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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

133 ncü Birleışim 

5 . 7 . 1967 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

Sayfa 
387 

387:388 
388 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 

1. — tçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, 
Çarşı ve mahalle bekçileri Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
Maliye, İçişleri, Plân komisyonlarından seçi
lecek 4 er üyeden kurulu" bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/393) 

388 

388: 
389 

2. — Gümüşane Milletvekili Sabri özcan 
San'ın, Batı - Trakya'daki Türklere reva gö
rülen Baskılara dair demeci. 389:390 

3. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
topraklarına Suriye Hükümeti taramdan el 
konulmuş Hataylıların durumlanna dair 
demeci. 390 -.391 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Kıbrıs Türklerinin durumunu mahal-
lia4e incelemek üzere bir Meclis Araştır
ma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi (10/U> 391 -.403 

Sayfa 

5. —' Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve 
kurulması kararlaştırılan haberleşme sana
yii konularında bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/15) 403:416 

5. — Sorular ve cevaplar 417 
A) Sözlü sorular ve cevapları 417 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihal ettiği 
sütü işlemek ve değerlendirmek için, mem
leketin hangi stratejik bölgelerinde örnek 
tesisler kurmuş olduğuna dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/184) 417 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kur
mak üzere puslarla yapılan anlaşmanın 
mahiyetinin ne olduğuna dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/188) 417 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta 
olan orman müfettişlerinin ve teftiş gö
revlisi bulunanların adedine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 417 
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Sayfa 
4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-

oğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tes-
bit edilmiş olan asgari ücretlerin yeterli 
bulunup bulunmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/259) 417 

5. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası 
inşaatının ne zaman ikmal edileceğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/283) 417 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir ve
teriner fakültesi açılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından Sözlü sorusu (6/289) 417 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vuku-
foulan deprem dolayısiyle alınmış ve alına
cak tedbirlerin neler olduğuna dair sorusu 
ve imar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/290) 417:421 

8. — Burdur Milletvekili Fethi Oolik-
fcaş'ın, 6209 sayılı Scubest Bölge Kanunu 
gereğince çıkartılması gereken tüzüğün 
neşredilip edilmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/292) - 421 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Pamukkale'nin köylüler tarafından ke
silen suyunun münhasıran Pamukkale'ye 
tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Turizm ve 
Tanıtma hakanlarından sözlü sorusu 
(6/296) 421 

10. _ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nah'iye-
<sinin tam teşkilâtlı bir nahiye haline geti
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/299) 421 

11. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve 
tesisleri inşasının düşünülüp düşüriulmedi-
ğine dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/300) 421 

12. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir ya
tılı bölge ilkokulu açılacağına dair, Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/301) 4-21 

Sayfa 
13. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 

Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa 
yoldan irtibatı temin edecek yolun yapımı 
için bir çalışma olup olmadığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/302) 421 

14. _ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonun
da başlıyan ovada numune fidanlık tesisi 
için bir çalışma olup olmadığına dair, 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/303) 422 

15. _ Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar 
elinde bulunan incirlerin, bozulmadan, de
ğerlendirilmesi için her hangi bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım ve Ticaret akanlarından sözlü 
sorusu (6/304) 422 

16. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emro'nin, liselere do din dersi konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/305) 422 

17. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortadoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat, ayında, 
yurdumuza girmesine neden ve nasıl izin 
verildiğine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/306) 422 

18. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüe'-
ün, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulması 
limımlu görülen ve 1964 programına ithal 
edilmiş olan Yonga Levha Fabrikasının ya
pımına no zaman başlanacağına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/307) 422 

19. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
m, son yıllarda artan ve millî bir fecaat 
ve felâket haline gelen yığın ve samanlık 
yakma hâdiselerinin önüne geçmek için ne 
gibi tedbirler alınmakta olduğuna, dair 
içişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü so
rusu (6/309) 422 

20. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki 
Adam» başlığı altında yayımlanan yazı ve 
resimlerin 33 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
ne aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/310) 422 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve ' 

384 — 
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Sayfa 
tescili yapılan arazilerin topraksız çiftçi 
ailelerine dağıtılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/311) 422 

22. — Afyon KaralTıisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'ın, Afyon Karahisar Hava 
Alanı inşası için ne kadar araızinin istim
lâk edilmiş olduuğna dair Ulaştırma ve 
Millî Savunma bakanlarından söızlü sorusu 
(6/312) 422 

23. — Afyon. Karaihisar Milletvekili 
Muisıtafa Akalın'ın, Güney - Doğu'yu İz
mir'e kısa yoldan bağlıyan Çay - Ka-
radilli - Dinar -yol güzergâhının karayol
ları bünyesine alınıp alınmıyacağına dair 
Bayındırlık Bakanınldan sözlü somısu 
(6/313) 422:423 

24. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Adana ilimde, küçük pamuk 
ekicilerinin yeraltı sularından istifade ede
bilmeleri için bir plân veya bir terihir olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından scızlü 
«tortusu (6/314) 423 

25. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Adana ili dâhilimde, 1065 yı
lımda kaç aded ilkokul yapıldığına ve 1966 
yılında kaç aded ilkokul yapılacağıına dair 
Millî Eğitim Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/315) 423 

26. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden .kaçına 
1965 yılımda içme suyu getirildiğine ve 
1966 yılında kaç köyün içme suyu işinin 
programa alındığına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/316) 423 

27. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adananda 1965 yılı içinde, PTT 
ye ait telefon teli ile kurşunlu kablolardan 
ne kadarının hırsızlar tarafından çalındı
ğına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 423 

28. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
•baş'in, Afrika ülkeleri ile ticari münaıse-
betlerimizi geliştirmek için yapılan ça-
toşmalarîdaın ne netice alınmış olduğuna 
dair Başbakandan sıözlıü sorusu (6/318) 423 

Sayfa 
29. — Manisa Milletvekili Muammer 

Dirik'in oyun salonları açılma izninin ne 
şekilde ve kimler, tarafından verildiğine 
ve bu nevi salonların kapatılması için bir 
teşebbüste bulunulup bulunulmadığına da
ir, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel 
bakanlarından sözlü sorınau (6/319) 

30. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde ye
tişen Haışankeyf tütününden Gaziantep 
Tarım Satıış Kooperatifinin elinde ne mik
tar s'tok bulunduğuna dair Gümrük ve 
Tekel ve : Maliye babanlarından sözlü so
rusu (6/320) 

31. — İstanbul Milletvekili Tekin 
Erer'in, 1065 nüfuls sayımına göre 7 yaşın
dan yukarı enkek ve kadın adedine ve 
bunlardan ne kadarının okur - yazar pl-
•duğ'iına dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(.6/321) 

32. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, büyük şehirlerde yapılan apart
manlarda bir kapıca - kaloriferci bulundu
rulması mecburiyeti olup olmadığına dair 
İmar ve İskân ve Çalışma bakanlıkların
dan sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun sözlü cevabı (6/322) 

33. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Türkiye'de, sürü sahiplerinin ya
nında, ücretle çalışan kaç çoban bulıundıı-
ğuna dair Çalışma ve Devlet bakanların
dan sözlü sorusu. (6/323) 

34. — Ordu MileltiveMii Feridun Ce
mal Erkin'in, Hükümetimiz ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan 
Ortaklık Andlaşması muvacehesinde top
luluğa tam üye hüviyeti ile tedrican katı-< 
laJbilmemiz için yapılması gereken kesif 
çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada) 
bulunduğuna dair Dışişleri Babanından 
sözlü sorusu. (6/324) 

35. — Gaziantep Milletvekili Ali İh
san Göğüş'ün, Gaziantep'e içme, kullan
ma ve endüstri suyu iticimin projesinin fizi
bilite etütlerinim ne zaman biteceğine ve 
finansman için ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanından 
sözlü sorusu. (6/325) 

423 

423 

423 

423: 
424 

424 

424 

42S 

3Ş5 -
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Sayfa 
36. — Gaziantep 'Milletvekili Ali İhsan 

Göğüş'ün, Gaziantep Dokumacılık İplik 
Sanayii Anonim Şinkötinin Genel Kurul 
toplantısının tehir edilip edilmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(•6/326) 4 2 5 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Devlet Personel Dairesine, şimdi
yle kadar, AID Teşkilâtı tarafından kaç 
milyon lira yardım yapıldığına dair, Baş
bakandan. sözlü sorusu. (<6/3i27) 425 

38. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya'nın Ekmemek ilçesinin 
kalkınması içine ne ıgibi tedbirlerin alın
mış olduğuna dair Tarım, Sanayi, Enerji 
ve Tabiî KaynaMar babanlarından sözlü 
sorusu. ('6/328) 425 

39. — Konya Milletvekili Nazif ,Kuru-
cu'nun, Konya köy yollarının yapımı için 
eksik ayrılan ödeneğin nasıl telâfi edile
ceğine dair, Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu. (>6/329) 425 

40. — Hatay Miletvekilİ' Hüsnü Öz
kan'ın, İller Bankasının 19 . 4 . 1966 ta
rihindeki yıllık genel kurul toplantısın- * 
dan, önceden 'hazırlıklı oldukları intibaı
nı veren bâzı delegelerin 'olay
lar yarattığı rivayetinin doğru olup olma
dığına dair, İmar ve Is'kân Bakamından 
»özlü sorusu. (6/330) 425 

4.1. — Aydın Milotvelkili M. Kemal Yıl
maz'm, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün eki
cilerinin malını birikaç liralık kaparo kar
şılığında kapatıp ve sonra bir daiha görün-
miyon alıcı firmalar yüzünden zarar gö
ren driöilerlin 'zararına mâni olacak tedbir
lerin neden alınmadığına dair Ticaret Ba
kanından Sözlü sorusu. (6/331) 425 

42. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Tünk - Rus 'sınırındaki hu
dut karakol binaları ile 'gözetleme kulele
rinin, büyük milleitimizin şanına yaraşır 
şekilde, inşasının hangi yıl gerçekleşebıile-
ceğine dair Millî Savrınıma Balkanından 
sözlü sorusu. (6/332) 425 

43. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
tmiloğlu'nun, Kars hava seferlerinin 'hangi 
ttarihte bağlıyacağına ve hava alanı yapı-

Sayfa 
minin hangi yıl programına alınacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/333) 425 

44. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibraıhiımoğlu'nun, vcrlilni'iş olan gensoru 
önergeleri görüşülüp neticdcn'dMlinceye 
kadar her hangi bir tasarı veya teklifi 
gündeme almamak suretiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi hükmünün yerine getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/394) 425 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli ollmıyan 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde, bu meyan-
da Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah ve 
inkişafı için alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/oi35) 426 

46..— Konya Milctvokiii Nazif Kuru-
cu'nun, Konya'da tarım üre timini fazla 
sekteye uğratan su baskınları, 'göl taşkın- . 
l a n ve rüzgâr sebebiyle meydana 'gelen 
erosyonu önleyici ne gibi âcil tedbirlerin 
alınmış olduğuna dair Turizm ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sö'zlü 
sorusu. (.6/336) 426 

47. — Ordu Miletveıkili Ferda Güley'-
in, Meclisin çalışma sorunluluğu hakkın
daki beyana dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/337) 426 

48. — İzmir Milletvekili Arif Ertımga'-
nın, İzmir Millî Eğitim Müdürünün, öğ
renci velilerine haber verip müsaadelerini 
almadan, kız öğrencileri balo, defile ve iç
kili toplantılarda manken olarak bulun< 
»durmak yetkisi olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (ıö/3(38) 426 

49. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Eısatoğluhun, 1965 seçimi arifesin
de yapılan vaitlerin ne zaman gerçekleşe
bileceğine dair •Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/339) 426 

50. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'num, Meclisin tıoplamama-
ması konusunda mulhalefeti suçlamanın se-
•bdbinin ne okluğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (3/340) 426 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Hakkâri Milletvekili Ali Karalkan'ın ya

sama dokunulmazlığı hakkındaki dosyamın ge-
riverilmeisine dair Başbakanlık ıteızkertesi okun
du ve dosyanın geriverildiği bildirildi. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı met/nine 
ait gerekçeli geriverme önergelerinden bir 
kısmı üzerinde bir ısüre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Tokat 
İsmail Arar Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 
MİNİCİ OTURUM 

İkinci Beş Yıllık Kalkıınma Plânı metnine 
ait gerekçeli gerivermıe önergelerinin görüşül

mesi bitirildi ve kalbul edilen önergeler uyarın
ca plânda gerekli değişiklikler yapıldı. 

Plânın tümü üzerinde gruplar adına vâki 
konuşmalar sonunda yapılan açık oylamaya 
338 milletvekilinin katıldığı, 116 relt ve 3 çekin-
sere karşı plânın 219 oyla kalbul olunduğu bil
dirildi. 

Başbakan Süleyman Demirel'in yaptığı te
şekkür konuşmasından sonra, 

5 Temmuz 1967 Çarşamba güınü saat 15,00 
te toplanılmaık üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — 772 gayılı Çarşı ve mahalle bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı (1/393) (Maliye, İçişleri ve Plân Ko
misyonlarına) 

2. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun 
tas'arısı (1/391) (İçişleri, Ticaret ,Maliye, Köy 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/395) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/396) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/397) (Bütçe Karma.Komisyonuna) 

RAPORLAR 
6. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec-
lisL 1/377; Cumhuriyet Senatosu 1/800) (Mil

let Meclisi" S? Sayısı : 326; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 957) (Gündeme) 

7. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezekreleri (Mil
let Meclisi 1/382; Cumhuriyet Senatosu 1/799) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 327; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 956) (Gündeme) 

8. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Ok
tay, Muhlis Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karafia Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Kom'is-
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
(2/529; Cumhuriyet Senatosu 2/221) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 328; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 958) (Gündeme) 

9. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
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(Millet Meclisi 2/514; Cumhuriyet Senatosu 
2/220) (Millet Meclisi S. Sayısı : 329; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 959) (Gündeme) 

10. — İdarei Umum'iyci Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 306 sayılı Kanunda değişildik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçjici Komisyon rap'oru (1/383) (S. Sayısı : 
349) (Gündeme) 

11. •— Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 19 .7 . 1963 tarihli ve 307 sa

yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından 5 er üyeden ukrulu Geçici 
Komisyon raporu (1/381) ('S. Sayısı : 348) 
(Gündeme) 

12. — Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/384) (S. Sayısı : 350) (Gün
deme) 

»•« 

iBIRINCi OTURUM 

Açüma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

' KATİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 133 ,ncü Birleşimini aıçıyorıım. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Yoklama muamelesi Ib'itmiıştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğun-

[ luğumuz vardır, müzakereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLI DİVANININ 

1. — t çişleri Bakam tfaruk Sükan'ın, Çarşı 
ve mahalle bekçileri Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının Maliye, İçişle
ri ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (1/393) 

BAŞKAN — Çarşı ve mahalle bekçileri Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının' geçici (bir komisyonda görüşülmesine 
dair, Sayın İçişleri Bakam tarafından verilm'iş 
bulunan bir önerge var, ıonu okutuyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

\ Yüksek Başkanlığa! 
Gelen kâğıtlarda bulunan 772 sayılı Çarşı 

ve malhalle bekçileri Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının, ehemmiye
tine binaen Maliye, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilecek (4) er üyeden müteşekkil 
bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
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sunuyorum. Kaimi ©demler... Etmiyenler... Ka
bul'edilmiştir. 

Mezkûr kanun tasarısı bir geçici komis
yonda görüşülecektir. 

2. — Gümü.şane Milletvekili Sabri özcan 
San'm, Batı - Trakya'daki Türklere reva görü
len baskılara dair demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iki 
arkadaşımıza gündem dışı söz verebileceğim. 
Birisi; Sayın Sabri Özcan, San tarafından, Batı -
Trakya Türklerine son zamanlarda yapılan bas
kı hakkında gündem dışı saz talebidir. 

Buyurunuz Sayın San. Lütfen beş dakika 
içerisinde beyanda bulununuz. 

SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Saym 
Başkan, saym milletvekilleri; kaderin; eski de
yimi ile ısöyliyeyim, kaderin valtan cüda ettiği, 
yurt sınırları dışında bıraktığı Batı - Trakya 
Türklerinden bahsetmek istiyorum. Doğu Türk
leri nasıl olsa kendi komünist cennetleri içinde 
mutlu yaşantılarına devalm ediyorlar. Hem Do
ğu Türk!erinden söz etmek ırkçılık olur, Tu
rancılık olur; bu balhsi geçiyorum arkadaşlar. 

Ben zaten, guddem dışı (konuşmanın.sınırları 
içinde Batı - Trakyaldalki Türklere, hele son 
zamanlarda' yapı la<g ölen haksızlıkları, baskınla
rı Yüce Meclise duyurmak için söz aldım. 

Yunanlılar öteden beri Türk azınlığının mil
di şuurunu öldürmek için sistemli su nette ça
lışmaktadırlar. Anavatan ile kültür bağlarını 
kesmek, geleneklerini unutturmak, onların med
rese sko'lâstiği içinde 'kalmalarını sağlamak baş
lıca maksatlarıdır. Ve mümkün olduğu ka
dar Türkleri Elen milliyeçiTiği içinde eritmeye 
ç alışmakta diri ar. 

'Türkler ya sinsin kalsın, ya çıksın gitsinler.. 
Parola bu. Bunun için Türk öğretmenini klâ

sik Yunaneadan imtihana tabi tutarlar. Bütün 
Türk olkulllarından Türkçe kitapları" kaldırılır, 
çocuklara Arap harfleri öğretilir. 1954 te ya
pılan Kültür Anlaşmasına rağmen dcrsanelerin 
üzerine Türkçe meselâ birinci sınıf, ikinci sınıf 
yazılmaz. Öğretmen, çocuklarına sabahleyin 
meselâ «günaydın» diyemez. Bir okul para ko
leksiyonunda Türk parası bulundurulamaz. 
Tünklerin kendilerine Türk olmadıkları, Elen 
ırkından Müslüman oldukları telkin edilmeye* 
çalışılır. Nüfus cüzdanlarına Türk değil, Müs

lüman yazılır. Bunları yapmıyanllar için de 
Tuı'ktük propagandası yapıyor diye, Türkçülük 
şuuru, millî şuuru uyandırılıyor diye taputluk-
İara gönderilenler çoktur. 

Batı - Trakya'da, bilhassa Gümülcine ve îs-
keçe'de bir Türk bir Tünke bir tuta'm toprak 
satamaz, bir Ruım da Tünke toprak satamaz. 
Ama Türkler topraklarını Rumlara satoabiLir. 
Bu toprakları Rumların alabilmeleri için tie 
bankalar Rumlara geniş krddi açmaktadırlar. 
Baitı - Tra'kya'da Rumlar Türklerden alış - ve
riş etmez, edemez, ettirilmezler, Yunan me-
<murları Türk esnafına göz açtırmazlar, iki de 
'bir de ceza yazarlar. 

Lozan Andlaşmalan gereğince ilki Türk kö
yü araısırda Rum köyü kurulamaz. Ama gelin 
görün ki, bugün Türk köylerinin arası Rum 
.köyleri ile doldurulmuştur. Bu Rumlar Türk
lerin arazilerine, ocaklarına, yalylakliarına (te
cavüz ederler. Bütün bu yıldırma, sindirme ted
birleri Gümülcine .ve İdkeçe'deki vilâyet mec
lislerinde kurulu koımiisyonllar tarafımdan idare 
edilir. Yunanistan'ın başka hiçbir tarafında 
b'öyîo işkence komiteleri yoktur. HM)ir zaman 
Yunanlılar Fatih devrinden beri bizim Rum'la
ra göısterdiğlimiz insanî muameleyi kendi azın
lıkları olan Tüıklere göstermemiş] erdir. Bil
hassa son zamanlarda şiddet harelke'tleri gittikçe 
artmaktadır. Geçenlerde bir bahane ile karako
la götürdükleri aynı aileden 3 Türk kadınına 
Yunan polisinin yaptığı alçakça tecavüzü ga
zeteler yazdı. Kütleler halinde tevkifler, yara
lamalar günlük olaylardan olidu _artılk. Hükü
metimizin enerjik teşebbüsü üzerine Yunan Bü
yük Elçiliğinin olayları mübalâğalı saymasına, 
yalanlamasına rağmen, Türklere karşı girişilen 
sindirme hareketi devam etmektedir. Türkiye'
ye haber sızdırdıkları baha'si ile birçok Türk 
ailesine işkence yapılmaktadır. Bir Türk gen
cinin işkence ile öldürüldüğünü, bir öğretme
nin 6 aya malhkûm edildiği dünkü gazeteler
de vardı. Hükümetimiz bu 'konuda dalha d'a has
sa davranmalıdır. Türkiye'deki Rum vatandaş-
ılarıımızıa aynı muamele yapılsın, misli ile mu
kabele edilsin demem, diyemem; bu hareket 
Fatih torunlarının beğendiği bir hareket de
ğildir. "Ama Yüce Fatih'in makamı - selâtı. der
gâhı selâtı olan Ayasofya, Fatih'in büyük hâ
tırası haline dkrar getirilmelidir. İbadete açıl
malıdır. Bu dinî olmaktan çok daha ileri mîllî 
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'bir meeburiyelt'tir bizim için. Gereıkirsc Lozan 
Sulhu ökrar gözden geçiril'meli, Ustanibııl'un or
tasında bir 'kin, bir intika;m, bir Ortaçağ taas
subu halinde mihralklanan Patrikhane mesele
si halledil'melidir artıık. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmların. 

3. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
topraklarına Suriye Hükümeti tarafınan el ko
nulmuş Hataylıların durumlarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan; Hatay 
bölgesindeki Suriyelilere ait araziler hak
kında gündem dışı söz talebetmiştir. 

Buyurunuz Sayın Özkan. Lütfen beş da
kika içine sığdırınız. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Huzurunuza; toprakları Suriye Hükümeti ta
rafından bir gecede alınmış Hatay'ın dertli 
insanlarının ıstıraplarını duyurmak için çık
tım. 

Toprak hasreti çeken binlerce ailenin ya
nında, toprağını kaybetmiş bu insanlar; bu
güne kadar çeşitli formaliteler ve kararna
meler yüzünden Suriyelilerin hududumuz için
de kalmış arazilerinden de istifade edeme
mişlerdir. 

Bugün bu toprakların büyük bir kısmı iş
lenmemiş olarak verimsiz bir halde yatmakta
dır. 

Siz muhterem arkadaşlarıma halen toprak
ları Suriye Hükümetince ellerinden alınmış 
kimselerin ıstıraplarını dile getiren müşte
rek birçok imzalan taşıyan bir mektubu oku
makla iktifa edeceğim. Mektup şöyle başlı
yor : 

«Sayın milletvekilleri : 
Biz aşağıda imazlarmı koyan vatandaşlar, 

siz büyüklerimize, düştüğümüz elim durumu 
bir kere daha arz etmeyi uygun bulduk. 

Eminiz ki, bugüne kadar birçok vatandaş
lardan bunun gibi hattâ daha da acı yazı
lar aldınız. Fakat bu büyük ıstırabımıza şu 
ana kadar esaslı çare bulunamamıştır. Ook 
acele olarak bu dertlerimize bir çözüm yolu 
bulunmasını ve çoluk çocuğumuzun sefalet
ten, bizlerin de yüz kızartıcı durumdan kur
tarılmasını siz büyüklerimizden rica ediyor 
ve yalvarıyoruz. 

Bu bölgede bulunup Suriye'de emlâki çjajı 
vatandaşlar Hükümetimizin aldığı sx>n karara 
kadar kendi topraklarımızı ekip biçmekte, 
mahsulümüzü derlemekte idik. Suriye Hükü
meti mallarımızı ellerimizden alınca bir gün 
içinde muhtaç duruma düştük. Çocuklarımızın 
gıdalarını, giyimini temin edemiyecek ve tah
sillerini yaptıramıyacak bir hale geldik. 

Maliye Bakanlığının valilere ve toprak da
ğıtım komisyonlarına yaptığı tamimler, biz
leri tatmin etmekten çok uzaktır. 

Binbir hileye başvuran Suriye uyrukluları, 
mallarını kaçırmak yollarını bulmakta ve Hü
kümetimizin aldığı kararların etkisini bir 
hayli azaltmaktadır. 

Bu kimselerin kendi akraba ve tanıdıkları 
ile yaptıkları âdi icar mukaveleleriyle dahi em-
lâklarını kaçırdıklarını öğrendiğimiz vakit 
cidden hayal kırıklığına uğradık. 

En iyi arazi bu hileli anlaşmalarla Hükü* 
metin elinden kaçırılmış oluyor. Geriye 
kalan bir kısım verimli arazi de devamlı halka 
dağıtılmak cabası içinde bulunuluyor. 

Suriye makamları topraklarımızı kendi va
tandaşlarına uzun vadeli olarak dağıtmıştır, 
Âdil -olduğuna inandığımız Hükümetimiz onlar 
kadar da mı olamıyacaktır? 

Sonuç olarak bu davranış bizleri, bölgemiz 
halkını faz] asiyi e üzmekte ve hayal kırıklı
ğına uğratmaktadır. 

Sizlerden şunu diliyoruz. 
1. Suriye Devleti ile anlaşarak ya eski top

raklarımızın bize iadesi veya yerine yeni top
rak verilmesinin teminini, 

2. Bizleri başka bölgelere yerleştirir. 
lerse sefil halimize bir son verilmesini sizler
den rica ediyoruz. (İmzalar.)» 

Muhterem arkadaşlar, Altmözü'nün bu 
dertli insanları gibi Hatay'ın, Kırıkhan, Rey
hanlı, Yayladağ ve Havsa'nm da buna benzer 
toprakları Suriye'de kalmış veya hiç toprağı 
olmayıp da toprak hasreti çeken insanların 
çabası içine girmişlerdir. 

Türkiye'de 308 890 topraksız aile bu ıstırabı 
duymaktadır. Toprak sahibi olmalk ümidi ile çır
pman bu insanlara toprak reformu yapmak 
ve bu suretle dertlerini izale etmek Hüküme
timizce bir vazifedir. Bu mektubu yüksek hu-
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guranuza arz ettiğim gibi, arzu eden makam
lar da varsa kendilerine arz edebilirim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün

deme geçiyorum. 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde in
celemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasına dair önergesi (10/14) 

BAŞKAN —• önerge üzerinde söz alan ar
kadaşlarıma söz vereceğim. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Selim Sarper. Bu
yurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÎM SAR
PER (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Aydın Milletvekili Sayın Reşat 
özarda'nın Kıbrıs Türklerinin durumunu ma
hallinde incelemek üzere bir Meclis araştır
ması komisyonu kurulmasına dair önergesi 
üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere hu-
zurıujuzda bulunuyorum. 

Arkadaşlar, teklif sahibinin bu önergeyi 
vermesine saik olan sebepleri ve duyguları 
~Halk Partisi olarak anlamaktayız ve kendisinin 
bu hissiyatına canı gönülden ve samimiyetim
le paylaşmaktayız. Yalnız önergenin yazılış 
tarzı hakkında bâzı tereddütlerimiz vardır. 
•Bu tereddütlerimiz bertaraf edilmeden evvel 
bizim için vaziyetimizi tayin etmenin zorluğu 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu tereddütle
rimizi müsaadenizle arz etmek isterim. 

Evvelâ hukukî yönden, sonra fiilî balkım
dan tereddütlerimiz olduğunu izah etmekte 
fayda görüyorum. Hukukî bakımdan bir kere, 
ne olursa olsun yalbancı bir devlet olarak Bir
leşmiş Milletlere üye olmuş olan Kıbrıs'a, Ana
yasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis ta
rafından seçilmiş bir heyet göndermenin doğ
ru olup olmıyac ağından doğmaktadır, birinci 
tereddütümüz.. 

ikinci tereddütümüz; buna fiilî sebepler, 
pratik sefbepler diye ara etmişıtim sözlerime 
Ibaşlarken. Bunların Kıbrıs'a girmelerinin Kıb
rıs makamları tarafından, Kıbrıs sözde Hükü
meti tarafından mümkün kılınıp kılınmaya-
cağından gelmektedir. 

Şimdi evvelâ şu suali müsaadenizle vaze-
d&yim: Hükümet, Meclis tarafımdan seçilecek 

ıbir heyetin Kıbrıs'a şerbetçe giriöbilmesini, 
orada huzur ve emniyet içinde çalışabilmesini 
temin edecek midir? Bir kere Hükümeti din
leyelim, bu husustaki noktai. nazarı Hüküme
tin nedir? 

Yalnız sözlerimize nihayet vermeden evvel 
ve vaziyetimizi tayin etmeden evvel şunu da 
ara edeyim ki; Kıbrıs'ta soydaşlarımızın üze
rinde yapılan baskıyı gidermek onların ıstıra
bını kısmen olsun hafifletmek hususunda Hü
kümetin sarfedebileceği her türlü çabaya 
panti olarak müzaıharet edeceğimizden emin 
olabilirsiniz. Onun için Hükümetin bu husus
taki görüşlerini açıklamasını 'bekliyoruz. Say
gılarımla Yüksek Heyetinize arz ederim. 

(BAŞKAN- -*- Adalet Partisi Grupu adma 
Sayın Ahmet Mustafaoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET MUŞTA* 
PAOĞLU (Erzurum) — Muhterem arkadaşla-' 
rım Aydın Milletvekili Sayın Reşat Özarda'nın! 
Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hayat şartları ve 
Yunanistan Hükümetlerinin Kıbrıs mevzuun
daki beyanları, silâh sevkiyatı, Türk mücahit
lerinin durumu haikkmda 25 kişilik bir heyetin 
Kıbrıs'a gönderilerek inceleme yapılmasına 
müteallik Meclis Araştırma önergesi üzerinde 
Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimizi kı
saca arz edeceğini. 

Sayın özarda önergesini izah zımmmda 
yaptığı konuşmada Kıbrıs dâvasını Türk Mil
leti olaraJk benimseyip benimsemediğimizi, bu 
mesele üzerine gerçekten eğilme niyetinde 
olup olmadığımızı, Meclisin ve Hükümetin 
•bir Kıbrıs dâvası olup olmadığını aydınlığa 
çıkarmak maksadını taşıdığını beyan ettiler. 
Ve yine konuşmasının sonunda önerge kabul 
edildiği takdirde Kıbrıs'lı soydaşlarımızın se
vineceğini, aksi kararın hüsran yaratacağını 
beyan ederek çekingenliği bırakmamız lâzım 
gelir dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu arz 
edeyim ki, Kıbrıs dâvasına Türk Milletinin 
Meclisinin ve ^Hükümetinin gerekli ehemmiyeti 
verip vermediği bu önergenin kabulüne veya 
reddine bağlanamaz. Bu şekilde bir illiyet ra
bıtası kuraraik böyle bir netice çıkarmak çok 
hatalı bir görüştür. Önergenin kabulü halinde 
ne gibi bir fiilî ve hukukî netice husule gele
cektir ki, bundan Kıbrıs'lı soydaşlarımız se-
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vinsinler veya aksi karar verildiğinde hüsrana 
uğrasmlar. Bunu anlamak mümkün değildir. 

Sayın uzarda «'Çekingenliği bıralkalım» di
yor. Muhterem arkadaşlar, Türk Milleti ve 
ionun meclisleri, hükümetleri hiçbir şeyden çe
kinmezler. İeaıbettiği vakit nasıl ve ne şekilde 
hareket etmek lâznmıgeldiğini yine bu meclisler 
ıtakdir edecekleridir. Sayın Özarda'nm hassasi
yetini anlıyorum ve Türk Milletinin her ferdi 
aynı duygularla doludur. Yalnız, itidalli ve 
hukukî yoldan hareket etmek: lâzımıdır. Bunu 
çekingenlik olarak vasıflandırmak hatadır. 

Yunan Hükümeti cnosisten bahsedermiş. 
Yunan Hükümetinin enosisten bahsetmesi, 
kendini tatminden öteye gidemez ve bizi bağ-* 
layıcı bir hüküm tevlidetmez. Kıbrıs mevzuun
da şimdiye kadar birçok müzakerelerin yapıl
mış olması Meclisimizin bu millî dâvaya ehem
miyet verdiğinin bir nişanesidir. Yoksa, öner-ı 
ıgenin kaibulü veya reddi bunun bir delili ola
maz. Kaldı ki, önergenin mahiyetine göre bu 
mevzuda bir Meclis araştırması hukukî bakım
dan mümkün değildir. Evvelâ teşkil 'edilmesi 
istenen heyete Parlâmento üyelerinin dışın
da bâzı kuruluş temsilcilerinin bulunması da 
talübedilmiştir. Böyle bir heyet takdir eder
isiniz ki, Meclis araştırma heyeti olamaz. Çün
kü, Meclis araştırma heyetinin münhasıran 
Parlâmento üyelerinden tcre'kküibetmesi, mev
zuatımızın icabı ve âmir lıükümlerindendir. Bu
na aykırı hareket edemeyiz. Diğer taraftan 
'Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün bu hususta 
koyduğu hükümlere 'göre, -Meclis araştırma he
yetinin mehaz itibariyle yetkisi Türkiye hu
dutları dahilindedir. Sayın Özarda'nm talebi 
ise Türkiye haricinde yani, hali hazır millet
lerarası staıtü itibariyle müstakil bir ülke sayı
lan Kıbrıs'ta araştırma yapılmasına mütadair-» 
dir. Devlet hukuku kaidelerine de aykırı olan 
hu teklif karşısında işin siyasi ve hukukî yö
nü nazara alınarak önergenin kabule şayan ol
madığını arz öderim. 

'Saygılarım]a. (Akışlar)• 

(BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yım Hilmi İşgüzar. Buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMÎ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Aydın Bağımsız Milletvekili Sayın Re
şat özarda arkadaşımızın vermiş olduğu bir Mec

lis araştırması önergesi münasebetiyle görüşleri
mizi kısaca arz etmek. itiyoruz. 

önergenin özeti, Kıbrıs Türklerinin duru
munu mahallinde incelemek üzere Anayasanın 
88 inci maddesi gereğince bir araştırma komisyo
nu kurulması talebinden ibarettir.^ 

Muhterem milletvekillera, hepinizin do bildi
ği üzere Anayasamızın 88 nci maddesi çeşitli ko
nuları kapsamakla beraber, Meclis araştırmasını 
da içine almakta ve belli bir konuda bilgi edin
mek için yapılan inceleme demektedir. Bu bakım
dan 88 nci maddeye göre arkadaşımızın istemiş 
olduğu husus Kıbrıs'ta yaşıyan Türklerin ekono
mik, sosyal durumlarını incelemek, bilgi edinmek 
vo Hükümetlerin alacağı tedbirlere ışık olmak, 
daha ziyade iktidar hükümetlerine yardım et
mektir. Bu bakımdan bu konunun araştırma ma
hallinin Kıbrıs şeklinde mütalâa edilmesi yerin
de değildir. Esasında Yüce Meclisi temsil edem 
'milletvekillerinden kurulacak bir araştırma ko-
miyonu, bu önergenin konusu ile ilgili her türlü 
evrakı müsbiteleri ve çeşitli araştırmaları yapa
bildiği gibi, devletlerarasındaki münasebetler 
şöyle dursun, nihayet Yunanlılarla olan münase
betlerimizin de bir aynası olması itibariyle ica
bında mahalline gitmesi ve oradaki vatandaşlar
la temas etmesi bugün bütün hür ve demokratik 
memleketlerde yapılaigclen bir beynelmilel mü
nasebettir. Bu bakımdan benden önce görüşen 
arkadaşlarımın bâzı fikirlerine bu noktada işti
rak etmeye imkân görememekteyim. 

Kıbrıs ve orada yaşıyan 120 000 Türk'ün du
rumu gerçekten Parlâmento tarafından da daha 
vuzuha kavuşturulmuş değildir. Yani milletvekil
leri olarak hakikaten iddia edilen hususlar, Kib
ri.", Türklerinin sosyal, ekonomik, kültürel durum
ları ve orada bulunan Enosisi gerçekleştirmek is
tivan Rumların tutum ve davranışları hakkında 
bilgimiz yoktur. Yalnız gündem dışı konuşan ar
kadaşımızın da ifade ettikleri gibi, Batı Trakya'-
daki Türklere olan tutum vo davranışlarından 
ilham almak suretiyle Kıbrıs'taki Türklere karşı 
Rumların tutum ve davranışlarını kestirmek zor 
değildir. Bilhassa Yunan Devleti sistemli bir şe
kilde ve ailâhlı olmak üzere gerek Yunanistan'da
ki Batı Trakya Türklerine ve gerekse Kıbrıs'taki 
Türklere karşı hakikaten kemdi kültür damgasını 
onların üzerine vurmak, ekonomik hâkimiyeti el
lerine almak suretiyle ya kendi kültürleri içinde 
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ezmek, yok etmek, ya da çeşitli baskılara mâruz 
bırakmak suretiyle bulundukları yeri terk etmek 
mecburiyetimde bıraktıkları sızan haberlerden öğ
renilmektedir. Binaenaleyh, bizim memleketimiz
de de bilhassa İstanbul'da ticaretimizin yüzde 
80 ini elinde tutamlar, kiliselerini istedikleri şe
kilde Devletler Hukukuna göre çalıştıranlar; eko
nomik, sosyal bağımsızlığın verdiği bütün imkân
lardan istifade eden Rumların karşısında elbette 
ki Kıbrıs'taki Türklerin durumunun tahlil edil
mesi ve bunların incelenmesi, Hükümete ışık tu
tacak: vesikaların toplanmasında biz fayda gör
mekteyim. Bu no devletler hukukuna aykırıdır, ne 
de Anayasanın Meclis araştırmasiyle ilgili olan 
maddelerine aykırıdır. Nasıl ki, bizim memleke
timizdeki Rumların durumunu, parlâmento heyet
leri geldikleri zamkın onlarla temas etmek de, res
mî münasebetler kurarak bilgi almakta oldukları 
gibi bizim de esasında kurulacak olan Meclis 
Araştırma Heyeti doğrudan doğruya Türk Parlâ
mento Heyetini temsil etmekte ve Türk Devleti 
adına, Hükümete ışık olacak araştırmalar yap
makla mükelleftir. Bunun hukukî ve fiilî netice
lerini Parlâmcınto için bir nakise olarak kabul et
mek de mümkün değildir. Böyle bir fikre de biz 
taraftar değiliz. 

Ortada Lozan Aındlaşmasınm sarih hüküm
lerine rağmen, banka kredileri Türklere verilme
mektedir. Türkler, tarla ve arazisini satamamak
ta, ekimi serbest yapamamakta, müftülük kura-
ma.ma.kta., üniversitede serbest olarak eğitim sağ-
lıyamamakta ve hattâ Türk isimlerinin kullanıl
masına bile müsaade edilmemektedir. Halbuki, 
kendi memleketimizdeki onlarım tabiiyetinde bu
lunan vatandaşların durumunu izaha lüzum yok
tur, hepsi ortadadır. 19G3 yılından bu yana sis
temli bir şekilde ve devamlı olarak Türk azınlı
ğını ortadam kaldırma cabası içinde bulunan ve 
enosisi gerçekleştirmek isti yen Yunanlılar, plân
larını bazan gizli, baızan alenî olarak tatbik et
mekten çekinmemektedir. Birkaç gün önce ga
zete sütunlarında da gördüğümüz gibi, enosisi 
taihakkuk ettirebilmek için, Yunanistan'daki 
Türkler için olduğu gibi, Kı'brıs'taki Türkler 
için dahi bir hal çaresinin arandığı ve bunun 
yerine çeşitli toprağın verilmesi hususundaki 
teklifin Yunanistan'ın aktüel konusu haline gel
diği yine hepimizin mmlûmudur. Bu bakımdan 
Yunanistan'daki son İhtilâl hareketinden sonra 
bilhassa istikrarsız bir Devletin bulunduğu es

babı muıcibesine dayanmak suretiyle kendi 
plânlarını daha azgın bir şekilde Kıbrıs Türk
lerine ve Batı - Trakya Türklerine tatbik etmek 
suretiyle işkenceye varan hareketlere Yunanlı
lar tarafından tervessül edilmiştir. Bu yönden 
de kurulacak araştırma heyetinin, mânevi yön
den bilhassa Türklere destek olması bakımın
dan, onlardan .gelecek olan her türlü evrakla
rın kıymetlendirilmesi bakımından olduğu gibi, 
Yunanlıların gerçek durumunu, dostluk duru
munu öğrenebilmek ve hattı harekâtımızı ona 
göre ayarlıya'bMme'k bakımından da bir araştır
ma komisyonunun kurulmasının lehinde oldu
ğumuzu belirtmek istiyorum. 

Bilhassa ihtilâlden sonra Makarios'un İhti
lâl Hükümetini sözde tasvib etmediğini ileri 
sürdüler. Grivas ortadan kayboldu, çeşitli ye
ni plânlar çeşitli şaıhısılarm elinde ta'tbik edil
meye başlandı ve mücahitler oradan çeşitli yol
larla baskı altında kalarak çekilmek mecburi
yetinde kaldılar. Bu bakımdan bu hâdiseleri 
hakikaten daha iyi bir şekilde tahlil edebilmek 
için hiç'bir şekilde, 'hiçbir kimsenin tesiri al
tında kalmaksızın Parlâmento Heyetinden se
çilecek 'bir araştırma komisyonunu teşkil ede
cek üyeler hakikaten Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına durumu daha objektif olarak 
kıymetlendir'ilebilir. Elçiliğimizle elbette ki da
ha iyi ve yakından temas imkânını bulabilecek
leri gibi, vatandaşlarla sohbet edebilirler. Ora
daki Türk Silâlhlı Kuvvetlerini resmen ziyaret 
edebilmek imkânının da olduğu kanaatindeyim. 

Yalnız, sayın arkadaşımızın teklifindeki bir 
noktaya katılamadığımızı burada bilhassa işa
ret etmek isterim. O da, benden önce konuşan 
arkadaşımın söylediği gibi, 25 milletvekili dı
şındaki, TRT, Anadolu Ajansından alınacak 
üıyeler, belli - başlı gazetelerden alınacak ki
şiler, gençlik ve basın teşekküllerinden alınacak 
üyelerin bu Mecilis araştırmasındaki vazifeli 
arkadaşlarla ilgi ve irtibatının olmaması gere
kir. Esasen TRT, Anadolu Ajansı ve ga^eteei-
ler kendi aktüel ıbuldukları konuları incelemek 
için kendi muhabir ve muharrirlerini vazifelen-
direbilirler. . 

•Bu bakımdan diğer noktaların tümünün ye
dinde oılduğu kanısındayız ve araştırma Hükü
metimize bir kuvvet verecek gibi, bizden ümit 
bakliyen ve bugün mücadele yapan Batı - Trak-
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ya'daki Türklere ve Kıbrıs'taki Türk kardeş
lerimize mânevi bir destek olacağı düşünce
siyle bunu müspet karşılıyoruz. 

Hepinize hürmet ve saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Coşkun Kırca, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Reşat uzarda arkadaşımız Kbrıs'-
taki Türk soydaşlarımızın halen içinde bulun
dukları durumu mahallinde görmek, göçmen
lerin iskân durumunun halledilmiş olup olma
dığını, Türklerin normal haıyat şartlarına avdet 
etmiş olup olmadıklarını incelemek üzere bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını taile-
b ediyorlar. 

Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Sayın 
Ü'zarda'nm temas ettiği konu, yani Kıbrıslı 
Türklerin bugün içinde bulundukları durumun 
ne merkezde olduğu konusu, Kıbrıs mesele
sinin halledilmesi bakımından da bizim gözü
müzde başlıca ehemıniyeti taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gibi milletler
arası ihtilâfların .hallinde esas karşılıklı kuvvet 
durumunun muhafazasına ve dâvayı kendi le
hinde halletmek istiy eni erin o kuvvet durumu
nu muvazene bakımından kendi lehlerine in
kişaf ettirebilme durumuna bağlıdır. 

Kıbrıs moselcsiniıı çözülmesi için Birleşmiş 
Milletler dâhil olmak, üzere milletlerarası plânda 
yapılacak teşebbüsler genel siyasi konjonktüre gö
re zaman zaman nispî başarı, zaman zaman nispî 
'başarısızlık manzaraları arz edebilir. Unutmamak 
lâzımdır ki, milletlerarası plânda yapılacak bu gi
bi teşebbüsler bilhassa Birleşmiş Milletlerde sa
dece Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Cemaatinin, bu 
konuda nasıl bir kuvvet pozisyonuna sahi'bolduğu 
lıususuma değil, buna dayandığı kadar belki de 
bâzan bundan, dalı a fazla ölçüde Birleşmiş Millet
lerde üye olan devletlerin çoğu kere başka mesele
lerde birbirleriyle olan •münasebetierindeki tu
tumlarına., durumlarına, Kıbrıs meselesi üzerin
den bir başka meselede elde etmek istedikleri tâ
vizler hakkındaki düşüncelerine, tasavvurlarına 
xe hareket tarzlarına bağlıdır. 

Bunun en canlı bir misalini son günlerde İsra
il - Arap ihtilâfında ügrüyorıız. Fiilî kuvvet du
rumunu nihai başarıya götürebilmiş - haklı veya 

haksız ona temas etmiyorum - bir devletin millet
lerarası plânda, dostunun, düşmanının en ve hat
tâ Birleşmiş Milletlerin aldığı bütün teşebbüsle
re rağmen, diplomatik sahada gerçek müzakere 
kudretini elinde tuttuğunu görüyoruz. Türkiye 
bakımından da Kıbrıs meselesinin halli, her şey
den önce Türkiye'nin kuvvetli olmasına, Türk 
Milletinin beraberlik ve birlik ve azim manzarası 
göstermesine ve nihayet Kıbrıs'taki Türk Cemaa
tinin maddi ve mânevi direnme kudretinin de
vamlı olarak artırılmasına bağlıdır. Türkiye hat
tâ milletlerarası sabada en büyük başarıları ka
zanabilir, en büyük başarıları kazandığı zehabı 
âmme efkârında uyanabilir. Eğer bu kuvvet du
rumu gereği gibi muhafaza edilemezse, bu başa
rıların geçici olduğu, bugün bize yaklaşmakta 
fayda görenlerin yarın bizden yüz çevirebilecek
lerini gördüğümüz gibi, bu sahada hiçbir dostun 
sözüne ve itimadına güvenmemenin, tek güveni
lecek şeyin Türkiye ve Türk Cemaatinin kuvveti 
ve azmi olduğunu unutmamamız lâzımdır. Bu 
bakımdan elbette ki, Türk Parlâmentosu, Kıbrıs'
taki kardeşlerimizin maddi ve mânevi durumunun 
ne merkezde olduğunu -araştırmak ve t esi) i t et
mek, hususiyle yakından ilgilenmek durumunda
dı r 

Şimdi burada bir hukukî mesele ortaya çıkı
yor. Sayın uzarda arkadaşımız bu araştırmanın 
Kıbrıs'ta mahallinde yapılmasını ta 1 ebe tın 'şl erdir. 
Bu bakımdan 2 mesele haklı olarak ortaya atıldı. 
Birisi; bu hukuk an mümkün müdür? Diğeri de; 
bu fiilen mümkün müdür? Benden evvel konu
şan Sayın Millet Partisi Sözcüsü Meclis Araştır
masının ancak Türkiye Cumhuriyetinin hüküm
ranlık alanı içinde olabileceğini söylediler. Sayın 
Oum'huriyet Halk Partisi Sözcüsü de Kıbrıs'ın 
Birleşmiş Milletlere üye hükümran bir devlet ol
masını bu bakı nidan söz konusu ettiler. Sayın 
Adalet Partisi Grupu Sözcüsü de böyle bir te-
teşebbüsün Devletler Hukuku kaidelerine aykırı 
olduğu kanaatini ifade buyurdular. 

Mesele münhasıran hukukî plânda mütalâa 
edildiği takdirde, bu görüşlere tamamiyle iştirak 
etmenin mümkün olmadığı kanısındayız. Evvelâ 
beynelmilel münasebetlerde mücamele esasına 
göre yapılan anlaşmalarla, bir Devletin parlâ
mentosunun kurduğu araştırma komisyonları
nın bir başka devletin hükümranlık sahası üze
rinde kendisiyle ilgili konularda araştırma 
yaptığının misalleri vardır. Denebilir ki, böy-
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le bir mücamele andlaşmasma Kıbrıs Hüküme
tiyle girişme imkânı yoktur, şu halde bu müm
kün olabilir mi? Yine, hukukî plânda şu hu
susu arz etmek isterim ki, Kıbrıs'ta bugün Bir
leşmiş Milletler üyesi bir Devlet vardır. Fa
kat, Birleşmiş Milletler üyesi olması bir devle
tin, o devletin hükümranlık haklarının neva
ma diğer Birleşmiş Milletler üyesi devletler 
nıisillû olması demek değildir. • Nitekim, 1960 
Lef koşa andl aşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti
nin hükümranlık hakları ezcümle Türkiye Cum
huriyeti lehine önemli ölçüde tahdide uğramış
tır. Ve bu andlaşmalar Birleşmiş Milletler Teş
kilatındaki andlaşmalar siciline de kaydedil
miştir. Kıbrıs Cumhuriyetinin sahibolduğu 
hakkı hükümranii Birleşmiş Milletler üyesi di
ğer bir devletin sahibolduğu hükümranlık hak
ları ile mukayese etmemek doğru olur. Kaldı 
ki, bugün Kıbrıs'ta bir Devlet hükmi şahsiyeti 
vardır. Fakat Kıbrıs Devletini temsile Devlet
ler Hukuku bakımından hukukan selâhiyettar 
bir hükümetin mevcudolup olmadığı hususunda 
en aşağısından ciddî şüpheler serd etmek müm
kündür. Kıbrıs Cumhuriyeti Dünya devletleri
nin pe'kç.oğundan farklı olarak bir milletlerara
sı andlaşmanın yürürlüğe konmasıyla hükmi 
şahsiyetini bulmuştur. Bu Milletlerarası and-
laşmanm-ki, Kıbrıs Anayasasının temel hüküm
leri de bu Milletlerarası andlaşmalarm başlıca 
bir parçadır - bu andlaşmaları açıkça ihlâl eden 
bir hükümetin, bu andlaşmalarla hükmi şah
siyetini bulmuş bir devletin de jüri hukukan 
temsil edilebilme yetkisi hususunda Türkiye 
Parlâmentosunun kendi kendisini bağlayıcı mâ
naya gelebilecek bir karar almaması, alınacak 
kararın gerekçesinde bu gibi noktalardan te
vakki etmesi lâzımdır. Bizim kanaatimiz Kıb
rıs'ta bugün de - facto bir idare vardır, fiilî 
bir idare vardır. Elbette ki Türkiye Cumhuriye
ti Devletinin bâzı başka fiilî idarelerle olduğu 
gibi, bu fiilî idare ile de birtakım münasebet
leri olacaktır, olmaktadır. Bu fiilî münasebet
lerin. çerçevesi içinde menfaatlerimiz ne ölçü
de gerektiriyorsa, siyasi konjonktür nasıl ica-
bettiriyorsa Makarios idaresine, fiilî idaresine 
karşı Türk Hükümetinin açıkça sen Kıbrıs 
Cumhuriyetini hukukan temsile yetkili değil
sin demek hakkı vardır. Bu, zamanı gelince de
nebilir, ama Türk Parlâmentosunun alacağı bir 
kararla, veleyki bu karann gerekçesi şu veya 

bu şekilde olsun, her halükârda burada böyle 
gerekçeler ileri sürülerek çürüdüğüne göre, bu 
gerekçe ile bir karar almışa, Türk Hükümeti 
icabettiği zaman Makarios'un fiilî idaresine 
karşı böyle bir kuvvetli hukukî defide bulun
mak imkânından engcllenmemelidir. Bu sözle
rimi Güven Partisi Grupu adına söylüyorum. 
Velev Sayın özarda'mn önergesi reddedilse 
dahi, bu ret gerekçesinin her halükârda Yüce 
Meclisçe Devletler Hukuku plânında Yüce 
Meclisin Kıbrıs'a bir Meclis Araştırma Heyeti 
göndermesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile 
bu oyların verilmediği zabıtlarla sabit olsun 
diye bunları arz ediyorum. Böyle bir hukukî 
gerekçe ile bu kararı veremeyiz arkadaşlar. 
(Güven Partisi sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, fiilî duruma gelin
ce, biraz evvel arz ettiğim siyasetin daima dal
galanmalar geçirmesi tabiî olan konjonktürü 
içinde, fiilî Makarios idaresi ile Hükümetimizin 
birtakım münasebetleri ve temasları vardır. Bu 
münasebetlerin çerçevesi içinde mahalline bir 
heyet göndermek mümkün müdür, değil midir? 
Bu konu bu Meclisin takdir edebileceği bir hu
sus olmaktan daha ziyade icra organının yetki
lerine giren bir husustur. Binaenaleyh bu öner
gede yer alan «mahallinde» kelimesine vâki 
olabilecek itirazlar asla hukukî plânda yapılma
malı, münhasıran fiilî aksiyonun oportünitesi, 
maslahata uygun olup olmayışı ve bu maslahat 
konusunun takdirinin de Türk Diplomasisine 
aidolması gerektiği noktasından olmalıdır. 
Onun için ben özarda arkadaşımızdan rica ede
ceğim, bu «mahallinde» kelimesi yerine, Kıb
rıs'taki Türk soydaşlarımızın halen içinde bu
lundukları durum konusunda inceleme yapmak 
üzere tarzında yeni bir önerge vermek lûtfunda 
bulunurlarsa, o zaman böyle bir Meclis Araş
tırması Komisyonu kurulur, bu komisyonun 
Kıbrıs'a gidemiyeceği konusunda bir yasak da 
yer almaz, fiilî durum bakımından da Türk 
diplomasisinin elleri bağlanmamış olur ve böy
le bir araştırmanın - velev Kıbrıs'a gidilmesin
de - yapılmasında ve Türk Parlâmentosunun 
tenvir edilmesinde de biz Güven Partisi Meclis 
Grupu olarak büyük faydalar görmekteyiz. Bu 
suretle Yüce Meclis Kıbrıs'taki soydaşlarımızı 
manen desteklemek imkânına sahibolur, bu 
fırsatı bulmuş olur. Sayın özarda'dan önerge
sini bu şekilde yenilemesini rica edeceğiz. 
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Bir noktaya daha temas etmek isterim. Yüce 
Meclisin bu konuda daha evvel alınmış bir ka
rarı da vardır. 24 Aralık 19G3 günü, zamanın 
iktidar partisine mensup İstanbul Milletvekili 
Sayın Sabri Vardarh tarafından verilmiş bir 
takririn metnini aynen arz ediyorum «Ben en 
tehlikeli günlerinde Kıbrıs'lı kardeşlerimizin 
yalnız olmadıklarını, Türk Milletinin yanı baş
larında bulunduğunu ispat etmek bakımından 
Büyük Milletimizi temsil etmek üzere 10 kişi
den ibaret bir Millet Meclisi Heyetinin bilcüm
le masrafları gideceklere aidolmak şartiyle der
hal Kıbrıs'a gönderilmesini teklif ederim.» Bu 
teklif de ittifakla kabul olunmuştur. Bu öner
ge ile kurulması istenilen komisyon bir Araş
tırma Komisyonu mudur, değil midir, bunun 
üzerinde münakaşa etmek mümkündür. Ama 
Yüce Meclisler her halükârda kendisini temsilen 
bir heyetin Kıbrıs'a gitmesinde, 24 Aralık 1963 
günü hukukî sakınca görmemiştir. Binaenaleyh 
hukukî plânda bu itirazları serd etmemek lüzu
munu teyiden bunu da arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda Hükü
metten bu vesile ile öğrenmek istediğim bir hu
sus vardır, onu da arz edeceğim. 

Geçen yıl Avrupa Konseyi İstişare Mecli
sinde, Avrupa Konseyi Mülteciler Teşkilâtının 
Kıbrıs Türklerine yardım yapması konusunda 
bir karar alındı. Bu karar, pek tabiî Yunan 
milletvekillerinin, bir kısım - hepsi değil, bir 
kısım - Fransız milletvekillerinin muhalefetine 
karşı İstişare Meclisinde büyük bir ekseriyetle 
kabul edildi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Ko
mitesine havale edildi. Bu vesile ile Bakanlar 
Komitesinin bu konuda ne yaptığını ve Hükü
metimizin Bakanlar Komitesi içinde bu konuda 
ne gibi faaliyetler sarfettiğini sormak istiyo
rum, hem Güven Partisi Meclis Grupu adına, 
hem de Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin 
üyesi sıfatiylc. 

Muhterem arkadaşlarım, şu sıralarda Kıbrıs 
konusuna özellikle Kıbrıs Türk Cemaatinin du
rumuna bilhassa milletçe, beraberce eğilme
miz lüzumunu gerektiren ve millet olarak bu 
konudaki dikkatimizin âzamiye çıkarılmasını 
icabettiren birtakım önemli hâdiseler de Mil
letlerarası Plânda cereyan etmektedir. Yeni 
Yunan Hükümetinin Batı Trakya'daki kardeş
lerimize karşı giriştiğini duyduğumuz, öğren

diğimiz birtakım kanun dışı, muahede dışı has-
manc hareketlerden bir süre sonra geçen 1 Tem
muz günü Yunan Hükümeti çok önemli sayıla
bilecek bir tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğde, 
Kıbrıs'daki Komünistler ve onlarla birlikte ha
reket edenler ve Enosis konusunda oportünist 
yahut bedbin bir tavrı 'olanlar şiddetle takbih 
edildikten sonra, aynı şiddet ölçüsünde halen 
Kıbrıs'ta çok yüksek makamlar işgal ettiği be
lirtilen birtakım şahsiyetlerin de elde edilmesi 
çok güç şartlar ileri sürmek suretiyle gerçek
ten Enosisin tahakkukuna karşı çalışmakta ol
dukları belirtilmiştir. İnanılır basın yorumcula
rına göre, bu şekilde hücuma uğriyan zat biz
zat Makarios'un kendisidir. Bugün öğrendiğimi
ze göre Sovyet Hükümeti yeni Yunan Hükü
metini bu konuda, şiddetle takbih eden ve onun 
Kıbrıs'ta Makariosu düşürmeye çalışmakla it
ham eden bir başka tebliğ yayınlamıştır. Aynı 
sıralarda, yine inanılır basın yorumcularına 
göre yeni Yunan Hükümeti Türkiye ile Kıb
rıs konusunda memleketimize bâzı toprak tâviz
leri vererek anlaşma yoluna girmek istidadm-
dadır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa'yı ziya
retlerinden dönerken, Fransız Cumhurbaşkanı
nın Kıbrıs mesel esine karşı gösterdiği hususi 
alâkadan sitayişle bahsedilmiş olduğunu da bu 
arada zikretmemek mümkün değildir. Çünkü, 
yine birkaç yıl önce yayılmış gayriresmî haber
ler, General De Gaulle'ün de Kıbrıs konusu
nun Yunanistan'ın Türkiye'ye Kıbrıs'ta veya 
başka bölgelerde toprak tâvizleri vermesi sure
tiyle halline taraftar olduğu söylenmekte idi. 
Bu iki hususu elbette ki birbiri ile birleştirmek 
niyetinde değilim. Fakat, Yunan Hükümetinin 
böyle bir tebliğ neşretmesi ve Sovyetlerin Batılı 
sistem içerisinde meselenin halli dışında hal 
yollarına taraftar oluşları ve halen eski fikir
lerini muhafaza ediyorsa, General De Gaulle'
ün tutumu bir araya getirildiği zaman Kıbrıs 
konusunda belki de evvelâ bizzat Kıbrıs'ın 
içerisinde çok önemli gelişmelerin arifesinde 
olabiliriz. Bu durumda Hükümetin gereken te
yakkuzu göstereceğinden eminiz. Bu hususun 
burada teyidi bizi ayrıca memnun edecektir. 

ıBu vesile ile tekrar şunu belirtmek isterim ki, 
bu kadar önemli hâdiselerin, Türk - Yunan mü
nasebetleri ve Kıbrıs bakımından cereyan etti
ği bir sırada Kıbrıs'taki yüksek menfaatleri-
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miz ve Kıbrıs'taki kardeşlerimiz için, milletçe I 
beraberliğimize ve âzami teyakkuza bilhassa ih
tiyacımız vardır. Bunun temininde Muhte
rem Hükümete düşen rol bu gibi anlarda mu
halefet partileri ile birlikte hareketi temin edi- I 
ci prosedürleri zamanı gelince açmaktır. I 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Özarda'mn 
takririne tekrar dönüyorum. Bu takrirde ayrıca I 
bir müddet kaydı var, araştırma için bir haf- I 
ta sürsün, deniyor. Bir haftayı aşabilecek bir I 
araştırma konusudur, bununla da mutabık de- I 
ğiliz. Bu araştırma komisyonuna Anadolu Ajan
sından, TRT den, günlük gazetelerden birer ki
şinin, gençlik teşkilâtlarından, kadın teşkilât- I 
larmdan temsilcilerin katılması içtüzüğümüze I 
göre zannediyorum araştırma komisyonundan I 
anlaşılan prosedüre uygun düşmez. I 

Gidiş - geliş Havayolları uçaklariyle olsun; I 
bu, tamamiyle idari bir konudur. Bu, ancak bir I 
temenni olarak anlaşılabilir. Bu itibarla Güven I 
Partisi Grupu olarak Kıbrıs'taki Türk Cemaati- I 
nin durumunu umumi mânasında incelemek için I 
bir Meclis araştırma komisyonunun kurulması- I 
na taraftarız. Böyle bir komisyonun kurulabil- I 
mesi için, ıslah edilmiş bir önerge metnine ih- I 
tiyaç vardır. -Böyie ıslah edilmiş bir önergeyi I 
Sayın Özarda yenilerlerse biz de böyle bir öner- I 
geye iştirak etmekle bahtiyar olacağız. Hür- I 
metlerimle. (Güven Partisi sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, Grup adına mı 
konuşacaksınız? I 

Y.T.P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Y.T.P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 

(Kars) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Öz
arda'mn takriri, Kıbrıs'taki yurttaşlarımızın I 
yaşantılarını, maddi ve mânevi durumlarını tes- I 
bit etmeye matuf bir takrirdir. Bu veçhesi iti- I 
bariyle çok yerindedir. Takririn ortaya koydu- I 
ğu bu hassasiyete iştirak etmemeye imkân 
yoktur. Y.T.P. Grupu olarak kendisiyle bera
beriz. Yalnız, Meclis araştırması kararlarında 
bulunması iktiza eden hukukî muhteva bakımın- I 
dan Sayın Özarda'mn bu önergesine katıla- I 
iniyoruz. Kısaca icra gücü kendi aramızda da
hi kabilimünakaşa olan bir karara Yüce Mec
lisi götürmekte biz isabet görmemekteyiz. Mec
lisin kendisi için lüzumlu bilgiyi Hükümet 
kanalı ile almakta isabet vardır, Bu mülâhaza- I 
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larla Y.T.P. Grupu olarak hassasiyetine ve temel 
fikrine iştirak ettiğimiz halde, maalesef lehinde 
oy kıülanamıyacağız Sayın Özarda'mn takriri
nin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Konu üzerinde bütün parti grup 

yetkilileri konuşmuş bulunmaktadırlar. Bu ara
da görüşmelerin yeterli olduğuna dair bir öner
ge gelmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ VE İÇİŞLE
Rİ BAKANI FARUK SÜKAN (Konya) — Hü
kümet adına beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Hükümet adına beyanda bulu
nacaksınız, buyurun Dışişleri Bakan Vekili ve 
içişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan. 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ VE İÇİŞLERİ 
BAKANI FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Aydın Milletve
kili Sayın Reşat Özarda ta raf nidam verilmiş bu
lunan ve Kıbrıs'ta araştırmayı, incelemeyi ikti
fa eden bir heyetin kuııulmasını derpiş eden 
ünerge hakkırida mâruzâtta bulunmak, istiyo
rum. 

Kıymetli milletvekilleri, evvelâ şu hususim 
Anayasanın 88 nci malddesine uygun olarak 
vuzuha 'kavuşitftirufcnıaisı iktiza eder. Burada ko
nuşan sayın grup 'gözcülerinin de ifade buyur
dukları gibi, mesele Anayasanın 88 ııci ma/dcle-
sine göre her hailde mutlak surette bir vuzuha 
kavujtuiTulmaısı ve anıdan sanıra ,kı>nu hakkımda 
Hükümet olarak gerekli izahatı yapıp yapmıya-
cağımız hulsuisu aıyldınlatılnıalıdır. 'Şöyle ki: 
Anayasanın 88 nci ma.ddcısi, muayyen bir konu 
hakkımda fakat her halde Türkiye dâhilinde bir 
meselenin incelenmesi hususumda bir heyetin 
teşkilini derpiş etmektedir. Oysa ki Sayın Özar
da tarafından verilen takrir, bir heyetin teş-
ıkili ile mahallinde, yani Türkiye'nin dışımda, 
yurt dışında Kıbrıs konusunda bâzı hus/usların 
tetkikini istiyen bir önergeldir ki, bunun hu
kukî bakımdan ve Anayasanın 88 nci maddesi 
bakımından karara bağlanması iktiza eder. Hü
kümet olarak bu hususun Yüce Meclis tarafın
dan kararlaıştırılmaisıınidan slonra görüşlerimizi 
her zaman izah etmeye amade bulunduğumaızu 
ifade etmek işitiyorum. 

Esas itibariyle Sayın Ozanda tarafından dört 
kemu hususumda Hükümetten araştırına yapıl-
•nıası huısusu istenmektedir. Kıbrıs'taki soydaş
larımızın hayat şaıtları, Kıbrıs'a silâh sovki-
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yatı, yeni Yunan Hükümetinin Kübns haıkkm-
ıdaki beyanları ve Kılbnsidaki Tünk mücahitle-
ri.. Bu ..kamular dalıa önce Meclislerde tartışıl
mış ve hükümetler tarafımdan ve Hükümetimiz 
tarafımdan da gerekli izahatta bulunul muştur. 
Şimdi Özarda tarafından istenilen bu malûmat 
bir izahat ve beyan değildir. Meclis taraflından 
25 kişilik bir heyet teşkili ile Kılbnista bu hu
susun incelenmesi konuusdur ki, kanaatimize 
ıgöre bunun mümkün olamıyacağı ortadadır. 
Çünlkü Parlâmento tarafımdan alman gayrika-
ibili infaz kararlarım Parlâmenlto haysiyelti üze
rimde fevkalâde ehemmiyet arz ettiği bu hu-
ısuslda Parlâmento haysiyetini münakaşa konu
su yaptırmamak herhalde bütün milletvekili 
arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerimde durdu-
ğu bir komu olması iktiza eder. Bu itibarla, Sa
yın Coşkun Kınca ve diğer arkadaşlarının da 
ikalbul buyurdukları gibi, mesele uzarda tarafın
dan verilen araştırma önergesi zannediyoruz ki, 
Anayasanın 88 ııci maddesinin ruhuna ve şekli
ne uygun ıbulumamaktadır. Çünkü araştırma 
teşkil edilecek heyet Türkiye dâhilimde değil, 
ıstatüsıü Zürich ve Londra Audlaşıinaları ile tes-
fbit edilmiş yurt dıışınldaiki bir ülküde, yani Kıb
rıs'ta araştırma yapılmasını öngören bir öner-
ıgedir. Bu İtibarla evvelemirde önergemin tas
hihi gerekir. Taısihih edildikten sonra, Hükümet 
'olarak her türlü malûmatta bulunmaya ve mâ
ruzâtta bulunmaya amade okluğumuzu ifade 
ve beyan etmek isterim. 

'Arkadaşlar, Kılbrıis konusu Tiürk Devletinin 
millî bir konusu haline gelmiştir. Herkes tara
fından kalbul edilmelidir ki, 1963 şartları ile 
İP/67 nin şartları değişmiştir ve 1967 temcisinde 
fiilî olarak Kılbrıis1 ta zannediyorum ki, gerek 
'Türk Cemaati bakımımdan, gerek Türlk Devleti 
'bakımımdan ve Türkiye'min menfaatleri <bakı-
mıınldan aleyhimize bir durum mevcut değildir. 
Bunu gayet sarahatle ve katiyetle beyan etmek 
istiyorum. Bu millî dâvada Demirel Hükümeti 
son derece hassas, son derecede dikkatli ve Tür
kiye'nin menfaatleriyle birlikte, Cemaatin men
faatlerini daima göz önünde bulunduran bir poli
tika takibetmektedir. Şimdiki, gerek fiilî durum 
gerek Devletler Hukuku bakımından ve Yunanis
tan'la olan nıüzakcrat bakımından bu görüş dai
ma hâkim bulunmaktadır. Binaenaleyh, sırası 
geldiği ve önerge tashih edildiği takdirde bu hu-

1 suslar gayet açık bir şekilde Hükümetimiz tara
fından Yüce Meclise arz edilecektir. 

Bir hususa daha dokunmak istiyorum. Haki
katen 24 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs'a bir he
yetin gönderilmesi hususu Yüce Parlâmento ta
rafından kabul edilmiştir, ama neticenin ne ol
duğu ortadadır; tatbik kabiliyeti olmamıştır ve 
her halde Türk Parlâmentosu bakımından bu alı
nan karar, zannediyorum ki, iyi bir netice olarak 

j münakaşa edilmemiştir. 

Avrupa Konseyi ne/d indeki teşebbüsleri de, 
Sayın Coşkun Kırca gayet iyi bilirler, şimdi ken
dileri Güven Partisinde, Halk Partisinde de o za
manın Hariciye Vekili olan arkadaşımız var, biz 

j de muhalefette bulunduğumuz sıralarda, Kıbrıslı 
I Kum idarecilerin ve parlömantcıicrin Avrupa 

Konseyine dâhil edilmemeleri hususunda gayet 
I ciddiyetle müşterek teşebbüslerimiz olmuş ve 

müspet netice vermiştir. Avrupa Konseyi Ba-
I kanlar Komitesinde Kıbrıs meselesi hakkında Av

rupa Konseyinin araştırma yapması hususunda 
I tekliflerimiz de, zannediyorum ki, yine zamanında 
I yapılan teklifler ve Türk Parlömanterlcıi olarak 

yapılan demarjlar da çok müspet neticeler ver-
I m iş ve Kıbrıs hakkında Avrupa Konseyi bugüne 

kadar çeşitli müspet kararlar almış bulunmakta
dır. Bu kararların ışlğı altında teşebbüsler devam 
etmektedir. 

I Netice itibariyle, Anayasanın 88 nci maddesi-
I ne uygun olarak verilecek bir önergenin ışığı al-
j tında Hükümet olarak her türlü malûmatı ver-
I meye amadeyiz. Bu hususun Yüce Meclis tara-
I fından vuzuha kavuşturulmasından sonradır ki, 
I Hükümet olarak izahat vereceğimizi saygılarımla 

arz ederim. (A. P. sıralarından, alkışlar) 
I BAŞKAN — Cereyan eden müzackredeıı an

laşıldığına göre mesele, her şeyden evvel Anaya-
I sanın 88 nci maddesinden anlaşılan mânanın Yü-
I ce Meclis tarafından evvelâ karargir olmasıdır. 

Bu sebeple Sayın Reşat Özarda vermiş bulundu-
I ğu önergeyi düzeltici mahiyette yeni bir önerge 

göndermiştir Başkanlığa. Ancak yapılan tetkl-
I katta mevcut önergeyi, lâfız itibariyle, değiştire-
I cek bir durum tesbit olunamamıştır. 
I Şimdi, zaten Sayın Özarda, yeterlik önergesi-
I ni oya koymadan evvel, son söz millctvekilinindir 
I Hükmüne göre, zatıâlinize söz verecektim. Lııt-
I i'odiniz konuşmanızı burada yaparken önergeniz-
I de mevcut ve oya konulup Meclis kararma arz 
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edilmesi mümkün olamıyacak cihetleri de, bu
rada tashih etmek suretiyle, oya konulabilecek 
kabiliyette bir önerge haline getiriniz. Düzeltme 
yaptığınız önerge tam mânasiyle meseleyi kap
samıyor. Çünkü; « Bu bakımdan bir» demişsi
niz, orada bir oya konulabilecek mahiyette Araş
tırma Komisyonu kurulmasına mütedair beyan 
var. Eakat, şimdi vermiş olduğunuz önergede 
bu beyan tam mânasiyle düzeltilemiyor. Onu 
«Madde 1 olarak» ne şekilde oya koymam gere
kirse ona göre düzeltiniz bu konuşmanızın so
nunda, lû.tien. Buyurunuz. 

'REŞAT- UZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; evvelâ geçen konuş 
mamda söylediğim bir hususu burada tekrarla
makta fayda ve zaruret vardır. Kıbrıs'ta Türk
lere karşı girişilen barbarca hareketler dolayısiy-
le Kıbrıs Türklerinin dört seneden beri mâruz 
kaldığı muamele karşısında Tü'k M^et'nin. 
Türk Devletinin, Türk Hükümetlerinin hor za
man Kıbrıs Türkleri üzerende eks k olnııyan h -
maye kanadı Kıbrıs Türk'ü tarafından Anava
tana karşı daima şükranla yâdedilmekte, minnet
le anılmaktadır. Anavatan, bu konuda bir kü
çük vatan toprağı olan Kıbrıs'la ilgisini devam et
tirmektedir ve devam ettirecektir. Orada- Rumla
rın Türklere karşı kuvveti yüzlerce misli, yüzler
ce kat fazladır. Rumlarda asker çoğunluğu, Rum
larda silâh çokluğu var, fakat Rumlarda bir şey 
yok, yürek yok. Oradaki yürek çokluğu da, ce
saret de Türklerde olduğu içindir ki, dört sene
den beri Rumlara karşı boyun eğilmemiştir ve 
eğilmiyeoektir. 

Muhterem arkadaşlar, vermiş olduğum öner
genin Anayasa'nın hükümlerine aykırı olduğu, 
dıştan bâzı heyetlerin bu Araştırma Komisyonu
na dâhil edilmek istendiği ifade edildi. Dikkat 
buyurulursa takririmi verdiğim günden bugüne 
kadar aradan aylar geçmiştir. Hükümetin müte
addit defalar yaptığı beyanatlarda, Kıbrıs'taki 
durumun normale döndüğü ifade edilmiş bulunu
yordu. Normal politik şartlara kavuşan Kıbrıs'ta 
- Hükümetin ifadesine göre - Millet Meclisince 
oraya 'bir .heyet gönderilmek arzusu ortaya çık
tıktan sonra, temenni ederdim ki, Hükümet doğ
rudan doğruya diplomatik yollardan faaliyete 
geçsin ve aradan geçen bu birkaç aylık zaman 
içerisinde oraya gidecek bir Parlâmento heyetinin 
gönderilmesini. gerçekleştirecek anlaşmaları, ka

rarları alsın. Bugün Yüce Meclisin huzuruna çık
tığı zaman, «siz oradaki Türklerin içinde bulun
duğu şartları görmek mi istiyorsunuz, buyurun 
her şey hazırdır seçiniz, heyetiniz gitsin» diyebi
lirdi. Diğer taraftan basın, bugün Kıbrıs'ta bir 
Türk gazetecisi yoktur. Makarios oraya Türk ga-
zetec'slni sokmamaktadır. Bendeniz bu takriri; 
bunları sırf bir temenni mahiyetinde ve Hükü
meti ikaz ederek basınımızın Kıbrıs'a gönderilme
sini sağlıyacak tedbirleri almasını, gençlik teşki
lâtlarını, kadınlar kollarını oraya gönderebilecek 
çalışmaları yapmasını ve nihayet Parlâmento için
de bir yeni çalışma cihetine gidilmesini sağlamak 
gibi bir temenni maksadı taşımaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Özarda; o zaman vermiş 
olduğunuz takrir değişik veçhe arz ediyor; çün
kü temenni takrirleri verilip Mecliste oylanamaz, 
Umumi Heyet kararına bağlanamaz. Kaldı ki, 
sizin vermiş olduğunuz önerge münhasıran bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurul irinin rTp;r 
Meclis kararına vabeste olan bir önergedir. O 2&-
man değişiyo •... 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Şimdi Baş
kanlığa verdiğim bir tavzih dilekçesi ile, burada 
yapılan konuşmaların ışığı altında bu önergemin 
oylanabilecek hale getirilmesini sağlamış oldu
ğum kanısındayım. Çünkü mahallinde inceleme 
hususunu çıkarıp takririmin yalnız Kıbrıs Türk
lerinin maddi ve mânevi durumlarının Parlâmen
toca bir araştırma konusu olarak ele alınmasını 
:e bunun için de devam edecek bir 25 kişilik 
araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyo-
:um. Son verdiğim tavzih önergemde Sayın Coş
kun Kırca'nın, Sayın Selim Sarper'in beyanları 
ve Hükümetin beyanının ışığı altında takririmi 
tavzih etmiş bulunuyorum. Ancak bendeniz Kıb
rıs'a Türkiye'den bir heyet gönderilemiyeceği 
noktasında şahsan mutabık değilim. Bugün Kıb
rıs'ın bağımsız bir Devlet olduğu ileri sürülmek
tedir. Yunanistan'da, Atina'da bir Kraliyet Kon
seyi toplanır, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios 
Kraliyet Konseyinde Kralın sağ tarafında yer 
alır ve biz bunu protesto etmeyiz, buna karşı gel
meyiz. Kıbrıs'ta Enosls'e karşı bağımsız Kıbrıs 
Cumhuriyetinin devamına karşı bir cereyan baş
lar, Yunan Hükümeti derhal fiilî harekete geçer, 
bunları tedi'betmek için. Biz bunlar karşısında 
.̂es çıkarmayız. B'naenaleyh, bu vermiş olduğum 

önergemin tatbi'k edilecek hale gelmesi için %& 
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rckli tavzihi yaptım, Sayın Başkan okusunlar; 
Kıbrıs'ta bulunan Türklerin maddi've mânev 
durumlarının Parlâmentoca bir aranırına konu 
su olarak ele alınmasını, bunun için de bir ay de
vam edecek bir araştırma'komisyonu'kurulmasın: 
talebediyorum ve teklifimi bu hususa, hası* ve tak 
sis ediyorum, saygı]arımla. 

BAŞKAN -— Evvelâ asıl vermiş olduğunu; 
araştırma komisyonu kurulmasına mütedair öner
genizi düzeltmeye matuf olan yeni Önergenizi oku
tacağım, Ondan sonra bu düzeltmeyi asıl vermiş 
olduğunuz önergeye monte edeceğim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
•Güven Partisi sözcüsü Sayın Coşkun Kır-

ca'nın dayandığı hukukî prensipleri ve Türk 
Parlâmentosunun; Hükümetin Kıbrıs'taki Türk 
vatandaşlar'lyle her ölçüde alâkadar olarak 
hakkınca maıhıfuz bulunduğunu bilerek önerge
mi venmiş bulunuyorum. Ancak takririm as
lında KıJbrıs'ta bulunan Türklerin maddi ve 
manevi durumlarının Parlâmentoca bir araştır
ma konusu olarak ele alınması olduğu için, 
ilk önengemd'e yazılı olan (maıhalli inceleme) 
hususunun bu esas dâhilinde mütalâa edilme
sini vç bir ay sürece bir araşıtnrıma - yapmak 
üzere bir Meclis Arattırma Komisyonu kurul
masını tavzihan arz ve rica ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda' 

BAŞKAN •— Özür dilerim efendim, bende
niz bu önergeyi birinci önergenizi düzeltici ma-
illiyette telâkki edemedim, ben Meclis Başkanı 
lolarnk tararla yani bir öne ı re Vıkutacağıın ve 
bu okutacağım önergeyi Meclisin oyuna suna
cağım. Oylandıktan osnra artık bu önerge neyi 
anlaştırır,' hangi noktada netice anlaşılır bu
nun, tavzihi mümkün değil. Önergenizi gönde
reyim, önergenizi ne şekilde takdim edecekse
niz dl'ı'.ejliniz ona ^öre veriniz l.'VTkrn. Önerge
nin oya sunulacak kısmını tam mânası ile ken
di yazınızla yazınız, gönderiniz.. 

- CENGİZ EKİNCİ (Kars) — önerge huzu
runuza geldiği zaman okundu, görüştük, karar 
vereceğiz. Simidi değişiyor. Esasında tashih ol
maz. 

BAŞKAN — Tavzih ediyor önergesini, bi
raz müsamaha gösteriniz, aynı şey sizin de 
'bağınıza' gelir. Müsamaha edin diyorsunuz, mü

samaha edince böyle söylüyorsunuz, o zaman 
çok yanlış hareket edildi diyorsunuz, onun için 
karışıyor. Haddizatında doğrudur, işin mua
mele bakımından doğrusunu yapıyoruz. 

Efendim, yeni önergeyi okutacağım. Şayet 
üzerinde söz talobedilirse, müzakere hitama 
ermemiştir, gayet tabiî devam edebilir. 

Şimdi Sayın özarda, vermiş bulunduğu-
uız önengoyi diJLzc.LCini-2, tavzifken §u \şekle ge
tirdiniz: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özeti : Kılbrıs Türklerinin durumunu ma

hallinde •incelemek üzere Anayasanın 88 nci 
•maddesi gereğince bir Araştırma Komisyonu 
kurulması takibinden ibarettir. 

Olaylar : 
1Ö33 yılı sonunda Kılbrıslta Türklere karşı 

girişilen topyekûn imha hareketinden bu yana 
aradan üçbuçuk yıla yakın bir zaman geçmiş
tir. Son zamanlarda Hükümet yetkilileri Kıb
rıs'taki durumun normale döndüğünü ve ora
da yaşıyan soydaşlarımızın normal hayat şart
larına avdet ettiklerini ifade ve beyan etmek
tedir. Bu arada Yunanistan, Kıbrıs'ı devamlı 
surette aciker ve silâhla takviye ederken ve 
t ü n a n l t a n d a D Q d'-ra vrıkua gelen liv.ikü'mct 

danbssinden sonra işıbaşma gelen Askerî Hükü-
ımet yetkilileri de Kıbrıs'ta Enosisîn gerçekleş
tirileceğini ifade ve boyan ederken, Türk Hü
kümeti Kıbrıs'taki mücahitlerin peyderpey* 
tahliyesini uygun bulmaktadır. 

Bir taraftan Yunanistan Hükümetleri, di
ğer taraftan Türk Milleti Kıbrıs konusunu bi
rer millî dâva olarak benimsemiş bulunmakta
dır. Resmî beyanlara aykırı olarak Kıbrıs'tan 
ıgcfon haberler pek iç açıcı değildir. Türk Mil
leti bu konuda açıklığa kavuşmak ve tereddüt
lerden kurtulmak ihtiyacındadır.. 

Bu bakımdan : 
1. — Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın ha

len içinde bulunduıkları durumu inoeleme'k vo 
•Meclise bilgi vermek üzere bir Meclis Araştır
ma Komisyonu kurulmasını. 

2. —• Bu komisyonun 25 milletvekilinden 
kurulmasını. 

3. — Araştırmanın bir ay devamını. 
Arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 
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CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Ekinci, 
ibuyurunuz. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Sayın arkadaş
lar, Sayın Özarda'nın önergesi verildiği zaman 
isıtilhdaf ettiği gaye, mahallinde bir Mealls 
araştırması yapmaya matuftur, yapmaktır. 
Şimdi bu önergenin Meclis müzakereleri sıra
sında bir mukavemetle karşılattığı görüldüğü 
zaman, önerge geçsin diye böyle bir tashih, Sa
yın Coşkun Kırca'nm ifadesiyle maslahata uy
gun görülmüştür, öyle bir tashih yoluna gidil
miştir. Fakat önerge grupların karşısına gel
diği valkit, demin sıradan da arz ettiğimi gibi, 
o istikamette fikirlerimizi serdetmiş ve bir ne
ticeye varmıştık. Şiımdi hemen burada değişti
riliyor ve gruplarla Heyeti Umumiye zannedi
yorum ki, bir tashihle bir emrivaki karşısında 
bırakılıyor. Bu itibarla biz önergenin bir tas
hih şekliyle değil, ilk şekille, ilk metinle oyla
nabileceği kanısındayız, teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, buyurun efen
dim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz de benden evvel ko
nuşan sayın arkadaşımın görüşüne aynen katı
lıyorum. MaT.iiyc.iti tamamen de.^iımiş'tJr. Grup
lar adına yapılan konuşmalarda takririn muh
tevası ve takririn istihdaf ettiği esas gaye na
zarı itibara alınmıştır. Bu yeni verilen takrir 
tamamen maksadın dışında ve maksadı aşan 
değil, fakat tamamen gerileyen ayrı mahiyette 
bir takrirdir. Şu vaziyete göre yani, ayrı ma
hiyette bir takrir olduğuna göre, İçtüzüğün ve 
Anayasanın emrettiği hükümler nazarı itibara 
alınır, o takdirde bu yeni bir takrirdir, gün
demin aidolduğu sıracana girer bu yeni takrir, 
yeni bir muamele görür. Bu vaziyette bu tak
ririn bu haliyle Anayasanın emrettiği araştır
malar için ilgili hükümlerini nazarı itilbara al-
mıyarak; yani bir takriri, y-ni bir iıjtek geti
ren takriri bugün müzakere etmemiz İçtüzüğe 
ve Anayasaya aykırıdır. Bu daha evvelden 
okunacak, gündeme ondan sonra alınacak, bu
nun bir pncoodürü var. Bunların bir kalemde 
hepsi ortadan kalkıyor. Mahiyeti tamamiyle 
değişmiş bulunan yeni bir takriri İçtüzüğe ve 
Anayasadaki hükümlere aykırı olarak, bura
da karar vermek durumuna geçiyoruz. Kaldı 

ki, grupların görüşleri daha evvelce okunan Yü
ce Meclisin ıttıla keşfettiği hususlar hakkında
dır. Bu sebeple bu tashihin, bu şcikildeiki tashih 
kelimesi tavzlıh olabilir takrirlerde. Fakat, ma
hiyetini değiştiren, hele dışarıda bir araştırma
yı tazani'mun öden bir takririn âdeta burada, 
JİL*- Meclis a \a ' ı j-n.'v.ı yapıhm şeddine inkılâ-
bcfctiril'meaini İçtüzüğe ve Anayasaya tamamen' 
aykırı görmekteyim. Bu sebeple Sayın Başkan
lığın bu yeni takriri oylamaya sunmaya da İç
tüzük gereğince hakkı yaktur. 

Saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım hatırlıyacaklardır; ben konuş
mam sırasında Sayın Özarda'dan takririni tas
hih etmesini değil, yenilemesini rica etmiştim. 
Bu yenileme yapılmış bulunduğuna göre, bu
nun normal prosedürüne tabi olması benim de 
bir zamanlar burada, bu kürsüden müdafaa et
tiğim göuüşlerden olduğu için, eski görüşleri
mizi de inkâr etmek hiçbir zaman hatırımız
dan geçmediği için bu görüşe katılırım. 

Sayın özarda'nın takririni yenilemiş olma
lının usul bakımından arz ettiği ehemmiyetli 
bir nokta vardır. Bunu Yüce Meclisin dikka
tine bir kere daha arz etmek isterim. Yüce 
Meclis takririn oya vaz'ı sırasında Anayasanın 
38 nci maddesine göre Meclis araştırmasının 
ancak Türkiye sınırları içinde yapılabileceği 
yolunda bir emsal karan mahiyetinde telâkki 
edilebilecek bir karar almamalıdır. Bir kere 
mücamele esasına göre bu gibi şeylerin yapıla
bildiği vâkıdır. Böyle bir karar alırsak neva
ma böyle bir mücamele yoluyla anlaşmaya gir
mek imkânını da selıbetmiş oluruz. 

İkinsisi, Kıbrıs Devleti, hükümranlık hak
larına beynelmilel anlaşmalarla sınırlı bulunu
şu. Bu durumu, Kıbrıs Devletinin Birleşmiş 
Milletler üyesi oluşunun değiştiremiyeceği ve 
Kıbrıs Cumhuriyetini bugün temsil etarek id
diasında bulunan Makar'uos idaresinin bir gün 
Türk diplomaslıslnce açııkça fiilî idare, hattâ 
gasıp idare olarak itham edilebileceğini düşü
necek bu imkânları Türk Hükümetinden, Türk 
hariciyesinden selbetmemek ve yarın Birleşmiş 
Milletlerin Genel Kurulu veya Güvenlik Kon
seyi huzurunda bugünkü Kıbrıs Hükümetinin 
hukukî mahiyeti bir gün görüşme konusu olur' 
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sa böyle bir kararın, orada bizim tezimize mıU 
nafi olacaklar tarafından mesnet ittihaz edil
mesini önlemek zorundayız. Bu çok önemli bir 
konudur arkadaşlar. Bu bakımdan oylamaya... 

BAŞKAN — Usulle ilgili olsun lütfen Sa
yın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Usulle il
gili. Çünkü oylamaya va'zedilirken Anayasa
nın 88 nci maddesi böyle anlaşılmak iktiza et
tiğinden denmemek lâzımdır. Şu anda Sayın 
özarda'yı takririni bu bakımdan geri almış 
kaJbul edilmek gerektiğine göre, böyle bir oy
lama esasen vukubulmıyacaktır. Bundan son
raki takriri üzerinde usulen, gereken müzake
re ve oylama yapılırken de, her hal ve kârda 
ıbu gerekçe Türk Cumıhuriyetini resmen 
bağlıyacak şekilde zikredilmemek iktiza öder. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mev
zu çok zaman mihrakından çıkmaktadır. Şim
di Sayın Kırca'nm buradaki boyanayla, Sayın 
Özarda'nm buna tabaen yapmış olduğu tavzih 
arasında fark ortaya çıkmıştır. Sayın Özarda, 
tavzih değil, yeni bir önerge mahiyetinde ta
mamen şeklini değiştiren bir önerge vermiştir. 
Bu bakımdan meseleyi bu yönde mütalâa et
mek gerekir ve ona göre Yüce Meclisçe bu me
seleyi halletmek gerokir. 

Buyurun Saym Tahtakılıç. 
Başkanlıkta evvelâ tavzih için önergesini 

iade etti. Fakat gelen şekil, nevama değişik, 
yepyeni bir önerge olarak kabul edildi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Bagkan, muhterem milletvekilleri, Özarda 
'önergesiyle elbette bir yaraya parmak basmış
tır. Fakat konuşmaların aldığı yön öyle bir 
noktaya gelebilir ki, her hangi bir zamanda bir 
tefsire tabi olabilir ki, bu müzakerelerin görüş
melerden fayda yerine Tünk Devleti ve Kıb
rıs'taki Türk vatandaşlarının durumunda aley
himize birtakım tefsirlere sebabolalbilir. Onun 
için ben de Coşkun Kırca'nm düşündüğü gibi, 
onun ortaya koyduğu sebepleri tekrarlamadan, 
bu nıoktanın tavzihinde fayda görüyorum. 

Kıbrıs Anayasası, Kıbrıs Devletine hayati
yet vermiştir ve Kıbrıs Devleti Milletlerarası 
camiada, hukukta Anayasa ile yerini almıştır. 
Bu Kıbrıs Anayasasındaki Türk soydaşlarının 
hakkını ihlâl eden her hangi bir fiilî durum, 
aslında Türk Devletinin birinci gününde der-

meyan ettiği gibi, hukukî vaziyetini kaybet
miş, bir fiilî vaziyet meydana getirmiştir. Haiıt-
tâ size hâtıralarınızı yoklıyarak bir noktayı 
tsöyliyeyim. Kıbrıs Cumıhunbaşkanını yalnız 
başına Türk Devleti kabul ettiği zaman, Sayın 
Erim yalnız başına Makario-s'un Kıbrıs Dev
letini dışarıda temsil etme yetkisinin olup ol
mayacağının münakaşa edilmesi lâzımgeldiği 
anafikrini dahi, bu kürsüde dermeyan etmiş
tir. 

Onun için sayın arkadaşlarımın, evvelâ bir 
parlâmentonun bir .araştırması memleket dışı
na taşabilir. Bu takdirde yapılacak muamele 
devletler hukuku çerçevesinden mütalâa edi
lir. Bırakınız Kıbrıs konusunu, başka bir konu
yu Parlâmento araştırma mevzuu olarak aldı, 
konu memleket dışına çıktı. Her hangi bir par
lâmento üyesini veya üyelerden birikaç tanesi
ni ele aldığı konu için memleket dışına gön
dermeye daima Parlâmentonun hakkı vardır. 
Bu, Kırca'nm dediği gibi, mücamele esasları
na göre de olabilir. Alelade turistik seyahat
lerle de mümkün olabilir; diğer devletin ka
nunlarla, anayasalarla tesblt edilmemiş hakla
rına riayet etmek şartiyle. O halde görüşmele
rin seyri öyle bir noktaya geldi ki, bu takri
rin Anayasanın 88 nci maddesine uygun olma
dığı için reddi mevzuubahsolduğu zaman, bu 
cihetlerin tavzihinde fayda vardır. Parlâmen
tonun araştırmaları memleket dışına her hal
de çıkabilir. O takdirde Parlâmento Heyeti 
Hükümetle görüşüp dışarıda yapılacak tetki-
katm şeklini elbette tesbit edebilir. Bunda hiç 
bir mâni yoktur. Onun için ben Reşat özar-
dr.'dan şunu rica ediyorum, önergesini geri al
sın, bu mevzu oylamada her hangi bir şekilde 
yanlış tefsire imkân verecek bir noktadan çık
sın. Yeniden bir önerge vermesi daima müm
kündür. Böylece Parlâmento bu işi her hangi 
bir yanlış tefsire imkân vermiyecek şekilde ne
ticelendirmiş olsun. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

B A Ş K A N — Sayın özarda, yapılan usul 
tartışmalarından çıkan netice şu olmuştur: Za-
tıâliniz vermiş bulunduğunuz önergeyi düzelt
mek maksadiyle yapmış olduğunuz harekette, 
yepyeni kasıt taşıyan ayrı bir önerge ortaya 
çıkmıştır. Bu sebeple iki türlü muamele var
dır; . önergenizde ısrar r ederseniz, birinci, asıl 
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vermiş olduğunuz, önergeyi oya sunacağını. ' 
Eğer önergenizi geri alırsanız, sonradan yap
mış olduğunuz, düzeltme ile birlikte, yaratmış 
olduğunuz yeni önergeyi yeniden muameleye 
koyacağım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kanım önergenin reddinin memleket menfaat
lerine uygun almıyacağmı düşündüğüm, cihet
le önergelerimi geri alıyorum. 

BAŞKAN -~.. Önergenizi mi, önergelerinizi 
. mi? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Hepsini ge
ri. alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özarda^nın talebi üzeri
ne önergelerinin hepsi geriverilmiştir. 

Şlımdi muhterem arkadaşlarım gündemin 
ikinci maddesine geçiyoruz. 

5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/15) 

Millet Meelisi Başkanlığına 
Konu : Türkiye telefon meseleleri 
ve kurulması kararlaştırılan haberleş
me sanayii hakkında Meclis Araştır
ması yapılmasına dairdir. 

1.. -— Haberleşmenin asri'mızfda taşıdığı 
ömem açıktır. Buna rağmen maalesef milleti
miz ve devletlimiz lâyık olduğu ölçüler içerisin
de bir telefon şebekesine: kavuşamamış, bu ih-
tiyacın giderilmesi için mutasavver olan ha
berleşme sanayii de kurulamadığından, norma
lin çok altında olmakla beraber bugünkü te
sislerimizin kurulması için dahi milyonlarca 
dövizimiz dışarıya gitmiştir. 

Her ne kadar 1959 senesinde Türkiye tele
fon şebekesinin tevsii ve ihtiyacın karşılanma
sı için takiıbedileccık usul ve şekilleri tesbit et
mek üzere, çoğunu bugünkü PTT yetkilileri
nin teşkil ettiği özel bir komisyon kurulmuş, 
yapılan incelemeler sonunda memleketimizde 
kullanılacak olan telefon, santral cihazlarının 
tekniğin en mütekâmil krosıbar sistemleri ile 
uygulanması, çeşitli fayda ve zaruretleri nazarı 
itibara alınarak bu maksatla yerli bir sanayi
in kurulması uygun bulunmuş ise de, sonradan 
İ2.a<h edeceğimiz şahsi davranış gaye ye endişe

ler, hata ve kusurlar ile bu mesele bugüne ka
dar bekletilmiştir. 

Dünya telefon hareketlerinin tablosunda 
yüz nüfusa nisbetle Amerika'da 38, İsveç'te 
31, İsviçre'de 25, İngiltere'de 14, Almanya'da 
9. Fransa'da 8, Avusturya'da 8, İtalya'da 5, İs
panya'da 4, Macaristan'da 3, Portekiz'de 3, 
Yunanistan'da 1,70, Türkiye'de 0,70! Daha dü
ne kadar tamtamlarla haberleşen yeni Afrika 
devletlerinde 0>30 telefon isabet etmekte iken, 
her halde Türkiye'nin durumu ilgililer için çok 
hazin bir neticedir. 

Bu konu, 1959 - 1961, 1963 senelerinde de 
tiiütaaddl't defalar ele alındıktan sonra yine 
günümüzün konuları arasında bulunmaktadır, 

PTT yetkililerince çeık sene evvel tasavvur 
olunan, haberleşme sanayii ihalesi yapılmış 
bulunmaktadır. Mukavelede imzalanmış veya 
imzalanmak üzeredir. Ancak, yaptığımız uzun 
incelemelerden edindiğimiz kanaate göre,v bu 
meselede Türkiye aleyhine büyük oyunlar oy
nanmakta, çeşitli dolaplar hazırlanmaktadır. 

Kısaca hâdiselerin tetkikinden anlaşılaca
ğı üzere milletimiz büyük bir yolsuzlukla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Günlerce matbuatı da 
işgal eden, çeşlıtli beyanatlara vesile olan bu 
meselenin Yüce Meclisimizce bir araştırma ko
nusu yapılmasında büyük millî menfaatler var
dır; 

Bu itibarla, bu hususta vereceğimiz mufas
sal izahat ve görüşmeler sonunda Türkiye Te
lekomünikasyon meselesi ve ihale konusu hak
kında Meclis araştırmasına karar verilmesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

C. K. M. P. Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bu 
konuda verilmiş bulunan önergeyi okutmuş 
bulunuyoruz. 

Şimdi Sayın Sami BInicioğlu'nun önergesi
ni izah yönünde söz vereceğim. Buyurun efen
dim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın .milletvekilleri; uzun zamandan be
ri, matbuatımızı ve efkârı umumiyeyi işgal eden 
ve efkârı umumiyede büyük akisler yaratan 
ve zihinlerde tereddütler hâsıl eden millî men
faatlerimizle çok yakından ilgili bir meseleyi, 
telekomünikasyon sanayii ihalesi hakkında 
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Yüce Meclisimizce bir Meclis araştırması yapıl
ması için konuyu Yüksek Huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. Sözlerime başlamadan evvel, şu
nu söylemek isterim ki, 'bu meselede bütün ga
yemiz ve ha:ssasiyetimiz, memleketimizin millî 
menfaatleridir. 

ıSaym milletvekilleri; teilefon anlamının bir 
memleketin medenî seviyesini belirten bir fak
tör haline geld.'ğ'i bu devirde, Türk Milleti 
lâyık olduğu ölçüler içinde, bir telefon şebe
kesine kavuışamaımamm hasretini çekmiştir ve 
çekmektedir. 

üzülerek arz edelim ki, bu maksatla PTT 
Umum Müdürlüğünce sa?f edilen gayretler bo
şuna ve ters yönlerde israf edilmiş, uzun sene
lerden beri telefon bekliyenlerin ümitleri ger
çekleşememiş, başka memleketlerde telefon an
lamı, medeniyetin gelişmesinde başdöndürücü 
bir hrzla evleri, köyleri, şehirleri, ülkeleri, 
kıtaları, hattâ feza ötelerini aşarken, biızim, 
daha telefon tellerimizi birçok kasabalarımıza 
götürememiş durumda bulunduğumuz hazin 
•bir vakıadır. 

Dünya telefon gelişmelerinin tablosunda 
100 nüfusa nisbetle Amerika'da 38, İsveç'te 31, 
İsviçre'de 25, İngiltere'de 14, Almanya'da 9, 
Fransa'da 8, Avusturya'da 8, İtalya'da 5, Ispan-

• ya'da 4, Macaristan'da 3, Portekiz'de 3, Yuna
nistan'da 1,70, Türkiye'de yüz nüfusa raisbetle 
0,70, daha dün gibi tamtamlarla haberleşen 
yeni Afrika devletlerinde 0,30 telefon isabet et
mekte iken, her halde Türkiye'nin bulunduğu 
bugünkü durum hoş bir durum değildir. 

1959 senesinde Türkiye telefon şebekesinin 
genişletilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanabilme
si problemlerinde taki'bedilecek usul ve pren
sipleri tesıbit etmek üzere, çoğunu şimdiki PTT 
yetkililerinin teşkil ettiği özel bir komisyon 
kurulmuştur. Yapılan etütler sonucunda, mem
leketimizde kullanılacak olan telefon santral 
cihazlarının, tekniğin en mütekâmil krosbar 
sistemleri ile uygulanması, çeşitli faydaları ve 
zaruretleri nazarı itibara alınarak bu maksatla 
yerli bir sanayi kurulması uygun bulunmuştur. 

11 . 2 . 1959 tarJhinde PTT İdare Meclisi
ne sunulan mezkûr raporda dünya krosbar 
santralleri imalâtını kendi patentleri ile imal 
eden üç ariafirmanm mevcudolduğu, bunlar
dan Western Electric, Amerikan Firmasının 
münhasıran Amerika için imalât yaptığı, di

ğer iki firmadan (Ericcson - İsveç) ile (LMT 
Fi-anıız) f Jrmailarrnm durumları mukayese edi
lerek telefon şebekemizin büyük kısmında 
Ericsson santrallerinin krosbar selektörleri ile 
meydana getirildiği, alınan neticelerin Ericsson 
krosbarı hakkında müspet kanaatleri teyidet-
miş bulunduğu, kurulacafk fabrikanın mevcut 
telefon tenisleri ile iılgili olmasının şa»rt olduğu, 
aksi halde iktisadi olamıyacağı, halen mevcut 
santrallerimizin dağılışı karşısında ayrı bir fir
ma ile değişik bir tipte sanayi kurulmasının 
muvafık olmadığı belirtilmiş, Ericsson Firma
sı ile bir anlatmaya varılmaısı uygun görülmüş
tür. O zamanki idare meclisi, bu müta lâan 
g'âz önünde tutarak, Ericsson Firması ile bir 
protokol imıza edilmesini kararlaştırmıştır. Mev
zuun tahakkuku cıvasında ihtilâl olmuş, bu söz
leşme de feshedilmiştir. 

1961 senesine kadar bir tarafa itilmiş bulu
nan telekomünikasyon sanayii problemleri, plân 
çalışmalarında öngörüldüğü için, tekrar ele 
alınmıştır. Bu defa PTT İdaresinin yetkili 
elemanları 1959 senesindeki beyanlarının ta
mamen tersine bir görüşle, sanayi kurulması 
hususunda, tâli firmaların da iştiraklerini sağ-
lıyan beynelmilel bir ihale mevzuunu uygun 
bulmuşlardır. Bu ihalede de her nedense yine 
bir neticeye varılamamıştır. 

19H3 senesinde üçüncü defa ele alman bu 
mevzuda (kurulacak fabrikanın, mevcut telefon 
telisleri ile ilgili olmasının şart olduğunu) 'be
yan eden ayni PTT yetkilileri, bu defa da, 
memleketinrzde telefon tesislerimi izi e ölçü sis
temle."! ve diğer şekil ve suretlerle münasebet
leri bulunmıyan iki tâli firma daha seçmiş, 
bunları da aynı vasıflarda, aynı seviyede mü
talâa edecek, dört firma arasında mahdut bir 
eksiltme şeklini tatbik etm'işlerdir. 

Takriben 450 milyon liraya baliğ olan ihale 
esaslarında, 40 milyon liraya malolacak fabrika 
kurul.mr'.sı konusu birinci plânda tutulması lâzım-
gelinkrrı, telekomünikasyon sanayii i1© ilgisi olmı-
yan 270 milyon liralık kablo ve diğer malzeme 
mubayaaları ile karıştırılarak alelade bir satmal
ına mevzuu haline getirilmiştir. 

PTT İdaresi Türkiye telekomünikasyon ge-
lişme'CTİni'n esar, ve prensiplerini vaz'etmek sure
tiyle kuracağı sanayi için bir ortak seçmek mev
kiindedir. Bu esaslarda, düzenlenecek sartnamo 
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•.hükümlerinin, herşeydeh evvel, adayların bu mak- I 
satlara uygunluk derecelerini tâyin ve tesbit ede
cek nitelikleri havi olması gerekirken, PTT ida
resi. adayları karışık ve gayrimüsait bir zemin 

•.üzerinde yarışmaya.tnbi tutularak, Kanada Nort-
he:m Electric Firmasını ortaklığına seçmiştir. 

M ̂ m1 ekeninizde telefon sanayii kurulması 
feeyfiyet'ni, bir süre kullandıktan sonra atılacak 
h'v ara<\ mes^â bir lokomitif satınalınması g'bi, 
klâsik bir ihale mevzuunun anlamı içerisinde dü-
şfnmek çok yanlıştır. Bahrs konusu olan mesele
n i . epaym; Türkiye'nin s^may ilenmesinde en mü-

• tckâmll p-avelero varılması, telefon tekniğinin 
mode-n. sistemlerle uygulanması teşkil etmekte
d i r Kalkınma hamilerimize ve mem1eket ölcü-

' sündeki gedeceğimize şâmil ve Türk halkının bü
tününü etkıTıyc-n b')vles:ne çek taraflı ve mühim 
b;-* meHenin çözümünü yalnız PTT bünyesinden 
b'rka^ kis 'nn «örüş ve inançlarına terk etmek 
d'3 co1-. hatalı bir davrrnıştır. 

Başka memleketler bu konularda dünvaca ta-
aınmw uzmanlardan faydalanarak-en doğru so
nuçlar.". varmışlardır. 

Savın miliciWcki.ileri; 
'Türkive tc1 ekomünikasyon Sanayiinin kurul-

nrsmda Kanada F i rmamın yetkili görülmesini 
tem'n eden dereriendirnne1er de yanlış telâkkile
re r^'nadr^tirilnrjştii'. Firmaların şartnamelerdo 
müphom bulunan hususlara vuzuh vermek ve 
men^eket menfaatlerine mühim imkânlar sakla
mak F^vretlermi tanıyan ek teklifleri PTT Yö
ne Vm Kurulu kararları ile tâyin ve tevhit. edi
len. tarihlerden ernra verilmiş bulunduğu ileri 
sunilerrik, nazarı it'ıbara phnmadığı halde, ortak
lıca p^°ilrn Kanrda Firmasının ek teklifleri ka
bul edilmiş, k^nınn ve nizamlara uvmıyan esas 
teklifleri de olduğu gibi değerlendirilmişlerdir. 

Northem E^ctric Firması, aslımda kablo ve 
• telefon m".kinaları gibi talî imalât mevzuunda ku-
rıılmu-! b :r firmadır. Kısa bir zamandan beri de 
lokal serv^Jerde kullanılan No. 5 santrallerini, 
Vestern E^ctrio Vr.-.nsları ile imal etmeye başla
mıştır. Türkiye telekomünikasyon gelişmelerinde 
kullanılması öngörülen diğer santral cihazlarını 
henih yaıprmrımaıktadır. Kanada Firmasının Tür- I 
kiyo'do imal edecsği No. 5 santraller kendi spesi- I 
fikasyonlar-rıda belirtildiğine göre: «No. 5 kros-
bar santral o'hazları esas itibariyle, müstakil ka
sabalar ve büyük şehirlerin varoşlarmdaki mes- ] 
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kûn bölgelerin telefon hizmetlerini karşılayacak 
lokal santrallerde kullanılmak üzere düzenlenmiş
tir.» denilmektedir. Şu halde, bizim memleket için 
uygun mütalâa edilen No. 5 santral tiplerimin 
büyük ünitelerde kullanılmasının pek mümkün 
o^amıyaca^ı anlaşılmaktadır. Asıl patent sahibi 
firmrmn da Amerika'daiki tatbikatı böyle olmuş
tur. Mezkûr santral tipleri, Amerika'nm özellik
lerine göre ayarlanmış bulunmaları itibariyle, 
başk?. memleketlerde yayılma istidadını göstere
memişlerdir. Hattâ, bugün gelişmekte olan mo
dern telefon sistemlerine intibak güçlüğü karşı
sında Amerikan işletmesinden kaldırmakta ve 
ba;şk", sistemlerin uygulanmasına geçilmiş bulun
duğu bir vakfadır. 

ıSayın milletvekilleri, bir Kanada dergisinin 
25 . 10 . 1965 tarMi n ü ^ asında, «Hedef 50 mil
yon dolara erimek» ballıklı makalede, Kanada 
Firması Umum Müdür Muavini Mr. Verncm O. 
Maroue-.'ıin beyanatı neşredilmiştir. Lisans ve 
patentlerini kullandıkları Western Electric Şir
keti ile münasnbetlerin'n etkileri, şirketin umumi 
durumu ve mün'-.r'-.'bel gelişmeler üzerinde yaptığı 
a'nklranala-ıdp. röyle demektedir: (Beş yıl önoe 
Northern Electric - Kanada Firmasının ihraoatı 
sıfırdı. Amerika'dan 20 milyon dolar değerinde 
teçhizat, ve malzeme ithal ekmekte idi. Bugün he-
nü~ gclinmemir. ülkelerde - ki Türkiye'yi kasdet-
mektedir - 25 milyon doTâra baliğ olan muhabere 
sistemleni ihalelerinde, Ericsson ve ITT gibi mü-
essis telekomünikasvon devlerine karşı tek
liflerde bulunmaktadır. Northern Electric, 
Kanada firmasının 1963 yılmda 7 milyon do
lar ile başhyan ihracaatı 1964 yılında 13 mil-
von dolara baliğ olmuş, bu sone de yani 
19G5 senesinde 15 ilâ 20 milyon doları bula
cağı tahmin edilmektedir.) 
Aynı zat, Amerikan "VVestern Electric firması 

ile olan lisans ve patent münasebetlerini' ten-
kicl ederek şöyle diyor .: (İlk kademelerde 
Kanada, Northern Electric Firması ile "VVes
tern Electiric araımdakine benzer sıkı bağ
lar avantajlı olabilir. Ancak, başka bir 
f.rmadan az masrafla temin edilecek bilgi
lere müstenit çalışmalarla farkında bile olu-
namıyacak sinsi bir alışkanlığı da tevlidede-
ceğini göz önünde tutmak icabeder. Kanada 
telekomünikasyon endüstrisi kendi buluşları
mızın geliştirilmesi bakımından çok zayıftır.) 
(Yetkili şahıs söylüyor. Yabancı bir firma-
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nm teknolojik tâbiyetinden kurtulamamak si
zin için asıl tehlikeyi teşkil etmektedir. Ge
rekli işin sizin için bir başkasının yapma
sam benimsemek o kadar kolaydır ki..) diye 
devam etmektedir. 

Aynı makalenin diğer bir pasajında, aynı 
zat bir açıklamasında aynen şöyle demekte
dir : (Şimdiye kadar bir avuç beynelmilel 
firma tarafından hâkimiyet altında bulundu
rulan bir pazarda Kanada Northern Elec
tric Firması, kendini tanıtmaya başlamış bu
lunmaktadır. Buralarda karşılaştığımız prob
lemler arasında Kuzey - Amerika standartla
rından ziyade, Avrupa standartlarına isti -
nadeden yabancı tekniklere adapte olabilmek 
konuları bulunmaktadır. Northern Electric 
Firmasının üzerind-3 ehemmiyetle durmak mec
buriyetinde «olduğu husus budur. Teçhizatta 
değişiklik yapamaz ve kolaylıkla intibak ede
bilecek bir hale gelemezsek, şimdiden mü
cadeleyi kaybetmiş sayılırız. Bİr yandan 
elimizdekini satmaya çalışırken, bir yandan 
da istikbaldeki ihtiyaçların tesbiti için deniz 
aşırı pazarları tetkik etmekteyiz, imkân bu
lursak hem burada, hem harici memleket
lerde kabili tatbik olacak şekilde ünitelerimizi 
plânlıyacağız) denilmektedir. 

PTT şartnamesindeki 4/4 maddesinde ku
rulacak fabrikada imâl edilmesi istenilen 
çeşitli santral tipleri hakkındaki Kanada tek
liflerini değerlendiren PTT. özel komisyonu 
raporunda bu zatın yukarıdaki beyanatı te-
yidedilmiştir. 

Bu raporda : (Sorumuzda bahsedilen teçhi
zatın kurulacak fabrikada imali için lüzumlu 
teknik bilgi ve patentlerinin % 51 hissesinin 
kendilerinde kaldığı müddetçe temin edile
bileceği beyan edilmiştir) denilmektedir. Gün
kün Kanada Firması, Western Electric Firma
sının teknolojik tâbiyeti altındadır. Bu fir
maya ait bilgi patentleri bir başka ortak
lığın hâkimiyetine bırakmaya yetkili değil
dir. Kendisine aidolmıyan teknik bilgi ve 
patentlerin ancak bu şartlar altında temin 
'edilebileceğine kaanidir. Kendi beyanları ile 
telekomünikasyon endüstrisindeki zayıf du
rumları. patent ve lisansları ile çalıştıkları 
Western Electric Firması mamullerinin Av
rupa standartlarına intibak kabiliyetinin 

I henüz araştırma halinde bulunduğu, beş sene 
I evveline kadar kendi ihtiyaçlarını dahi Ame

rika'dan yaptıkları ithlâtla temin ettikleri, 
açıkça belirtilmiştir. PTT İdaresi ise, Western 
Electirc patent ve lisansları ile çalışan tâli 
derecedeki Kanada firmasının No. 5 mamul
lerini yüksek seviyede gösterebilmek için, Wes-
tern Electrik Şirketinin Amerika'daki ma
mullerini Kanada firmasına maletmiş bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Tekliflerin mukayese ve değerlendirilmeleri 

beynelmilel usûl ve teamüllere de aykırı bir 
yönde cereyan etmiştir. Bizim de dâhil ol
duğumuz Milletlerarası Telefon Birliğine üye 
memleketler arasında geniş çapta teleko
münikasyon malzemeleri mubayaası ve sa
nayi kurulması hususunda açılacak ihalelerin 
gerçek sonuçlara varmasını temin maksa-
diyle hazırlanacak şartnamelerin kapsıyacağı 
esaslar tesbit edilmiştir. Merkezi İsviçre'de 
bulunan ve dünyaca tanınmış uzmanların teş-

I kil ettiği International Telcgraph ve Telep-
honc Consultativc Komitesinin vaz'ettiği pren-

I siplere göre, ihale şartnamelerinin birden çok 
kıstaslara düzenlenmesi cıngörülmüıştür. 30.4 1964 
•tarihinde ilân edilen bu esaslara da, PTT riayet 
etmemiştir. HaLbuki, PTT şartnamesinin tanzi
minde iştirakçi firmaların teknik, ticari dfurum-
ları, mamulâtı, mevcut tesislerimizle münasebet
lerinin dereceleri, müstakbel inkişaflardaki ça
lışmaları, tecrübeleri, referansları aynı seviye
de kabul edilmiş olduğundan, yalnız maliyet 
unsurları mukayene edilmiş, bu suretle Kanada 
firmasının ucuz görünme gayretleri değerlen
dirilerek, öme getirilmiştir. 

Şartnameler, kurulacak fabrikanın be^ibuçuk 
sene zarfında yapacağı 142 500 hatlık santral 
cihazları • ile, 190 000 telefon makiıaaramm ima
lât maliyetlerindin değerlendirilmesi esaslarına 
göre hazırlanmıştır. Bu suretle Kanada firma
sı PTT nin açık bıraktığı bu yağlı kapıyı müp
hem sayanlar, kanun, nizam ve teamüllere ay
kırı davranışlarla kurcalı yarak 270 milyon lira
lık malzeme mübayaalarındaki kârını gizlemeyi, 
ihaleye esas olan be^buçuk sene içimdeki PTT 

I ortaklığiyle imal edeceği cihazların maliyetinde 
ucıı-î .görünmeyi ussallıkla ve hattâ kurnazlıkla 
kullanmıştır. Kanada firmasının bu ihaleye iş
tirak etmekle mutlak bir kazanç sağlamak isti-
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yeceği aşikâr ve tabiî olduğuna göre, bu za
rarların bir yerden çıkarılacağından, faiziyle 
•bir kâra geçileceğinden şüphe edilmemesi gere
kir. 

PTT idareisi, aslında Türk Halkının sırtın
dan çıkarılmakta olan bu güya zararı, tacizim 
ettikleri ihale şartnamesinin anlamında bir ten
zilât mahiyetinde telâkki ederek, şartnamelere, 
kanunlarımıza, hattâ millî menfaatlerimize dahi 
aykırı hareketle, % 51 ortaklık hâkimiyetini de 
ya'bancı ortaklığına ebediyen, daimi olarak ba-
ğışlıyarak, tatlı bir pazar haline getirilen Tür
kiye Telefcomüni'kasyon şebekesinin geleceği 
Kanalla firmasının intifama terk edilmiştir. 

Kanala firması teklifleri, kanun, nizam, 
usul ve teamüllere göre değerlendirildiği tak
dirde, PTT nin gC-zanden kaçırılan büyük fark
lar anlaşılmış olacaktır. 

İhale kapsamını tenkil eden movınuıun umumî 
.tutarlarımda «••e-esk değerlendirmelere göre tesbit 
edilen 474 926 911 Tl. sı, PTT nin yanlış değerlen
dirmelerinde 425 599 243 Tl. si olarak gösterilmiş 
ve bu suretle 65 2S9 658 Tl. hk bir fark Kanada 
(Ne) lehine gizlenmiş bulunmaktadır. Bu farkla
rın nedenlerini, PTT özel komlsronun teklifleri de-
ğeder.diraıelerirîde takibettikleri eksiklik ve 
yanlışlıkları, kanun ve nizamlama uymıyan te
lâkkileri, bütün gençcfd eriyle ilgili makamlara 
aksettirilmiş olmasına rağmen, PTT Yönetim 
Kurulu kararlarını özel komisyonun raporlarına 
aynen istinat ettirmiş, Ulaştırma Bakanbğı da 
440 saydı Kanunun 9 ncu maddesini ileri süre
rek, PTT yetkileri dâıhilinde bulunan bu tasar
rufu ayrıca tetkik ve tasdik etmek durumun
da olarmyacakları mıülfuhazası ile, PTT tasar
ruflarını olduğu g!)bi benimsemişlerdir. Ya
bancı yatırımları teşvik komisyonu ise, mevtznnı 
kendi formalitelerine göre, Odalar Birliği ve 
Sanayi Bakanlığı yetkili uzmanlarınca da ay
rıca tetkvk ettirilmiş olmalarıma rağmen bu ra
porlarda belirtilen hususları nazarı dikkate al
mamışlar. PTT görüşünü incelemeye de lürcum 
•görmeden aynen kabul etmişlerdir. Böylelikle 
Türkiye'de yabancı bir firma ile telekomüni
kasyon sanayii kurulıması ihalesini Kanada 
(NE) firmasına öngören PTT özel komisyonu
nun yanlış, eksik, kanrrnuz, usulsüz değerlen
dirmeleri, her derecedeki ilgili makamların ta
sarruflarında mesnet olmuştur. Kanun ve ni

zamlara uymıyan yanlış telâkkilerin bir kısmı 
şimdi izah edilecektir. 

1. Kanada firması (NE), mubayaa edilecek 
60 000 hattın montaj bedelini 600 000 cblârlık 
döviz olarak teklif etmiştir. Olduğu gilbi kabul 
edilen bu teklif, mahallem Türk İş-çisi ve Türk 
Parası ile temin edilmesini ünıgıörcn 22 . 2 . 1965 
tarih ve 11935 sayılı Resmî Gazetede intişar 
eden kararname hükümlerine aylar dır. 

2. Kanada firması, satacağı 60 C'OO hattın 
montaj bedeli için takriben 6 milyon Tl. sı is
tediği halde, PTT. ortaklığı ile kurulacak fab
rika imalâtından 142 400 hattın montaj bedeli 
için 6 milyon Tl. sı gösterilmiş ve bu miktar 
özel komisyonca aynen değerlendirilmiştir. Hal
buki Türkiye'de müesses, gerçek rayiçlere gö
re 142 400 hattın montaj işçilik bedelleri 11 
milyon Tl. sim bulmaktadır. Ortaklık hesabına 
kaydiyle yapılan montaj - işçilik bedellerinin 
eksik kısmının % 49' unu ödeyecektir. Ucuz gö
rünme gayretine matuf bu eksik değerlendirme
yi PTT. özel Komisyonu Kanada (NE) firması 
için bir tenzilât telâkki etmiştir. 

3. Kanada firmasının (NE) ithal edeceği 
51 milyon Tl. sı tutarındaki yarımâmûl, madde
ler üzerine, mühendislik bilgileri namı altında 
4 milyon Tl. sı daha ilâve edilerek 55 milyon Tl. 
lık ithalâttan % 57 ni'sbetinde gümrük resmi 
alınması, gümrük kanunlarının gerektirdiği bir 
icap olmasına rağmen, 4 milyon Tl. lık mühen
dislik bilgileri, gümrük resimlerinden muaf tu
tulmuştur. 

4. Kanada (NE) firmasının ortaklık hesa
bına temin edeceği telefon enerji cihazları ger
çek bedellerinden eksik gösterilmiş, zararının 
% 49' u PTT' ye yükseltildiği halde, bu da bir 
tenzilât mahiyetinde telâkki edilmiştir. 

5. Kablo ve enerji tesisleri gibi ihtiyaçla
rın yerli sanayiimizden temin edilmesi mümkün 
iken, 22 . 2 . 1965 tarih ve 11935 sayılı Resmî 
Gazetedeki kararname hilaflarına hareket edi
lerek, dövizle ithali cihetine gidilmiştir. PTT. 
İdaresi bu hareketi ile memleketimizdeki kablo 
sanayiinin inkişafını en aşağı on sene engellemiş 
bulunmaktadır. 

6. Kurulacak fabrikanın vardiye nisbetle-
ri üzerinde şartnamede bir kayıt mevcut olma
dığı halde, Kanada (NE) firması, pahalı araç
larını ucuz göstermek gayreti ile istenilen ka-
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pasiteye iki ve bâzı tezgâhlarda üç vardiye esa
sına göre düzenlenmiştir. 

Türkiye ekonomisinin arz ettiği özellikler bakı
mından iki üç vardiya sistemi uygun mütalâa 
edilecek ise, o takdirde diğer firmaların tek 
vardiya üzerinden yaptıkları tekliflerin de bu 
esaslar dâhilinde mukayesesi ve değerlendiril
mesi icabetmekteydi. 

7. Türkiye'de metrik sistemin kullanılma
sı kanuni bir zarurettir. Mamulâtını İngiliz öl
çülerine göre uygulıyan Kanada (NE) firması 
tekliflerinde, sistem metrik üzerinden imalât 
yapılacağı taahhüdedilmektedir. Türkiye'de ye
niden kurulacak fabrikanın bu esaslar dâhilinde 
kurulması mümkün görülse bile, kendi fabrika
larından ithal edecekleri % 30 nisbetindeki yarı 
mamul maddelerin metrik ölçü sistemleriyle te
min edileceğine inanmak çok güçtür. İngilte
re'de sistem metriğe geçmek için yapılan etüt
ler sonucunda, uzun senelere ve milyarlarca li
ralık bir yatırıma ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşıl
mıştır. Sanayide ölçü sistemi değişikliğin arzet-
tiği bu durum karşısında PTT nin bu taahhüde 
itibar göstermesini, ancak imalât plânlarının 
üzerindeki İngiliz ölçülerini metre cinsinden 
ifade etmekle mümkün kılabilecekleri şeklinde 
mânalandırmak icabeder. 

8. Kanun ve nizamlarımızla tâyin ve tes-
bit edilen amortisman, faiz, nakliye, gümrük, 
vergi ve resimler gibi unsurlar, tekliflerde ayrı 
ayrı prensiplere göre uygu]anmıştır. Gerçek 
mukayeseleri yapabilmek için bunların muay
yen esaslar dâhilinde değerlendirilmesi icabet
mekteydi'. 

9. Kurulacak sanayi ortaklığının İktisadi 
Devlet Teşekkülü mahiyetinde görülmemesi 
tercih edilmiş, yabancı ortağa % 51 hisse nisbe-
tinin uygulanması1 bu cihetten öngörülmüştür. 
Böyle bir zaruret hissedilmiş ise, bu takdirde 
ortaklığa üçüncü bir özel. Türk sermayedarının 
iştirakiyle, % 51 hisse hâkimiyeti Türkiye'de 
kalabilirdi. Bu hususlar şartnamede nazarı dik
kate hiç alınmamıştır. 

10. İhaleden bir müddet sonra hâkimiyetin 
PTT ye devredilmesi şart koşulmuş olmasına 
rağmen, Kanada (NE) firması ortaklıktaki 
hâkimiyetin uhdesinde kalması şartı ile hisse
lerinin bir kısmını devredebileceğin! teklif et
miştir. PTT İdaresi Ticaret Kanununun 337 

nci maddesindeki (her hisseye en az bir oy 
hakkı verilir) şeklindeki hükmü nazarı itibara 
ahmyarak, bu mukabil şartları kabul etmiştir. 

11. Kanada firması (NE) tekliflerini ko
nu ile ilgili teşekküllerin yetki ve anlayışlarına 
göro hazırlamıştır. Yabancı Sermayeyi Teşfik 
Komisyonu ile PTT ye verilen teklifler deği
şiktir. Bu suretle, karşılaşılması muhtemel en
gellerden kaçınılarak Devlet daireleri âdeta at
latılmıştır. 

12. Şartnameye göre mubayaalarda yer 
alan. şebeke kablosunda 30 . 6 . 1965 günü öğle
den önceki Londra Borsası fiyatlarının esas 
alınması icabettiği halde, Kanada (NE) firma
sı o tarihteki. Kanada Borsasına itibar etmiş 
vo bu teklifi de, şartname hilâfına PTT aynen 
kabul etmiştir. 

3 3. Kanada Hükümeti telekomünikasyon 
işlerinde kullanılmak üzere ve Kanada firma
larından mubayaa edilmek kayıt ve şartı ile, 
konsorsiyuma % G faizle 24,5 milyon Kanada 
dolarlık bir kredi v az'etmiştir. Konsorsiyum 
anlaşmalarına göre, bugüne kadar Türkiye'nin 
ödemiş olduğu faiz haddi en fazla %3,5 olmuş
tur. Kanada Hükümeti konsorsiyuma vaz'ettiği 
fV-,5 milyonunu hibe olarak göstermeli suretiyle, 
fa':z hadlerini %3,5 ğa indirmiş olduğuna PTT 
İdaresini inandırmış bulunmaktadır. 

Aslında % G faiz nispetleri ile ödenecek olan 
bu kredi, oyunları bizim için bir dezavantaj ol
duğu halde, PTT İdaresi bunu, kaçırılmaz bir 
fırsat ve avantaj olarak göstermiştir. Halbuki 
^ ıcvzuun esasını teşkil eden sanayi konusunun 
yürütülmesi için 24,5 milyon Kanada dolarlık 
(takriben 200 milyon Tl. sı) bir krediye ihtiyaç' 
yoktur. İhale kapsamındaki beşbuçuk senelik 
yarı mamul maddeler ithalâtı için sadece 5,5 
milyon dolarlık (50 milyon Tl. sı) yabancı ortak 
kredisi kâfi gelmektedir. PTT İdaresi bu durum 
karşısındaki davranışları ile, her nasılsa borç 
parayla, Önünü arkasını düşünmeden, har vurup 
harman savuran kimseler gibi hareket etmiş bu
lunmaktadır. 

Sanayi konusu ve diğer mubayaalar için lü
zumlu yatırımların Kanada Hükümetinin Kon
sorsiyuma vaz'ettiği kredilerden temin ediline-
bileceği mülâhazaları ile, sanayi kurulmasında 
Kanada firmasının (NE) tercJh edilmesini, hat
tâ biraz daha ileri gidilerek bir kapitülâsyon 
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anlamının hatırlatılmalını, telekomünikasyon 
gelişmemizin arz ettiği özellikler kargışımda mil
lî menfaatlerimizle telif etmek mümkün olmadı
ğı gibi, millî haysiyetlerimizi de rencide edecek 
bir mahiyet arz etmektedir. 

14. PTT tarafından ortaklığına seçilen Ka
nada (NE) firması ile kurulacak telefon sanayii 
cihazlarının yegâne alıcısı PTT olduğuna göre, 
diğer firmaların Türkiye'de ayrı ayrı mahiyette 
bir sanayi kurabileceklerine inanmak çok güç
tür. Çünkü, isti'hlâkçi durumunda olan PTT, 
kendi ortağı ile peşinen uzun vadeli mubayaalar 
anlaşmasına girdiğinde diğer imalâtçı firmalar 
Türkiye'de alıcı bulamıyacaklardır. Yabancı 
Sermayeyi Yatırım Teşvik Komitesinin de bu 
kanaata varacağı tabiî okluğu halde, PTT nin 
ortağını seçmesi üzerindeki tasarruflara karış
makta yetkili olmadıkları gerekçesiyle telefon 
sanayii kurulmasında üç firmanın durumu bir 
kül halinde mukayese edilmemiş, üç firmaya da 
Türkiye'de PTT ihtiyaçları ölçüsünde bir sanayi 
kurması yetkisi kabul edilmiştir. Bu görünüşü 
gerçeklerle telif etmek mümkün değildir. 

15. Sanayi konusu üzerinde Yatırım Komis
yonuna müracaatların Odalar Birliği ve Sanayi 
Bakanları uzmanları taraflından yapılan incele
melerinde lisans, patent, mühendislik ücretler.' 
olarak 15 sene içinde Kanada firması (NE) 2.P 
milyon dolar, isveç firması (LME) 0.6 milyor 
dolar, Fransız firması (LMT) 2.3 milyon dolar 
talebetmekte oldukları, bunlardan İsveç (LME) 
firması 15 seneden sonra bir ücret ta^e'betmlyece-
ğlnl taahhüdettiği, diğer firmaların ise ortaklı
ğın devamı müddetlnce bu hakları talebedecek-
leri belirtilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Telefon sanayii kurulmasının, her hangi bir 

sanayi kurulması gibi telâkki etmemek lâzımgc-
lir. Çünkü, bu sanayi Türkiye sathının bütününe 
şâmil olduğu kadar, sistem değişikliğinin arz et
tiği teknik ve ekonomik özellikleri bakımında.r 
Türkiye'nin geleceğini etkilemektedir. Şu halde 
bu ortaklık yaz - boz tahtası haline getirilecek 
bir mevzu değildir. îlânihaye devam edecektir. 
Bu durum karşısında Türkiye halkı, Kanada 
(NE) firmasına senede 2 milyon Tl. sı haraç öde
meye mahkûm edilecek ve torunlarımız da bu 
kapitülâsyon hortlağının haracından kurtulamı-
yacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, meseleyi diğer bir cep
heden tetkik etmek istiyoruz. 

PTT nin ilgilenmiş olduğu telekomünikasyon 
sanayiini kurmak üzere üç firma Ticaret Vekâle
tinde teşkil edilen Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Komisyonuna müracaatta bulunmuşlardır. Aşa
ğıda, bu komisyonda cereyan eden hususların 
bir mütalâasını arz edeceğiz. 

A) Yatırım için müracaat eden firmalar : 
1. International Telephone and Telegraph 

Corporation - PTT - Amerika Birleşik Devletleri. 
2. Northern Electric Limited - NE - Kana

da. 
3. Teiefonaktiebolaget LM Ericsson - LME -

îsveç. 
B) Memleket menfaatleri bakımından fir

maların durumu ve müracaatları 
1. Sermayenin Türk ortaklara devri 
a) NE (Kanada) firmasının teklifi 
PTT Genel Müdürlüğü ile firma arasında 

19 . 8 . 1C'36 tarihinde imzalanan protokolün 
,3 ncü sayfa 5.1 maddesinin iki ve üçüncü pa
ragraflarında : «'Ortaklığın gerektirdiği serma
yenin (45 milyon Tl.) % 51 i 6224 sayılı Kanun 
gereğince NE (Kanada), % 49 u PTT ve diğer 
Türk ortaklarınca temin edilecektir.» 

«PTT ve Türk ortaklar rey hakkı olmıyan 
Msse senedi almak suretiyle ortaklıktaki iştirak 
nisbetini artırma haklarını muhafaza edecekler
di;'.» Sermaye yatıracaklar, rey hakkına sahi-
bölmıyacaklar. Rey hakkı devamlı surette Ka
nada firmasında kalacak. 

b) ITT firması teklifi 
16 . 8 . 1966 tarihli mektubun 2 nci mad-

1^-in'ln ikinci fıkrasında : «Şirketin tesisinden 
İtibaren sekiz sene müddetle ITT mülkiyetinde 
bulunan hisse senetlerinden belli bir kısmını sat-
nayı ve sekiz yılın hitamında PTT nin talebi 
üzerine T. C. PTT İdaresine satmayı taahhüde-
der» denilmektedir. 

c) LME (İsveç) firması teklifi 
10 . 10 . 1963 tarihli mektubun 1 nci mad

desinde : «Yabancı sermaye ekseriyetinin her 
r.'tenildiği anda Türk hissedarlara devri müm
kündür» denilmektedir. 

Bu hususta Sanayi Vekâletinin raporundaki 
kayıt da şudur : 

NE (Kanada) firması : 30 . 9 . 1966 tarihli 
raporun 1 - 3 maddesi : 
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«Yabancı ortağın hissesi % 51, yerli ortağın 
hiösei % 49 dur. Türk ortaklar rey hakkı bulun-
mıyan hisse, senedi almak suretiyle nisbetlerini 
artırmak hakkını muhafaza edebileceklerdir.» 

LME (isveç) firması : 10 . 11 . 1966 tarihli 
raporda 1 - 4 maddesi : 

«Yabancı ortak hissesi % '51 dir. % 49 yerli 
ortaklara aidolacaktır. Kuruluş süresi nihaye
tinde ekseriyetin Türk hissedarlar tarafından 
devralınabilmesi için bir opsiyon vermeye ani'a-
dedir. Yabancı sermaye ekseriyetinin her iste
nildiği anda Türk hissedarlara terkinin mümkün 
olacağı ifade edilmektedir.» 

Sermayenin devri hususunda Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret. Borsaları 
Birliğinin 30 . 11 . 1966 tarihli raporunun so
nuç kısmında şöyle denilmektedir : 

«(1) 11.10.1966 tarihli raporumuzda da be
lirttiğimiz veçhile kurulacak sanayiin % 51 
hlsses'nin on geç 8 sene sonra Türk ortağa ve 
ortaklarına geçmesi söz konusu sanayi dalının 
stratei'k önemi dolavısiyle önemli bulunmakta
dır. NE (Kanada) firması % 51 hissenin veva 
oy çoğunluğunun daimî surette kendisinde kal
masında ısrar eylemekte olmasına göre. bu tek-' 
lifin kabulünün 6224 sayılı Kanunun ruh • ve 
maksadına ve memleket ekononrsinin müstak
bel inkişaf ve ihtiyaçlarına h:çbir surette 
uvrrun olamıvacağı aşikâr bulunmaktadır. 
NE (Kanada) firması ile PTT arasında münakit 
protokolda PTT iştirakinin kendisine oy hakkı 
bulunmıyan hisse senetleri verilmek suretiyle 
tezyid'nin öngörülmesi Türk Ticaret Kanu
nunun âmir hükümlerine göre de açıkça aykı
rıdır», Türk özel sektörünün görüşleridir bun
lar. 

«ITT/LMT (Fransız) ve LM Ercsson (İs
veç) firmaları ise % 50 nin altındaki bir iş
tirake hazır olduklarım bildirmişler ve LM 
Er'c^orı (İsveç) firması avnca daha. ileri gi
derek her an iştirakini Türk sermayedarlara 
devredeceğini kabul etmiştir. Başkaca, NE 
(Kanada) firması PTT Genel MüdürHiğünce is
tenilen nevi imalâtların patent ve lisanslarına 
sahip bulunmaması hasebiyle % 51 hissenin 
veya oy hakkının kendlerlnde olması kayıt ve 
şartiyle patant ve lisans bulacaklarım ve on
dan sonra imalâta geçeceklerini beyan etmele
rine mukabil, LM Ericsson (İsveç) firması 

PTT n'n ve Silâhlı Kuvvetlerin, her türlü ha
berleşme ihtiyacını, diğer Ericsson mamulle
rini sermaye iştiraki yönünden her hangi bir 
şart koşmaksızın imal edeceklerini bildirmiş
lerdir ki, bu LM Ericsson firması lehine kay
dedilecek çok önemli bir husus olduğu gibi. millî 
menfaatlerimiz bakımından da daha elverişli
dir.» 

Yukardaki komisyon raporlarına müsteniden 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komisyonunun almış 
oMuğu kararlarda sermaye hakkındaki madde
ler şöyledir : 

NE (Kanada) firması için alinan karar : 
Memleket ekonomisi ve telekomünikasyon sana
yiinin istikbali için bu kadar mühim olan ser
mayenin veya oy hakkının Türk sermayedar
lara devri hususu maalesef kararda yer al
mamaktadır. Böyle bir şartın hiç müzakere 
edilmemiş cuması Türk ekonomisine yeni bir 
vabarcı hâkimivet ve imtiyazın girmesini bağlı
yacağından, bu sanayi dalının inkisa.fi de
vamlı olarak yabancı hissedarların hâkimiyeti 
altında olacak, istedikleri gibi hareket etme ser
best Vne malik olacaklardır. 

ITT (Fransız) firması için alınan karar : 
Kadarın (e) maddesi : «Şirket;n kurulmasında 8 
yıl sonra yabancı ortak hisselerinden bir kıs
mının hâkim hisse, yerli ortaklarda olacak şe
kilde devredilmesi». 

LME (İsveç) firması için alınan karar : 
Kararın (f) maddesi : 

«Şirketin kurulmasından itibaren yerli o^tak-
la^ca talebed;ld"ği hnr han«ri bir anda, yabancı 
o-tak hisselerimden 1'mitsiz bir kısmımn ov ek-
<uv*T ̂ etinin yerli ortaklara geçmesini sağlıyasak 
şekilde devredilmesi». 

Gör"lüvor ki, TiHcive'nin âli menfaatleri 
bakımından en ivi dununda o!r>n firma şu mu-
kavo-.'^fi "öre, LM Ercıson (İsveç), sonra sıra 
ile ITT (Fransız ve en gavrimüsalti, her reden-
s') kom'tenîn bu kadar mühim olan bir hususu 
müzakere 'etmed'ği ve kararına ithal etmekten 
:m<->n, rd'-n Bakamlar Ku-nıluna bu şekilde sevk 
ettiği, NE (Kanada) teklifidir. 

2. İmalât çeşitleri : 
Firmalann imalât çeşitlerine ait komitenin 

aldım kararlar : 
NE (Kanada) : Karar madde 1. Kanada'da 

kâin Northern Electric Co. ile teşkül. edeceği 
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grupun «Santral teçhizatı, bu teçhizatla ilgili 
enerji tesisleri ve şehirlerarası masaları ile oto
matik telefon makin'alan imalâtı», 

ITT (Franoız) : Karar madde 1 mi Birledik 
iAımerika'lda kurulu International Talephone and 
Telgraph Co. firmasının Türkiye İş Bankası ve 
diğer yerli oraklar la birlikle «Santral teçhiza
tı, bu teçhizatla ilgili enerji tesisleri ve şcCıir-
lerarası masaları .ile"-Otomatik telefon makinala-
rı imali.» 

LME (İsveç) : Karar madde 1 nci İsveç'te 
kâin 'Ericascm firmasının gerek PTT nin gerek
se Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılıyabi-
lecek krtosbar telef on teçhizatı: (Otomatik şehir 
dâhili santrallar, otomatik şehirlerarası sant-, 
rallar, otomatik banliyö santralleri, otomatik te
leks santralleri, otomatik hat konsantratörleri 
v.ıs.) ve tele/fioh makinaları imali». 

Yukarıdaki kararlarda da göriüleoeği üzere 
gerek'PTT nin ve gerekse Silâhlı Kuvvetlerin 
her türlü 'telekomünikasyon ihtiyaçlarını kar
şılayacak tek bir firma mevcuttur. 

3. Yerli imalât nishdtleri : 
Firmaların yerli imalât nöbetleri komite 

kararında : 
.NE (Kanada) : «Karar maddî (c), 1972 yı

lımdan itibaren santral teçhizatında en az 
% 70, ıtelefon maıkinsmnda en &z % G5, şehir
lerarası masaları ve enerji teçhizatında en az 
% "30 yerli mülhteva oranının gerçekleştirilmesi » 

ITT/LMT (Fransız) : Karar maı±le (c), 
«1972 yılından itibaren santral hat ve teçhiza
tında en az % 70, otomatik telefon makiriasmda 
% 65 yerli parça oranının gerçekleştirilmesi» 

LME (İsveç) : Karar madde (c), «En geç 
1971 yılından itibaren santral teçıhiza/hnıda ('oto
matik .şeihir dâhili santrallar, otomatik şehirler
arası santrallar, otomatik banliyö santralları, 
otomatik teleks santralları, otomatik hat feon-
santratörheri v..s,0 en "az % 70, telefon makina-
larında en az % 65 yerli muhteva oranum 
'gerçekleştirilmesi ve mütaakıp iki seme içeri
sinde bu < oranın, santral teçhizatında % 81 e ve 
telefon makinalaınnlda % 85 e çıkarılması.» 

Yukarıdaki karar maddelerinde de görüle
ceği üzere PTT maalesef en.gayrimüsait durum
da olan firmayı seçmiştir. 

"4. İhracat durumu ve garantisi : Komite 
kararlarına göre : 

NE (Kanada) - Karar madde ( d ) : «üçün
cü imal yılında istidlalin' kıymot olarak 
% 10 unun, dördüncü imal yılında % 15 inin, 
•besinci ve mütaakıp yıllarda fab.'lika için bu
günden plânlanmış nühai kapaGJLedeki istihsal 
'kıymetinin an^ari % 20 si kadar fazla istihsal 
yapılıp ihraç edilmci:i.» 

ITT/LMT (Fransız) - Karar madde ( d ) : 
«Faıbıi'ka tecavüzünden beş yıl sonra yılda as
gari 200 000 dolarlık ihracat yap İması» 

LME (İsveç) : Karar madde (d ) : «Yabancı 
•ortak lchme taha.kkuk edecek transferaM net 
kârlarının tamamının toplamı kadar asgari bir 
ihracatın, kurulacak şLıket tarafından o .yıl ve
ya mütaakıp yılda .gerçekleştirilmesi.» 

İhracat hususunda firmaların yatırım komi
tesine verdikleri garantileri ise : 

a) NE (Kanada) firması teklifi : «İhra
cat miktarı taahhüt edilen mikta:ıdan az oldu
ğu takdirde, tahakkuk ©den mifctar ile taah-
hüledilen miktar arasındaki farka tekabül eden 
bir meblâğ, NE .(Kanada) yo tramfer edilecek 
kârlardan bloke edilecek, bu da kâfi gelmediği 
takdirde NE n'ın Kanada'nm talhaıkıknk eden di
ğer alacaklarından bloke edilecek, bLJke edilen 
bedelin % 50 si blokaj tarihinden 6 ay .sonra, 
geri kalan % 50 si ihraç edileceği 'tarfjjhfı Edi
len miktarın tamamının realize edilmesinden 
sonra senbest •bıra'kılaeakttır.» 

îb) ITT/LMT (Fransız) firması teklifi : 
«ITT/LMT falbrikanın tcıeGDÜsünden 5 yıl son
ra, yılda asgari 200 000 dolarlık ihracat yap
mayı taahhüdeder.» 

«ITT/LMT nin (Fransız), bilfiil yaptığı 
ihracat taaıhbüdedilen miktara erişmediği tak
dirde, Türk siluetinin '.kârından ITT/LMT'ye 
düşeccık hisselerin, noiksan kalan .ihraca1!; bede
line muadil kısmının transferi tehir edilecek
tir.» 

«Tehir edilen kısım, gereken ihracat yerine 
'getirildikçe peyderpey serbest bırakılacak
tır.» 

c) LME (İsveç) Firması teklifi: «Firma
mız hissesine düşecek -olan kârların dışarıya 
transfer edilmiyeceği, PTT Gtanel Müdürlüğü
ne hitaben yazdığımız 10 . 9 . 19>65 tarih ve 
X/Eo reforanslı mektubumuzda garanti edil
miş bulunmaktadır. Zira kâr hissemiz karşılı
ğında ihracatı öngörmekte olup, ihracat •tabak-
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laik etmediği takdirde, kânların bloke edil
mesini taahhüdetmig bıılunmaktayız.» Ay
rıca, firma 7 . 12 . 1035 -tarihli yazılarında: 
«30 Kasım tarihli moktu'bumuz; 'lisans anlatma
sı 15 seuıe müddetle yürürlükte kakacak ve li
sans 10 sene müddetle itam 'olarak- ve bilhassa 
% 50 nlsbetinde ödenecektir. Lisans ücretinin 
yansıman mal veya hizmet şeklinde ödemmcGİnl 
kabul ediyoruz:>, denilmektedir. 

Mezkûr garantilerin Alt komisyonların ra
porlarındaki diğer hususlar da nazarı itibara 
alınacak duni'mıı ise şöyledir: 

Odalar birliği raporunda semıi'ç. kısmı, mad
de 9: «İhracat garantisi bakımından en müsa
it teklif LM Ericsson (İsve<ç), on gayrlmüsalt 
•olanı da NE (Kamada) teklifidir. Ayrıca, LM 
Ericsson (İsveç) kâr hissesinin transferinden 
sarfı nazar ederek, buna mukabil fabrika ma
mullerini 'bizzat satın al arak ihracetmeyl açıkça 
taahhüdetmesi, 24 ay sonra iiracata banlama
sı ve yılda en az 10 000 hattın ihracatını te

min etmesi badıca avantajdır. NE (Kamada) 
tarafından teklif edilen sistemde TüıCi'-ye'dcJmal 
edilen mamullerin A. B. D. ve Kanada haricin
de kullanılmaması d olay isiyle ihraç, şansın-ın 
çok zayıf olduğu kanısındayrz. «Yani Kanada 
flrmasıımın istihsal edeceği bu mallar ancak 
A. B. O. ve Kanada'da kul'lamldığmdan dolayı, 
cl'b-cttoki onlar bizden bunları hiçbir suretle 
satmalmıyaeaklar ve dolayısiylc ihracat im
kânı da clmıyacaktır.» 

Kanada (NE) Fiarnıasınm teklifinde, pro
je devresi sonunda transfcrabıl kâr hissesi 
03 OCO dolardır. Transfer edilmesi icabeden 
her hangi bir istihkakı mevcut değildir. Kana
da Hükümet kredisi çerçevesinde mamul ve 
yarı mamul malzeme mubayaa edileceğinden, 
ilk istihkak Kanada Hükümetine 5 yıl s ı n a 
ödenecektir. Kanada frması (NE) irı'-ihkaıVa-
rmı, her sevkiyatı mütaakıp Kanada Maliyesin
den tahsil edecektir. Kâr ve zarar durumuna ge
lince, firma teklifine göre : 

(63) ay ir 

0 - 1 8 

(3 924) 
(3 924) 

İnde durum 

19 - 30 

(3 025) 
(C 949) 

31 - 42 

1 209 
(5 740) 

43 - 54 

2 513 
(3 227) 

55 - 66 

5 104 
1 877 

Aylar 

Yıllık kâr - zarar 
Müterakim kâr - zarar 

Yukardaki tablodan da görüleceği üzere Kanala (NE) firmasının ilk beş yıl içerisinde transfer 
edeceği bir kârı da mevcut değildir. İhracatını ta ıhhüdottiği meblâğlar ise, 

Aylar 

Dolar olarak 

43 - 54 55 - 66 Yekûn 

334 700 580 500 965 200 

Ohnmna rağmen bleke edil cenk yegâne istihkakı 68 000 dolardır. 
Şayet PTT Satmalına Komisyonunun 14 . 10 . 19C5 tarihli raporu tetkik edilecek olursa, 66 ay

lık devre zarfında kurulacak tesisin yapacağı zar1.-' 1 0Q-A-. 000 Tl. olacaktır. Enerji ve sair teçhiza
tın yerli imalâtı ile bu zarar kapanmaktadır ve 232 000 Tl. dır. PTT satmalına kararma göre kâr 
ve zarar durumu : 
Aylar 0 - 1 8 10 - 30 31 - 42 4 3 - 5 4 55 - 66 

Kâr vo zarar 
Müterakim kâr ve zarar 
Enerji v. s. ile kâr ve zarar 
Müterakim kâr ve zarar 

(3 811) 
(3 811) 
(3 927) 

(3 173) 
(C 934) 
(3 035) 
C0 032) 

852 
(G 152) 
1 179 

(5 783) 

1 585 
(4 567) 
2 022 

(3 761) 

3 563 
(1 004) 
4 013 

252 

Görülmektedir ki, NE (Kanada) Firmasının yameağı düşünülen 68 000 dolar kâr da, ancak, ih
nacat realizc edildiği takdirde olacaktır. Aksi halde firma kâr yapmıyacaktır, Ne (Kanada) Pir-
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masının ihracat için gösterdiği meblâğ 965 200 d lâr olmasına rağmen, ihracatı garantisi en iyim
ser ahvalde dahi yalnızca 68 000 dolardır. Garan 1 şart-d-a göre de, a.1 ti ay sonra; bu bloke meblâ
ğın % 50 si serbest bırakılacağından, bloly) edile W- m^Yâ*; ise 34 000 dolardır. ,. 

Buna mukabil avnı devrede LME (İsveç) Firması ihracatını realize etmediği takdirde kâr his
sesinden 147 000 dolar ve patent ve lisan0, hakkın la iso 24f! 000 dolar ki, ceman 389 000 dolar bloke 
edilecektir. Böylelikle cin kötü ahvalde dahi LME (Ir»-eç) Firması 389 000 do^rlık bir ihracat ya
pacak demektir ki, ihracattan tevellüdedecek kâr" av bu hesaplama intikal ettirilmomiştıir. 

Komite kararına intikal etmemiş olan diğer h •-.uslar : 
5. Getirilen yabancı sermayenin tekrar yurt dışına çıkarılışı : 
Sanayi Vekâleti ve Odalar Birliği Komisyonlardın raporlarına göre firmaların dunumu şu mer

kezdedir : 
Sanayi Vekâleti raporuna göre : 
NE (Kanada) Firması : 
Getireceğini taahhüdettiği yabancı sermaye tutarı 2 550 000 dolar. 
IV; b"". yıllık devrede : 
a) Kâv 73 000 
b) Pntpn*. hakkı 14^ 000 
c) Mühendislik 783 000 1 000 000 

Mütaakup 1 nci yılda : 
a) Kâv 
b) Patent 
c) Mühendislik 

188 440 
12 000 

189 220 

Yekûn 389 660 

Bu. dıruma göre NE Firması getirdiği serma -evi 9 yılda geri götürmektedir. Odalar Birliği ra
poruna göre : 

ÎVr. 5 vülık devrede : 
a) Kâr 73 000 
b) Patent, hakkı 14^ 000 
c) Y^ıVmc. -personel 80 000 
d) Mühendislik 783 000 5 yıl içinde 1 080 000 

Mütpıakıp yılda : 
a) Kâv 
b) Patent 
c) Yabancı personel 
d) Mühendislik 

188 440 
12 000 
16 000 

189 000 4 yıl içicde 

Yekûn 

1 479 000 

2 550 000 

9 yıl sonra getirmiş olduğu sermayeyi geri gö' [irmektedir. 
ITT / LMT (Fransız) Firması : Her iki rapora göre : 
Getireceği yabancı sermaye niabeti dolar olarak 2 734 167. 

413 — 



M. Meclisi B : 133 5 . 7 . 1967 O : 1 

İlk 
*) 
ib) 
e) 

Mü 
a) 
b) 
c) 

5 yıllık devrede : 
Kâi' 
Patent hakkı 
Yabancı personel 

taakıp yılda : 
Kâi-
Paten4; hakkı 
Yabancı personel 

136 633 
452 900 
335 333 

139 989 
142 333 
44 444 

Yekûn 934 886 

1 799 281. 2 734 167 

ıBu firma da getirdiği sermayeyi 11 sene sonra geri götürmektedir. 

LME (İsveç) Firması : 
Getireceği yabancı sermaye nisbeti 
İlk 5 yılda : 
a) Yabancı personel 
t>) Eğit:ım masrafları 
c) Patent 

Mütaakıp 10 yılda : 
•a) Y?ıb"jncı personel 
b) Lisana masrafları 

15 yıldan sonraki 127 yılda 
a) Yabancı personel 

2 255 000 dolar. 

48 000 
15 000 

483 000 

40 000 
1 160 000 

Yekûn 

Yekûn 

546 000 

1 200 000 

509 000 2 255 000 

ıBu firma d-1, getirdiği ya,bancı sermayeyi 142 yılda geri götürmektedir. 
Bunad°. şu hususu net olarak tebarüz ettirmek yerinde olur: LME (İsveç) Firması patent ve li

sanslarını 15 yıl sonra serbest bırakacak ve hiç bir patent ücreti firmaya ödemeden anlaşma devam 
edecekti:'. Ayrıca, patent için talebodilen meblâğ ilk 10 sene için 1 063 000 dolar tahakkuk etmiş 
olacak, bunun yarısı da ihracatla karşılanacaktır. Mütaakıp 5 yılda patent ücreti % 50 tenzilâta 
t?h\ tutulacağından, bu devrede tahakkuk edece': olan patent ücreti 290 000 dolar olup, bu meb
lâğın dr. yansı ihracatla karşılanacağından yenidm yapılacak bir hesaba göre LME (tsveç) firma
sının yır-dn. getirdiği sermaye 383 yılda geri gitm'ş olacaktır. LME (İsveç) Firması kâr transferi 
iîitemedi&'ndcn ve kârları karşılığı ihracat yapacağından, yukardaki hesaplarda kârlar nazarı itibara 
alınmamıştır. 

6. Lisans - patent - mühendislik - gayrimaddi haklar : 
Firmalar patent ve lisans ücreti ve mühendislik ücretleri olarak aşağıdaki tabloda gösterilen 

dövizleri talebetmektedirler. Ancak bir evvelki .maddede de izah edildiği üzere, yalnız LME (İs
veç) Firması lisans ücreti anlaşmasını 15 yıl için meriyette tutmakta ve ondan sonra da ortaklığa 
ücretsiz olarak devam edecektir, 

.-,414 — 
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Raporlara göre dururm : 
66 aylık proje devresi ITT (Amerikan) LME (İsveç) NE (Kanada) 

Lisans - patent - araştırma fonu '594 866 
Mühendislik —• 

Yekûn 594 866 

Proje devresinden sonraki her yıl 
Lisans - patent 180 000 
Mühendislik —> 

Yekûn 180 000 

843 000 

483 000 

116 000 

116 000 

145 000 
783 000 

928 000 

12 000 
189 222 

201 222 

15 yıl için firmaların talefeettikleri lisans - patent ve mühendislik ücretleri mukayesesi de aşa
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

LME (İsveç) Firmasının patent ücreti 7 . 12 . 1966 tarihli mektuplarına göre yeni şekilde 
hesaplandığında transfer edilecek patent, lisans ve mühendislik ücretleri ,şu ışekli almaktadır : 

15 yıllk devre için dolar olarak . ITT (Amerikan) LME (İsveç) NE (Kanada) 

Beştbuçük yıl için 
Dörtbuçuk yıl için 
Beş yıl için 

Yekûn 

594 866 
810 000 
900 000 

2 305 766 

241 500 
261 000 
145 000 

647 500 

928 000 
905 499 

1 006 110 

2 839 609 

Yükardaki rakamlar, firmaların Yalbancı Se mayeyi Teşvik Komisyonuna verdiği teklifler
den ve Sanayi Vekâleti ile Odalar Birliği rapor] arından alınmış rakamlardır. 

Gayrimaddi haklar yönünden firmaların projenin tahakkuku için yapacakları envestismanlar 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

ITT (Amerikan) LME (İsveç) NE (Kanada) 

Dolar olarak 300 000 65 000 324 000 

Burada görülmektedir ki, NE Firması (Kanada), en yüksek döviz ihtiyacını empoze etmek
tedir. 

7. Türkiye'de halen serviste bulunan tesislerin istikbali : 
Firmalar (LME Ericsson hariç) bu hususta her hangi bir teklifte bulunmamışlardır. Bir 

otomatik telefon santralinin ömrü ortalama olarak 30 ilâ 35 yıldır. 1960 yılından bugüne kadar 
yapılan tevsiatlarm listesi aşağıdadır. Bu liste len de görüleceği üzere, 93 000 hatlık santralle
rin ortalama olarak daha 20 sene hizmet göreceği bir gerçektir. PTT telekomünikasyon sanayii
ni kurarken Türkiye üzerinde her hangi bir telefon santralinin m evcud olmadığını göz önüne al
mış ve Türkiye'yi boş bir saha olarak kabul etmiştir. 

Hali hazır santrallerin yıllık yedek parça ihtiyacı talkrilbî olarak (gümrük dâlhil) 1 500 000 
Tl. dır. Santralli erin ilerideki ihtiyaçları daha -la artacak ve neticede yıllık ihtiyaç 2 000 000 Tl. 
civarımda olacaktır. Bu vaziyete göre ortalama 30 sene zarfından takriben 40 000 000 Tl. bir ye-
dek parça ihtiyacı doğacaktır. 
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LME (İsveç) firmasının 1950 yılından itibaren PTT santrallerinde yaptığı tevsiatlar şunlardır 

1951 de 
1953 te 
1954 te 
1955 te 
1956 da 
1957 de 
1958 de 

2 000 hat 
12 000 hat 
6 000 hat 
4 000 hat 
8 000 hat 
5 000 hat 
1 000 hat 

1960 ta 
1961 de 
1962 de 
1963 te 
1964 te 
Yekûn 1964 
nihayetine 
kadar : 

10 000 hat 
4 000 hat 
6 000 hat 
6 000 hat 

29 000 halt 

93 000 hat 

1926-1950 devresi 34 000 halt yapılmış ve 

Yekûn olarak 127 000 hat tutmaktadır. 

LME (İsveç) firmasının Yatırım Kolmıiltesinc yaptığı teik'l'ifte : 
«Kurulacak tesise yapılacak takriben 20 000 Amerikan doları civarındaki bir elk yatırımila, halen 

Türkiye'de tarafım ızldan 'kurulacalk 45 mahalde servise konulmuş bulunan kendi mamulâtunız 
128 000 hatlık AGF tipindeki telefon santrallerinin yedek parça ihtiyaçları karşılanacağı gibi, 
lüzum halinde tevsileri de mıüım'kün olacaktır. Bu »dbepl'e de Türkiye'de büyük bir döviz tasarrufu 
sağlanacaktır.' 

LME (İsveç) firmasının bu teklifi Sanayi Vekâleti raporunda şu şekilde vasılandırılmaktadır : 
«... istikbalde yatırımda fazla artış olmadan Silâhlı Kuvvetlerin telekomünikasyon ihtiyaçlarını da 
karşılıyacak şekilde bu fabrikanın tevsii yapıliabilecdktir. Ayrıca, kurulacak tesise, takriben 20 000 
dolâ.r tutarında yapılacak ok bir yatırımla, halen 'Türkiye'de 45 mahalde servise konulmuş bulu
na 126 800 hatlık AGF tipindeki telefon santral!erinin yedek parça ihtiyaçlarının karşılanmasının 
mümkün olacağı ve mevcutların da tevsiatınm kr.bıl olacağı» ifade edilmektedir. 

Odalar Birliği raporunun sonuç kısmında ise; «MD. 11 : LM Ericsson firması tarafından kuru
lacak tesise yapılacak takriben 20 milyon dolar civarındaki ek bir yatırımla, halen Türkiye'de işlet
mede bulunan 126 800 hatlık AGF tipindeki telefon santrallerinin yedek parça ihtiyacının karşıla 
nacağı gibi, lüzumu halinde tevsiilenimin de mümkün olacağı, Türkiye'nin döviz tasarrufu bakımın
dan çok önemli bir husustur ki, bu da mezkûr fiı-nıa lehine ayrı bir avantaj sağlamaktadır» denil
mektedir. 

Bu önemli husus hiçbir suretle gerek Yatırım Komisyonunda ve gerek PTT de nazarı itibara 
alınmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Biriicioğlu, saat 18 e gel
miştir. Yüce Meclisin almış olduğu bir karar 
gereğince saat 18 den itibaren sözlü sioroıların 
görüşülmesine geçilecıeiktir. Zannediyorum, daha 
konuşmanı/z uzun sürecek. Bu sebeple lütfedin 
gelecek birleşimde ıklonuşjmanıza devam ediniz. 

SAMİ BlNİCaOĞLU (Devamla) — Benim, 

konuşmam belki bu kadar daha sürecektir. 
Onun için Sayın Başkanın buyurdukları gibi, 
konuşmama gelecek birleşim devam edeceğim. 

Yüksek Huzurlarımızdan ayrılırken hepinizi 
ısaygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bu konudaki görüşme gelecek 
Birleşim devam edecektir. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, soru
lar kısmına geçiyorum. 

1.— Kars Milletvekili Âdil KurteVin, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel?. Buradasıriiz. Sa
yın Tarım Bakanı ? Yak. 

Sayın Bakan bulunmadığı cihetle sözlü soru
nuz gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Altunkaya? Buradasınız. 
Sayın Tarım Bakanı?. Yoklar. 

ıSaıyın Tavım Bakanı bulunmadığı " cihetle 
sözlü sorunuz gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Sinop Milletvekiil Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/235) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar? Buradasınız. 
Sayın Tarım Bakanı ? Yoklar. 

Balkan 'bulunmadığı cihetle sözlü sorunuz ge
lecek Birleşime (bırakılmıştır. 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/259) 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu izinli 'bulundu
ğu ciheltle soruları gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

5. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı

nın ne zaman ikmal edileceğine dair -İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

BAŞKAN — Sayın Menteşe? Burada. Sa
yın İçişleri Ba'kanı? Yoklar. 

Sayın İçişleri Bakanı bulunmadığı cihetle 
sözlü soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner fakül
tesi açılması hususunda ne düşünüldüşüne dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/289) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt ? Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakan? Yoıklar? 

Bakan 'bulumadığı cihetle sözlü sonunuz ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan dep
rem dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirlerin 
neler olduğuna dair sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/290) 

BAŞKAN — Sayın Adna"h Şenyurt burada, 
Sayın İmar ve İskân Bakanı buradalar. Sözlü 
ısoruyıu olkutuıyoruım. 

21 . 3 . 1966 

Millet Mecelisi Yülfeselk Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı 

tarafından Sözlü olaark cevaplandırılmasına da
lâlet 'buyrulmasmı saygiyle rica ederim. 

Erzurum Milletvekil 
Adnan Şenyurt 

Bu yıl Hınıs'd a vuikulbulan deprem dolayı
siyle Bakanlığınız tarafımdan alınmış ve alma-. 
3ak tedbirlerinizin neler olduğu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İmar ve İskân 
Bakanı. . - • 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) 
— Sayın Başkan, sayın milletıvakilleri; 7 Mart 
1966 günü Hınıs ve havalisinde vukuulbulan 
depremden 1 254 hane ağır hasara uğramış ve 
7629 sayılı Kanuna göre o bölgede umumi ha
yata müesısiriyet mevcudolduğu teslbit edilmiş. 
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Diğer taraftan 7629 sayılı Kanunun 13 ncû 
maddesine uyularak hasar teslbitleri yapılmış 
ve bu 1 254 aileden 191 aile Hınıs'ın içinde tes-
•bit edilmiş, bunlara onar bin lira inşaat kredi
si. verilmesi için kararname çıkmış, tahsis yapıl
mış, ama 191 aileden ancaJk 50 aile onar bin 
lira almıştır. Köylerde bulunan afetzede vatan
daşlarımız 10 750 liralık krediyi, mevcut teamü
le göre tesbit edilen bu miktarı çok görmüş,, öcli-
yemiyeee'klerini beyan ederek 1 500 lira talc-
betmişler ve geri kalan 1 063 aileye 1 500 liralık 
bir tahsis yapılmıştır. Yalnız bunlardan da 
750 isi bu krediyi almıış ve 750 aileye bir milyon 
125 bin lira tahsis edilmiştir. Âfeti mütaakip, 
(hepimizin malûmu olduğu veçhile, 19 Ağustos 
1966 depremi bu sahaları da kapsamıştır ve 
yapılan veya yapılmakta olan veya henüz daha 
el atılmamış olan birtakım evler de hasara uğ
ramış, ve bıu binalar 19 Ağustos 1966 depremi
nin icra prıoigramı içinde mütalâa edilmiş ve 
Hükümetimizce üçlü bir alternatif içinde geçici 
islkân çerçevesi içine alınarak kış iskânları sağ
lanmış bulunmaktadır. 

Yine hir kaç gün evvel Yüksek Huzurunuz
da araştırma raporu dolayısiyle arz ettiğim 
veçihile, bu sene de bu bölgedeki Hınıs ve ona 
Ibağlı köyler de ctaihil, Bingöl'de, Muş'ta ve 
Enzurum'da mesiken ihtiyacı içinde bulunan va
tandaşlarımıza 43 milyon lira sarf etmek sure
tiyle ve onlara da bir nüve konut yapmak, iki 
bin prefalbrike ev yapmak ve geri kalacak ih
tiyaçları da baraka yapmak suretiyle bu böl-
ıgede iskânları plânlamış bulunmaktayız. Bu se
nenin sıonunda bu üç vilâyette gerek 7 Mart 
1966, gerekse 19 Ağustos 1966 âfetlerinde za
rar görmüş olan vatandaşlarımız arz ettiğim bu 
25 0O0 kilometrekarelik sahada yerleştirilecek
tir. Sözlerimin başında işaret ettiğim 7 Mart 
1966 âfetinin vukuunda âcil yardım olarak Hı
nıs'a 70 bin liranın daha gönderildiğini ve 
1966 19 Ağustols depreminde yapılmış olan âcil 
yardımların bıundan hariç bulunduğunu saygiy-
le arz ederim. 

BAŞKAN •— Sayın Şenyurt, buyurunuz 
efendim. 

ADNAN ŞEN YURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, esasen muhterem arkadaşlarım 
tarafından araştırma mevzuu yapılmış olan bir 
(konu ile ilişkin bu hususta Sayın Bakandan 

j sıözlü sorumla malûmat istirham etmiş bulun
maktayım, sorum bu. 

Muhterem arkadaşlarım, araştırma önergele
ri ve bu önergeler muvacehesinde mahal 1 imde 
yapılan tahkikat, tetıkikat, araştırma ve neJtice 
itibariyle bunlara muvazi olarak yap muş oldu-

. ğumiLz müzakerelerde bunlar takdim edildi. Bu 
vesile ile bendenizin de kısaca- bu hususta bâzı 
mâruzâtım olacaiktır. 

Muhterem arkadaşlar, 7 Mart depreminden 
j sonra 19 Ağustosta yurdumuzun 'geniş bir mm-

taıkası ağır can ve mal kayibma sebelbıolacak se
kilide bir âfeite mâruz kaldı. Bu âfet sene'biyle 
mulhterem Hükümet tarafından birço'k tedbirler 
alındı. Bunu ifade etmek isterim. Ancalk sarf 
edilmiş olan para karşılığında yapılmış olan iş
lerin kâfi olmadığını veya daha fazlasının ya
pılabileceğini arz etmek isterim. Bununla bera
ber çalışmaların kifayetsiz olduğunu arz etmek 
istemiyorum. Hükümet tarafından bir gayret 
gösterilmiş ve bütün bu felâkete mâruz kalmış 
olan kimselerin yaralarının sarılması için bir 
çalışma yapılmıştır. Ama Saym Bakanın bu-

• rada zaman zaman sözlü sıorular ve araıştırma 
önergeleri vesilesiyle ifade ettikleri ıgibi, her 
şeyin tam ve kâmil mânarsiyle yapılmış oldu
ğunu söylemek mümkün değildir. Bunu ifade 
etmek isterim. 

Şimdi ben asıl bahiskonusu etmiş olduğum 
f 7 Mart depremini ele almak suretiyle mârnzatı-
. ma devam edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarını, bildiğiniz ve Sayın 
Bakanın da şimdi burada ifade ettiği gibi, 
7 Mart depreminden sonra Hınıs İta zelzeleye 
mâruz kalmış olan vatandaşlarımııza yardım, 
kendilerinin talebi üzerine - ki Sayın Bakan 

; şimdi burada, ifade ediyorlar - 1 500 lira veril-
: mek suretiyle yapılmıştır. Kendilerinin talebi 
I kıymetlerıdirilirken mahallî husulsiyetlor ve bu 

âfet halinde onların mâruz kalabilecekleri müş-
: Milâtlar nazarı itibara alınmak suretiyle mua

mele yapılmak iktiza ederken bu yapılmamış 
ve 1 500 lira gibi bir para ile vatandaşların 

; 'dertlerine deva olabileceği kanisiyle, düşünue-
siyle hareket edilmiştir. Aslında muhterem ar-

I kadaşlarım, 1 500 lira ile vatandaşlarrmuzm mâ
ruz kalmış oldukları bu açıklı dnrumu, m&sfcen-
siz durumu izale etmek, onları normal bir haya
ta ulaştırmak mümkün olamazdı ve olamamış-
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tır. Bitıtajbi bütün bu imlkânları kısa bir zaman 
içerisinde yapmak elbet teki birtakım şartlara 
bağlıdır. 

'Bunda sayın Hükümetin mazur göründüğü 
taraflar da vardır. Ama 1 500 lira ile bu işin 
halledilebileceğini sanmak, ümidetmeık, bu yol
da ta'tlbikat içerisine girmek - tâbirimi mazur 
ıgörün - busun üzerine yazı yazmak gibi bir şey 
lolurdu. Nitekim böyle oldu. Vatandaşlarımızın 
bir çıok ihitiyaçları vardır. Benim duyduğuma 
.gıöre 1 500 liranın alınması halimde borçları bu
lunan birçok kimselere tevzi edildiği ifade edil
miştir. Belki böyle bir yola gitmdyen vatandaş
larımız, hemşehrilerimiz de lOİmuıştur. Ama ihti
yaç salhilbi olan vatandaşlarımızdan, hemşehri
lerimizden bir kısmı, büyük veya küçük bir kıs
mı bu yola gitmişlerdir. Sayın Hükümetin bunu 
takibetmesi ve buna bir tedbir alması lâzımge-
linken ıbu yapılmamıştır. Bundan sonraki ted-
ıbirlerde, geçmiş tecrübelerden istifade etmek 
suretiyle, hem daJha az para sarf etmeik, hem de 
daha iyi tedbirler almak için saym Hükümetin 
mümkün olan dikkat ve itinayı göstermesi el-
betteki vazifeleri cıümlesindendir. 

Bu münaseibetle hatırıma gelmişken arz ede
yim; Araştırma Komisyonunda vazife ıgöreın bir 
arkadaşınız saatiyle mıüışahade ettiğimiz binçok 
ıhuısuialar oldu. Bizim, bilhassa sayın Hükümetin 
üzerinde durması lâzımgeldiği konunun halen 
Yüce MJeclilsin gündeminde olacağını zannedi
yorum. Benim burada izinli olduğum bir sırada 
çıkarılmışsa, halberim yoksa, bilmiyorum, Âfet
ler Kanunu, ki daha evvel giörü'şülmüiştü, bunun 
dikkatle, itina ile çıkarılması için Yüıee Mec
lisin ve Sayın Hükümetin gayret göstermesi lâ-
aiimdır. 19 Ağustostan sonra alınmış olan tedbir
leri bizzait yürütmüş olan yetkili kimselerin mü-
şahade ve tecrübelerinden bilhaısısa istifade edil
melidir. Ve bu kanun Yüce M-eçliste görüşülme
den önce icaibederee bu zevatın fikirlerine mü-
raoat edjlmesi zaruri olur kanısındayım. 

Bendeniz böyle geniş vatandaş kütlesini alâ
kadar- eden ve aynı zamanda Yüce Meclisin 
ehemmiyetle üzerinde durduğu bir konuda, el
den geldiği kadar gerçeklere dayanarak, bu 
husustaki mâruzâtımı yapmaya çalışacağım. 

Şunu arz "etmek isterim;; alınmış olan tedbir
lerin yanın-d.a pek çok noksanlar vardır. Bilhas
sa Sayın Bakan şimdi ifade .ettiler; yeniden 
prefabrike- evlerden, barakalardan: bahsettiler. 

Bilmiyorum bu derece sert iklim şartlarında bu 
muhitin insanları bu şartlarla lâyıkiyle iskân 
edilebilir mi? 

Geçici iskân tedbiri olarak düşünüldü, buna 
bir diyeceğimiz yok. Ama orada bu şekilde 
kendilerinin barakada yaşamaları nasıl müm
kün olur? Sayın Hükümetin buna nasıl gönlü 
rıza gösterir? Yanlış anlamış da olabilirim. İn
şallah baraka değil de vatandaşlarımızı daha 
iyi bir iskân yoluna giderler. Bu imkânı bulur
lar, gönlümüzün arzusu kendilerinin elbette ki 
muvaffak olmalarıdır. Ama çok gayret ister, 
hakikaten noksan olan birçok şeyler vardır. 
Bunların da yerine getirilmesini Saym Bakan
dan istirham ediyoruz. 

Saym Bakan bu yılın sonunda bu meselelerin 
halledileceğini ifade ettiler. İnşallah beyan
ları tahakkuk eder. 

Yalnız şunu arz etmek istiyorum: 14.3.1966 
tarihinde yine Muhterem, Vekil bu kürsüden 
sanıyorum, arkadaşların gündem dışı konuşma
ları sebebiyle yapmış olduğu konuşmada verdiği 
cevapta, aynen şöyle ifade ettiler; «Bu sene 
Hınıs ve Varto zelzelesinde evleri yıkılmış olan 
bütün vatandaşlara yeni evler yapılacaktır, 
1966 programına alınmıştır.» 

Şimdi saym arkadaşlarım deprem dolayısiyle 
şaşırtıcı beyanlar oldu ise veyahut da işi müş* 
külâta mâruz bırakan birtakım durumlar oldu 
ise bunda birbirini tutmıyan beyanların, dav
ranışların, ifadelerin çok büyük rolü olmuştur. 
O itibarla her şeyden önce böyle bir felâkete uğ
ramış olan kimselerin haleti ruhiyeleri, düşün
celeri, hisîyatları da nazarı itibara alınarak on
lara mutlaka ve mutlaka yapılabilecek, behe-
maJıal tahakkuk edilecek şeyler ifade edilmeli
dir. Onlar da kendilerini buna göre ayar «der
ler, edebilirler. Aksi halde bu sefer müşahede 
edildiği gibi, bazan* izam edildi, bazan yanlış 
haberler ulaştırıldı alındı ve netice itibariyle va
tandaşların bir kısmı kendilerine yapılabilecek 
şeylerden çok daha şeyler yapılacağı düşünce
sine, zehabına kapıldılar. Ve bu sebeple ken
dilerini... 

BAŞKAN — Saym Şenyurt, 15 dakikanız 
doldu efendim, ona göre bağlayınız. 

Al^NAN ŞENYURT (Devamla) — Yapm*. 
I lan icabeden birtakım şeyleri ihmâl eder. 
1 Son olarak müsaadenizle şunu arz etmek is-
| tiyorum. Daimî iskân hususunda. Sayın Hükü* 

— 419 — 
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metin dikkatine arz ederim. Prebaraka veya-
hutta sair barakalarla bu işin olabileceği kana
atinde değiliz. Daimî iskân mevzuunda Sayın 
Hükümetin derinliğine bir çalışmaya girmiş ol
duğu kanaatinde değilim. Inşaallah J)izim bil
mediğimiz hususlar vardır. Kendilerine muvaf
fakiyetler dilerim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İmar ve İskân 
Bakanı. 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (C. -Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhterem 
arkadaşımız Hınıs'ta afetzede vatandaşlarımı
za verilmiş olan 1 500 liranın kifayetsizliğine 
işaret buyurdular. Biz 1 500 lirayı nasıl verdi
ğimizi, hangi esasa göre verdiğimizi arz etmiş
tik. Türkiye'de kanunlar tatbik edilmektedir. 
Kanunlar hâkimdir. Bunun dışında bir icraat 
ve tasarruf olamaz. 7629 sayılı Kanuna göre va
tandaş borçlanmayı Jkabul ettiği takdirde kre
di verilir. Vatandaş 1 500 liranın dı§ında, bun
dan fazla bir miktarı borç olarak kabul etmiyo
rum, eğer Hükümet olarak verecekseniz 1 500 
lirayı borçlanacağım derse, siz 1 500 liranın 
üstünde bir meblâğı muhakkak borçlanacaksı
nız diye vatandaşı tazyik etmek mümkün mü
dür bir hukuk Devleti düzeni içinde? Elbetteki 
değildir. Vatandaş 1 500 lira istemiyorum, 
7 500 lira istiyorum demiş de, biz 1 500 lira mı 
vermişiz? Hayır, ben sadece bunu istiyorum 
7 500 lira gibi bir meblâğın, borcun altına gire
mem, bununla ben iklim şartlarına uygun bir 
mesken sahibi olacağım sizden istediğimiz yar
dım budur,. diyor vatandaş. Biz de bunu ver
mişiz. Bunun neresi tenkit edilebilir? İskân po
litikamızda müteaddit defalar bu kürsüden Yü
ce Heyetinize arz ettim; âfetin vukuunda Dev
letin iskân edici ve yardım edici kudretini se
ferber etmek bizim için ilkedir, ilke olmuştur 
ve bu ilke 7 Martta da 19 Ağustosta da plânlı 
bir şekilde uygulanmıştır. 

Arkadaşım, konuşmalarımızın gerçeği ve bir 
ölçüye dayanmasını ihsas etmek istediler. Yü
ce Heyetinize şunu arz etmek isterim ki bizim 
konuşmalarımız bir ölçü içinde cereyan etmiş
tir. Bir hesaba dayanmaktadır ve biz ancak ya
pabileceğimiz şeyleri taahhüdettik. Doğu dep-
remindeki vatandaşlarımız birtakım hayallere, 
ümitlere kapılmışsa, bunun sebebi Hükümet de
ğil, bu bölgede dolaşan siyasiler olmuştur. Biz 
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yapabileceğimiz yardımın ne olduğunu her git
tiğimiz yerde halkla yaptığımız konuşmalarda 
arz ve izah ettik. Konuşmalarımızın pek çoğu 
teyple tesbit edilmiştir ve Hınıs halkı da buna 
şahittir. Ben hiç bir zaman Hınıs'ta ,her aileye 
on bin lira, yirmi bin lira düşecektir gibi bir 
beyanda bulunmadım. Ben sâdece şunu söyle
dim; «Bu büyük bir âfettir. Biz beraber olunca 
bu felâketi, hattâ millî felâketleri yenmesini 
bilen bir milletin çocuklarıyız. Hükümetle halk 
iş birliği yaptığı takdirde bu yarayı saracağız. 
Bu yarayı sarmak için seferber olduk ve hiç 
kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.» Bizim 
taahhüdümüz budur, bunu yaptık mı, yapma
dık mı? Yaptığımız delillerle, orada meydana 
getirdiğimiz eserlerle aşikâr olmuştur. Bu eser
lerin olmadığı iddia edilemez. Bu eserlere göl
ge düşürülemez. Arkadaşım diyor k i ; «1967 yı
lında Bakan iskân işinin halledileceğini söyle
di ama, bu bir ölçüye, hesaba dayanıyor mu? 
Yine halk ümitlenir, sonra ümitsizliğe düşer.» 
Arz ettim, dedim ki ; «Biz 1966 yılında bu böl
gede iskânı üçlü alternatif içinde yaptık. Ar
zu edeni başka yerlerde misafir ettik, arzu ede
ne nakdî yardım yaptık, arzu edene de ba
raka yaptık.» Şimdi başka yerlerde misafir 
edilenlerin veyahutta nakdi yardım alan vatan
daşlarımızın bir çatıya, bir barınağa ihtiyaç
ları vardır ve bunların miktarı yaptığımız tes-
bitlere göre on binin üstünddeir. On bin nüve 
konutun bir yıl içinde yapılmasının imkânsız
lığı aşikârdır. Arkadaşım bunun aksini iddia 
edebilir mi? Biz ne yapmışız Hükümet olarak? 
43 milyon lirayı ayırmışız, o bölgede altı ay 
jeologlar, plâncılar bölge plâncıları etüd et
miştir. Burada iskân yapılabilir mi? Varılan 
netice şudur, bunu arz ettim, araştırma rapo
runa cevap verirken, bu bölgede iskân yapıla
bilir, 17 köy hariçtir, bu köy civarında iskân 
edilebilir. Ama burada yapılacak olan konut
lar, depreme mukavim olan, dayanıklı olan ba
rakalar olmalıdır. Bunu da deprem bölgelerin
de tetkik ettirdik. Japonya'da tetkik ettirdik, 
arkadaşlarımızı yolladık ve Japonya'dan mü
tehassıslar, profesörler getirttik. Gördük ki 
Dünya'da iki tip vardır; bir katı tip, bir de es
nek tip. Bizim memleketimizin şartlarına göre, 
esnek tipin kabul edilmesi iktiza ettiğini tek
nisyen arkadaşlarımız söyledi. İşte bu esnek tip 
konstrüksiyon içinde, nüve konut yapmak ka-
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rarını aldık. Hem depreme mukavemet ede
cek, hem de ağır iklim şartlarına mukavemet 
edecek, Bu tipi de tesbidettik ve diyoruz ki 
şimdi, bu tiplerden bin tane yapacağız. Bu böl
gede diğer vatandaşlarımıza, misafir ettiğimiz. 
uakdî yardımda bulunduğumuz vatandaşla 
rımıza, felâketzede ailelere de baraka yapaca
ğız, 1966 da yaptığımız barakalar gibi ve 1967 
yılı sonunda barakada ve iki bine yaklaşan 
prefabrikede ve en az bin nüve konutta vatan
daşlarımızı daimî ve kısmî yerleştirmiş olaca
ğız. Barakalarda bulunup ta konut talebinde 
bulunan vatandaşlarımızın bu taleplerini yıl
lık gelecek programlar içinde realize edeceğiz, 
dedik. Söylediğimiz budur. Yarın arkadaşımız, 
bu barakaları yaptığımızda, siz 1967 yılı so
nunda hepsine mesken yapacağız demiştiniz di
ye, bizim karşımıza gelemesin, gayet sarih ola
rak konuşuyorum. 

Arkadaşım, bölge halkının psikolojik tav
rına itina gösterilmesine işaret buyurdular. Biz 
bunun üzerinde âfetin vuku bulduğu andan 
itibaren büyük bir samimiyetle, büyük bir va
tanseverlikle ve büyük bir feragatla durduk. 
Ama, bugün halkın bu ıstırabını dile getiren 
birçok kimselerin, o gün bizim ilân ettiğimiz 
hizmet seferberliğinde yer almadığını da te
essürle gördük. Fakat maddi ve mânevi bütün 
o müşkül şartlara rağmen, Türk Devletinin as
kerî, mülkî ve teknik elemanları büyük bir fe
ragat içinde, vatandaşları aç ve açık bırakma
mış Türk Devletinin gücünü ispat etmiştir. Ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tarihine şe
refli bir eser ilâve etmiştir. Adalet Partisi ik
tidarı, ehliyetini ve dirayetini bir kere daha 
ispat etmiştir. Bu sene de ispat edecektir. Ar-
Ikadaşlarımız müsterih olsunlar. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Burada. Sa
yın Başbakan?.. Yoklar. 

Sözlü sorunuz gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma bakanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

BAŞKAN — Sayın özarda?.. Burada. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yoklar. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı .. Yoklar. 

Bakanlar bulunmadığı cihetle sorunuz gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Van Milletvekili Salih Yildız'm, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Buradasınız 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle sorunuz gelecek 
Mrleşime bırakılmıştır. 

11. — Van Milletvekili Salih Yildız'm Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız burada. Sayın 
Turizm Bakanı?.. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle sorunuz gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

12. — Van Milletvekili Salih Yildız'm, Van'
ın Başkale İlçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ükokulu açılacağına dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/301) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle sorunuz gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

13. — Van Milletvekili Salih Yildız'm, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302) 

• BAŞKAN — Sayın Yıldız burada. Sayın 
Bayındırlık Bakam?.. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle sorunuz gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

— 421 — 
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14. — Van Milletvekili Salih Yildız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı-
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız buradalar. Sayın 
Tarım Bakanı?.. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle sorunuz gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar elin
de bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlen
dirilmesi için her hangi bir tedbir alınması
nın düşünülüp düşnülmediğine dair Tarım ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/304) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yıl
maz?.. Yoklar. Saynı Yılmaz bulunmadığı cihetle 
ısözlü osru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. -— Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/305) 

BAŞKAN — Sayın Emre?.. Yok. 
Sayın Emre bulunmadıkları cihetle soruları 

gelecek birleşime bırakılmıştır. 

17. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzu-
ner'in Amerikan - Rum Ortodoskları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiği
ne dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner?.. Yoklar. 
Sayın Uzuıner bulunmadıkları cihetle soru

ları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

18. — Sinop Milletvekili Niyazi özgünç'ün, 
Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulması lüzumlu 
görülen ve 1964 programına ithal edilmiş olan 
Yonga Levha Fabrikasının yapmına ne zaman 
başlanacağına dair Tarım Bakanından sölzü 
sorusu (6/307) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi özgüç?.. Yoklar. 
Sayın özgüç sözlü sorularının görüşüldüğü 

birleşimlerde ikinci defa bulunmadıkları ci-
cetle soruları düşmüştür. 

19. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve felâket 
haline gelen yığın ve samanlık yakma hâdisele
rinin önüne geçmek için ne gibi tedbirler alın
makta olduğua dair İçişleri ve Adalet bakanla
rından sözlü sorusu (6/309) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?.. Yoklar. 
Sayım Saraç sözlü sorularının görüşüldüğü 

birleşimde iki defa bulunmadıkları cihetle so
ruları düşmüştür. 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde, «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayınmlanan yazı ve resimlerin 
33 sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup 
olmadığına dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/310) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?.. Buradalar. Sa
yın Adalet Bakanı?.. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus-

I tafa Akalın'ın, Hazine adına tesbit ve tescili 
yapılan mazilerin topraksız çiftçi ailelerine 
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/311) 

BAŞKAN — Sayın Akalam?.. Buradalar. 
Savın Köy işleri Bakanı?.. Yoklar. 

ı Bakan bulunmadığı cihetle soru gelecek bir-
| leşime bırakılmıştır. 

I 22. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
\ Akalın'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
j için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
I dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından 
i sözlü sorusu (6/312) 

\ BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın?.. Bura-
] dalar Sayın Ulaştırma ve Millî Savunma Ba

kanları?.. Yoklar. 
Her iki Bakan bulunmadığı cihetle soru ge

lecek birleşime bırakılmıştır. 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, Güney - Doğu'yu İzmir'e kısa yol-

\ dan bağlıyan Çay • Karadilli - Dinar yol güzer-
: gâhının karayolları bünyesine alınıp alınmıya-
i cağına dair Baymdvrlık Bakanından sözlü so-
\ rusu (6/313) 
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BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın burada
lar. Sayın Baayındırlık Bakanı?., Yoldan. 

Bakan bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

24. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicileri
nin yeraltı sularından istifade edebilmeleri için 
bir plân veya bir tedbir olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan?.. Buradalar. 
;Saym Tarım Bakanı .. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

25. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın,, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç 
aâed ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/315) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

26. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına 1965 yı
lında içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında 
kaç köyün içme suyu isinin programa alındığına 
dair Köy İsleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan burada. Sa
yın Köy İşleri Bakanı?.. Yoklar. 

Bakan buulnmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

27. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yüı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kada
rının hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soruus (6/317) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan burada. Sayın 
Ulaştırma Bakanı?.. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

28. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
%n, Afrika ülkeleri île ticari münasebetlerimizi 
geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice 
jdtnmış olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/318) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. Adına cevap verecek 
Bakan?.. Yok. 

Bu bakımdan soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

29. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, oyun salonları açûma izninin ne şekilde ve 
kimler tarafından verildiğine ve bu nevi sa
lonların kapatılması için bir teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına dair, İçişleri, Maliye 
ve. Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü sorusu 
(6/319) 

BAŞKAN — Sayın Dirik?.. Yoklar. 
Sayın Dirik sözlü sorularının görüşüldüğü 

iki birleşimde üst üste bulunmadıkları cihetle 
sözlü soruları düşmüştür. 

30. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yetişen Ha-
sankeyf tütününden Gaziantep Tarım Satış 
Kooperatifinin elinde ne miktar stok bulundu
ğuna dair Gümrük ve Tekel ve Maliye bakan
larından sözlü sorusu (6/320) 

BAŞKAN — Sayın Göğüs?.. Yoklar. 
Sayın Göğüs sözlü sorularınım görüşül

düğü iki birleşimde de bulunmadıkları cihetle 
soruları düşmüştür. 

31. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1965 nüfus sayımına göre 7 yaşından yukarı 
erkek ve kadm adedine ve bunlardan ne kada-

m 

rının okur - yazar olduğuna dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/321) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Erer?.. Yoklar.. 
Sayın Erer sözlü sorularının görüşüldüğü 

iki birleşimde de bulunmadıkları cihetle sözlü 
soruları düşmüştür. 

32. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
büyük şehirlerde yapılan apartmanlarda bir 
kapıcı - kaloriferci bulundurulması mecburiyeti 
olup olmadığına dair İmar ve İskân ve Çalışma 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/322) 

BAŞKAN — Sayın özarda?.. Buradalar. 
Sayın imar ve İskân Bakanı buradalar. Sayın 
Çalışma Bakanı?.. Yoklar. 

Sayın özarda; İmar ve İskân Bakanı bura
dalar, Sayın Çalışma Bakanı yoklar. Sayın 
İmar ve İskân Bakanı kendilerine tereddübe-
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den kısma cevap versinler mi, yoksa her iki Ba- I 
kanm bulunmasını mı istersiniz ? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın imar 
ve İskân Bakanı cevap versinler. Kâfi gelir 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma " 
Aşağıdaki hususların İmar ve İskân Bakanı 

ile Çalışma Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı arz 
ve rica ederim. 27 . 4 . 1967 

Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda 

1. Büyük şehirlerde yapılan apartmanlar
da bir kapıcı - kaloriferci bulundurulması mec
buriyeti var -mıdır? Yoksa, böyle bir (mecburi
yetin konmasına lüzum görüyor musunuz ? 

2. Yapılan apartmanların inşaat plânların
da bir küçük kapıcı - kaloriferci dairesi bu
lunması mecburiyeti var mıdır? Yoksa, böyle 
bir mecburiyetin konmasına ılüzum görüyor I 
musunuz ? 

BAŞKAN — Sayın İmar vıe İskân Bakanı, 
buyurun efendim. 

İMAR VB İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Sayın Başkan, sayın milletvekil- j 
ileri; büyük şehirlerdeki apartmanlarda kapı
cı ve kaloriferci bulunup bulunmaması konu
sunun bakanlığımla biıw ilgisi yoktur. Yalnız 
imar yönetmeliklerinde yapı nizamları sağla
nırken bunun dikkate alınıp alınmayışı hususu, 
elbetteki bir problemdir. İmar ve İskân Bakan
lığı olarak biz, sekiz daireli apartmanlarda bir 
kapıcı ve kalöferci dairesinin - sağlık tesisle
rine de sahibolması suretiyle - yapılmasının 
doğru olacağı görüşüne sahibiz ve bu görüşü
müzü büyük şehirlerimizin imar yönetmelikle- I 
rinin tanziminde hükümler halinde derpiş et
miş bulunmaktayız. Nitekim, geçen yıl Istan-
Ibul Belediyesinin imar yönetmeliğinde ve İz
mir Belediyesinin imar yönetmeliğinde bu hu
susu derpiş eden hükümler koymuş bulunmak
tayız. Konunun bakanlığımla ilgili yönü bun
dan ibaretti. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın ver- | 

diği izahata teşekkür ederim. Ben şahsan,. 
apartmanı olan bir insan değilim. Ancak bunu 
üzülerek görüyoruz ki, birçok 'büyük apartman
larda bir kapıcı dairesi bulunmamaktadır. Bun^ 
lar genellikle inşaat ruhsatnamesi verilirken 
Ibir kapıcı, kaloriferci dairesi plânın içerisine, 
projenin içerisine konulmaktadır. Böylelikle mü
saade alınıp inşaat yapıldıktan sonra, birçok 
defalar bu kapıcı, kaloriferci dairesi olarak ya
pılan dairelerin mülkiyeti parayla satılmakta, 
devir 'edilmektedir. Ondan sonra bu apartman
larda çalışan kapıcı ve kolöriferciler birçok de
falar kömürlükte yatıp kalkmaktadırlar. 

Şimdi büyük bir apartmanın, refahı içinde 
yaşıyan ailelerinin her gün kapılarından, hiç 
olmazsa içerisini görmek imkânına, fırsatına,' 
kavuşan bu vatandaşların, diğer taraftan aynı 
ıbinanın yanında bir kömürlükte yatıp kalkma
ları cidden sosyal adalet bakımından hüzün ve
rici, üzüntü verici bir keyfiyettir. Bu bakım
dan bu sözlü soruyu vermekten maksadım, Hü
kümeti uyarmak ve bu konuda gerekli tedbir
lerin alınmasını sağlamak ve her büyük apart
manda kapıcı ve kaloriferci dairesi olarak ya
pılan dairelerin, mutlak surette bunlara tahsi
sini sağlamak suretiyle bir sosyal adaletsizli
ğe son vermektir. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

33. •— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

BAŞKAN — Sayın Özarda, burada. Sayın 
Çalışma Bakanı?... Sayın Devlet Bakanı?.. Yok
lar. 

Her iki bakan bulunmadığı cihetle soru ge^ 
lecek birleşime bırakılmıştır. 

34. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andla§ması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti İle 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 

BAŞKAN — Sayın Feridun Cemal Erkin-
izinli bulunmaktadır. Bu sebeple soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 
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35. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüslün, Gaziantep'e içme kullanma ve endüstri 
suyu temin projesinin fizibilite etütlerinin 
ne zaman biteceğine ve finansman için ne dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/325) 

BAŞKAN — Sayın Alii Kısan Göğüs?.. Yok. 
Sayın Göğüs sorusunun görüşüldüğü M bir

leşimde bulunımadığı cihetle soruları düşmüş-
ttür. 

36. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Gaziantep Dokumacılık İplik Sanayii 
Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısının 
tehir edilip edilmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/326) 

BAŞKAN — Sayın Ali îhsan Göğüs yok
lar. 

Sayın Göğüs bulunmadığı cihetle soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/327) 

BAŞKAN — Sayın Özarda?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. Binaenaleyh sözlü 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

38. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkınması için ne 
gibi tedbirlerin alınmış olduğuna dair Tarım, 
Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu. (6/328) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yok. 
Sayın Kurucu bulunmadığı için sözlü soru 

gelecek birleşime bırakılmıştır. 

39. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya köy yollarının yapımı için eksik ayrılan 
ödeneğin nasıl telâfi edileceğine dair, Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/329) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?... Yoklar. 
Sayın Kurucu bulunmadığı cihetle sözlü so

ru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

40. — Hatay Miletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
İller Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihindeki yıllık 
Genel Kurul toplantısından, önceden hazırlıklı 

oldukları intibaını veren, bâzı delegelerin olay
lar yarattığı rivayetinin doğru olup olmadığına 
dair, İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/330) 

BAŞKAN — Sayın Özkan?... Yoklar. 
Sayın Özkan bulunmadığı cihetle sözlü so

ruları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

41. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Ege'nin, bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında paka-
tıp ve sonra bir daha görünmiyen alıcı firma
lar yüzünden zarar gören ekicilerin zararına 
mâni olacak tedbirlerin neden alınmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/331) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz?... Yok. 
Sayın Yılmaz bulunmadığı cihetle sözlü so

ruları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

42. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

BAŞKAN — Sayın Şamüoğlu izin bulun
dukları cihetle sözlü soru gelecek birleşime kal
mıştır. , 

43. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Şamiloğlu izin
li bulunmaktadır. Bu sebeple soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

44. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, verilmiş olan gensoru önergeleri 
görüşülüp neticelendirilinceye kadar her hangi 
bir tasarı veya teklifi gündeme almamak sure
tiyle Anayasanın 89 ncu maddesi hükmünün ye
rine getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu. 
(6/334) 

BAŞKAN -— Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu?.. 
Yoklar. 

Sayın soru sahibi bulunmadığı cihetle soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
rin, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Sayın Alı Rızr Uzuner?... Bu
radasınız. Sayın Tarım Bakanı?... Yoklar. 
Balkan bulunmadığı cihetle soru gelecek birleşi
mle bırakılmıştır. 

46. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'da tarım üretimini fazla sekteye uğ
ratan su baskınları, göl taşkınları ve rüzgâr se
bebiyle meydana gelen erozyonu önleyici ne gibi 
âcil tedbirlerin alınmış olduğuna dair Turizm ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/336) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Yok. 
Sayın Kurucu bulunmadığı için soru gele

cek birleşüıme bırakılmıştır. 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Mec
lisin çalışma sorumluluğu hakkındaki beyana 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/337) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley?... Yok. 
Sayın Güley bulunmadığı için soru gelecek 

birleşime bırakılmıştır. 

48. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
İzmir Millî Eğitim Müdürünün, öğrenci velile
rine haber verip müsaadelerini almadan, kız 
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öğrencileri balo, defile ve içkili toplantılarda 
manken olarak bulundurmak yetkisi olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/338) 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga?.. Yok. 
Sayın Ertunga bulunmadığı cihetle soru ge

lecek birleşime bırakılmıştır. 

49. — Nevşehir Milletvekili Salahattin Hak
kı Esatoğlu'nun, 1965 seçimi arifesinde yapılan 
vaitlerin ne zaman gerçekleşebileceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/339) 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu?.. Yok. 

Esatoğlu bulunmadığı câhetüe soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

50. — Nevşehir Milletvekili Balâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Meclisin toplanamaması konu
sunda muhalefeti suçlamanın sebebinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (3/340) 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu... Yok. 
Esatoğlu bulunmadığı cihetle sözlü soru ge

lecek birleşiime bırakılmıştır. 

Bu şekilde muhterem arkadaşlarıan gündem
de görüşülecek başka (bir konu kalmamıştır. 
Gündemde başka bir konu bulunmadığı cihetle 
birleşiime saatinden evvel son veriyorum. 

6 Temmuz Perşembe günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,47 

>-•-< 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde ince
lemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasına dair önergesi (10/14) 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/15) 

3. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yur t ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette 
çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me -açılmasına dair önergesi, (8/25) 

4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

6. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Ana

yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

2. — 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) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 

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

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

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner 
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
06/289) 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan dep-
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rem dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair İmar ve İskân Bakan
ından sözlü sorusu (6/290) 

8. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Paımuk'kale'nin (köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma bakanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) 

11. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300) 

12. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/301) 

13. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302) 

14. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı-
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar elin
de bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlendi
rilmesi için her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu (6/304) 

16. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/305) 

17. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdumuza 
girmosine neden ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

18. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulması lüzumlu 
görülen ve 1964 programına ithal edilmiş «olan 
Yonga Levha Fabrikasının yapımına ne zaman 
başlanacağına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/307) 

19. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve felâket 
haline gelen yığın ve samanlık yakma hâdisele
rinin önüne geçmek için ne gübi tedbirler alın
makta olduğuna dair İçişleri ve Adalet bakanla
rından sözlü sorusu (6/309) 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33" 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Hazine adına tesbit ve tescili yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/311) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/312) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Güney - Doğu'yu İzmir'e kısa yol
dan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar yol güzer
gâhının karayolları bünyesine alınıp alınmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/313)< 

24. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerini» 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Taran 
Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

25. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç adecl 
ilkokul yapılacağına dair MiLIî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/315) 



26. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

27. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarının 
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 

28. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Afrika ülkeleri ile ticari münasebetlerimizi 
geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice 
alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/318) 

29. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in oyun salonları açılma izninin ne şekilde ve 
kimler tarafından verildiğine ve bu nevi salon
ların 'kapatılması için bir teşebbüste bulunulup 
bulunulmadığına dair, İçişleri, Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanlarından sözlü sorusu (6/319) 

30. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yetişen Hasan-
keyf tütününden Gaziantep Tarım Satış Koope
ratifinin elinde ne miktar stok bulunduğuna 
dair Gümrük ve Tekel ve Maliye bakanlarından 
sözlü sorusu (6/320) 

31. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1965 nüfus sayımına göre 7 yaşından yukarı er
kek ve kadın adedine ve bunlardan ne kadarı
nın okur - yazar olduğuna dair, Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/321) 

32. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, büyük şehirlerde yapılan apartmanlarda 
bir kapıcı - kaloriferci bulundurulması mecbu
riyeti olup olmadığına dair İmar ve İskân ve 
Çalışma bakanlarından sözlü sorusu. (6/322) 

33. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

34. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında iimzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 
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35. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-

ğüş'ün, Gaziantep'e içme kullanma ve endüstri 
suyu temin projesinin fizibilite etütlerinin 
ne zaman biteceğine ve finansman için ne dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/326) 

36. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Dokumacılık İplik Sanayii! 
Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısının 
tehir edilip edilmediğine dair Ticaret Bakanın^ 
dan sözlü sorusu. (0/326) 

37. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/327) 

38. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'mun, 
Konya'nın Ermemek ilçesinin kalkınması için ne 
gîbi tedbirlerin alınmış olduğuna dair Tarım, 
Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu. (6/328) 

39. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya köy yollarının, yapımı için eksik ayrılan 
ödeneğin nasıl telâfi edileceğine dair, Köyişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/329) 

40. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
İller Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihindeki yıllık 
genel kurul toplantısından, önceden hazırlıklı! 
oldukları intibaını veren, bâzı delegelerin olay
lar yarattığı rivayetinin doğru olup olmadığına 
dair, İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/330) 

41. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yrlmaz'-
m, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında kapa
tıp ve sonra bir daha görünmiyen alıcı firma
lar yüzünden zarar gören ekicilerin zararına mâ
ni olacak tedbirlerin neden alınmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/331) 

42. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol* 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 



43. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil'oğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başliyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

44. — Adana Milletvekili Kemal' Sanibra-
himoğlü'nun, verilmiş olan gensoru önergeleri 
görüşülüp neticelendirilinceye kadar her hangi 
bir tasan veya teklifi gündeme almamak sure
tiyle Anayasanın. 89 ncu maddesi hükmünün ye1-
rine getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine' 
dair, Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu. 
(6/334) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım, afazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu me'yanda Trabzon ilinde 
hayvaneıli'ğın ı<siah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta-
n'm Bakanından sözlü sorusu. (0/335) 

46. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'da tarım üretimini fazla sekteye uğ
ratan su baskınları, göl taşkınları1 ve rüzgâr se
bebiyle meydana gelen erozyonu önleyici ne gibi 
âcil It'edbirlerin alınmış >oldu.ğuna dair Turizm ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/336) 

47. — Ordu Milletvekili Ferda ĞüTey'in, Mec
lisin çallşma sorumluluğu hakkındaki beyana 
dair Başbakandan sözlü sorusu., (6/337) 

48. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
İzmir Millî Eğitim Müdürünün, öğrenci velile
rine haber verip müsaadelerini almadan, kız 
öğrencileri balo, defile ve içkili toplantılarda 
manken olarak bulundurmak yetkisi olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/338) 

49. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, 1965 seçimi arifesinde yapılan 
vaitlerin ne zaman gerçekleşebileceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/339) 

50. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Meclisin toplanamaması konu
sunda muhalefeti suçlamanın sebebinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (3/340) 
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