılaı temin önergelerini tabet
tirerek üyelere dağıtmasını arz ve teklif ederhtı. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Başkanlık Divanına sunula
caktır. 

BAŞKAN — Saym Bahattin Uzunoğlu? Bu
radalar? Sayın Ticaret Bakanı? Yoklar. Gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkanım, bir hususu izah etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, Tüzüğe aykırı, 
Bakan olmadıktan sonra konuşmanıza imkân 
yoktur. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) T -
Efendim, sözlü sorum özetlenirken yanlış 
özetlenmiştir. Yanlış anlama gelmektedir. Bçn 
köylü emeğinin değerlendirilmesi hakkında 
önerge verdim. Bu şekilde özetlenmesi Anayja-
sanm 52 nci maddesine aykırıdır. Bunun dü
zeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saym UzımoŞln. simdi bunu 
siz bir önerce ile yanlış özetlendiğini Başkan
lığa gönderirsiniz, Başkanlık icabını düşünür 
efendî-n. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — sja-
yın Başkan, B^kan yok. Yanlış anlama geliyor, 
zapta bu şekilde geçiyor, efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, benim sözümü 
dinlemivorsrnuz, efendim? Bir önerge ile Mec
lis Başkanlığına müracaat edin bu yanlış Özet
lenmiştir şu şekilde düzeltin deyin. Başkanlık 
düşünür efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Va
zifeli arkadaşlar biraz dikkatli olurlarsa lj>u 
yanlış anlama olmaz efendim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, bir önerge ile 
bildirin, mo'm g'iolük gösteriyorsunuz? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Yoksa 
yanlışlık olmaz. 

BAŞKAN —Rica ederim, oturan efendim. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ge
çen yıllarda liselerden mezun olup da üniversite 
ve yüksek okullara giremiyenlerin durumları na
zara alınarak ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz rica ediyorum. Yani Başkanlık 
Divanı kararının tatbiki hakkında size yardımcı 
olacak usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, sözlü sorular Meclis murakabesinin en 
önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bu hususta 
bilhassa Adalet Partisi kanadından gelmiş öner
geler Başkanlık Divanında formüle edilmiş ve her 
Çarşamba günü saat 17,00 den 19,00 arasında 
sözlü soruların konuşulması esası şüphesiz ekse
riyette bulunan partinin de oylariyle hep birlik
te kabul edilmiştir. 

Şimdi Hükümet sıralarında bir tek Devlet 
Bakanı arkadaşımızı gördük, o da şimdi burayı 
terk etmiş bulunuyor. Halbuki yine gördük ki, Se
çim Kanunu görüşülürken Başbakan ve bütün 
sayın bakanlar burada bulunmakta idiler. Ben

denizin 1 nei ve 8 nci sırada bulunan sözlü soru
larım - ki, 8 nci sırada mehil istenmişti - 1 nci 
sırada bulunan sözlü sorum, Sayın İmar ve is
kân Bakanının beyanından sonra halkın kazma, 
kürekle mülk arazi üzerine hücum etmesi üzerine 
verilmiştir. O zamandan bugüne kadar İçtüzü
ğün sarih hükmüne rağmen iki hafta içerisinde 
cevap verilmesi lâzım gelirken bugüne kadar ce
vap verilmemiştir. Bu hali çok hazin olarak tav
sif etmeme müsaade ediniz. Murakabeye, Meclise 
ehemmiyet verdiklerini şu son günlerde bilhassa 
ifade eden Hükümette bulunan arkadaşlarımızın 
hakikaten sözlerine uygun fiillerde bulunmaları
nı, harekette bulunmalarını istemek hakkımızdır, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Reşit Ülker arkadaşımızın temas ettiği nokta Baş
kanlık Divanınca nazarı itibare alınmıştır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan 
Bakanlara haber verelim gelsinler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir dakika
nızı rica ederim, bir şey konuşuyoruz. Sözümü 
nasıl kesersiniz, efendim çok rica ederim? Bakan
lardan hiçbirisinin bulunmaması dolayısiylc, Ba
kanlara haber vermek üzere, oturuma yarım saat 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma Saati : 17,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik,) Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüşme
lere devam ediyoruz. 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve müf
redat programlarında tadilât yapmak suretiyle 
lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri yüksek 
öğrenim kurumlarına devam imkânlarının sağ
lanıp sağlanamıyacağına dair soru önergesi ve 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in mehil isteği 
(6/87) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?... Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?... Burada, Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Millî Eğitim Ba-
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kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi, saygılarımla rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Lise mezunu gençlerimizin yüksek öğrenime 
devam etmeleri, bugün uygulanan usule göre, 
tatmin edici değildir. Filhakika, her yıl yüzlerce 
öğrencinin yüksek öğrenime devam imkânların
dan mahrum edildikleri keyfiyeti bir yana, arzu
suna uygun olmıyan her hangi bir alanda öğre
nim yapmaya ve meslek tutmaya zorlananların 
da pek çok olduğu bir gerçektir. 

Bu durum karşısında, kuruluş gayeleri sara
haten mâni olmıyan fakülte ve yüksek okulların 
yönetmelik ve müfredat programlarında tadilat 
yapmak, meselâ birinci sınıflarda veya ilk iki 
sömestrde tamamen nazari tedrisata yer vermek 
ve ilk yılda sınıfta kalanların o kurumdan ka
yıtlarını silmek gibi tedbirler almak suretiyle 
lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri yük
sek öğrenim kurumlarına devam imkânları sağ
lanamaz mı? İlgililerce bu konu hiç tetkik edil
miş midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurumız. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak) — Sayın Başkan ve sayın arkadaşla
rım, bu üç soru 5, 6 ve 7 nci numaralarda ka
yıtlı sorular üniversitelerle ilgili sorulardır. 
Burılar için bir buçuk ay önce bir mehil tale
binde bulunmuştum. İki defa tekit etmiş olma
ma rağmen maalesef üzülerek söyliyeyim ki, 
bu güne kadar üniversitelerimizden cevap gel
memiştir. Bu bakımdan bir müddet daha mehil 
talebinde bulunmak mecburiyetini hissettiğim 
için müteesirim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Ne kadar mehil istiyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Devamla) — Nasıl takdir buyurulursa üniver
sitelerimiz muhtar bulunuyorlar. O takdirde de 
bir şey de diyemiyorum. Yazarlarsa burada 
arz edeceğim. («Bir ay olsun» sesleri) 

Bir ay kâfi 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın ar

kadaşlar, muhterem Millî Eğitim Bakanımızın 

beyanı hakikaten kendi zaviyelerinden doğt'u 
olmakla beraber, memleketimizin bir halini gös
termesi bakımından şayanı dikkattir. Türkiye'
de yıllarca muhtariyetleri için mücadele ettiği
miz müesseselerimizin hiçbir suretle Parlâmejn-
toya karşı mesul olan Hükümet ve Bakanlık
ları, murakabe müessesesinin işlemesinde vazijfe 
göremez hale getirmeleri, muhtarlığın icabı ol
madığı gibi, tecviz edilecek bir hareket <jle 
hiç değildir. (Bravo sesleri) Hattâ ben derijm 
ki, kanunun hükmü değiştirilmiş olmasına rağ
men, böyle bir soruya muhatabolan makaim 
derhal çalışmalarından Anayasa gereğince Par
lâmentoya hesap vermek mecburiyetinde olan 
merci sıfatiyle bu muhtar müessesenin sorum
lularını toplar, davet eder, «şöyle bir dururu
muz vardır, lütfen tetkik ediniz, beraber konu
şalım, ne cevap vereceğim, onu ben tesbit ede
yim» demelidir arkadaşlar. Aksi takdirde sp-
runun konuşulması sırasında izah edeceğim veç
hile her yıl yüzlerce talebe ve bir o kadar aile 
çocuklarının yüksek tahsile devam edebilmesi 
için huzursuzluk içinde kalacaklardır. 

Sebep ne; üniversite muhtardır. O da bir 
şey deniyor. Vekâlette Anayasamız gereğince 
muhtar müessesedir, bir şey söyliyemiyor, bu 
böyle devam edecek. Hayır arkadaşlar, bunurı 
muhtariyetle alâkası yoktur. 

Bu bakımdan ben biraz Anayasamızın muh
tariyetle teçhiz etmiş olduğu müesseseleri Par
lâmento çalışmaları bakımından, Parlâmentoca 
karşı hesap verme mecburiyetinde olan Bakan
lıklar bakımından muhtariyetlerini, Garp ale
mindeki anlayış içerisinde anlamaları lüzumuma 
işaret etmek istiyorum. 

Bu itibarla ben rica edeceğim, hakikaten 1{5 
ay geçti; önümüzdeki ders yılma bir hazırlık ojl-
sun diye soruyu vermiştim. Tedbir alınsın ge
nişletilecek mi, açılacak mı, müfredat değiştirile
cek mi diye; bunun daha da uzatılmasına meydain 
vermeden Sayın Bakandan rica edeceğim, insiya-
tif alarak eskiden iyi bir madde vardı; o kalkmış, 
o teşebbüsü ele almak ve üniversiteler kurulunu 
toplamak suretiyle, şöyle bir konumuz var, iki 
kere tekit ettim, cevap gelmedi. 

Aziz arkadaşlar, bir Bakan, Parlâmentoyla 
hesap verme durumunda olan, mesul bir kişi ola
rak bir yazısını muhtar bir müesseseye iki keıîe 
yazar, tekid eder cevap alamazsa Devlet düzenini 

— 649 — 



M. Meclisi B : 71 23 . 3 . 1966 O : 2 

nasıl yürütürüz arkadaşlar? Bu bir inhilâl olur 
Devlet idaresinde. 

Bu itibarla, ben, bakın - gayet açık konuşuyo
rum, duyulsun istiyorum - ben bu tarzda bir 
muhtariyete Anayasamızın cevaz verdiği kanaa
tinde değilim. Bakanın inisiyatifi alarak mesele
yi götürüp konuşmasını ve kendi görüşü ne ise, 
(üniversitenin görüşünü olduğu gibi aksettirmek 
durumunda değil Bakan) kendi görüşü ne ise bu 
işi çözümlenmesi bakımından bunları da huzuru
nuza getirmesini bilhassa rica edeceğim. 

Sonra Sayın Başkan lütfettiler, yarım saat 
tatil ederek bakanları davet ettiler. İçtüzüğümü
zün Riyasete verdiği vazifelerden bir tanesi ni
zamname hükümlerini tatbik etmesidir. Ben ar
zu ederdim ki, haftanın bir gününde iki saat ön
ceden bu işler yapılsın ama yine müteşekkirim 
Sayın Başkan süratle bir karara vererek hafta
nın iki gününde 200 küsur soru olmuş... Kafam
da meseleler var, getireceğim mühim mevzular 
kendime göre mevcut 200 küsur soruya ne za
man sıra gelir, diyorum, soru getiremiyorum. Bu 
soru müessesesi işlemez hale geliyor. Yazılı soru
lar da bu hale gelmiştir. 2 - 2,5 ay evvel vermiş 
olduğum yazılı sorunun cevabını alamadım. Baş
kanlığın da İçtüzüğün hükümlerine göre soru mü
essesesini işler hale getirmek hususunda bugün 
Sayın Başkanımızın gayet seri olarak almış ol
dukları karar şeklinde karar almamak tatbikata 
girmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir ay mehil verilmiştir. 

7. — Bolu Milletvekili A)i7net Çakmak'ın, üni
versitelerimizin bütün fakültelerinde ve yüksek 
okullarda, normal öğrenim sürelerini doldurduk
ları halde, mezun olamamış kaç öğrenci bulun
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/90) 

BAŞKAN — Sayın Çakmak, buradalar. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı, buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Sayın Başkan, bu soru da aynı mahi
yettedir. 

BAŞKAN— Efendim, ayrı ayrı muamele 
yaptığımız için, lütfen kürsüye gelip söyleyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Bir ay mehil istiyorum. 

BAŞKAN — Bir ay mehil verilmiştir. 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, 
Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılında, 
ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç personeli 
bulunduğuna dair soru önergesi ve Maliye Baka
nı İhsan Gürsan'ın cevabı (6/96) 

BAŞKAN — Sayın Pasinli? Buradalar. Sayın 
Maliye Bakanı? Buradalar. Soruyu ouktuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 14 . 12 . 1965 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Pasinli 

1. Millî Piyango İdaresi 1963 - 1964 yılında 
ne kadar gelir sağlamıştır? 

2. Halen bu İdarede kaç personel vardır ve 
bunlara senede ne kadar para ödenmektedir? 

3. Kızılayda inşa edilmekte olan Genel Mü
dürlük binasının keşif bedeli ne kadardır ve şim
diye kadar ne kadar para ödenmiştir? 

4. Arsa kimden, ne kadar para ile satınalm-
mıştır? 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Pasinli'
nin sözlü sorusunda belirtilmesini istediği hu
suslara cevaplarımı arz ediyorum: 

Sayın soru sahibi Millî Piyango İdaresinin 
1963 - 1964 yılında ne kadar gelir sağladığını 
sormaktadırlar. 

Millî Piyango İdaresinin 1963 takvim yılında 
sağladığı safi kâr 37 430 719 lira, 1964 yılında 
ise 38 481 334 liradır. 

Sayın Pasinli, halen bu idarede kaç personel 
çalıştığını ve bunlara senede ne kadar para öden
mekte okluğunun da belirtilmesini istemektedir. 

Millî Piyango İdaresinin 1965 yılı bütçesine 
ekli kadro, cetvellerinde personel adedi 131 den 
ibarettir. Halen 93 personel fiilen istihdam 
edilmektedir. Personel ücreti olarak 1965 yılında 
sadece 897 215 lira ödenmiştir. Hâsılata nisbeti 
% 2,3 tür. 

Sayın soru sahibi Kızılay'da işa edilmekte 
olan Genel Müdürlük binasının keşif bedelinin 
miktarını ve şimdiye kadar ne kadar para öden-
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diğini de arsanın kimden ve ne kadar para ile 
satmaldığmı sormaktadırlar. 

Kızılay'da inşa edilmekte olan Millî Piyango 
İdaresi Merkezi binasının arsası 8 Ağustos 1959 
tarihinde Adil Tuzcu ve Fatma Nermin Tuzcu'-
dan 1 080 000 lira bedelle satmalmmıştır. Arsa
nın mesahası 739 metrekaredir. Beher m2 si tak
riben 1 400 liraya gelmektedir. 

Binanın keşif bedeli 3 968 789 liradır, mü-
taahhide şimdiye kadar % 22,40 ihale tenzilâ
tından sonra, 12 hakkediş raporuyla, 1 003 844,34 
lira ödenmiştir. 

Sözleşmeye göre müteahhide 920 000 lira 
avans verilmiş, stüasyonlardan yapılan tevkifat-
la bu miktar 569 959 liraya tenezzül etmiştir. 

İnşaatın ihalesi, kontrolü ve kabulüne müta-
allik bütün işler, Bayındırlık Bakanlığına tevdi 
olunmuştur. 

İnşaat, Mütaahhit Nafiz Yürekli'ye % 22,40 
tenzilâtla ihale edilmiş ve 13 . 12 . 1962 tarihin
de iş yeri teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre 
5 . 4 . 1964 günü bitmesi gereken inşaat için, 
toprak hafriyatında su çıkması sebebiyle 
28 . 12 . 1964 tarihine kadar süre uzatımı yapıl
mıştır. Buna rağmen bina bu güne kadar ikmal 
edilememiştir. Bayındırlık Bakanlığı yaptığı tet
kikler neticesinde işin % 20 artışla dahi ikmal 
edilemiyeceği cihetle taahhüdün tasfiyesine gidil
diğini, tasfiyeyi mütaakıp işin ikmaline dair ke
şif ve ihale evrakının tanzim edileceğini bildir
mektedir. 

Bu mâruzâtımla Sayın Pasinli'nin sorularını 
cevaplandırdığımı sanıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum — Saym Baş

kan, sayın milletvekilleri, bu sözlü soruyu ver
mekteki maksadım, yalnız Millî Piyango İda
resi değil, Devletin her dalında çeşitli yerlerde 
yapılan binaların bir standart olmadan, mimar
ların kendilerini afişe edecek şekilde en lüks in
şaatı kabul etmelerinden ötürü idi. Takdir bu
yurursunuz ki, çok evvel Ankara Merkezi Hü
kümet olduktan sonra bir bakanlar blok inşaatı 
vardı. Bu o vakitki inşaatta aşağı yukarı bir 
Standard vardı. Bu standardın dışına çıkılma-
mış, az parayla büyük iş yapılması gaye edinil
mişti. Bugün maalesef bu sistem tamamen berta
raf edilmiş şu zihniyet hâkim olmuştur : Şe
hir imar edilecektir. Şehrin imarını Devlet yap
maz, hususi personel yapar. Devlet bir şehrin 

âmme hizmetine has olan hizmetleri yapar. Mü
tebaki imarını sektör yapar. Devletin binala
rının mutlak surette standart olması lâzımdır. 
Lükse, fantaziyeye gitmemek lâzımdır. İşte bjen-
deniz de zaman zaman bu Millî Piyangoya da 
Kızılay gibi en merkezî bir yerde yapılan bu bi
nanın etrafından geçerken lüksüne ve sıcak, so
ğuk havalandırma tertibatına aleminyüm tesis
lerine bakıyorum. Bir de Anadolu'ya bakı
yorum, bir de Altındağ'a bakıyorum. Birbiri; ile 
ne kadar tezat teşkil ettiğini hüzünle seyretjniş 
oluyorum. Bunu daha evvel senatör iken; de 
Sayın İmar ve İskân Bakanlığından defala]rca 
rica etmiştim. Bu memlekette bir Devlet stan
dardı lâzımdır, Devlet binaları için. j 

Meselâ; Erzurum'un Hınıs kazasında 12 ıjrıil-
yon lira sarfı ile bir bölge okulu yapılmıştır.!Bu 
okul muazzam bir sahayı kaplamış ve blok jha-
linde değil de münferit binalar olmuştur. Şon 
zamanlarda bunun yanlış olduğu anlaşılmak! su
retiyle, Bayındırlık Bakanlığının Hükümetin bir 
kararı ile bölge okulları böyle blok apartman
lar şeklinde yapılması suretiyle, belki memle
ketin muhtelif yerlerinde bir tane yerine 5 ta
ne, 6 tane daha yapılması mümkün olacaktır. 
Tasavvur edersiniz ki, her müstakil blok binalar 
içinde su tesisleri, ısıtma tesisleri, hepsi ayrı 
ayrı masraflar üzerine gidecekir. Bu şimdiye 
kadar olmamıştır. Bu bakımdan bu şeyUrin 
Standard bir vaziyette blok apartman hafine 
konmasını öğrendikten sonra bunu da sevinejrek 
burada arz etmiş oluyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bu sefer gidişimizde |<Hı-
nıs'da bir blokun içersindeki her yatakhanenin 
içinde maalesef bir banyo yapabilmek için, ço
cukların banyo yapmaları için bir termosifon 
kazanı konulmuş,, 30 yataklı bir yatakhanede, 
her yatakhaneye bir termosifon kazam kojıul-
muştur. Halbuki toptan bir ısıtma tesisi ile; bu 
mümkün olabilirdi. Bunlar da yanlıştır. j 

Bu bakımdan bendeniz, tekraren, Sayın jBa-
ymdırlık Bakanı da buradadır, ondan da Hca 
ediyorum, Hükümetten de rica ediyorum : jBu-
güne kadar mevcut bina ve lüks israfının önlen
mesi icabeder. Bunun yerine standart düi ve 
elverişli, kullanışlı binaların yapılması yönüne 
gidilmesi lâzımdır. 

Bir misal vereyim, bir değil birkaç misalj arz 
edebilirim : : 
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İşte İstatistik Enstitüsünün genel müdür
lük binası baştan başa BTB yapılmıştır. Bu
gün iki, üç sene evvel yapılmış olan binanın bir
çok yerleri maalesef bozulmuştur. Nasıl tamir 
edilecektir. BTB'nin yerine bugün her hangi 
bir şekilde beton sıva yapılsaydı Genelkurmay, 
Millî Savunma ve diğer bakanlıklar gibi sene
lerce muhafaza edilebilirdi. Bizim nemize lâ
zım BTB nemize lâzım mermer kaplamalar. İş
te Türkiye Petrollerinin yaptığı binalar. 

Sayın arkadaşlar bu mevzular üzerinde 
saatlerce konuşsak hakikaten çok önemli bir 
mevzu okluğunu bendeniz kabul ediyorum. Bu 
bakımdan bunların üzerinde çak durmak ica-
beder. 

Türkiye Petrolleri yatırım yapıyor, Devlet 
parası ile Ankara içinde bir milyon 800 bin li
raya, bir milyon üçyüzbin liraya, bir milyon 
beşyüzbin liraya, bir milyon 400 bin liraya ar
salar alıyor ve her arsanın üzerinde tesis olarak 
da ne kadar para sarf ediyor? Keşif bedelleri 
üç milyon, dört milyon lira gibi kabarık kaba
rık rakamlarla bunların üzerinde bina yapı
yor. Ne binası yapıyor? Benzin satış istasyon
ları. Kâr için bu şekilde bu kadar binaya hiçbir 
yabancı şirket yatırım yapmıyor. O halde Dev
let kazandığını binaya, bu şekilde lükse has
retmiş oluyor. Bu yönden de bunların üzerine 
Hükümetin dikkat nazarını çekmeyi uygun bu
luyorum. 

Millî Piyangonun personeli nihayet muay
yen ma'kinalarla çalışan, muayyen baskıdan 
çıkan, bayilere büyük bir para almak suretiy
le satan bu personelde, 109 personel gibi, büyük 
bir bakanlık personeli kadar bir personel kul
lanması da elbetteki şayanı dikkattir. Bende
niz tetkik ettim, bu şeyler muayyen zamanlar
da, muayyen kimseler tarafından yerleştiril
miş kimseler günde 1 - 2 saat çalışmak suretiy
le tam yevmiye alıyorlar arkadaşlar. Bu ba
kımdan Maliye Bakanından rica ediyorum, 
bu kadro üzerinde biraz durulması icabeder. 
Belki bu şekildeki israflar olmıyacak olursa 
bu gelir daha da yükselecektir. 

Dovlöt binalarının şehrin en mutena yerle
rinde yapılması da uygun görülmeyebilir. Çün
kü nihayet bakanlık sitesinin dışında meselâ 
Türkiye Petrollerinin Müdafaa Caddesindeki 
binası da yine yarın büyük masraflarla büyük I 

paralarla yapılacaktır, fakat, buna karşılık 
geliri gün geçtikçe düşmektedir. Orada sarf 
edilecek paraları petrol aramalarına sarf ede
cek olursak cihetteki bunlar daha yerinde ola
caktır. 

Bu bakımdan ben gerek Maliye Bakanın
dan ve gerekse Bayındırlık Bakanından çok is
tirham ediyorum, Devlet binaları üzerinde 
hassasiyetle durulsun. Mimarların afiş esi ol
masın, mimarların tecrübe ve reklâm binaları 
olmasın. Bunlar standart binalar olsun, mu
ayyen zamanlarda, muayyen tiplerde yapılsın 
ve mümkün mertebe şehrin muayyen kısımları
na inhisar etsin, arsası en pahalı olan yerlerde, 
bu gilbi binaların yapılması da hakikaten Dev
let için büyük bir yük olmaktadır. 

Sonra, meselâ, takdir buyurursunuz ki, bu
rada bir Ankara oteli yapılmıştır. Emekli San
dığı bir iş hanı yaptırmıştır. Bugün Ankara 
Otelinin 'beher yatağının maliyeti 290 - 295 bin 
liraya kadar yükselmiştir. Halbuki normal 
otellerde yata'k maliyeti asgari 20 bin liraya 
kadar çıkması lâzımdır. Bunda da lüksün bü
yük tesiri vardır. 

İkincisi, iş hanında 195 metrekaresi 195 bin 
liraya kadar yükselen büyük bir rakamla kar
şı karşı yayız ki, bu da hakikaten büyük bir 
p'ara sarfını icabettirmektedir. Bunlar her ne 
kadar gelir getiren binalarsa da, bir zaman son
ra sarf edilen paraları amorti edebilirlerse de, 
Devlet binalarının, müesseselerin oturacağı bi
naların bu kadar lüks olmasına hiç lüzum yok
tur. Bilhassa ben bunları tekrar tekrar sayın 
ilgili bakanların dikkatine arz ediyorum. 
Bunların önünü almalı ve bunları standart va
ziyete getirmeli İmar ve İskân Bakanlığında 
mütehassıslar tarafından umum müdürlükler, 
okullar hattâ Hükümet binaları dahi bunları 
standart vaziyete getirilmeli, Ağrı'da ne ise 
İzmit'te de, İzmir'de de aynı olmalıdır. Aynı 
standartlar üzerinden gidilmelidir. Temizliği 
ve bakımı daha kolay olur. 

Maliye Bakanı Sayın arkadaşımın verdiği 
izahata teşekkür ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe-

I ref Lâç'ın, umuma mahsus mahallerde pervasız
ca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilem, eğlen-
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ce hakkında ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/102) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Şeref 
Lâç? Yok. Bir defaya mahsus olma'k üzere so
rusu gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
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) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osm-a? Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Şener? Burada, Sayın 
Tarım B'akanı? Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin?. Burada
lar. Sanayi Bakanı? Yoklar. Soruları gelecek 
'birleşime bırakılmıştır efendim. 

13. — Mardin MMetveliki Nazmi Oğuz'un 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına da
ir sorusuna Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in 
cevabı (6/109) 

BAŞKAN — Sayın Nazmı Oğuz? Burada
lar. Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradalar. Oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Nazmi Oğuz 

Soru : 
Haydarpaşa - Arifiye arası elektrikli tren 

dolayısiyle demiryolunun çift hatta çevrilmesi 
işi uygulanırken, İzmit'in içinden geçen kısmı
nın şehrin yaya ve araç trafiğini aksatmaksı
zın ve tarihî güzelliğini bozmaksızın halli na
sıl mümkün olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDİNÇ 
(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, Haydarpa
şa - Arifiye arası elektrikli treni dolayısiyle de
miryolunun çift hatta çevrilmesi işi uygula
nırken, İzmit'in içinden geçen kısmının şehrin 
yaya ve araç trafiğini aksatmaksızın ve tarihî 
güzelliğini bozmaksızın hallinin nasıl mümikün 
olacağı hususunda Mardin Milletvekili Saym 
Nazmi Oğuz tarafından verilmiş bulunan sözlü 
soru önergesine cevaplarımı arz edeceğim. 

Çift hatta çevrilmesi taahhüde bağlanmış 
olan G-elbze - Arifiye demiryolu hattı inşaatın
da, Km 90 + 100 — 98 + 740 arası izmit ge
çişi kısmının, TCDD İşletmesine ait arazi şeri
di içinde kalmak üzere mevcut hatta bir ikin
cinin ilâvesli en uygun şekil olara'k görülmüş 
ve 15 milyon lira keşif bedeli üzerinden eksilt
mesi yapılara'k, inşaat taahhüde bağlanmıştır. 
İkinci hattın döşenmesi, mevcut yollarda hiç
bir daralmayı icabettirmemekte, sadece hat ke
narında ve işletmeye ait arazi dâhilinde kalan 
tratuvarla ağaçlar feda edilmektedir. Yayala
rın bir taraftan diğer tarafa geçmesi için yete
ri adedde alt geçit inşa edileceğinden, emni
yet ve kolaylık şimdikinden çok daha fazlalaş
maktadır. 

Bundan başka şehrin Arikara tarafında 
yeni bir üst geçit inşa edilmek suretiyle va
sıtaların geçişi de sağlanmaktadır. Hat elektri-
fiye edilmelkte ve raylar da kaynakla birbirine 
eklenmekte olduğundan gürültü unsuru orta
dan kalkmaktadır. Bu hal şekli terk edildiği 
takdirde mevcut istasyonu muhafaza şartiyle 
şehrin içinden ve altından geçiş, normal inşaat 
tarziyle yapılan hesaplara göre 60 milyon lira
nın üstünde bir yatırımı icabettir me'kte, İz
mit'in coğrafi ve jeolojik şartları ve su du
rumu göz önünde tutulduğu takdirde bu bede
lin çok daha fazla olması mümkün bulunmak
tadır. Konunun hakiki çözüm şekli, hattı şc-
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hir dışına atmak ve istasyonu terk etmek olup I 
maliyeti 200 milyon liranın üstündedir. Bu
gün tercih edilen hal şeklini, ileride, şehrin ih
tiyaçlarına ve yurt imkânlarına göre tadil her 
vakit mümkündür ve geçitler şehre hizmet gö
receği cihetle kaybı yoktur. 

Taahhüde bağlanan işi ikm'al mümkün ol
madığı takdirde bu kısmında hat tek olarak 
kalacak ve yatırımdan beklenen fayda tam ola
rak sağlanamıyacaktır. 

Saygı ile bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, buyuru

nuz. 
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlar, nüfusu 100 bine yaklaşan tarihî İz
mit şehri, en büyüğünden en küçüğüne kadar 
büyük bir endişe içindedirler. Sayın Bakanın 
şimdiki izahlarından bu endişenin daha da ar
tacağı ve İzmit için telâfisi mümkün olmıyacak 
ve hattâ İzmitin başına gelmiş bir facia şeklin
de telâkki edileceği şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi Ankara I 
- İstanbul asfaltı İzmit'den geçerken, güzel İz
mit'in sahilini, bütün karşı koymalara rağmen, 
millî menfaatler icabı, yola vermiş ve sahilde
ki bütün gazinolar yola kalbedilmiştir. 

İzmit, büyük çoğunluğu ile yamaçlarda in
şa edilmiş bir büyük tarihî bir şehirdir. Düz 
kısmı olarak kalan tek yer şimdiki tren hattı
dır. Tren hattı, şimdi burada bulunan arka
daşlarımızın hepsinin muhtelif vesilelerle geçe
rek gördükleri, büyük tarihî ağaçlarla süslü
dür. Bu yol elbetteki millî kalkınmamızda bü
yük önemi olan elektrikli tren çift hat olarak 
geçmesi neticesinde bir zarurettir; ancak Garp-
te (yolun üzerine tesadüf eden ağaç olursa eğer, 
yol sapar) diye darbı mesel vardır, İzmit'te 
yüzlerce tarihî ağaç elektrikli yolun geçmesi 
sırasında şimdi Sayın Bakanın ifadeleri üzere 
de, kesilecektir. 

Arkadaşlarım, yolun zaten dar olan ve bü
yük ticaret merkezi olan İzmit şehrinin çift 
hatla bezenmesi, yolu daha da genişletmek su
retiyle ve elbetteki elektrikli trenin geçmesin
den maksudolan birtakım şartları da içine ala
cağı için, İzmit'in tren hattının sağ ve sol tarafı 
tamamen birbirinden tecridedilecek ve âdeta 
oraya barikat kurulmuş bir şehir haline gele
cektir. Bunu ilgililerden yaptığımız tahkikat I 
neticesinde öğrenmiş bulunuyoruz. I 

İzmit tren hattının sahil tarafından olan ki» 
mı ile diğer tarafta olan kısmının bir'birlleri ile 
âdeta irtibatı kesilecektir. 

Sayın Bakanımız geçitler yapılacağından 
bahsettiler evet, geçitler yapılacak ama ticari 
bakımdan sahilde pek az kalan tenezzüh kısmın
dan çocuklu ailelerin faydalanmaları bakımın
dan geçitler asla ihtiyaca cevap verecek durum
da olmıyacaktır. 

Arkadaşlarım, yine bizim İzmit'den gelen 
heyetlerle beraberce ilgili teknik adamlar nez-
dinde yaptığımız incelemelerde yolun, Sayın 
Bakanın ifade ettiği gibi, 15 milyon lira ile ya
pılması, bugün taahhüt altına bağlanan yolun 
yine teknik adamların ifadesine göre 40-45 mil
yon lira ile bir tünelden geçirilmesi suretiyle 
mümkün olduğunu bize ifade ettiler. Asırlık 
ağaçların birinin dahi 40 milyon liraya feda 
edilmiyecek kadar değerli olduğu kanısındadır 
bütün İzmit halkı. Bu bakımdan eğer teknik 
adamların bizi aldatmadıklarına inanmak gere
kirse aradaki 25 milyon lira Devletin bütçesin
den zaten diğer yollar vasıtasiyle tamamen şah
siyetini, hüviyetini tarihî güzelliğini kaybeden 
İzmit şehri bu suretle de iyice fakirleşmiş, ağaç
ları kesilmek suretiyle mânasını kaybetmiş hale 
getirilmemelidir. 

Sayın Bakana gerekirse vesikalar vermek su
retiyle 45 milyon liraya yapılması mümkün olan 
bu tünel istikametinde ayrıca bir etüt yapılma
sını tarihî İzmit şehri halkı adına rica ediyorum. 
Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin buradalar 
mı? (Yok sesleri) Soru düşmüştür. 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yilmaz'-
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) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz buradalar 
mı? («Hastanede ve hasta» sesleri) 
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Sayın Kemal Yılmaz hasta oldukları için so
ruları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buradalar mı? 
(Yok sesleri) İkinci defa bulunmadıkları için so
ruları düşmüştür. 

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha, 
dınlı'nın, Ankara'da acılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim 7>ıetodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in cevabı (6/113) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı, 
buradalar. Saym Millî Eğitim Bakan, burada 
lar. Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Fen lisesi hakkında aşağıya çıkarılan soru

ların Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Yozgat Milletvekili 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

1. Türkiye'de fen lisesi açmak gereği ne
den duyulmuştur1? 

2. Ankara'da Balgat sırtlarında açılan 
Fen Lisesinin müfredat programı ve öğretim 
metodu bakımından başka,ülkelerde bir benze
ri var mıdır ? 

3. v Fen Lisesine 2 yıl içinde Devletçe kaç 
lira harcanmıştır? Ford vakfı kaç dolar yatır
mıştır1? 

4. Fen Lisesi projesi Talim - Terbiye Ku
rulunun kararından geçirilmiş midir? 

6. Fen Lisesini bitirecek öğrencilerin lise
den sonraki eğitim ve öğretimleri için bir ka
rar var mıdır ? 

7. Fen Lisesinde görevli Amerikalı koordi
natör ve müşavirlere yevmiyeli ya da aylık kaç 
lira verilmektedir? 

8. Fen derslerinin kitaplarını çevirenlere 
«kitap yazma» ücreti olarak kaçar lira öden
mektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Saym Başkan ve sayın arkadaş
larım; Yozgat Milletvekili Saym Yusuf Zfya 
Bahadmlı arkadaşımızın, fen lisesi hakkındaki 
verdikleri soru önergesine cevaplarımı arz eder
ken, sordukları soruların sırasını takibedeec-
ğim. 

Bugün toplum kalkınmasında fen ve tekriik 
eğitimin önemli bir yer tuttuğu bütün dünyajca 
kabul edilen bir gerçektir. Üyesi bulunduğu
muz Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşjki-
lâtı bile, ekonomik bir kuruluş olmasına rağ
men, bu gerçeğe uyarak üye memleketlerin 
ekonomik kalkınmasını sağlamak üzere fen ve 
teknik personelin yetiştirilmesi ve fen eğitimli
nin reformu problemini ön plânda ele almış bu
lunmaktadır. Toplum kalkınması için lüzumlu 
fen ve teknik elemanların yetiştirilmesi ise, İla
ha orta Öğretim sınıflarından itibaren, kabili
yetli gençlerin bu alana yönetilmesini, fen ders
lerinin gerek konuları gerek öğretim metod-
ları bakımından, yetiştirilmesini zorunlu kılmak
tadır. Çok çetin politik, ekonomik ve sosyal 
problemleri olan ve hızlı kalkınma ihtiyacında 
bulunan memleketlerde de bu gerçeğe uyularak 
üstün zekâlı ve fen alanında istidatlı olan ço-
cılklarımızı bu alanda yetiştirmek amaciyle bit' 
fen lisesi açılmış bulunmaktadır. 

Fen lisesinin bir diğer amacı da fen sahasın
da meydana gelen ve gelecek olan ilerlemeleri 
takibederek diğer lise ve ortaokulların fen 
programlarının gelişmesinde fen öğretmenlerini 
yeni buluşlar ve fen sahasında meydana galen 
ilerlemeler yönünde çeşitli vesilelerle ve jyas 
kurslariyle yetiştirmektedir. Bu suretle fen! li
sesi memleketin fen eğitiminin âdeta bir lâb<f>ra-
tuvarı görevini de yapmaktadır. 

İkinci sorularına cevaplarımı arz ediyo 
rum: 

Fen lisesinin programları aynı olmakla i be
raber Amerika'da ve Rusya'da benzeri okullar 
mevcuttur. Fen lisesinde halen uygulanmakta 
olan öğretim programları diğer yabancı mem
leketlerde mevcut fen liselerinin öğretim prog-
larınm da incelenmesi suretiyle üniversite jpro-
föserleri, Amerika'da bu alanda çalışan bilim 
adamları ve fen lisesinde çalışmakta olanı öğ
retmenlerin katılmasiyle kurulan komisyonlar
ca hazırlanmıştır. 
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3 neü soruların cevaplarına cevaplarımı arz 
ediyorum: 

Fen lisesine 2 yıl içinde Bakanlığımızca oki'l 
binasının inşaatı için onbir milyon lira, diğer 
lüzumlu giderler için de 1 532 698 lira olmak 
üzere eem'an 12 532 698 lira harcanmıştır Ford 
vakfı ise fen lisesi projesi için 1 672 000 dolar 
ayırmış bulunmaktadır. (Aşağı yukarı 16 mil
yon Türk Lirası.) Okuun lâboratuvarlarmm ge
rektirdiği ders, araç ve gereçleriyle Türkiye'de 
temini mümükün olmıyan diğer donatım malze
mesi dövizi gerektiren teçhizatın temini ve fen 
lisesi öğretmenlerinin amaca uygun şekilde iş
başında ve üniversitelerimizde yetiştirilmesi içir 
gerekli harcamalar bu fondan yapılmaktadır. 

4 ncü sorularına cevap arz ediyorum : 
Yeniden okul açılma kararı Bakanlık Mü

dürler Komisyonundan alınmaktadır. Kanın; 
Talim - Terbiye Dairesi ile ilişkisi yöneltmelik 
ve uygulanacak öğretim porgramları bakımlı
dandır. Fen lisesinde halen uygulanmakta olan 
öğretim programları deneme mahiyetindedir. 
Ancak üç yıllık uygulama sonunda elde edilen 
sonuçlar da dikkate alınarak, öğretim program
larına kesin şekil verilmesi uygun mütalâa edi1 

mistir. Esasen istişari mahiyette bulunan v^ 
fen lisesi ile ilgili konuları incelemekte olan fen 
lisesi daimî yönetim ve Danışma Kurulunda bir 
Talim ve Terbiye Dairesi üyesi bulunmaktadır. 

5 nci sorularına cevaplarımı arz ediyorum 
Fen lisesinin özelliği icabı adı geçen okula 

gündüzlü öğrenci kabul edilmemektedir. Ya
tılı olarak alman öğrencilerden parasız yatı'ı 
olanlar 915 sayılı Kanun ve ortaokul ve liselere 
parasız yatılı olarak alınacak öğrenciler hak
kındaki yönetmelik esaslarına göre, paralı ya
tılı öğrenciler ise pansiyon yönetmeliği esasla
rına uygun olarak, alınmaktadır. 

6 ncı sorularına gelince : 
Fen lisesinden mezun olacak öğrencilerin li

seden sonra da en iyi şekilde yetiştirilmelerini 
sağlamak için gereken araştırma ve çalışmalar 
henüz tamamlanmamıştır. Esasen okul ilk me 
zunlarmı 1966 - 1967 öğretim yılı sonunda vere
cektir. 

7 nci sorularına cevaplarımı arz ediyorum : 
Fen lisesinde görevli Amerikalı koordinatör 

ve müşavirlere Bakanlığımızca yevmiye ya dn 
aylık olarak her hangi bir para ödenmemektedir. 

8. Fen lisesinde okunmakta olan kitap".')-
rın yazılmasında görev alanlara da Bakanlığı
mızca her hangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Bendeniz bu okulu geçenlerde gayet dikkat
li bir şekilde gezdim ve çalışmasından çok mem
nun oldum, istikbaldeki fen adamlarımızın çe
kirdeğini teşkil edecek olan bu sevgili çocukları
mızın çalışmalarını heyecanla takibettim. Gön
lüm bütün Türkiye'deki diğer okullarımızın da 
bu seviyede olmasını istedi. O seviyeye erişmek 
bizim için muhakkak ki erişilmesi hedef olan bir 
yöndür. Bendeniz onun hasreti içindeyim. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı. 

YUSUF ZÎYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, bugün Tür-
kiyemiz, büyük bir üzüntüyle söyliyelim ki, 
kültür bakımından ekonomik gücü yüksek olan 
yabancı ülkelerin baskısı altında bulunmakta
dır. Bu ülkeler kendi isteğimize ve kendi 'bilin
cimize göre seçeceğimiz kültür yerine, kendile
rinin seçtiklerini Türkiye'ye sokma çabasında
dırlar. 

Her kişiliği olan millet gibi, kültürümüzü 
çağdaş uygarlığın gerekleriyle beslenmek bi
zim de doğal hir yolumuzdur. Ancak ulusal 
kişiliğimize asla halel getirmeden. Ne var ki, 
gerçekler dileğimizin dışında olagelmektedir. 

Bu cümleden olarak 23 Mart 1962 yılında 
AJD nin Türkiye Eğitim bölümü başkanının 
zamanın Millî Eğitim Bakanına verdiği memo
randumda- : 

«1. — öğretmen yetiştiren yüksek okullar 
Amerikan sistemine göre mütekâmil ve ileri 
bir eğitim sistemine sokulmalıdır. 

2. — Bu okullarda Amerikan metodları uy
gulanmalıdır. 

3. — Amerikalı müşavirler önemli işlerin 
başında bulunmalıdır. 

4. — Amerika'da eğitim gören Türk eğitim
cileri, projelerde gösterilen yerlere Amerikalı 
müşavirlerin tavsiyelerine göre tâyin edilmeli
dir. 

5. — Yardım alınarak yapılan bina ve tesis
ler Amerikalıların tavsiyelerine göre yapılma
lıdır» buyurulmaktadır. 

Türkiye'de mütekâmil ve ileri bir eğitim sis
temi denilen Amerikan eğitiminin uygulanma
sını istiyen Birleşik Amerika makamlarınca ha-
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aıflanan birçok eğitim projesinin olumsuz so
nuçlar verdiği bir gerçektir. 

Türkiye'de çalışan Amerikan eğitim uzman
ları Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşma
lar gereğince Türk eğitimine ön vermek için 
birçok projeler uygulamışlardır. Bu projeler 
için gerekli paranın büyük çoğunluğu, Ameri
kan Hükümeti tarafından verilmiştir. Ameri
ka'da yetiştirilmiş Türk eğitimcileri ile Ameri
kalı uzmanlar el ele vererek bu projeleri uygu
lamaya çalışmışlardır. Amerika'da özel suret
te yetiştirilen Türk eğitimcileri bugüne kadar 
eğitime yeni bir buluş kazandırmamışlar, ancak 
Amerikan eğitim düzenini Türkiye'de aynen 
tekrarlamaya gayret göstermişlerdir. Türkiye'
deki Amerikalı uzmanlar aslında kendi ülkele
rinin sıradan adamlarıdır. Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı bu projeler Türkiye'de eğitime yön 
veıecek en önemli kuruluşlardır. Bu kuruluşla
rın, yönetimi Türk eğitimcilerinin idaresinde 
gibi görünürse de aslında yönetim Amerikalı 
uzmanların elindedir. Her kuruluşta bir yöne
tim kurulu vardır. Amerikalı uzman bu yöne
tim kurulunda üyedir. Her türlü kararı Yöne
tim Kurulu alır. Ancak, kuruluşun maddi yar
dımını çoğunlukla Amerikan Hükümeti sağla
dığından ilk ve son söz Amerikalı uzmanların
dır. 

Bugün halen uygulanan projelerin örneğin 
deneme öğretmen okulları var. Kendi uzmanla
rınca özellikle geri kalmış ülkelere hararetle 
tavsiye edilen Köy Enstitülerinin geliştirilmesi 
yerine uygulanmak istenen bu kuruluşlar da 
büyük ıstırap kapısı açılmış ne olduğu bilin-
miyen bir okul tipi yaratılmıştır. Meslekî Tek
nik öğretim müsteşarlığına bağlı radyo ile eği
tim merkezi vardır, bir de, 1963 yılında kurul
muştur, amacı radyo ile eğitim ve öğretim hiz
meti yapmaktı. Yine Amerikalı eğitim uzmanla
rının yönetiminde 100 binlerce lira harcıyacak 
bir de denemeye girişilir. Ankara'nın yüze ya
kın köyünde dinleme merkezleri kurulur. Bu 
•köylerin öğretmenleri Amerika'da kursa tabi 
tutulur. Köylere sandıklar dolusu ders araçları 
gönderilir, öğretmenin sınıfta yıllarca çalı
nıp yapamadığı okuma - yazma ilkokul bilgileri 
verme gibi konular birer defada radyo ile hal
ka öğretilmek istenir. Sonunda dağıtılan özel 
radyolar, sandıklar dolusu ders araçları geri 

toplanır ve hiçibir sonuç almamadan bu dene
me de böylece biter. 

Yine Amerikalıların kurduğu basılı eğitijn 
merkezi, eğitim malzemeleri hazırlama merkejzi 
vardır. Bugün ölü bir merkez halindedir. Diril
mesi için bütçeye 2 milyon lira konmuştur. Ba
sındaki adı Amerikan çiftliğidir. Bu okulda çjo-
cuklarm ve gençlerin ihtiyacı olduğu kitapları 
yazdırmak ve yaymak görevi vermişti bu yere. 
Ne var ki, bu merkezde geçen yıl bir formaljık 
kitabın baskı ve kâğıt parası hariç yalnız yja-
zarhk, ressamlık ücreti 25 bin liraya mal ol
muştur. Resmî okul ve dairede görevli kişilere 
yazar ve editör asıl maaş ve ücretleri dışında 
2 500 - 5 000 lira arasında aylık ücret ödenmiş
tir. Ve böylece bu yerler bir de adam kayırma 
yeri haline gelmiştir. 

Liseler içinde yıllarca en seçkin öğretmen
lerin toplandığı malzemelerin yığıldığı «dene
me liseleri» başarısız olunca şimdi de miyonl^r-
ca liraya yalnız binası çıkan «yarının fen ali
mini yetiştirecek» «fen lisesi» projesi kabul edil
miştir. 

1'962 yılında bir Amerikalı geliyor Türkiye'
ye. Adı profesör Narthrop. Millî Eğitim Bakan
lığına «bir fen lisesi açma» teklifinde bulunu
yor. Yarının fen âlimini yetiştirecek bu oku
lun açılması haberini, eğitim Bakanlığı seviiıç-
le karşılıyor. Derhal bir komite kuruluyor ive 
komite kısa bir süre içinde raporunu Bakanlı
ğa veriyor. Raporda güzel ve ideal satırlara 
raslıyoruz. 

Her çocuğun istidadı ölçüsünde geliştirilip 
yetiştirilmesiyle demokrasinin eşitlik prensibi 
arasında hiçibir aykırılık görmüyoruz.» 

«Demokratik eğitim, herkese eşit gelişme I ve 
yetişme imkânları verme idealine dayanır..» ile
niliyor. 

Uygalama başlıyor. Bir Amerikalı, bir Türk 
müdür tâyin ediliyor. Ford Vakfı 1 milyon i ci
varında dolar ayırıyor. Florida Üniversitesi 
teknik yardım yapıyor. Eğitim Bakanlığı gayet 
cömert davranıyor. 

10 milyonun üstünde para ayırıyor. 5 Ame
rikalı uzman, Türk profesörler birlikte çajlış-
maya başlıyorlar. Bir taraftan binalar yapı
lırken, lâboratuvar araçları Türkiye'ye taşınır
ken bir taraftan da Amerikalı uzmanların baş
kanlığında imtihan kurulları kuruluyor vej 30 
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öğretmen seçiliyor. Matematik, fizik, kimya ta-
'biiye öğretmenleri bunlar. 

öğretmenler «yarının âlimlerini yetiştire
cek» niteliğe kavuşturmak için kurslar açılı
yor. Sonra bu öğretmenler Amerika'ya gönde
riliyor. öğretmenler Amerika'da bir de görü
yorlar ki : Türkiye'de uygulanmak istenen fen 
lisesinin bir benzeri Amerika'da yok. Zaten 
Amerikalı profesör de durumu şöyle itiraf et
miştir: «Fen lisesi müfredat programını Ameri
ka'da ka'bul ettiremedim. Türkiye'de deniyece-
ğim...» 

Bu zat Türkiye'yi bir deneme tahtası, Türk 
çocuğunu da bir kobay sanmaktadır. 

Bugün fen lis'esinde çalışan Amerikalı koor
dinatörün yevmiyesi orada çalışan kişilerden 
duyduğama göre, 1 000 liradır. En yüksek Ame
rikan memuru olan ve protokolde Başbakana 
tekabül eden Amerikan Dışişleri Bakanı bu üc
reti alamaz. Müşavirler de ayda 12 şer bin lira 
almaktadır. Sayın Bakan, bu Amerikalı uzman
ların, koordinatörlerin para almadıklarını söy
lediler. Bunlar niçin parasız çalışıyorlar? Bir 
insanın bir yerde çalışması için mutlaka eme
ğinin karşılığını alması lâzım. 

30 öğretmenden bir kısmı fen lisesi uygula
masında birtakım çelişmeler, içtensizlik ve 
usulsüzlükler görüyor. Bunları Amerikaflı uz
manlarla açıkça tartışıyorlar. Bunun üzerine 
Amerikalı uzmanlarla tartışmaya cesaret eden 
bu öğretmenlere gereken ders veriliyor: Kimi 
istifa etmek zorunda bırakılıyor, kimi de «ba
şarısız» damgasiyle fen lisesinden uzaklaştırı
lıyor. 

Bu münasebetle söylemek gerekir k i : Yur
dumuzda bu ve buna benzer birtakım kişilikler 
ezilmek istenmektedir. Okulda öğrenci kişiliği
ni koruduğunda «âsi öğrenci»; dairede memur, 
âmirine bir gerçeği hatırlatıp körü körüne ha
reket etmek istemediğini söylediğinde «serkeş 
memur»; bir öğretmen de onurunu, kişiliğini 
hele bir yabancının, paranın verdiği şımarıklı
ğını suratına bir şamar sesiyle haykırdığında, 
«ehliyetsiz öğretmen» saylıyor. Kişilikten hiç
bir zaman bu memlekete zarar gelmemiştir. 

Kaldı ki, bu fen lisesi projesi bir deneme
dir. Yepyeni, hiçibir ülkede uygulanmıyan bir 
deneme. Yurdumuzun gerçeklerine uyup uyma

dığını kontrol etmek, düşüncelerini, söylemek 
öğretmenin ulusal bir görevidir. 

1964 yılında 100, 1965 yılında 100 öğrenci 
a'mıyor bu okula... 1965 yılında alınan öğren
cilerin 50 si gündüzlüdür. İmtihanlar te*st yo
luyla yapılıyor. Amerika'da Amerikan kültür 
ve yaşantılarına uygun biçimde hazırlanıp ço
ğu aynen, bir kısmı bir değişiklikle Türkçeleş-
tiriliyor. Soruyorlar çoğunluğu testin «t» sin
den haberi olmıyan bu çocuklara soruluyor. 
Bunun sonucu, bu yıl fen lisesine alman orta
okul mezunu 100 çocuktan 32 si istanbul'dan, 
?ü u Ankara'dan geliyor. İzmir'den 6, Bursa'-
dan 6, Kocaeli, 3, Balıkesir 2, Kayseri 2, Kırk-
lareli'den de 2 çocuk geliyor. 

48 ilden bir tek öğrenci kazanamıyor. Bu-
raJarda zeki çocuk yok mudur? Okumak onla
rın hakkı değil midir? Hani demokratik eği
tim, herkese eşit gelişme ve yetişme imkânla
rı verme idealine dayanıyordu. Anayasanın va'-

t dettiği, hattâ emrettiği sosyal adalet, fırsat 
eşitliği nerede kalıyor? Daha ilgi çekici bir 
nokta da, Ankara, Istanfbul, İzmir gi'bi şehir
lerde çokluk zengin çocuklarının gittiği orta
okullardaki çocukların imtihanı kazanmış ol
masıdır. örneğin Ankara'da kazanan 30 öğren
cinin 8 i Ankara Kolejinden, 4 ü Cumhuriyet, 
3 ü Atatürk, 2 si deneme liselerinden gelmekte
dir. Oysa ki, gecekondu semtlerine dağılmış 
daha 26 ortaokul ve lise vardır. Bunlardan bir 
tek öğrenci imtihanı kazanamamıştır. Bu duru
ma göre yarının fen âlimleri varlıklı çevreler
den seçilmektedir. 

Bu seçim 915 sayılı Kanuna da aykırıdır. 
Bu kanuna göre, parasız yatılı alınacak öğren
cilerin yoksul olması şarttır. Talim ve Terbiye 
Kurulunun onayladığı yönetmelik: «Ailenin 
yıllık net geliri bütün gelirlerin toplamından, 
varsa kira bedeli veya ev için ödediği yıllık 
banka borcu düşüldükten sonra kalan miktar 
o: arak kabul ediliyor. Bu miktar aile reisinin 
kanunca bakmakla yükümlü olduğu aile birey
lerine bölünmesi halinde bir kişiye düşen pay 
2 bin İn adan fa'zla değilse yoksul sayılmakta
dır. 

100 kişilik listede, baba meslekleri hanesin
de tüccar, doktor, veteriner, profesör, hâkim 
ve benzerlerinin yanında bir işçiye, bir köylüye 
raslıyamıyoruz. 

— 558 — 
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Birkaç, yüz zengin çocuğunu, milyonlara mal 
olan ve Amerikalıların her türlü buyruğuna 
terk edilen bir okula toplıyarak, insanlarla her 
türlü ileriyi kesip bir «makina adam» yetiştire
rek ; bir «Türk vatandaşı» yerine Amerikan sev
gisiyle dolu vatandaşlar yetiştirmek; ilerde 
Türkiye'de alan bulamadığı gerekçesiyle, ya
bancı ülkelerde, özellikle Amerika'da birer 
«ucuz adam» olarak çalıştırılacak bu çocukla
rın toplandığı «fen lisesi» adı, 17 milyonu hâ
lâ okuma - yazma biimiyen Türk halkı ve hâlâ 
b:: «vkulu olmıyan 16 bin köyle alay etmektedir. 

«Makina adam» dedik. 
Bir okul ki, programında mantık, felsefe, 

sosyoloji gibi sosyal bilimlere pek yer vermez
se teşebbüs kabiliyeti, tenkidi düşünme, sosyal 
intibak gibi insanı ön plâna alan hususlar bir 
çocuğa verilmezse o çocuk düşünemiyen, duy
gu Janamıyan bir «makina adam» haline gelir. 

«Ucuz adam» dedik r 
Bugün Amerikalıların «breyn - dreyn» de

dikleri «beyinleri kanalize etmek» anlamına 
gelen bi: düşünceleri var; «Bugün diyorlar, 
dünyanın bütün ülkelerinde - özellikle geri kal
mış ülkelerde - üstün zekâlı insanlar bir ot gi
bi bitiycr ve kuruyup yok oluyorlar. Bu bir ki
taptan alınmıştır. Kendi ülkelerinde bu üstün 
zekâları ışliyecek işe yarar hale getirecek im
kânları yoktur. Oysa bugün her türlü imkân 
Amerika'da mevcuttur. O halde dünyanın özel
likle ger; kalmış ülkelerinde yaşıyan ve geliş
meye imkân bulamıyan üstün zekâlı insanları 
önce kendi ülkelerinde okutmak, yetiştirmek 
sonra bunları Amerika'ya celbederek bunların 
üstün zokalarından Amerikan ulusu olarak ucu
za yararlanmalıyız» diyorlar. 

Fen Lisesinin durumuna tıpa tıp bu düşünce 
uy oı akta dır. 

Fen Lisesi mezunları Türkiye'de fen fakül
telerinde özel surette yetiştirilseler dahi, ülke
mizde teknoloji alanında gerekli imkânı bula-
mıyacakJ ardır. 

Eğer bunları, fakültelere hoca yapmaksa 
amaç: «Fen ve mühendislik fakülte ve yüksek 
okulların muhtaç bulundukları yüksek evsafta
ki asistanları sağlamak amaciyle akademik ka
riyerin cazibesini artırmak üzere... «Fen ve Mü
hendislik fakülteleri ve teknik okul asistanları 
t! t neme projesi iki yıldır uygulanmaktadır. 

Fen Lisesini bir denklem halinde gösterjnek 
geıekirse: Fen Lisesi = Amerikan parasi -f-
Amerikan projesi + Amerikan ders kitapları 
-t Amerikalı uzmanlar. Bu denklem, bulgun 
Türkiye'de uygulanan bir eğitim düzenimin 
Özeti halindedir. j 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Amerika'
dan getirmiyelim de, Moskova'dan mı getire
lim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, yak-
tiıdz tamamdır. Lütfen, yerinizden müdaihale 
etmeyin, efendim. 

YÛSUF ZÎYA BAHADINLI (Devamla} — 
Sayın Adalet Partili arkadaşım ben Yozgat'ın 
bir köyündenim. Ben bu milletin çocuğuyum, 
b*-n hiçbir zaman ne Moskova'dan ne Amerika'
dan ne de sizin bu gayet gereksiz sözünüzden 
ilham alırım, bunu böyle biliniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Sayın İBa-
lıadındınlı vaktiniz dolmuştur, lütfen. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla)! — 
Sayın Başkanım bu kadar ağır söz söyleniyor, 
bana lütfen diyorsunuz. 

BAŞKAN — Onlara da ihtar ediyorum. Si
ze rica ediyorum. 

YUZUF ZÎYA BAHADINLI (Devamla) — 
Onlara ihtar etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir diyorum,. 
ben ne yapayım bağlamıyorsunuz; vakit ta
mamdır efendim. 

YUSUF ZÎYA BAHADINLI (Devamla) 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
H490 saydı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanonu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, küUo-
larak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/114) 

BAŞKAN — Sayın işgüzar... Yok. ikinci 
defa bulunmadıkları için soru düşmüştür. \ 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntken cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 
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BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar... Yok. 
iki defa. bulunmadıklarından soru düşmüştür. 

20. — Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Etem Erdinç'in cevabı (6/116) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, burada
lar. Başbakan veya adına cevap verecek Bakan.. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDİNÇ 
(Kütahya) — Ben cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı ce
vap verecekler. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başibakan tara

fından ^özlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyuru'lmasını rica ederim. Saygılarımla. 

Mardin Milletvekili 
Nazmı Oğuız 

izmit'te liman tesislerinin biran önce yapıl
ması ihtiyacı karşısında Hükümet ne düşün
mektedir 

1966 plân uygulamasında İzmit limanına yer 
verilmiş midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın 
Başkan değerli milletvekilleri; 

izmit'te liman tesislerinin biran önce yapıl
ması ihtiyacı karşısında Hükümetin düşüncele
rini soran Mardin Milletvekili Sayın Nazmi 
Oğuz'un önergesini Sayın Başbakan adına ce
vaplandırmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Malûmları olduğu üzere, iktisadi kalkınma
mızda öngörülen işler plâna bağlanıp uygulan
makta olup, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında bu mevzu derpiş edilmemiştir. Bu iti
barla mezkûr plân devresinin yıllık programla
m a almamıyacak olan bahis konusu inşaat 
işinin 1966 programına alınması hususunda tek
lifte bu iunm.aya da imkân görülememektedir 
Durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, lütfen. 
NAZMİ O&UZ (Mardin) — Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri; 
izmit şehri halen mevcudolan büyük sanayi 

müesseseler ve yeniden adedi çok olan, yapıl
makta bulunan yeni sanayi müesseseleriyle 
Türkiye'nin bir numaralı endüstri bölgesi hali
ne gelmektedir. Kaldı ki, izmit limanı, mevzu-
babsolan izmit limanı, halen gerek coğrafi du
rumu, ve gerek hinterlandı bakımından Türki
ye'deki mevcut limanların en •ehemmiyetlisi ol
duğu, 30 sene evvelinden başlıyarak belediye 
Meclisinde üye bulunduğum sıralarda, gerek 
Fransızların iki defa Hollandalıların, Alman
ların, yine Almanların heyetler halinde gelip 
3'aptıkh'rı etütlerde birbirleriyle ittifak etmiş
çesine, p,yrı ayrı senelerde yapılan etütlere rağ
men, verdikleri karar «Bu liman dünyadaki li-
manlarıı. bir numaralı ehemmiyetlisidir» kara
rma, hükmüne varmışlardır. Üzüntü ile ifade 
etmek isterim ki, Türkiye >de elbette ki, Kocaeli 
limanı hem şimdiki önemi, hem daha evvelki 
hinterlandı geniş sahaya hitabeden önemi mu
vacehesinde izmit'le mukayese edilemiyecek 
derecede başka limanlar - birtakım sebeplerle, 
şimdi bunu bir siyasi polemik haline getirmek 
istemiyorum - izmit'i geride bıraktırmıştır. 

Sayın Bakan haklı olarak Beş Yıllık prog
rama alınmamış olan izmit limanının 1966 se
nesinde hattâ mütaakıp senelerde de teklif ya-
pjlıp programa alınamıyacağmı ifade buyur
dular, haklıdırlar. Ancak bendeniz Sayın Ba
kandan rica ediyorum. Geçmişte Kocaeli limanı 
hakkında yapılan etütleri lütfen tetkik buyur
sunlar, emir versinler, başka mütehassıslara 
tel kik ettirsinler; göreceklerdir ki, izmit lima
nı şimdiye kadar yapılmamış olmakla Türk ik
tisadi hayatına büyük zararlar verilmiştir. Sa
yın Bakandan ilgisine teşekkür ederken, ayrıca 
yeniden tetkik ettirmesini ve ehemmiyetini or
taya koyduktan sonra da ilk fırsatta imkânlar 
hazırlayıp, Türkiye'nin çok ehemmiyetli bir 
bölgesi olan, liman yapımı bakımından son de
rece önemi olan Kocaeli limanının biran evvel 
temenni ederiz kendi zamanlarında uygulama 
imkânını sağlasınlar. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, vakit tamam oldu

ğundan 24 Mart 1965 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19.00 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı yapılan tecavüzler karşı
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, 250 milyon lira zarara sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

3. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
son zamanlarda muhalif parti merkezlerine ve 
partililere karşı vukubulduğu iddia olunan teca
vüzler konusunda Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/5) 

4. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Diyanet işleri Teşkilatındaki kadroların 
partizanca dağıtılması iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Devlet Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/6) 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, iller Bankası Genel Müdürünün yerinden 
alınması ile yerine yapılan tâyine dair imar 
ve İskân Bakanı hakkında gensoru açılması 
hususundaki önergesi (11/7) 

6. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal edilen 
fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle 
millî servetin israfına sebebolduğu iddiasiyle 
Ticaret Bakanı hakkında gensoru açılmasına 
dair Önergesi (11/8) 

7. — Afyon Milletvekili Mustafa Akahn'ın, 
son aylarda yapılan savcı ve savcı yardımcı
ları tâyinine dair Adalet Bakanı hakkında gen
soru açılması hususundaki önergesi (11/9) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İktidarın petrol politikası hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygu
lanmakta olan tıp hizmetlerinin sosyalleştiril-
mesindeki Hükümet tatbikatı hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/11) 

10. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtma 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

11. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'm, Gü
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair içiş
leri Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

12. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz* 
oğflu'nun, aşın sağ ve sol akımların yaygın bir 
hale gelmesinde Hükümetin tutum ve davranış
larına dair Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/14) 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
köy yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanı hakkında gensoru açılması hususunda öner
gesi (11/15) 

14. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dola-
yısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/16) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondu
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu 



bir mensubunun beyanına güvenerek giriştik
leri fiillerden dolayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair İmar ve İskân Bakanı hakkında 
gensoru açılması hususunda önergesi (11/17) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Kanunu
nun öğretmenlere yanlış ve zararlı uygulanma
sı sebebiyle Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Ba
kanları haklarında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/18) 

17. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
ın Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi (11/19) 

18. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, T. C. Merkez Bankası Genel Müdürünün 
görevinden alınması sebebiyle Maliye Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/20) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın Türk Şeker Şirketi tarafından çiftçi 
aleyhine yapılan satışlarla, pancar tohumu ver
meme ve hukuk dışı tehditler yapılması sebe
biyle Tarım ve Sanayi Bakanlan hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/21) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut fiyat oynamaları karşısında ha
yat pahalılığından en çok zarar gören işçilere 
bu konuda gerekli tedbirleri getirmiyen Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/22) 

21. — İstanbul Milletvekilleri Orhan Birgit 
ve Suphi Baykam'm Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonu mensuplarına karşı vâki Anayasa ve 
kanun dışı hareketler sebebiyle İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/23) 

22. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbulat'-
ın ortakçı, kiracı ve tarım işçilerinin hayat se
viyelerini artırmak yolunda hiçbir teşebbüste 
bulunmıyan Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/24) 

23. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Servet beyannamelerinin kaldırılacağı yolunda 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/25) 

24. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makinaları ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/26) 

25. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ve llyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zarar
lı sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/27) 

26. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, İktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili po
litikasına dair Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/28) 

27. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'in, 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirlere dair Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si (11/29) 

28. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mn, artması muhtemel görünen enflâsyonist 
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç 
değerinin korunması tedbirlerine dair Bakan
lar Kurulu hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/30) 

29. — Millet Partisi Grup Başkanvekili Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkada
şının, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/31) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 2 arkadaşının, Konya İmam - Hatip Oku
lu Türkçe öğretmenlerinden Bilhan Uluçay 
hakkında bâzı dergi ye gazetelerde yapılan 
çeşitli yayınlar konusunda Millî Eğitim Ba
kam hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/32) 

31. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, bâzı 
dernek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan 
çeşitli bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu aç
maya yönelik davranışlar ve eğlemler karşı-



sında tedbir almadığı iddiasiyle Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/33) 

32. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
her yıl tarholunan vergilerin ilânı hususun
da kanuni vazifesini yerine getirmediği id
diasiyle Maliye Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/34) 

33. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu ve Manisa Mileltvekili Mustafa Ok'un, 
ithal ham petrolünde yapılmkta olan indirim 
konusunda Hükümetin tutumu dolayısiyle Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/35) 

34. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusunda 
alınması gereken tedbirlerin alınmadığı iddia
sı ile Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/36) 

35. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkın
ması politikasını tesbit ve bu konuda Hükümet 
icraatını kontrol için bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, rejim aleyhtarı, 
yıkıcı faaliyetler karşısında Hükümetin du
rum ve tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/8) 

37. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 2 arkadaşının, Türk köylüsünün 
kalkındırılması için alınması gerekli tedbirle
rin tesbiti hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/9) 

38. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut hayat pahalılığı karşısında as
gari ücretlerin yurt çapında tesbit ve uygulan
ması konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/10) 

39. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm, 
Kiracılar, ortakçılar ve tarım işçilerinin mâruz 
kaldığı ihmal ve ilgisizlik hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

40. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit ve Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Yurt 
dışındaki işçilerle ilgili sorunlar hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

41. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin orta-

I dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/17) 

42. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yağcıoğ-
lu'nun, Hükümetin pirinç ithali kararı dolayı
siyle bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/18) 

43. — Konya Milletvekili Falrih Özfakih'in, 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici 

I bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/86, 4/55) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu 
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/14, 4/56) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/141, 
4/57) 

46. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/58) 

47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 86 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adı 
.ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek j> er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

48. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 

\ 
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kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 

49. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri kanunu tek
lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/143, 4/61) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Adalet, İçişleri Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/212. 4/62) 

51. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'hun, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu ve 30 arkadaşının, Sivas'ta «Dört Ey
lül Kongre üniversitesi» adiyle bir üniversite 
kurulması hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/183, 4/63) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli ve 
15 arkadaşının, Diyarbakır'da (Diyarbakır Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçile
cek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/48, 4/64) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre
li'nin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında 
Eğil adiyle bir ilçe kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Meclis gündemine alınmasına dair öner-* 
gesi (2/167,4/65). 

54. — Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'nın, Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle Kon
ya'da bir üniversite kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin havale edilmiş olduğu Millî Eği
tim, ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu, geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/19, 4/66) 

55. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu imar ve iskân, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

56. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/18, 4/68). 

57. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
nin haVale edilmiş olduğu Adalet ve Tarım ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 

58. — Eskişehir Milletvekilleri Şevket As-
buzoglu ve Hayri Başar'm, Eskişehir Milletve
kili Hayri Başar ve 9 arkadaşının, Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi adı ile bir üniversite ku
rulması hakkındaki kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından seçilecek b.eşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/12, 
4/70) 

59. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkanı 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, mev
cut Seçim Kanunu ile Milletvekilleri seçimlerinin 
derhal yenilenmesine karar verilmesine dair 
önergesi (4/71) 

60. — Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün, 
Rıhtım resmi kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (1/133, 4/72) 
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61. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi I 

Sırrı Atalay'ın, çocuk mahkemelerinin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi. (2/80, 4/73) 

62. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'ın üyesi bulunduğu Millî Savunma ve Ulaş
tırma komisyonlarından istifa ettiğine dair 
önergesi ı4/74) 

63. — Kars Milletvekili Celâl Nuri Koç ve 
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 346 sa
yılı Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesi
ne 1 fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair önergesi (2/155, 4/75) 

64. — Sayıştay Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonda bulunan genel muhasebe kanunu ta
sarısının müddeti içinde görüşülemediğinden İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (1/112, 
3/297) 

65. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'mn, Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin müddeti içinde 
görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 
dair tezkeresi (2/160, 3/298) 

66. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'mn, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri ve birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve I 
21- ncrmaddelerine fırkalar eklenmesi hakkında- 1 
ki kanun teklifinin müddeti içinde görüşüleme- I 
diğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (2/177, 3/299) 

67. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Antalya Milletvekili ihsan 
Ataöv ve 10 arkadaşının, Ziraat yüksek okulları 
açılması hakkındaki kanun teklifinin müddeti 
içinde görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine su
nulmasına dair tezkeresi. (2/205, 3/300) | 

68. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Mustafa 
Şükrü Koç ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin müddeti içinde görüşülemejli-
ğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/221, 3/301) 

69. — içişleri Bakanı Faruk Sükan'm, çkr-
şı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının havjsıle 
edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve Plân kondis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu Ge
çici bir Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/160, 4/76) 

70. — İstanbul Milletvekili Ahmet Taht^kı-
lıç'ın, üyesi bulunduğu Anayasa Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi (4/77) 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK! 
ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına (fair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali İAy-
bar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Dejvlet 
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 İhsan Ataöy'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikilij 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 Çarçambaj Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup* olmadığına dair Ticare^ Bav 
kanından sözlü sorusu (6/81) i 



5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen 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 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

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

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

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
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) 

11. — 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) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsıhna pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) | 
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13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un. 

Haydarpaşa • Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/109) 

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

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

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

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nm, 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) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu* 
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

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

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



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

22. — 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) 

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

24. — 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) 

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

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

27. — 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) 

28. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, 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) 

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

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

31. — Sivas Milletvekili Gıyasettin 
in, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı 
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapık 
ğma ve 1966 yılında daha ne kadar köy 70lu 
yapılacağına dair Köy işleri Bakanından 
lü sorusu (6/127) 

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

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
de öğretmen Okulu binasının inşasına, sen< 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırl 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü soı 
(6/129) 

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

35. — 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 Bakanından sözlü sorusu. (6/131) j 

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

S7. — 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 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) j 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan* 
nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köj 
nün, heyelan yüzünden bir başka yere 
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

39. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 

ı 



güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
Am, 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. (0/136) 

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
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) 

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

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

46. — 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) 

47. —. 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 
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madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

48. — 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) 

49. — 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) 

50. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Kes
kinin, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Bâ -
ymdırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

51. — 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) 

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

53. — izmir 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) 

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

55. — 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) 
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56. — 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) 

57. — 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) 

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

59. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köy irinde, 1959 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) 

60. — 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 İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

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

62. — Nevşehir Miletvekili 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) 

63. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul 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) 

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

65. — 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) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 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) 

«1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. O 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) 

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

69. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumialı-
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 (6/1^6) 

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

71. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ive 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 
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72. — içel 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) 

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

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

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

76. — 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) 

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

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

79. — 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) 

80. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

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

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

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

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

85. — 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) 

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

87 — Kars Milletvekili Adil Kurtel'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) 

88. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dâir İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

89. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 
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•0. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye

ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanınından söz
lü sorusu. (6/187) 

91. — 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) 

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

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

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

95. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi voliyle 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) 

96. — 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) 

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

98. — 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 iskân ve Köy 
İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

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

100. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
ııı, 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) 

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

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

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

104. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
rorusu (6/201) 

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

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

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

108. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/205) 
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109. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 

Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

110. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himûğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'in 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) " 

111. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

112. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

113. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf-
ler özdağ'ın, eski İstanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

114. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

115. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

116. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assamblesi tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

117. — U§ak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'-
nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

118. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline istanbul A.P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
Ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

123. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
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Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

124. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

127. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10-12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su. (6/224) 

128. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/225) 

129. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

130. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine daif 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

131. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

132. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 

edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) i 

133. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'i^, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/230) 

134. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/23 L) 

135. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6 232) 

136. —r Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmiş olduğuna dair İmar ve Iskjın 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

137. __ Kırşehir Milletvekili Memduh Erfle-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya* 
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdifle-
den Adalet Partili milletvekilleri hakkında ne 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzarîın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tanm Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

139. — İstanbul Milletvekili Osman özen'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardujncı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balka
nından sözlü sorusu. (6/236) 

140. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmedjiği-
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

141. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) j 
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142. -— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

143. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'
ın, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

144. — Van Milletvekili M. Salih Yıdız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

' 145. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/242) 

146. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van ilinin-.Çatak'- Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

147. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/244) 

148. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/245) 

149. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşaasının programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından i 
sözlü sorusu. (6/246) 

150. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'- i 
in, Tabiî afetler, özellikle su baskınları konu- j 
sunda, mevcut mevzuata göre, almması*gerekli j 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, ' 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) i 

151. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubnk ilçesi yolunun ıslahının dü- : 

şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

152. — Konya Milletvekili Vefa Tanırln, 
Konya'nın Hgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

155. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

157. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/254) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/255) 

159. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy • Kırklareli, Pı-
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narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran Önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256İ) 

160. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17.2.1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/257) 

161. — Sinop Milletvekili Hilmi lşgüzar*ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

162. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nuıi, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

164. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

165. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

166. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.C. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

167. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tazım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

168. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 

ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

169. — Sakarya Milletvekili Hayrettin üy-
sal'ın, Sapanca - Arif iye sahü yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

170. — Sakarya Milletvekili Hayrettin |Uy-
sal'ın, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

171. — Sakarya Milletvekili Hayrettin jUy-
sal'ın, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268) 

172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
sal'm, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, 

Uy-
Av-

rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü soruşa (6/269) 

173. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

174. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

175. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun İstasyon - Garajlar kısminin 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

176. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San-
yüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan İtha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

177. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kim erin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) • 
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178. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-

lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

179. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

180. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden aynlınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/277) 

181. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra 
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

182. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279) 

183. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
in, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri ara
sında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

184. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

185. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre da
ğıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/282) 

186. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

187. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bosso ve Gü* 
ney Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair sergilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelen
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 

188. — Giresun Milletvekili Kudret Bosut-
er'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek olan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285) 

189. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, Erzurum'da bir Teknik Okul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/286) 

190. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo
ğan'm, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/287) 

191. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/288) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2.1966] 

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 kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile M1" ilet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec-
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fisi eski numarası: 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayıları : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
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 İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/1Û) tS. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarM : 27.1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman-
hğınm, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 aylan hesabı 
hakkında Hesapları înoeleme Komisyonu raporu 
(5/12) {S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27.1.1966] 

& — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve is
tanbul Milletvekili tlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Karann 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 Karann 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 : «7.1.1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 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-
n . Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarih 
ve 6136 sayın 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 Kp-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporlan (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihî: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma 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 Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137,1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14 .2 .1966] 

X 14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 

i 

(Millet Meclisi Birleşim : 71) 



kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/141, 1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16.2 .1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 2 .1966] 

X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait uysrunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) (S. 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uyerunluk bil
diriminin sunul duğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1/38) (S. 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 
1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi : 
26 .2 .1966] 

X 19. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uyerunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/36) 
(S. Sayısı : 75) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi M'llî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1.3 . 1966] 

18 — 
X 21. — İstanbul Üniversitesinin 1963 büt

çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/174, 1/44) (S. Sayısı: 87) 
[Dağıtma tarihi : 21.3 .1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İSLER 
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 r 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
sancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1966] 
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6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 

15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı tsaoğlu, Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12.2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin îsbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1966] 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akifoğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942 
tashih doğumlu Cevat Baş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka
yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis

yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1966] 

13. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 56) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.1966] 

15. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kağıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların' affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 
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X 18. — Gecekondu kanım tasarısı ile îstan-

bul Milletvekili Reşit Ülker re 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul üyesi Rifat öıtürkçme'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkmda ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 «r üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/198) (S. Sayısı : 93) [Da
ğıtma tarihi : S . S . 1966] 

X 19. — Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa

yılı Milletlerarası Çalışma Söz&şmeeinin onay
lanmasının uygnn bulunj&nğTma dair kaaam ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/75) (S. Sayım : $$Ş ^Dağıtma ta
rihi : 10 . 8 .1980] 

X 20. — İş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları (1/74) (S. Sayısı : 85) 
[Dağıtma tarihi : 10 .3 .1966] 

21. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
Üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/128) 
(S. Sayısı : 89) [Dağıtma tarihi: 21.3.1966] 


