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3. — Yoklama 521 
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rula sunuşları 521 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Mustafa Akalm'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memur, polis ve müstahdemlerinin 
ziyaretçilere iyi muamele yapmalarının sağ
lanmasına dair konuşması ve Başkanlığın 
bu konudaki açıklaması. 521:522 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/167) 522 

3. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Den-
giz'in, gece öğretimi yapan Ankara Üniver
sitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğ
retim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı ile ilgili önergesi. 522:523 

5. — Sorullar ve cevaplar 523 
A) Sözlü sorular ve cevaplan • 523 
1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım

ın, arsa spekülâsyonunu önlemek için, ma-

Sayfa 
halli idarelerin ve Hazinenin mülkiyetinde 
bulunan arsaların, vatandaşlara, ucuz bedel
le ve taksitle, verilip verilmiyeceğine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/21) 523 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapılan pet
rol aramalarında daha büyük sondaj maki-
naları kullanılması gereğinin açıklanmasına 
dair soru önergeleri ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in ceva
bı (6/23) • 523:524 

3. — Sinop Milletvekili Cemil Karahan'-
m, bâzı çocukların kısırlaştırılmış olduğu 
hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığı
na dair Devlet, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlarından sözlü sorusu (6/27) 524 

4. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, son beş sene içinde tekniker okul
lardan kaç öğrenci mezun olduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/30) 524 

5. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'da 1965 yılında kaç 



Sayfa 
ilkokul yapıldığına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in cevabı 
(6/31) 524:526 

6. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'da çiftiçiye tohumluk 
olarak verilen ilâçlı buğdayın un fabrikala-
rmca üğütülerek halka satılmasını önlemek 
üzere nasıl bir tedbir düşünüldüğüne dair 
İçişleri, Adalet ve Tarım bakanlarından 
sözlü sorusu (6/32) 526 

7. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'da çimento fabrikası kurul
ması işinin 1966 programına alınması husu
sunda bir hazırlık olup olmadığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/33) 526 

8. — Erzurum Milletvekili- Nihat Diler'-
in, Erzurum'da Pasinler ilçesinde yapılacağı 
evvelce ifade edilen Serçeboğazı barajının 
inşasının geri bırakılması sebebine dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı İbrahim Deriner'in cevabı (6/34) 526: 

527 
9. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren'-

in, 171 sayılı Kanunun 12 nci maddesi mu
cibince okullarda konferans verilmesi yasak
landığına göre konferansların hangi bina
larda verilmesinin düşünüldüğüne dair soru 

Sayfa 
önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
ın cevabı (6/35) 527:530 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'a nakledilecek hayvan ye
minin taşıma ücretinde bir tenzilât düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/36) 530 

11. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, 24 Asya - Afrika 
Devletinin, Kıbrıs konusunda, Birleşmiş 
Milletlere bir rapor verip vermediklerine 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı ve 
Dışişleri Bakanı Vekili Faruk Sükan'm 
cevabı (6/37) 530:532 

12. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, Burdur'un, Gölhisar ve Bucak il
çelerinde kurutulan Hazine arazisinin top
raksız köylülere kiralanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/38) 532 

13. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca'nm, halen Cumhuriyet Senatosunda, 
Millet Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun 
tasarısı ve tekliflerinin mevcut bulunduğuna 
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü soru
su (6/39) 532 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adana Milletvekili Kasım Grülek, Almanya'-
daki işçilerimizden ikisinin öldürüldüğü halde 
kaatillerinin serbest bırakıllığma ve bir işçimi
zin de 11 aydır hapiste çürütüldüğüne değine
rek, bu gibi olayların însan Hakları ve Avru
pa insan Hakları beyannamelerine aykırı bu
lunduğuna dair bir konuşma yaptı. 

Hatay Milletvekili Budak Mursaloğlu'nun, 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi okundu 
ve rahmetlinin hâtırasını anmak için bir daki
ka saygı duruşu yapıldı. 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köylüle
rin eskiden beri malı bulunan topraklarının 
ipotek edilmemesi usulünün kaldırılması için 

ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri ve Ticaret 
Bakanlarından olan sözlü sorusuna Ticaret Ba
kanı Macit Zeren, 

Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm resmî 
ilkokullarda çalıştırılan geçici öğretmenlerin 
sayısına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz, 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Çankırı iline yatırım yapılmasının ve yurt eko
nomisine faydalı olacak tesisler kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
olan sözlü sorusuna Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han ve 
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Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, Türki
ye Şeker Fabrikalarının panear ücretisinden 
yüzde 20 eksik olarak ekim yapması isteğinin 
nedenlerine dair sorusuna da Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut cevap verdiler. 

Gündemde bulunan 21 sayılı soru, ilgili Ba
kanın ve 23, 24 sayılı sorular soru sahiplerinin 
hazır bulunmaması sebebiyle, 30 sayılı soru ise 
soru sahibinin izinli olmasından dolayı cevap-
landırılmıyarak gelecek birleşime bırakıldı. 

Sözlü sorular 
1. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 

Sinop'un, Boyabat ilçesine ne zaman bir Hükü
met konağı yapılacağına dair sözlü soru öner
gesi (6/47) (Bayındırlık ve Maliye Bakanlık
larına gönderilmiştir.) 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
sözlü soru önergesi (6/48) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Samsun Milletvekili îlyaz Kılıç'm, Os-
mancık'm Aşağızeytin köyü civarında yapılan 
köprünün devamı olan yolun Vezirköprü'ye 
uzanan kısmının da yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü soru önergesi (6/49) 
(Tarım ve Bayındırlık Bakanlıklarının gönderil
miştir) 

4. — Samsun Milletvekili tlyaz Kılıç'm, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair sözlü soru önergesi (6/50) (Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir) 

5. — Samsun Milletvekili îlyaz Kılıç'm, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair sözlü soru önergesi (6/51) (Bayındırlık, 
tmar ve iskân Bakanlıklarına gönderilmiştir) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi (6/52) (Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra-

9 Aralık 1965 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime (Saat 16,00 da) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

smda, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktrına ve bugünkü iktisadi se-
seviyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair sözlü soru önergesi (6/53) (Başbakan
lığa gönderilmiştir.) 

8. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugü
ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair sözlü soru önergesi 
(6/54) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

9. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç.'ün, 
Denizli'nin Pamu'kkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi (6/55) (Başbakanlığa 
gönderilmiştir) 

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduralarm eski ve yeni durumlarına dair 
sözlü soru önergesi, (6/56) (tmar ve iskân Ba
kanlığına gönderidmiştir.) 

11. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman Kanununa geçici, bir madde eklenmesine 
lair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması icabe-
den yönetmeliğin hazırlığının ne safhada oldu
ğuna dair soru önergesi, (6/57) (Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

12. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
telefon fabrikasının, 10 yıldan beri, ihale edile
memesi sebebine dair sözlü soru önergesi, 
(6/58) (Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir.) 

YazıU soru 
13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 

ormanla ilgisi görünmeyen tapulu arazinin sa
hiplerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, (7/12) (Tarım Bakas-
lığına gönderilmiştir.) 

SORULAR 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 
1. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/58) 
(Karma Bütçe Komisyonuna.) 

2. — 1965 Kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı (1/59) (Maliye ve Plân komisyon
larına.) 

3. —. 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/60) (Karma Bütçe Komisyonuna.) 

4. — Gece öğretimi yapan Ankara Üniversi
tesi Bil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kanun tasa
rısı (1/61) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına.) 

5. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılmasına dair kanun tasarısı (1/62) 
(İçişleri ve Çalışma komisyonlarına.) 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/63) (Karma 
Bütçe Komisyonuna.) 

7. — Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı (1/64) (Maliye ve Plân komisyonlarına.) 

8. —Orman Genel Müdürlüğü 1960 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/65) (Sayış
tay Komisyonuna.) 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/66) (Sayıştay 
Komisyonuna.) 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/67) (Sa
yıştay Komisyonuna.) 

TEKLİFLER 
11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 sa
yılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi. (2/140) (Adalet, Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonlarına.) 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifi. (2/141) (Maliye, içiş
leri ve Plân komisyonlarına.) 

13. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, 4 . 7 . 1931 tarih ve 1837 sayılı Bina 
Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkında kanun teklifi. (2/142) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına.) 

14. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kuru
mu Kanunu teklifi (2/143) (Ticaret, Malî ve 
Tarım ve Plân komisyonlarına.) 

15. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
28 . 3 . 1964 tarih ve 443 sayılı ilkokul öğret
menleri ödeneği Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi. (2/1.44) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına.) 



BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Şadi Binay (Bi'.ecik), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 21 nci Bir- lesimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Afyon Karahisar MilUetveküi Mustafa 
' Akalın'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi me
mur, polis ve müstahdemlerinin, ziyaretçilere iyi 
muamele yapmalarının sağlanmasına dair konuş
ması ve Başkanlığın bu konudaki açıklaması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Aka
lın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karalhisar) — 
-Sayın Başkam, muhterem milletvekilleri; 

Bugün kısaca 'bir dar kapıdan bahsetmek is
tiyorum. Bu »dar kapı Andre Gide'in romanı de
ğil. 10 Ekimde kepimiz terliyerek 'bir dar kapı
dan geçtik. 10 Ekimin gerilerinde vatandaşın 
•huzuruna çıktık, kepimiz, onlardan güler yüz 
bekledik, ricalarda 'bulunduk, katta çokları yal
vardılar da. Terliyerek bu dar kapıdan geçtiler. 
Nihayet döner kapıdan bu (Meclis salonuna gir
mek imkânını buldular. 

Şimdi görüyoruz ki, bu dar kapıdan geçen 
bizler, Meclisin döner kapısının yaınında bulu
nan müracaat diye yazılı dar kapıdan Meclise 
girmek üzere bekliyen vatandaşları unutmuş gö
rünüyoruz. Birkaç günden beri tetkik ediyo
rum; bu vatandaşlar siaıatleroe bekliyorlar, saat
lerce ayakta bekliyorlar, oturacak yerleri yok ve 
bize resmi tazim vazifesini ifa eden yani Ana
dolu tâbiri ile salta duran memur, müstahdem 
ve polisler, seçim sırasında kendilerine salta dur
duğumuz ö vatandaşlara haşin muamele ediyor
lar. Bu itibarla Meclis Divanı olarak evvelce 
giriş kapısının yanında bulunan 'bir oturma ma
hallinin kapatılıp terzilhane yapılmış olduğunu 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 
Müzjakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

müşalhade ettim.. Bunun 'açılamasının yerinde 
olacağına kaaıniiım. Asıl 'mukim mesele şu ki, Di
vanı teşkil eden zevatın tanıdıkları, akrabaları, 
dostları, hemşerileri geldiği zaman bir pasavan 
ellerinde - İtalyanca bir tâbirle - onlar, biz fala
nın adaımıyız dedikleri zamıan talimatnameye gö
re geçilmesi yasak olan yerlerden ellerini kolla
rını sallıyarak yukarı katlara kadar çıkıyor, 
kahvelerini afiyetle içiyorlar. Ama bizlerin zi
yaretçileri de ihaişjin muameleye mâruz kalıyor. 
Bu itibarla orada bulunan müstakdem, polis ve 
memurların vatandaşlara iyi muamele yapma
sını ve onların saatlerce kapıda 'bekletilmemesi 
hususunda Divanın bir tedbir almasını istdrkaım 
ediyorum. Bu itibarla söz aldım, teşekkür ede
rim. (M.P. sıralarından 'alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın arkadaşı
mız ıda pekâlâ takdir ederler ki. Meclis çalışma
ya başlıyaeağı sırada gerek bina içinde ve ge
rekse salonlarda gerekli mizam ve tertibin alın
ması gerekmektedir. Bu sebeple Meclis Başkan
lık Divanı salonlara kadar intikal eden düzen
sizliği bertaraf edebilmek için 'bâzı tedbirler al
mıştır. Bu tedbirler Yüce Meclislin dalma rakat 
çalışabilmesini temine matuftur. Bâzı, arkada
şımızın belirtmiş olduğu gibi, düzensizlikler 
mevcutsa, bunlar, Başkanlık Divanının îdare 
ÂıımMeri vaısıtasıiyle elbette dalha düzenli bir ka
le getirilecektir. Arkadaşımız bundan böyle şi
kâyet konusu olan hususları Meclis îdare Âmir
lerine bildirirlerse, idare Âımiri arkadaşlarımız 
kendilerini dinliyecekler ve kaşin mutaımele yap
ılmakta devam eden ımıemurlair görülürse onların! 
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da 'haşin muamele yapmasını önl'iyeceklerdir. Sa
yın arkadaşımız müsterih olsunlar, vatandaşlar, 
gerek Başkanlık Divanı ve gerekse Milletvekili 
yönünden muhteremdir. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/167) 

BAŞKAN — 'Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda aıdlları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri [Baş
kanlık Divanının 2.12.1965 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Balkanı 

Ferruıh Bozbeyli 

Burdur Milletvekli İsmail 'Boyacıoğlu, 10 
gün, mazeretine (binaen, 4.12.1965 tarihinden 
itibaren. 

Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu, 15 gün, 
mazeretine 'binaen, 30.11.1965 tarihinden itiba
ren. 

Istanibul Milletvekili 'Suphi Baykaım, 20 gün. 
mazeretine 'binaen 1.12.1965 tarihinden itiba
ren. 

Van Milletvekili Kınyas Kartal, 10 gün, 
mazeretine binaen, 20.11.1965 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil, 15 
gün, mazeretine binaen, 23.11.1965 tarihinden 
itibaren. 

Maraş Milletvekili Hacı Ahmet özsoy, 20 
gün, mazeretine binaen, 17.11.1965 tarihinden 
itibaren. 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 41 gün, 
mazeretine 'binaen, 15.11.1965 tarihin/den iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 

Burdur Milletvekilli İsmail Boyacıoğlu, 10 
gün1, mazeretine (binaen, 4.12,1965 tarihinden 
itibaren. 

•BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Haltay Milletvekili Reşait Mursaloğlu, 1'5 gün, 
mazeretine 'binaen, 30.11.1965 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kalbul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykaım, 20 gün, 
mazeretine 'binaen 1.12.1965 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kalbul etm'iyen-
kr... Kabul edilmiştir. 

Van Milletvekili Kınyas Kartal, 10 gün, 
mazeretine binaen, 20.11.1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kalbul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil, 15 
gün, mazeretine 'binaen, 23.11.1965 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Hacı Ahmet özsoy, 20 
gün, mazeretine ıbinaen, 17.11.1965 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kahul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Şevlket Adalan, 41 gün, 
mazeretine 'binaen, 15.11.1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kafbul etm'iyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, 
gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Bil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun tasarısı ile ilgili 
önergesi 

(BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Gelen kağıtların dördüncü sırasında kayıtlı 

ve Millî Eğitim ile Plân Komisyonlarına havalesi 
yapılan 1/61 sayılı ve Ankara Üniversitesinde 
gece öğrenimi yapılmasına daıir Ikaınun tasarısı
nın, işin müstaceliyetine ve ehemımiyetinıe (binaen 
havale edilen komisyonlardan seçilecek geçici bir 
komisyonda görüşülmek üzıere (beşer üyeden ku
rulu geçjici komisyon teşkiline .karar ittihazını 
saygı ile arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo-
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rum. Gece üniversitesi kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının beşer kişiden kurulu, hepsi 10 
kişiden ibaret bulunan bir geçici komisyonda 
görüşülmesi hususundaki önergeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı 10 kişilik Geçici Komisyonda 
görüşülecektir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan arsa
ların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, ve
rilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/21) 

BAŞKAN — Sayın Önadım? Burada. Sayın 
îmar ve İskân Bakanı? Yok. Sayın Bakan bulun
madığı için soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, bâzı ilçelerinde yapılan petrol ara
malarında daha büyük sondaj makinaları kul
lanılması gerçeğinin açıklanmasına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner'in sözlü cevabı (6/23) 

BAŞKAN — Sayın Diler? Burada, Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı burada, sözlü 
soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

1963 senesinden beri Erzurum'un Aşkale, Ha-
sankale, Tekman, Hınıs kazalarında jeofizik ve 
jeolojik petrol araştırması yapan Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsünün petrol arama ekipleri 
buralarda zengin petrol damarlarının olabileceği 
yolunda raporlar tanzim etmiş, Tekman kazasın
da istikşafi bir etüdün icabı olarak küçük sondaj 
makinasiyle* sondaja başlanmış bulunmakta
dır. Ancak, bu sondaj makinasmm kâfi 
gelmiyeceği, daha büyük çapta bir son
daj makinasiyle sondaj ameliyesi yapılma
sı zaruri bulunduğunu, bu bakımdan da dışar
dan 3 büyük 5 000 metrelik sondaj makinasmm 

celbedilerek o suretle buralarda sondaj ameliye
sinin yapılacağı ifade edilmiş idi. Durumun söz
lü olarak açıklanmasını arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Erzurum, Aşkale, Mercan ve 
Tekman bölgelerinde petrol bakımından bâzı im
kânlar görülmüştür. Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü elindeki mevcut bin metreye kadar 
inen bir makina ile sondajlara başlamış bulun
maktadır. Bu etüdün neticesinde ümidimiz biraz 
daha kuvvetlenmiştir. Halen 3 500 metre derine 
inebilecek bir sondaj makinası tedarik edilmiş
tir, yakında burada derin bir sondaja geçilecek
tir. Neticeden ümitvarız. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanına, verdikleri cevaptan dolayı te
şekkür ve tebriklerimi arz ederim. 

Tarihin makûs ve menfi hâdiseleri dolayısiy-
le memleketimiz maalesef geri kalmış, az geliş
miş bir ülke haline gelmiştir. Memleketimizin 
geriliğini ve az gelişmişliğini yenmek ve onun 
bu ağır zincirini kırmak için büyük gayretler 
sarf etmekteyiz. Beş yıllık plânlar tatbik. edi
yoruz. Mevcut Hükümet geriliğimizi yenmek ve 
az gelişmişliğimizi ortadan kaldırmak, işsizliği 
ortadan kaldırmak, sefaleti ortadan kaldırmak 
iman ve inancı ile, azmi ile işbaşına gelmiş bu
lunmaktadır. Kabul etmek lâzımdır ki, ihtiyaç
larımız sonsuz, fakat bu ihtiyaçlarımızı gidere
cek imkânlarımız şok mahduttur. Bu mahdut 
imkânlarımızın içinde bilhassa, bizi bedbin de
ğil, nikbin kılabilecek bâzı imkânlarımız vardır. 
Bu da petrol servetlerimizdir. Şayet petrol ser
vetlerimiz süratli şekilde işletilir ve milletin is-

523 — 
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tifadesine terk edilirse, o takdirde süratle işsiz
liğimiz önlenir, sefaletimiz ortadan kaldırılır. 

İşte Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nının şimdi verdiği cevap, bendenizi bundan 
dolayı son derece memnun ve bahtiyar kılmış
tır. Daha evvel bu petrol meselesini, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ihdas edilmeden ön
ce Sanayi Bakanı Sayın Fethi Çelikbaş'a intikal 
ettirmiştim. Sayın Fethi Çelikbaş'm da bu hu
susta büyük müzahereti olmuştur; Erzurum 
bölgesinde süratli şekilde petrol araştırması 
yapılması için. Fakat bilhassa Sayın Hüdai Oral 
ve ondan sonra gelen Mehmet Turgut bu husu
su dikkatle takibetmiş, jeofizik ve jeolojik araş
tırmalar yapılmış, Erzurum'un, Aşkale, Hasan-
kale, Tekman ve Hınıs çevresi içinde büyük 
çapta zengin petrol damarlarının bulunduğu 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Tekman'ın kat
ranlı köyünde bir sondaj ameliyesine başlanmış 
ancak sondaj makinası, kömürde kullanılan, 
Zonguldak kömür madenlerinde kullanılan 
1 100 metrelik bir sondaj makinası olduğu için 
kifayetsiz kalmış bulunmaktadır, ilgililerin bil
dirdiğine göre Tekman'ın Katranlı bölgesinde 
mevcudolan petrol şimdiye kadar Türkiye'de 
keşfedilmiş, bulunmuş petrollerin çok üstünde 
bir evsafı haizdir, işte bu kadar üstün derecede 
bulunan petrolün süratle işletilmesi, sefil ve pe
rişan vaziyette bulunan bu mmtakanm halkını 
biran evvel sefaletten ve işsizlikten kurtaraca
ğı gibi, Türkiye'nin gelişmesinde de büyük rolü 
olacaktır. Onun için, bu hususta hizmetleri ge
çen sayın bakanlara; Fethi Çelikbaş, Sayın Hü
dai Oral, Sayın Mehmet Turgut ve Sayın İbra
him Deriner beyefendilere teşekkürlerimi arz 
etmeyi bir vazife telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın ver
miş olduğu cevap memnun edici olmakla bera
ber, biraz vazıh değildir. 3 500 metre derinliğe 
inecek bir makina bulunup sondajın onunla ya
pılacağını beyan ettiler. Fakat bu ne zaman ola
caktır, nereden getirilecektir? Ne kadar müd
det içinde yapılacaktır? Bu hususu açıklamadı
lar. Eğer bu hususu da açıklarlarsa daha çok 
memnun kalacağım. Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERINTR — Efendim, nakilde 

bir müşkülât olmazsa önümüzdeki ilkbahara. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Sinop Milletvekili Cemil Karahan'm, 
bâzı çocukların kısırlaştırılmış olduğu hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Devlet 
İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanların
dan sözlü sorusu (6/27) 

BAŞKAN — Sayın Karahan?.. Yoklar. Sa
yın Karahan iki defa sözlü sorusunun görüşül
düğü Birleşimde bulunmadığı cihetle sözlü soru
ları düşmüştür. 

4. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, son beş sene içinde tekniker okullarından 
kaç öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, izinli, izin
li bulunduğu cihetle soru gelecek Birleşimde gö
rüşülecektir. 

o. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin Çorum'da 1965 yılında kaç ilkokul ya
pıldığına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in sözlü cevabı (6/31) 

BAŞKAN — Sayın Sarıyücc?.. Buradasınız. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?. Buradasınız. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

29 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Millî Eği
tim Bakanının cevaplandırmasına delâletlerinizi 
arz ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

1965 yılında Çorum'da kaç tane ilkokul ya
pılmıştır? Yapılmadıysa sebepleri nelerdir? Bu 
durumdan Çorum'daki görevlilerin sorumluluk
ları var mıdır? Varsa, ne gibi işlem yapılmış
tır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

M I L L Î E Ğ I T I M B A K A N I O R H A N D E N 
G I Z (Uşak) — Sayın Başkan ve sayın milletve
killeri; Çorum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin Çorum'da 1965 yılında yapılan ilk
okullar hakkındaki sözlü soru önergesine cevap
larımı arz ediyorum. 

— 624 — 
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Çorum ilinde 1965 yılında yeni okul yapı
mı programa alınamamıştır, 

Gönderilen 2 300 000 liralık ödenekle ancak; 
1964 yılından yarım kalan 56 derslikli 6 şehir 
ve 44 derslikli 24 köy okulu olmak üzere cem'an 
100 derslikli 30 okulun ikmaline devam edil
miştir. 

Bunlardan, köy okullarının hepsi, şehir okul
larının da 4 ü tamamlanarak 80 derslikli 28 
okul öğretime açılmış, 20 derslikli 2 şehir oku
lu da hizmete girmek üzere bulunmaktadır. 

Bu durum; 1964 yılında adı geçen valiliğe 
166 derslik yapılması için 5 800 000 lira gön
derilmiş olduğu halde, mahallî imkânlardan da 
faydalanılabilir düşüncesiyle vilâyetçe 71 fazla 
olarak 217 dersliğin yapımının ele alınmasın
dan meydana gelmiştir. 

Bu neticeyi zorunlu kılan diğer bir sebep de, 
bu ilimizde 1961 - 1964 yılları arasında yapılan 
okulların maliyet ve istihkak ödeme konuların
da mütaahhitlerle Bayındırlık Müdürlüğü ara
sında çıkan uyuşmazlıkların halli için ihale be
dellerinin dışında bu ödenekten 569 000 liralık 
fazla ödemenin yapılmış olmasıdır. 

Çorum İline 1964 - 1965 yıllarında gönderi
len ödenek ile 166 + 60=226 dersliğin yapımı 
istenmiş; vilâyet 1964 te 117, 1965 te 100 olmak 
üzere 9 eksiği ile 217 dersliğin yapımını gerçek
leştirmiştir. 

Bu eksiklik de 1 derslikli köy okulunun öğ
retmen evi, beslenme ofisi ve wc. si ile birlikte 
maliyeti, Bayındırlık Bakanlığı keşiflerine göre 
68 500 lirayı bulduğu halde Devlet Plânında 
bir derslikli köy okullarının 35 000 lira üzerin
den hesabedilmesinden ileri gelmektedir. 

Bu sebeple, ilgililerin bu konuda sorumlu tu
tulmasına Bakanlıkça mahal görülmemiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce buyurun. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkan, sayın milletvckileri; Sayın Millî 
Eğitim Bakanının soru önergeme vermiş odu-
ğu cevaplardan ötürü kendisine teşekkür ede
rim. Bu teşekkür, verdiği cevabın beni tatmin 
ettiği mânasına gelmez. Evvelâ Bakan 1965 
programmda Çorum'da yeni ilkokulun progra
ma alınmadığını beyan ettiler. Bu beyan elim
deki Devlet Plânlama Teşkilâtının yayınlamış 
olduğu 1965 programına göre, hakikate aykırı

dır. 1965 yılında Çorum'da 65 derslik programa 
alınmış ve bunun için de 2 300 000 liralık bir 
tahsisat ayrılmıştır. Buna rağmen 1965 yılında 
65 derslik şöyle dursun, tek bir dersane bile 
2 300 000 liralık ödenekle yapılmamış ve te
meli atılmamıştır. Bunun sebebi 1965 yılında 
başlanan ilkokulları ikmal etmek'için 1965 yı
lma bir kısmını devretmişler, 1964 yılında baş
lanan ilkokullara 1965 yıının tahsisatı sarf edil
miştir. Hattâ bu tahsisat da kâfi gelmemiş, yani 

/1965 yılının 2 300 000 liralık tahsisatı da kâfi 
gelmemiş, valinin bana ifade ettiğine göre 
800 000 lira da vilâyet borçlu çıkmıştır. Bu baş
langıçta da böyledir. 1963 yılında programa alı
nıp da bitirilmesi gerekli olan okullardan 23 
tanesi 1964 yılına aktarılmış; buna karşı 1964 
yılında programa alman 166 dersanelik okul 
için 5 800 000 liralık tahsisat gönderilmiş fa
kat vilâyet, programa uymadığı ve daha fazla 
okul yapmanın altından kalkacağını hesabede-
rek ve bu tahsisatla daha fazla okul yapmanın 
faydalı olacağını da mülâhaza ederek, daha çok 
sayıda okula başlamış fakat takibetmedikleri 
için 1964 programında başlanan okulların çoğu 
ikmal edilmemiştir. Seçim sırasında birçok köy
leri dolaştık, bu köylere okul yapacağız, diye 
vilâyetçe vadedilmiş. Köylüler, kumunu, taşını 
taşımışlar, arsayı ayırmışlar, okul bekliyorlar. 
Fakat işler plânsız ve programsız bir şekilde 
yürütülmüş olduğu için, halen okul bekliyen 
köylere sıra gelmemiştir. Plânlı bir devreye gir
miş bulunuyoruz. Fakat maalesef vilâyetlerde 
tatbikat, plân bir tarafa itilmiş, program bir 
tarafa itilmiş tamamen bir gelişigüzellik içinde, 
kafalarına estiği şekilde işler yürütülmekte ve 
böylelikle Ankara'da oturulup düşünülen plân
lar vilâyetlerde sekteye uğratılmaktadır. 1964 
ve 1965 programları tatbik edilmemekle Devlet 
de zarara uğramıştır, benim kanaatime göre. 
Çünkü, 1964 yılında 166 derslik, 1965 yılında 60 
derslik, toplamı 226 derslik okul yapılması lâ-
zımgelirken, Çorum'da, eğer 1963 yılından ar
tan 18 dershaneyi çıkarırsak, 191 dersane yapıl
mış oluyor. Yani 226 ya karşı iki sene içerisin
de 191 dersane yapılmış oluyor ki, böylelikle 
35 dersane açık vermiş oluyoruz. 

Millî Eğitim Bakanından benim ricam şu
dur : İlkokul yapımını yeni baştan ele alsınlar, 
organizasyonu meydana getirsinler, ilmin ve 
tekniğin icabettirdiği şekilde bir organizasyon 
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kursunlar ve programı aksatmasınlar. Bu fakir 
milletin kesesinden topladığımız paraları da 
böyle fire vermek suretiyle okul yapımını ge
ciktirmesinler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da çiftçiye tohumluk olarak ve
rilen ilâçlı buğdayın un fabrikalarınca öğütüle
rek halka satılmasını önlemek üzere nasıl bir ted
bir düşünüldüğüne dair İçişleri, Adalet ve Ta
rım bakanlarından sözlü sorusu (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce burada. 
Sayın içişleri Bakanı burada. 
Sayın Adalet Bakanı?. Yoklar. 
Sa^m Tarım Bakam?. Yoklar. 
Sayın Sarıyüce; sözlü soru önergeniz üç. ba

kanı muhatap tutmaktadır. Bu bakanlardan yal
nızca İçişleri Bakanı buradadır. İçişleri Bakan
lığına taallûk eden kısmı dinlemek ister misiniz, 
yoksa üç bakanın da hazır bulunduğu bir birle
şimde görüşülmesini mi istersiniz? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Üç 
bakanın bulunduğu birleşimde.. 

BAŞKAN — Yani gelecek birleşime bırakıl
masını istiyorsunuz? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Evet. 

BAŞKAN — Bakanlar bulunmadığı cihetle 
soru gelecek birleşimde görüşülecektir. 

7. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulması işinin 
1966 programına alınması hususunda bir hazır
lık olup olmadığına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/33) 

BAŞKAN — Sayın Diler?.. Buradasınız. Sa
yın Sanayi Bakam1?.. Yoklar. 

Bakan bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşimde görüşülecektir. 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılacağı evvel
ce ifade edilen Serçeboğazı barajının inşasının 
geri bırakılması sebebine dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim De-
riner'in sözlü cevabı (6/34) 

BAŞKAN — Sayın Diler buradalar. Saym 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Burada
lar. Sözlü soruyu okutuyorum. 

30 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

1964 senesi son aylarında ihale edileceği ta
rafıma yazılı olarak bildirilen ve hattâ Devlet 
Radyosunda da ihale edileceği ifade edilen Er
zurum'un Pasinler ilçesindeki Serçeboğazı bara
jının inşasının geri bırakılma sebeplerinin açık
lanması, bu sebeplerin izale edilmesi mümkün 
görüldüğü surette veya bir fen heyeti tarafın
dan tekrar gözden geçirilmek suretiyle inşasının 
1966 senesi programına alınıp almamıyacağmm 
açıklanmasını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan, 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER — Saym Başkan, sa
yın milletvekilleri, Serçe Boğazı barajı Pasinler 
projesinin bir depolama ünitesi olarak düşünül
müştür. Toplam hazine hacmi 65 milyon metre 
mikap ve burada inşa oiunacak barajın, takri
ben, yüksekliği 52,5 metredir. Barajın dolgu 
hacmi 3 milyon metre mükâba yakındır. Mali
yeti de 36 000 000 Tl. olarak tahmin edilmiştir. 
7 900 hektar araziyi sulayacaktır. Baraj 1965 
icra programına alınmış ve 1966 programında 
da devam edilmesi teklif edilmiştir. Ancak 
yapılan nihai etütler sırasında barajın gövdesi
nin oturacağı yerin aktif fay üzerinde olduğu, 
baraj sahasının şiddetli bir zelzele bölgesi içinde 
bulunduğu ve barajın temelindeki sıcak su kay
naklarının bâzı problemler doğurabileceği gö
rülmüş ve teknik bakımdan barajın bir daha 
etüde tabi tutulması lâzım geldiği kanaatine va
rılmıştır. Bu heyet önümüzdeki aylar içinde 
teşkil olunacak ve barajın inşaasmm kabil olup 
olmadığı bu etütten sonra belli olacaktır. 

Saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Saym Baş

kan, saym milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kay-

— 526 — 



M. Meclisi B : 21 9 . 12 . 1965 O : 1 

naklar Bakanının verdiği cevaplardan dolayı I 
teşekkür ederim. Serçe Boğazı barajı Pasinler 
ovasının sulanması için düşünülen bir barajdır. 
1963 senesinde bendeniz bir Araş projesinin 
düşünülüp düşünülmiyeceği hususunda Sayın 
Bayındırlık Bakanından bir sual sormuştum. 
Araş projesi değil Serçe Boğazı barajı marife
tiyle Pasinler ovasının sulanacağı hususunda 
bir düşüncenin mevcudolduğunu ve etütler ya
pıldığını bana bildirmişlerdir. Bilâhara Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık Ba
kanlığının vazifesinin bir kısmını deruhde ettik
ten sonra o zamanın Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Hüdai Oral, etütlerin ikmal edil
diğini ve 1964 senesinin sonuna doğru barajı 
ihale edeceklerini beyan buyurdular ve bu be
yanlar radyoda ilân edildi. Fakat bilâhara neti
ce çıkmadı. Sorduk, aktif fay vardır, zelzele 
mmtakasıdır denildi. Bu aktif fay durumunun 
mahzurlu olup olmıyacağmı yine bir fen heyeti 
marifetiyle tetkik ettireceğiz denildi. Bu husus
ta şimdiye kadar bir netice elde edemedik. Sa
yın Mehmet Turgut zamanında da aynı suali 
sormuştum. Mehmet Turgut; «aktif fay vardır, 
yeniden Amerikalılardan müteşekkil bir fen 
heyeti göndereceğiz, o fen heyeti marifetiyle I 
durumu tetkik ettireceğiz eğer müspet çıkarsa I 
bu takdirde barajı ihale edip yaptıracağız,» 
diye beyanda bulundular. Fakat maalesef bu sö
zün de neticesini müspet olarak elde edemedim. I 
Şimdiki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı da 
öbür Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı gibi açık 
olmıyan bir beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, şiddetli zelzele mıntaka- I 
sidir diyorlar. Esasen bugün Türkiye'nin sakin I 
olduğu yer jeolojik bakımdan tektonik hadisele- I 
rin fevkalâde şekilde cereyan edebileceği bir I 
mmtakadadır. Binaenaleyh eğer zelzele bahis- I 
mevzuu ise diğer yerlerde de hiç bir surette ba- I 
raj yapılmaması gerekirdi. Bu bakımdan Türkiye 
zaten şiddetli zelzeleye mâruz kalan bir yerdir. 
İleri sürülen itiraz sadece bu işin yapılmamasına 
bir sebebolarak ileri sürülmektedir. I 

Aktif fay meselesine gelince, aktif fayın gi- I 
derilmesi hususunda da yine fennin birtakım I 
imkânları mevcuttur. Meselâ bugün Arpaçay üze- I 
rinde bir baraj inşa edilecektir. Ruslar'm da bir I 
kısım yardımı neticesinde bu baraj inşa edile- I 
cek. Hasankale ile İğdır ovası zelzele bakımından I 

pek birbirinden farklı değildir. Bir kaç sene 
evvel İğdır Ovasında da şiddetli bir zelzele oldu
ğunu bilirsiniz. Binaenaleyh, bu bakımdan ileri 
sürülen fikirler, zannediyorum ki, işi geciktirmek 
için bir mazeret sebebi olarak gösterilmiştir. Bun
dan sonra inşallah sayın Bakan bu sebepleri zik
retmek suretiyle Erzurum'un belkemiğini teşkil 
edecek, Erzurum'un şah damarı olabilecek, Erzu
rum'u topyekûn bir buğday ambarı haline geti
rebilecek böyle hayırlı bir faaliyeti savsaklamı-
yacaktır ümidindeyim. Sayın Bakan'ın verdiği 
cevaplar tatmin edici değildir. Yeniden tetkik 
ettirelecektir; ne zaman tetkik ettirilecek, hangi 
heyet gidecektir, bu heyet ne zaman kendi faali
yetlerini bitirip müsbet, menfi fennin icaplarına 
göre bir cevap verecektir. Bu hususlar daima 
insanın zihninde bir sual olarak doğmaktadır. 
Bu yönden sayın Bakan'ın vermiş olduğu cevap 
bizi tatmin etmemiştir. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN —- Sayın Diler; savsaklamıyacak 
tabirini, ihmal etmiyecek mânasında kullan
dınız değil mi efendim? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Türkçe kar
şılığı da aynıdır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in, 
171 sayılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince 
okularda konferans verilmesi yasaklandığına 
göre konferansların hangi binalarda verilmesi
nin düşünüldüğüne dair soru önergesi ve İçişleri 
Baaknı Faruk Sükan'ın sözlü cevabı (6/35) 

BAŞKAN — Sayın Aren, buradasınız, 
Sayın İçişleri Bakanı, buradalar. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sut etmenizi saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Sadun Aren 

27 Kasım 1965 Cumartesi günü Yüksek Öğ
retmen okulu öğrenci derneğinin isteği üzerine 
«Sosyalizm ve Kapitalizm nedir.» konusunda 
vereceğim konferans Ankara Valisinin imzasını 
taşıyan fakat tarihsiz ve sayısız bir yazı ile 
yasaklanmıştır. 
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Bu yazıda yasaklama gerekçesi olarak okul 
binasının Kamu hizmeti görülen bir yer olduğu 
gösterilmiş ve 171 numaralı Kanunun 12 nci 
maddesine atıf yapılmıştır. Bu duruma göre : 

1. 171 numaralı Kanunun 12 nci maddesi 
bu şekilde yorumlanacak olursa okullarda, eği
timin tamamlayıcı bir unsuru olan konferanslar 
artık verilmiyeceğine göre, bunların hangi bina
larda verilmesi düşünülmektedir. 

2. Yok eğer konferanslar 171 numaralı Ka
nunun tanzim ettiği toplantılardan değilse ba
his konusu konferansı yasaklıyan Ankara Va
lisi hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır, 
ya da yapılması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın İçişleri Bakanı, 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, İs
tanbul milletvekili Sayın Sadun Aren'in sözlü 
sorularının cevabını arz ediyorum. 

Merkezi Ankara'da bulunan (Ankara Yük
sek Öğretmen Okulu Öğrenci Derneği) ikinci 
başkanı Remzi Çıngır imzasiyle Ankara Valili
ğine verilen bildiri ile 27 . 1 1 . 1965 günü saat 
14,00 te Atatürk Lisesi Konferans salonunda 
İstanbul Milletvekili Prof. Sadun Aren tarafın
dan (Kapitalizm ve Sosyalizm nedir?) konulu 
bir konferans tertibediieceğinden, gerekli iznin 
verilmesi talebedilmiştir. 

Lise derecesindeki bir okulun konferans sa
lonunda tertiplenen toplantı hakkında, bildiri 
verilmek suretiyle müsaade talebini kapsıyan 
dilekçe üzerine, Valilik konuyu 171 sayılı Ka
nun muvacehesinde incelemiştir. Mezkûr kanu
nun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasında ifade 
edilen «Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, 
kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve 
bunların eklenilenlerinde ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir kilometre mesafesi dâhilin
de toplantı yapılamaz» hükmünü nazara alan 
Valilik, toplantının 171 sayılı Kanuna göre yapı-
lamıyacağmı Yüksek Öğretmen Okulu öğrenci 
Derneği'nc ve Yüksek Öğretmen Okulu idareci
lerine tebliğ etmişSlr. 

Eğitimin tamamlayıcı bir unsuru olan ilmî 
konferansların okullarda tertiplenmesini izne 
tabi tutan bir kanun hükmü olmadığına göre, 
Lise derecesindeki bir okulda yapılmak istenen 
ve konusu kapitalizm ve Sosyalizm olan toplan
tının, 171 sayılı Kanunda istisnalar arasında sa

yılan ilmî konferans hududunu aşabileceği mü-
lâhazasiyle mezkûr dernek yetkililerinin vilâ
yet makamına bildiri vermek yolunu tercih et
tikleri anlaşılmaktadır. 

Lise müfredat programını tamamlamak ama-
ciyle' verilecek konferanslar için tesis edilmiş 
bulunan salonda, kapitalizm ve sosyalizm nedir 
konulu bir toplantının yapılmasını uygun gör-
miyerek, talebi 171 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince reddeden Ankara Valisi hakkın
da da her hangi bir işlem yapılması düşünül
memektedir. 

Saygiyle arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Aren buyurunuz. 

SADUN AREN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; her şeyden evvel bir husu
su tavzih etmek isterim. Konferansın verilmesi 
bahis konusu olan okul, adından da anlaşılacağı 
üzere... (Unuttu sesleri.) Ankara Yüksek Öğret
men Okuludur. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 
lise seviyesinde bir müessese değildir. Buraya ge
len öğrenciler lisenin son sınıfını okurlar ve on
dan sonra üniversitenin muhtelif fakültelerinde 
tahsil görürler ve üniversite mezunu olurlar gi
derler. Bu okul aslında bir nevi yatılı okuldur. 
Yani kendisi bizzat tedrisat yapamaz. Daha çok 
Ankara Üniversitesinin tedrisat imkânlarından 
faydalanır. Gelen çocuklar burada yatarlar. Mev
cutları 800 kadardır. Bir kısmı lise imtihanını 
verirler. Bir seneleri buna tahsis edilir. 4 senele
ri yüksek okullarda veya fakültelerde tahsil yap
makla geçer. Bu sebepten ötürü burası yüksek 
bir okuldur. Ve içindeki çocukların çok büyük bir 
kısmı üniversite talebesidir. Böyle olunca bu ta
lebelerin kendi binalarında konferans dinlemeleri 
imkânını ortadan kaldırmak elbette ki, Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Kanununun dü
şündüğü bir husus değildir. Bahis konusu ka
nun Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Hürriyeti 
Kanunudur. Şimdi bu kanunun gerekçesinden, 
toplantı ve gösteriden ne anlaşıldığını okumak is
tiyorum. Gerekçede toplantı yani bu kanunun tan
zim ettiği toplantılar şöyle nitelendirilmektedir; 
belirli meseleler üzerinde müzakere icra ve karar 
ittihaz etmek üzere genel, yani herkesin girebile
ceği yerlerde, geçici toplantılar yapılmasına teşeb
büs ve temin hakkı olarak tarif edilen toplantı 
hürriyeti, denmektedir. Şimdi, bir konferans is
terse sosyalizmin ve kapitalizmin ne olduğu hak-
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kında olsun, isterse başka bir şey hakkında olsun, 
ne sonunda bir karara varır, ne de bir konu din
leyicilerle konuşucu arasında bir müzakere mev
zuu olur. Bu itibarla konferansın konusu ne olur
sa olsun, hattâ lise tahsili seviyesinde olan çocuk
lara bile verilmiş olsun, bu kanun hükümlerine 
göre yasaklanamaz. Ankara Valiliğinin böyle bir 
vesayet salâhiyeti olduğunu zannetmiyorum. Bu 
kanun böyle bir hak tanımaz. 

Toplantının, konferansın yasaklanma gerek
çesi olarak Sayın Vekil, Bakan arkadaşımız dedi
ler ki, konferansın konusu düşünülerek ve oku
lun da lise seviyesinde olduğu nazarı itibara alı
narak mahzurlu olacağı düşünüldü. Böyle şey ola
maz. Böyle bir demokrasi anlayışı yoktur. Vali
nin böyle bir terbiyevi hakkı yoktur. Bunu okul 
müdürlüğü kararlaştırır, kanun kararlaştırır. Fa
kat her halde bir vali kararlaştıramaz. Kime ne 
söylenebilir, kim hangi talebe seviyesi ne gibi 
hitaplara maruz kalabilir ve bundan bir tehlike 
çıkmaz; bunu söyliyemez. Kaldı ki, benim ne söy-
İiyeceğim de belli değil, veya bir konferansçının ne 
söyliyeceği belli değil. Konferansın adına dikkati
nizi çekerim; kapitalizm ve sosyalizm nedir, şek
lindedir. Şimdi bunun tabiî evveliyatı vardır. 
Bu konuda aynı dernek iki konferans tertiplemiş
tir. Aynı konuyu tarafsız olarak öğrenebilmek 
için, aynı konu hakkında sağlam bir bilgi sahibi 
olabilmek için iki kişiye aynı konuyu konferans 
halinde verdirmiştir. Birinci konferans nedense 
daha doğrusu, doğru olarak izin istenmeden fakül
te binasında yapılmıştır. Bir profesör arkadaş ay
nı konuda bir konferans vermiştir, aynı okulun 
talebelerine. Sıra bana geldiği zaman nedense 
bir izin isteme düşünülmüş yanlış olarak .izin de 
gayet vahîm bir sebepten ötürü yasaklanmıştır. 
Ben burada tabiî çok yakın zamanlara kadar ta
lebelere hitabetmiş bir insan olarak, elbette ki, 
orada da neler söyliyebileceğimi bilirim. Benim, 
talebeye neler söylediğim bilinmesi lâzım gelen 
bir husustur. Kaldı ki, benim konferansımın ön
lenmesi bahis konusu değildir. Mühim olan okul
larda konferans verilmesinin önlenmiş olmasıdır. 
Onun için burada meselenin özü şudur: 

Acaba okullarda verilen konferanslar, bir kon
feransın, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürri
yeti Kanununun çerçevesine giren bir toplantı çe
şidi inidir? Bu önemlidir. Böyle bir toplantı ise, 
konferansla bunların ilmî değeri tartışılabilir. O 
başka bir mesele, onu talebe tartışır ve ilmî de

ğeri düşük olan insanlara bir daha konferans ver
dirmez. Bunun müeyyidesi budur. Yoksa valinin 
önlemesi değildir. 

Bu hususun mutlaka açıklığa kavuşması lâ
zımdır. Çünkü; böyle olmadığı takdirde gençlik 
yurt ve dünya meseleleriyle alâkalanmak imkâ
nından ımahrum edilmiş olur. Çünkü, bu adını 
biraz sonra üniversiteye de gider. Çünkü; kanun
da lise olursa yasaklanabilir, üniversite olursa 
yasaklanamaz diye bir madde yok. Demek ki; bu
rada kanunun vermediği bir salâhiyet kullanıl
mıştır. Esas itibariyle okul binalarının kamu 
hizmeti görülen binalar olduğu gerekçesi ile ha
reket edilmiştir. Aynı gerekçe ile bütün üniver
sitelerde, bütün okullarda her türlü konferanslar 
yasaklanabilir. Bu çok tehlikeli bir temayüldür. 
Bunu önlemek için şimdiden bu hususta Hükü
meti ve Yüksek Meclisi uyarmak için bu sözlü 
soruyu verdim. 

Arkadaşlar bir memleket gençliğinin yurt ve 
dünya sorunları ile ilgilenmesi o memleketin yük
selmesi için ancak bir garantidir. Bundan hiç
bir zarar gelmez. Aksine eğer bir memleketin 
gençliği, üniversite gençliği yurt ve dünya so
runları ile ilgilenmekten alıkonulursa ve böyle
ce rejimin istikrara kavuşturulacağı zannedilir-
se büyük hata yapılmış olur. Çünkü istikrar, si
yasi istikrar, rejim meselelerinin, temel mesele
lerin tartışılmaması demek değildir. Bilâkis bun
ların tartışılması fakat demokratik bir düzen 
içinde tartışılması, demokratik kurallara ve mü
esseselere hürmet edilerek tartışılması demektir. 
Ancak bu alışkanlık yaratılırsa, ki bu alışkanlık 
yapıla yapıla yaratılır, bu gibi konferanslar, 
açık oturumlar yapıla yapıla bir münakaşa dü
zeni içinde istikrar sağlanabilir. O zaman mem
lekete gerçekten demokratik istikrar gelir. Yok
sa kilitlenmiş ağızların susuşu hiçbir zaman istik
rar değildir. O, bir gün patlıyabilir de. Genç
lerin, üniversite gençliğinin siyasi meselelerle 
ilgilenmemesinin gerekçesi, bunlar yalnız ders
leriyle uğraşsın diye düşünmenin gerekçesi, an
cak bu insanların yani bu gençlerin demokratik 
düzeni bozucu bir davranış ve ağırlıkta olmaları 
faraziyesi kabul edilirse doğrudur. Halbuki genç
liğin silâhı yoktur, topu, tüfeği yoktur. Yani 
Ordu gibi demokratik bir müzakerede ve müca-
melede demokratik usulleri bozabilecek bir ağırlık 
taşıımaz ki, siyasi münakaşanın dışında bırakıl-

! mak istensin. Gayet açık olarak soyuyorum; sa-
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dece yanlış anlaşılmışsa tekrar etmek isterim, or
dunun siyasete karıştırılmamasmm esbabı muci-
besi, ordunun silâhlı olmasıdır. Silâhlı bir kuv
vetin politikada taraf tutması elbette ki, sadece 
fikirlerin ağırlığının ötesine geçebilir. Yani fik
rî ağırlığı silebilir, oy ağırlığını silebilir. Halbu
ki üniversite gençliğinin böyle bir imkânı yoktur. 
O halde üniversite gençliğinin politika ile uğraş
masında hiçbir mahzur düşünülemez. Ordu için 
söylediğim mahzur da ancak organize olarak mah
zurdur, yoksa fert fert her ordu mensubu, gayet 
tabiî olarak, politikayı düşünür, kendi kendine 
oyunu kullanır. Yani Ordu olarak yapamaz de
dim. 

Bu itibarla, ben Adalet Partisi Hükümetinin 
İçişleri Bakanının burada izhar etmiş olduğu dü 
şünceyi, rejimimizin istikrarı bakımından, de
mokratik rejimimizin istikbali bakımından fev
kalâde vahîm telâkki ediyorum. Bugün bu ge
rekçe ile bahis konusu konferansı ve onu takibe-
den ve açık oturumu yasaklıyan Hükümetin ya
rın bütün bu gibi konferansları yasaklıyacağm 
dan çok şüphe ederim. Bu onun başlangıcıdır. 
Onun için burada eğer böyle değilse taminat ver
mesini arzu ederim. Efendim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a. nakledilecek hayvan yeminin taşıma 
ücretinde bir tenzilât düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/36) 

BAŞKAN — Sayın Diler, buradasınız. 
Sayın Ulaştırma Bakanı yoklar. 
Sayın Bakan bulunmadıkları cihetle sözlü so

ru gelecek birleşimde görüşülecektir. 

11. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu'nun, 24 Asya - Afrika Devletinin, 
Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletlere bir ra 
por verip vermediklerine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Faruk 
Sükan'ın sözlü cevabı (6/37) 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, buradası
nız. 

Sayın Dışişleri Bakanı, yoklar. 

İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA 
KANI VEKİLİ FARUK SÜKAN (Konya) — 
Ben cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Zatıâliniz Dışişleri Bakanı Ve
kili olarak cevaplandıracaksınız, peki efendim. 
Sözlü soruyu okutuyorum : 

30 . 11 . 1965 
IMillet Meclisi Yİülkiselk Başikanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının te
minini saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

1. 24 Asya - Afrika Devleti Kıbrıs konu
sunda Birleşmiş Milletlere rapor vermişler mi
dir? 

2. Raporun mahiyeti nedir? Ve hangi dev
letler tarafından verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı Vekili. 
İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA

KANI VEKİLİ RAFUK SÜKAN (Konya) — 
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Kastamonu 
Milletvekili Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu ta
rafından sorulan sözlü sorunun cevaplarını arz 
ediyoruım. 

Birinci soru: 24 Asya - Afrika Devleti Kıb
rıs konusunda Birleşmiş Milletlere rapor vermiş
ler midir? 

Kıbrıs konusunda 24 Asya - Afrika memleke
ti Birleşmiş Milletlere rapor vermiş değildirler. 
24 tarafsız memleket Birleşmiş Milletlere bir ka
rar tasarısı sunmuşlardır. 

İkinci soru: Raporun mahiyeti nedir? Ve han
gi devletler tarafından verilmiştir? 

24 memleket karar tasarısının mahiyeti şu
dur : 

Tasarı, 10 Ekim 1964 tarihinde Kahire'de 
toplanan tarafsızlar konferansında Kıbrıs konu
sunda alman karara; Galo Plaza'nm 26 Mart 
1965 tarihli raporuna ve Kıbrıs Ruım idaresinin 
insan Hakları konusundaki deklerasyonuna atıf 
yapmaktadır. , 

Kıbrıs Cumhuriyetinin dış müdahaleden ma
sun olarak tam egemenlik ve bağımsızlığa sahibol-
duğunu kaydetmektedir. 

Bütün devletleri Kıbrıs'ın egemenliğine, bir
liğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne ria
yet etmeye ve Kıbrıs'a karşı müdahaleden içti-
nabetmeye davet eylemektedir. 

Güvenlik Konseyine Birleşmiş Milletler ara
buluculuk mesaisinin devam etmesini tavsiye et
mektedir. 
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Bu karar tasarısını sunan devletler şunlar
dır: Brundi, Çad, Kongo, Dahomey, Gabon, Ga
na, Gine, Hindistan, Jamayka, Kenya, Mali, Ma-
lavi, Nepal, Nijerya, Togo, Panama, Ruanda, 
Sierra Leone, Uganda, Birleşik Arap Cumhuri
yeti, Tanzanya, Yemen, Yugoslavya, ve Zam
biya. 

24 memleketin bu karar tasarısından önce Af
ganistan, Irak ve Suudî Arabistan tarafından 
bir karar tasarısı sunulmuş olup bu karar tasarı
sı Kıbrıs Türklerin menfaatlerini koruması ba 
kımından görüşlerimize uygun bulunmaktadır. 
Filhakika, dost ımemleketlerin hazırladığı bu ta 
sarı, 

Kıbrıs'ın bağımsızlık, egemenlik ve ülke bü
tünlüğünü teyidettikten sonra, 

Müzakerelerin yeniden başlamasını ve Bir
leşmiş Milletler arabuluculuk gayretlerinin taze
lenmesini ve bu suretle biran evvel tarafların 
üzerinde mutabık kalacakları barışçı bir hal ça
resine varılmasını tavsiye etmektedir. Hal sureti 
Kıbrıs'ın bağımsızlık, egemenlik ve ülke bütün
lüğünü korumalı ve Adadaki iki millî cemaat 
arasında barış ve ahengi tesis etmelidir. 

Bu karar tasarısı Birinci Komisyona diğer 
tasarıdan önce tevdi edildiği ve sırf usule müta-
allik bir karar ihtiva eylediği cihetle oya konma 
bakıımından rüçhaniyet kazanmıştır. Bu tasarı 
lehinde oy kullanmalarını teminen gerek Birleş
miş Milletler nezdinde gerek hükümet merkez
lerinde ve Ankara'da kesif bir faaliyetin içindt-
bulunduğumuzu ve bu faaliyetlerimize devam et
tiğimizi ve bugün ancak bu kadar malûmatla ve 
bundan sonra bu konu üzerinde bilhassa Kıbrıs 
ile ilgili Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonun
da 8 - 10 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantı 
dan sonra büyük meclislere geniş malûmat ve
rileceğini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlar; bilhassa son 
zamanlarda dış politikada gösterdiğimiz ihmal 
bizi millet olarak çok müşkül vaziyetlere dü
şürdü. Şimdi Kıbrıs meselesi; Kıbrıs'taki Türk 
ve Rum cemaatleri arasında cereyan eden hâdi
selerden ziyade o kadar şümullendi ki, Türk 
milletinin haysiyet ve şerefi meselesi haline 
geldi. Bunu iki yıl önce de genel görüşme sı
rasında Sayın Başbakan İsmet İnönü de ifade 
etmişlerdi; «Kıbrıs meselesi Türk Milletinin 

şeref ve haysiyetinin gerektirdiği şekilde hal
ledilecektir.» dediler. Dolayısiyle bu meselenin 
Türk Milletinin şeref ve haysiyeti meselesi ha
line geldiğini ifade ettiler. Bunda hiçbirimizin 
tereddüdü ve şüphesi yoktur. Fakat millî hay
siyet ve şeref meselesi haline gelen bu dâva, 
maalesef, Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından 
iyi bir şekilde ele alınıp takibedilmemiştir. İş
te misali; karar tasarısı olsun, rapor olsun 24 
Devlete Yunan diplomasisi, kendi lehlerine, 
kendi görüşlerine uygun olarak kendi görüşle
rini Birleşmiş Milletlerde savunacak bir şekil
de karar tasarısı imzalatmışlardır. Türk diplo
masisi ne yapmıştır? Yunan diplomasisi 24 dev
lete bu karar tasarısını imzalatmcaya kadar 
Türk diplomasisi ne yapmıştır? İşte Sayın Dışişle
ri Bakanı Vekili ifade ettiler, üç devlete biz de, 
yani karar tasarıları gittikten sonra biz de bir 
mukabele edelim demişiz, üç - dört tane devle
te misilleme kabilinden... Daha evvel de olsa 
kifayetsiz, şimdi de olsa kifayetsiz. Yani Yu
nanlıların çalışması karşısında, bu Kıbrıs me
selesinde mukayese edilirse, yüzümüz kızarır 
arkadaşlar. Bu ataletten Hariciyeyi kurtarmak 
lâzım. Sonra efendim, Amerika'ya gidecek, 24 
saat evvel müşavir ister. Muhalefetin fikrini 
almaz, bir toplantı yapıp, hazırlık yapmaz. Ça
ğırıldık mı oraya gideriz, konuşuruz, döneriz. 
Bu millî dâva, Türk'ün haysiyet ve şerefinin 
mevzuubahsolduğu, şerefi haline gelen bu mil
lî dâvada Dışişleri Bakanlığının ve bütün elçi
liklerin gayet uyanık bulunmasını istirham 
edeceğim. 

İşte bunu belirtmek için, Türk diplomasisi
nin Yunan diplomasisine karşı iyi çalışmadığı
nı belirtmek için, bir misal olmak üzere bu söz
lü soruyu verdim. Arkadaşlar, Hariciyemizin 
c/ıirumu naçizane görüşüme göre şudur : 

Gerek Hükümet, gerek Türk Hariciyesi 
anapolitikasım tesbit edememiştir. Günlük hâ
diselere karşı tedbir almaktadır. Bir Hüküme
tin, bir hariciyenin anapolitikası olmazsa işte 
bu duruma düşer. Yunan Hariciyesi Kıbrıs me
selesinde bizden maalesef, daha iyi çalışmıştır. 
Buna karşı Türk Hariciyesinin daha uyanık 
hareket etmesini istirham eder, hürmetle hu
zurunuzdan ayrılırım. 

Sayın Bakana da verdikleri izahattan ötürü 
teşekkür ediyorum. 

— 531 — 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
%n, Burdur'un Gölhisar ve Bucak ilçelerinde 
kurutulan Hazine arazisiniıı topraksız köylüle
re kiralanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/38) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Buradasınız. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. Adına cevap ve

recek Bakan da yok. Bulunmadıkları cihetle so
ru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

13. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet 

Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun tasan ve 
tekliflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu. (6/39) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca 1. Yoklar. 
Sayın Kırca bulunmadıkları cihetle sözlü soru
ları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle bugün
kü gündemi nihayete erdirmiş bulunmaktayız. 
Bu sebeple Birleşimi daha önce alman bir ka
rar gereğince, 14 Aralık 1965 Salı günü saat 
15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. İyi 
günler. 

Kapanma saati: 16,15 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
21. BİRLEŞİM 

9 . 12 . 1965 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
- 1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril

mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/167) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 

arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Haznenin mülkiyetinde bulunan arsa
ların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, ve
rilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/21) 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'irı, 
Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapılan petrol ara
malarında daha büyük sondaj makinaları kul
lanılması gerçeğinin açıklanmasına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/23) 

3. — Sinop Milletvekili 'Cemil Karahan'ın, 
bâzı çocukların kısırlaştırılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Devlet, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/27) 

4. — Ordu Milletvekili Sadi Pchlivanoğlu'-
nun, son beş sene içinde tekniker okullarından 
kaç öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

5. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çorum'da 196,5 yılında kaç ilkokul 
yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından "söz
lü sorusu (6/31) 

6. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, Çorum'da çiftçiye tohumluk olarak 
verilen ilâçlı buğdayın un fabrikalarınca üğü-
tülerek halka satılmasını önlemek üzere nasıl 
bir tedbir düşünüldüğüne dair İçişler, Adalet 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/32) 

7. — Erzurum Milletvekili Nihat Dil er'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulması *işinin 
1966 programına alınması hususunda bir hazır
lık olup olmadığına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/33) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılacağı ev
velce ifade edilen Serçeboğazı barajının inşa
sının geri bırakılması sebebine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/34) 

9. — İstanbul Milletvekili Şadım Aren'in, 
171 sayılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince 
okullarda konferans verilmesi yasaklandığına 
göre konferansların hangi binalarda verilmesi
nin düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/35) 

10. —• Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a nakledilecek hayvan yeminin taşıma 
ücretinde bir tenzilât düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/36) 

11. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, 24 Asya - Afrika Devletinin, 
Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletlere bir ra
por verip vermediklerine dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/37) 

12. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Burdur'un, Gölhisar ve Bucak ilçelerinde 
kurutulan Hazine arazisinin topraksız köylüle-

(Devamı arkada) 
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re kiralanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/38) 

13. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve 
tekliflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




