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

78. Birleşim 

13 . 4 . 1966 Çarşamba 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar. 

3. — Yoklama. 

Sayfa 
779:780 

780 

781 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları : 781 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, iktisadi kalkınmaya, yurttaş ya
rarına olan kanun tasarılarının görüşül
mesine ve devam eden çalışma sistemine 
dair demeci. 781:783 

2. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
Muş ilinde jandarma ve polisin halka 
yaptığı celbir, işkence ve alınması ge
rekli tedbirler hususunda de.meci ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm cevabı 783:784 

3. — İstanbul Mileltvekili Suphi Bay-
kam'm, Istanlbul Şehir Tiyatrosu Yönet
meliğinin vaktiyle Danıştayca kaibul 
edilmemesine rağmen uygulanmakta ol
masını yeren demeci ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükah'ın cevabı 784:787 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Ali 

Fuat Başgil'c ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/321) 

Sayfa 

788 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tiyle Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında Atom Enerjisinin Sivil Sa
hada kullanılması hususunda işbirliğine 
dair anlaşmanın değiştirilmesi ile ilgili 
anlaşmanın 'bir suretinin gönderildiği 
hakkında Başkanlık tezkeresi (3/336) 788:789 

6. — Millet Partisi ö rüp Başkan vekili 
Konya Milletvekili Seyit . Faruk Önder 
ve 6 arkadaşının, telefon konuşmalarının 
Hükümet tarafından dinlendiği ve bu su
retle Anayasanın 17 nci maddesinin ihlâl 
edildiği iddiası ile Ulaştırma Bakanı hak
kında ıbir gensoru açılmasına dair öner
gesi. (11/31) 789:801 

5. — Sorular ve Cevaplar 

a) Sözlü sorular ve cevaplan : 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, gecekonduların eski ve yeni du
rumlarına dair sorusu ve İmar ve İskân 

801 

801 



Sayfa 
Bakanı Haldun Mcnteşeoğlu'nun sözlü 
cevabı: (6/5G) 801:808 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile 
imzalanmış 12 Temmuz 1D47 tarihli Yar
dım Anlaşmasından bu yana, Türkiye ile 
adı geçen Devlet arasında kaç aded ikili 
andlaşma, anlatma, sözleşme veya karşı
lıklı mektup gibi tarafları bağlayıcı ni
telikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 808 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Amerika Birleşik Devletleri ile ya
pılan ikili anlaşmalardan Meclisin ona
yından geçmemiş anlaşma bulunup bulun
madığına ve Türkiye'de kaç NATO üssü 
olduğuna dair Barbakandan sözlü soru
su (6/80) 808 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uzunoğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan 
Çarşamba Fasulyesinin ihracına zorluk 
çıkarılmasının Anayasanın tarım ürünle
rinin ve tarımla uğraşanların emeğinin 
değerlendirilmesi hakkındaki 52 nci mad
desi hükmüne aykırı olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/81) 808 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, geçen yıllarda liselerden mezun 
olup da üniversite ve yüksek okullara gide-
miyenlerin durumları nazara alınarak ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/85) 808:809 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, fakülte ve yüksek okulların yö
netmelik ve müfredat programlarında ta
dilât yapmak suretiyle lise, mezunlarının 
serbestçe ve diledikleri yüksek öğrenim 
kurumlarına devam imkânlarının sağla
nıp sağlanmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 809 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çak-
nıak'm, üniversitelerimizin bütün fakülte
lerinde ve yüksek okullarda, normal öğre
nim sürelerini doldurdukları halde, me
zun olamamış kaç öğrenci bulunduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/90) 809 

Sayfa 
8. — İstanbul Mileltvekili Abdurrah-

man Şeref Lâç'm, umuma mahsus ma
hallerde pervasızca yapılmakta olan ve 
striptiz tâbir edilen eğlence hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/102) 809 

9. — İzmir Mileltvekili Şinasi Osma'-
nm, milletin hayatiyeti ve Millî Savunma 
ile ilgili hususları ve bilgileri açığa vu
ranların, ortaya koyanların, kanun karşı
sında, sorumlu olup olmadıklarına dair 
sorusu ve Başbakan adma Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlunun sözlü ce
vabı (6/104) 809:810 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Süt Kurumu Umum Müdürlü
ğünün, bu tarihe kadar, ne miktar sütü 
işliyerek kıymetlendirmiş olduğuna dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/107) 810: 

811 
11. — Edirne Milletvekili Türkân Scç-

kin'm, Edirne bölgesi pancar müstahsı-
lına pancar paralarının ne zaman ödene
ceğine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/108) 811 

12. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, okullarda, günümüzün istek
lerine daha uygun bir parasız yatılılık 
sistemi tesisi hususunda ne• düşünüldüğü
ne dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz'in, sözlü cevabı (6/111) 811:816 

1.3. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman Tekstil 
Fabrikasının montaj işinin hangi safha
da olduğuna dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/117) 816:817 

14. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman ili ve ci
varının yol ve köprü ihtiyacının ne za
man karşılanacağına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Etem Erdinç'in sözlü 
cevabı (6/118) 817:819 

b) Yazılı sorular ve cavapları 820 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Seç

kinin, Edirne'nin ışıklanması işinin han
gi tarihte 'başlayıp hangi tarihte bitirile
ceğine dair sorusu ve Başbakan Adma 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbra
him Deriner'in yazılı cevabı. (7/20) 820 
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Sayfa 
2. — Çankırı Milletvekili Dursun Ak-

«çaoğlu'nun, Antalya ve Çukurova bölge 
plânlama projelerinin yapılmasına hangi 
tarihte başlandığına dair sorusu ve Baş
bakan Adına İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Mentcşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/72) 

3. — Sivas Milletvekili Gıyasettin 
Dumaıı'm, Sivas'ta bulunan Köy içme Su
ları Şefliğinin, Bölge Müdürlüğü haline 

820: 
822 

getirilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Sa
bit Osman Avcı'nm yazılı cevabı (7/86) 

Sayfa 

822: 
823 

4. — Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Çatalağzı - Kastamonu elektrik 
hattından hangi ilçe ve köylerin istifade 
edeceğine dair ya-zılı sorusu ve 'Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deri-
ner'in yazılı cevabı (7/90) 823:824 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gürüşane Milletvekili Sabri Ozcan San'ın, 
gensoruların kitap şeklinde ve çok uzun ya
zılmalarının Anayasanın verdiği hakkın kötü
ye kullanılması niteliğinde olduğu yolundaki 
konuşmasından sonra verdiği önerge ile, Kay
seri Milletvekili Feyyaz Koksal'm bu türlü 
«önergelerin yalnızca sonuç kısımlarının okun
masına dair olan önergesi okutularak bu is
teklerin oya konulamıyacağı yolunda cevap ve
rildi. 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Yıl
maz, İzmir'deki Atatürk heykeline yapılan sal
dırıya değinerek gerçek Atatürkçülüğün ma
hiyeti hususunda bir konuşma yaptı. 

Sayın milletvekillerinden 'bâzılarına Baş
kanlık tezkeresinde yazılı sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

M. P. Grup Başkanvekili Konya Milletve
kili Seyit Faruk önder ve G arkadaşının, te
lefon konuşmalarının Hükümet tarafından 
dinlenildiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştır
ma Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına 
dair olan önergesinin 327 nei sayfasından baş
lanılarak okunmasına saat 19 a kadar devam 
olundu. 

13 Nisan 196G Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yasa 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın. 

Antalya Tekstil Fabrikası İşletme Şefinin, va
zife tenzili suretiyle, Manisa Tekstil Fabrikası 
İplik Şefliğine naklen tâyin edilmesi sebebine 
dair sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (G/295) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Turizm 

ve Tanıtma 
(G/296) 

Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 50 
yataklı bir hastane haline getirilmesinin ne za
man mümkün olacağına dair sözlü soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/297) 

4. _ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
da kurulmasına karar verile a Sanayi Çarşısı
nın yapımına ne zaman başlanılacağına dair 
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sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/298) 

5. — Yan Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/299) " 

6. — Yan Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'-
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisle
ri inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi,' Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/300) 

7. — Yan Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ne zaman (bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/301) 

8. — Yan Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa 

TASARILAR 
1. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» 

Muaddel Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/189) (Ti
caret ve Dışişleri komisyonlarına) 

2. — Su ürünleri kanunu tasarısı. (1/190) 
(Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, Maliye, 
Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
3. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi (hakkında ka
nun teklifi. (2/269) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın ve 18 arkadaşının, Çiftçi mallarının 
korunması hakkındaki kanun teklifi. (2/270) 
(Adalet, İçişleri ve Tarım komisyonlarına) 

yoldan irtibatı temin edecek yolun yapımı için 
'bir çalışma olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 'gönderilmiş
tir. (6/302) 

9. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda baş-
lıyan ovada numune fidanlık tesisi için bir ça
lışma olup olmadığına dair sözlü soru önerge
si, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/303) 

Yaztlı soru 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğüne bağlı tapu grup müdürleriyle kontrol me
murlarının, mevkileriyle mütenasip bir harcı
rah statüsüne kavuşturulmaları konusunda bir 
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair yazı
lı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderil
miştir. (7/101) 

TEZKERELER 
5. — Çanakkale Milletvekili Ciihad Baban'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/329) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep kar
ma komisyona) 

6. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması (hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/330) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

7. — Istanibul Milletvekili Tekin Erer'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/331) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B J E I N O I OTÜBUM 
Açılma saati: 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KATİPLER: Adil Yaşa (Sürt), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 78 nci Birleşimini açıyorum. 

8. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. Sayın üyelerin bulundukları 
yerden «burada» diye, Başkanlık Divanından 
duyulacak şekilde cevap vermelerini istirhamı 
ederim. 

(Yoklamıa yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, ilk okunuşta bulun-

mıyanları kontrol ettiriyorum. 
(Yoklamada bulunmıyan üyelerin isimleri 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

Sekiz arkadaşımız ıgünldem dışı söz istemiş 
bulunuyor. Bunlardan sadece üç arkadaşa söz 
verebileceğim. 

Sayın Feyyaz Koksal, sizin de bir talebi
niz mi vardı? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Evet, son
radan. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — ıSayın Baş
kan, ben de rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bugün müsaade buyurun, mü
samahanızı istirham edeceğim. Zaten 'gündemi
miz yüklüdür. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ik
tisadi kalkınmaya, yurttaş yararına olan kanun 
taşanlarının görüşülmesine ve devam eden çalış
ma sistemine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın 'Reşit Ülker, siz Meclis 
çalışmaları ile ilgili ıgündera. dışı buyurun, yal
nız tasa sürsün, umumiyetle beş dakikayı geç
memek üzere söz veriyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhtereım ar
kadaşlar, Meclisimizin bütçenin kabulümden bu 
yana, çalışmalariyle ilgili görüşümü arz etme
ye çalışacağım. 

iktidarla aramızda, ıSayın Başbakan Demi-
rel'in ifade ettikleri ıgibi, 'asıgari müştereklerin 
bulunması lâzımdır. Bu müştereklerden bir ta
nesinin, Türkiye'nin ıgençek problemi okun ik
tisadi, sosyal ve kültürel (kalkınmam üzerinde 
durmamız olmalıdır. Eğer biz, Parlâmentoyu ve 
Parlâmento çalışmalarını kısır siyasi çerkişme-
ler yönüne ıgötüreoek olursak; bu meseleler, 

'kalkınma dâvaları kösteklenir ve nihayet par
tiler karşı karşıya gelmek durumunda kalırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; Seçim kanunu, se
çim sistemi, TRT, memur tâyinleri, partizan te
mayüller, Danıştay kararlarının yerine getiril
memesi, igençlflk teşekkülleri üzerinde baskılar 
yapılması gibi hususlar Türkiye'nin kapanmış 
olması gereken rejim tartışmalarını yeniden or
taya ıgetirir diye, ta bütçenin evvelinden, büt
çe esnasında yötkililerimiz, sözcülerimiz ve te
ker teker 'arkadaşlarımız ve zaman Kaman si
zin aranızdaki muhterem arfcadaş'larımuz tara
fından buna benzer ıgörüşler iıfade ed!il>miştii\ 
Bütün bunlara rağmen fakir ve dertli milleti
mizin başka hiçbir işi yokmuş gibi, (Seçim ka
nunu igelmiş, bütçeden sonra, yapıcı tenlkidleri-
mizle bütçenin çıkmasına yardımcı olduktan 
sonra Seçim (kanunu ıgelmiş ve ortaya çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, ıSiyasi Partiler Ka
nununun başında da ifade edildiği ve Anayasa
da da belirtildiği veçhile, siyasi partiler memv 
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M. Meclisi B : 78 

lekcti belirli görüşleri yönünde yönetirler. Bun
lar da seçim beyannameleridir. A. P. nin seçim 
bej'annamesinden şu başlıkları bilhassa aldım: 
«Barış içinde elele verelim.» Aynen oradaki 
ibareyi söylüyorum. «Huzur, 'barış, güven, re
fah Devleti.» işte, A. P. iktidarının millete söz 
verdiği ve milletin önünde geçimiyle ilgili gör
düğü meseleler bunlardır. 

Nitekim Sayın Demirel 17 Aralık 1965 te 
Milliyet Gazetesi Başyazarı Sayın Abdi îpekçi'-
ye şöyle diyordu: «Bizim öncelikle ele aldığımız 
kanunlar, halkın dörtlerine inen, sosyal mahiyet
teki kanunlardır.» Beyan bu şekilde yapılıyor
du, bütün kalbimizle bu beyana katılırız. Haki
katen iktidarın seçim beyannamesine göre bu 
şekilde bir beyanda bulunması uygun olur. Ma
alesef arkadaşlarım; Parlâmentoda nispî tem
sil esasını da bu A. P. beyannamesi ihtiva edi 
yordu. Yani, hem Millet Meclisinde ve hem de 
Senatoda nispî sistemi kabul ediyordu. A. P. 
beyannamesi, bu noktada Hükümet programı 
olurken, Millet Meclisinde nispî temsil, Senato
da ekseriyet; çoğunluk şeklinde değişti. 262 
maddelik, gerçekten seçim kütükleri ve saireyi 
düzeltecek kanım, on maddeye indirildi, çabu'c 
geçmesi için. Netice olarak A. P. İktidarı mil
letten aldığı % 53 oy ile Senatörlüklerin % 99 
unu almaya kalkıştı. Yani, diğer bir deyimle 
muhalefete % 47 oyu karşılığında % 4 kadar 
senatörlük verme teşebbüsüne geçti. 

Muhterem arkadaşlar, 1961 seçiminde 
3 700 000 rey ile Cumhuriyet Halk Partisi 30 
senatörlük elde etti. 3 milyon 5 yüzbin rey, ya
ni ikiyüzbin rey eksik aldığı halde Adalet Par
tisi 71 senatörlük alarak bir misli senatör çıkar
mış idi. Böylece anlaşıldı ki„ (Adalet Partisi 
sıralarından gürültübr) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Gündem dı
şı konuşmanız ile bunların alâkası var mı? 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Başkanlığa 
bildirdiğiniz konuya lütfen değininiz. Bunu bir 
başlangıç olarak ka'bul ettim ve bunun için 
müsamaha gösterdim, lütfen. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, Sayın özcan San da zannediyorum benim 
konuştuğum konuya benzer bir konuyu konuş
muş idiler. Ve bu arada Meclisin geleneksel bir 
tatili vardır. Onbeş gün geceli gündüzlü bütçe 
dolayısiyle çalışan bir Meclis tatile girer idi 

13 . 4 . 1965 O : 1 

Tatile girmedi. Sayın Meclis Başkanının kıs*; 
bir tatilde ısrar etmesine rağmen, girmedi. Ön
celiğin önceliği kararı alındı, öncelik karaı-ı 
vardı. Bir de önceliğin önceliği kararı alındı. 
Bu arada gonsorular - ki Anayasanın en mües
sir, etkili murakabe vasıtasıdır - hakkında ev
velâ 15 dakika sonra da 5 dakika konuşma sü
resi tanındı. Yani yok edildi. Böylece Meclisi
miz bir seçim kanunu mücadelesinin içine gir
di. Bizimle birlikte millet de huzursuzluğa düş
tü. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada şöyle 
söylendi, muhterem özcan San arkadaşım da 
temas ettiler; Millet Meclisinde muhalefet ikti
darı çalıştırmıyor. 

Arkadaşlar, Meclis gündemine gelmiş hangi 
kanun vardı ki, o tarihlerde, o kanunları Cum
huriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet parti
leri önlemiş olsunlar? Meclisin gündeminde hiç
bir kanun yok idi, şimdi de mecmuu üç, dördü 
geçmez. Çünkü, Komisyonlar çalışmadı. Yalnız 
2 Mart tarihinde 15 tane bizim Geçici Komis
yon önergemiz vardır, 95 kanun teklifi vermi
şizdir, Toprak Reformu Kanunundan tutun da 
Petrol Kanununa kadar... Hiçbir komisyondan 
hiçbir kanun çıkıp Meclise gelmedi ki bunla
rın görüşülmesine engel olunması bahis mev
zuu olsun. (Soldan gürültüler) Çalışmalar üze
rinde söylüyorum, muhterem arkadaşlar; belki 
hoş olmıyan tarafı vardır, ama gerçek. 

Muhterem arkadaşlar, Bekçiler Kanunu 
2 Martta verildi. Bizim Kasım ayında verdiği
miz 95 kanun arasında, 2 Martta İktidarımızı 
ikaz etmek maksadiyle verildi. 25 Nisanda ka
nunun hükmü bitecektir. Bekçilere para verile-
miyecektir. Bunun portesi 50 ilâ 60 milyon lira
dır. Bunu getirdik. Fakat, Sayın Hasan Dln-
çer'in önergesi yüzünden bu ve buna benzet* 
meseleler konuşulmadı. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ülker konuşmanız on 
dakikayı bulmuştur, lütfen bitiriniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, gerçekten muhalefetin iktidara 
daima yardımcı olması lâzımdır, fakat bunun 
yanında kabul edilen bir esas da şudur, iktidar 
da muhalefetin ilerde iktidar olma hakkını, 
Mecliste temsil edilme hakkını, serbestçe ko
nuşma hakkını tanımalıdır. Bu karşılıklı olur. 
Bu haklar tanınmadığı takdirde muhalefet is-
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ter istemez bir meşru müdafaa durumuna dü
şer. Bunun neticesinde geçim bekliyen milleti
mizin, burada aramızda geçim, kendi arasında 
geçim ve yiyeceğinde, içeceğinde, sofrasında 
üstünd?, başında gsçim bekliyen milletimizin 
işleri ortada kalır. Bunun sorumluluğu da ta
mamen iktidarın üzerinde kalır. 

Saygılarımla. 
2. — Muş Milletvekili Kemal Aytaçhn, Mu] 

ilinde jandarma ve polisin halka yaptığı ce
fa bir, -işkence ve alınması gerekli tedbirler hu
susunda demsei ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
m cevabı. 

BAŞKAN — Savın Kemal Aytaç; Muş ilin
de jandarmanın halka yaptığı muamelelerle il
gili gündem dışı söz istemişsiniz, buyurunuz. 

Savın Diler müsaade buyurunuz... 
NÎHAT DlLER (Erzurum) — Demin konu

şan arkadaşın söyledikleri gündem dışı konuş
mayı ge"ektirmezdi. Böyle olursa bize konuşma 
sıra«ı g!İmivec?k. Onbsş'bin hayvan ölüyor gün
de. Bunu belirtmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen sakin olun, 
oturun. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvek'lleri; bir ay içinde Muşlu 
vatandaş1 ardan müteaddit mektuplar aldım. Bu 
mektup1 arda vatandaşlarımız; çoğunlukla polis 
ve jandarmanın; haksız, sebepsiz yere kendilerine 
yapmış oldukları işkence, zulüm, cebir ve ş:ddet 
ve kanun dışı davranışlardan dert yanmaktadır
lar. Bu mektuplarda mütaaddit ve muhtelif id-
d'alar da vardır. Biz bu iddialardan, vukua ge
len müessif olaylardan sadece ikisini Yüce Mec
lisin ve Hükümet'n dikkatine arz edeceğiz. Bu 
olaylardan b !ri; Kurban Bayramından bir gün 
evvel Muş iline bağlı Malazgirt ilçesinin Derik 
(Çavırdcre) köyünde cereyan etmiştir. Olay 
şöyledir. 

Bayram akşamı: Malazgirt Merkez J, K. K. 
yanma jandarmaları alarak Bulanık - Malazgirt 
Patnos yol devriyesine çıkar. Bilinmiyen bir se
bepten, yoldan bir hayli uzak bulunan Çayırde-
re köyüne gecs saat 24 te girerler, köyde hedef 
gözetmeksizin jandarma rasgele köye ve köylüye 
ateş açarlar. Neye uğradıklarını öğrenmek mak
sadı ile bâzı köylüler dışarı çıkarlar. Bu sırada 
Tahir Ok isimli vatandaş öldürülür. Köyün Bay
ramı" kanlı bayram olur. Köylünün iddiası aynen 
şöyledir; vazifeli olmadıkları halde, jandarmalar 

köye sırf haraç almak için girmişlerdir ve hepsi 
de sarhoşturlar. 

Bu olaylardan ikincisi ise: Bundan tahminen 
bir ay kadar evvel, Muş Şoförler Cemiyeti Baş
kanı Emniyet mensupları tarafından dövülmüş
tür. Kolu kırılmıştır ve 24 gün rapor almıştır. 
Bu vatandaşımız niçin dövülmüştür? Sebep ne
dir? Suçlular cezalandırılmış mıdır? Bütün bun
lar bizce meçhuldür, yalnız bir milletvekili arka
daşımız bu olayı Saym İçişleri Bakanına arz 
etmişler, içişleri Bakanı da mahallinde tetkikat 
yapmak üzere müfettiş görevlendirmiş,, müfettiş 
tahkikatını ikmal etmiştir. Fakat, neticesinden 
haberdar değiliz. Ancak, suçu işliyen emniyet 
mensupları ellerini, kullarını sallaya, sallama do
laşmaktadırlar. 

Saym milletvekilleı i, biz vatandaş haysiyetine, 
Anayasa ile teminat altına alınmış hak ve hürri
yetlerine saygı göstermek zorundayız. Bunu te
min etmekle mükellefiz. Sebepsiz yere bir vatan
daşımızın burnunun kanamasına dahi müsaade 
etmemeliyiz. Doğuyu iktisaden kalkmdırmjak is
tiyorsak, evvelâ o bölgeye adaleti götürmeliyiz. 
Ama. itiraf etmeliyiz ki; bugüne kadar Bloğuya 
tahsildar ve jandarma gitmiştir, buna bir üiçüncü 
şey de ilâve edilmiştir; seçim sandığı. j 

Saym Hükümetten istirham ediyorum; bu 
olayları tahkik buyursunlar, mahalline müfettiş 
göndersinler ve bu olayları önlemek için cjnleyi-
ei tedbir alsınlar. Bu gibi müessif hâdiseljer bir 
daha zuhur etmesin, vatandaşlarımıza yazjıktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym içişleri Balca m, buyum 
nuz. 

İOISLERI BAKANI FARUK SÜKAN (Kon-
, gün-
birisi 

Mdise 
yâkinen 

ya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım! 
dem dışı, Muş'ta emniyet ve asayiş ile ilgili 
jandarma, diğeri ise polis ile ilgili iki 
üzerinde arkadaşımın konuşmalarını 
takibettim. Malazgirt'in bir köyünde cereyan 
eden bu hâdiseye ilk defa muttali olmuş bulunu 
yorum. Derhal lâzım gelen alâkayı gösterecek ve 
tahkikatın neticesi yine burada ve ayrıca arkada 
sıma yazılı olarak tarafımdan arz edilecektir. 

Diğer hâdise; Muş Şoförler Derneği Balkanı
na yapılan bir muamele üzerine milletvekili arka
daşlarımızın şikâyet etmesi ve esasen vilâyetjin hâ
dise hakkında Bakanlığıma malûmat vermem üze
rine dernal hâdise mahalline bir emniyet ıttıüfet-
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tisi gönderilmiş ve valiye de gereken talimat ve
rilmek suretiyle hâdiseye zamanında el konul
muştur. Hâdise adliyeye intikal etmiştir ve ad
liyenin neticesi elbette hakkın ortaya çıkmasına 
müncer olacaktır. Yalnız şurasını arz edeyim; Şo
förler Derneği Başkanı arkadaşımız zabıtaya kar
şı gelme suçu ile mahkemeye gönderilmiştir ve 
aynı zamanda daha evvel 13 ilâ 14 tane tescil 
edilmiş, adliyeye intikal etmiş hâdisesi vardır. 
Bununla beraber vatandaşa emniyet ve asayiş 
kuvvetlerimiz tarafından kanun dışı hiçbir hare
kette bulunmamak ve kanunlar çerçevesi içerisin
de gerekli muamelenin yapılması hususunda ti
tizlikle Bakanlığımızın durduğunu, bu kabîl hâdi
seler var ise arkadaşlarımın Bakanlığa şahsan 
intikal ettirmelerini ve gerekli ahvalde de Mecli
sin organlarını işletmek suretiyle bizi ikaz etme
lerini hassaten rica eder; neticeyi ayrıca arz ede
ceğimi saygılarımla ifade etmek isterim. Hür
metlerimi sunarım. 

3. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, 
İstanbul Şehir Tiyatrosu Yönetmeliğinin vaktiy
le Danıştayca kabul edilmemesine rağmen uygu
lanmakta olmasını yeren demeci ve îçiûeri Baka
nı Faruk Sükan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Baymam, buyu
run. 

İstanbul Belediyesine bağlı Şehir Tiyatrosu 
Yönetmeliği ve oradaki olaylarla ilgili. Lütfen 
kısa olsun efendim. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bu gece 
Türkiye'nin her yerinde elliye yakın tiyatro per
desini açabiliyor. Bu gece Türkiye'nin her yerin
de 20 bin seyirci tiyatro seyredebiliyor. Bunu her
kesten çok bir kişiye borçluyuz: Muhsin Ertuğ-
rul's... Muhsin Ertuğrul'un kurucusu olduğu İs
tanbul Şehir Tiyatrolarından uzaklaştırılmasını 
topluluğumuz adına Yüksek Huzurlarınızda pro
testo ederiz.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu bildiri Türkiye'
nin her tiyatrosunda bir süreden beri seyircilere 
perdo arasında okunmaktadır. Evet, her gece bü
tün yurtta okunmaktadır ve Türkiye'de bu olay 
üzerinde kamu oyu büyük bir hassasiyetle dur
maktadır. Beş yıldan fazla bir zamandan beri İs
tanbul Şehir Tiyatoları yönetmeliğini değiştire
bilmek için büyük bir gayret sarf edilmiş ve o za
manlar hazırlanan yönetmelik ki, gazetelere ak
settiği şeiklde Saym Abdurrahman Şeref Lâç'm 

Komisyon Müdürü olduğu zaman kabul edilen 
yönetmelik, sanatçıların ve kamu oyunun tepkisi 
üzerine vilâyet kanalı ile Danıştaya gönderilmiş, 
Danıştay'da o zaman bu yönetmeliğin tatbik edil
mesini durdurmuş idi. Aradan beş yıla yakın za
man geçti. Bugün aynı konu tekrar monte edildi 
ve bu yönetmelik bugün yürürlüğe kondu. Muh
terem arkadaşlarım bu yönetmelik sebebiyle sanat
çılar, tiyatro yazarları, çeviriciler ve bir kelime 
ile Türkiye'de kamu oyu sanatseverler beraber ol
mak üzere ciddî bir üzüntü içinde olayı takibet-
mektedirler. Biraz evvel okuduğum gibi, bizzat 
tiyatrolar belki dünyanın hiçbir yerinde görülme
diği gibi, bu olayı devamlı olarak seyircilerin 
önünde protesto etmektedirler. Muhterem arka
daşlarım, bu yönetmelik sebebiyle esefle ifade 
edeyim, pek çok geri ve bizi cidden ilkel bir fi
kir hayatı ve sanat hayatına götürecek maddeler 
de beraber gelmiştir. Meselâ Edebi Heyetlerin 
Belediye Meclislerince tâyin edilmesi gibi bir mad
de getirilmiştir. Şüphesiz böyle bir madde koy
maya yetkileri vardır ama bunun tatbikatı nereye 
gider? Yetki değil, ama hangi yetenek ile hangi 
ihtisas ile ne gibi heyetlerin teşkil edileceğini 
- eğer bu yönetmelik yürürlükten kalkmazsa - he
pimiz göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yönetmeliğin ve 
asıl değiştirilme maksadı bu idi. Baş rejisörlük 
kadrosu ortadan kaldırılmış, lağvedilmiştir. Bü
tün mesele Muhsin Ertuğrul'dan kurtulmak; ken
disini doğrudan doğruya işinden uzaklaştıranla -
ymca kadrosunu lâğvetmek suretiyle kendisini 
bugün Türk sanat hayatında müessir olmaktan 
uzakta bir köşeye itmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, genel müdürlerin, 
savcıların, yargıçların, valilerin, idare âmirleri
nin Türkiye ölçüsünde uğradıkları baskıdan son
ra, bugün sanata da çirkin politika uzanmış ve 
Türkiye'de sanat hayatı da artık politikanın em
rine verilmek istenmiştir. 

KEMAL BAÖCIOÖLU (Ankara) — Yalan 
söylüyorsun. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Türkiye'de 
fikir hayatı nereye götürülmek isteniyor, arkadaş
larım? Mu Türk fikir hayatının temel meselesi
dir, hepimizin üzerinde durması lâzımdır. Bu, he
pimizi ilgilendirmektedir. Elli yıldan beri bu 
memleketin sanat hayatına hizmet etmiş Türkiye'
de, dünya sanat tiyatrolarının Türk temsilciliğine 
kadar yükselmiş bir insana reva görülen bu mua-
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mele karşısında bir de perde gerisinde yatan asıl 
yük ve içinden çıkılmaz konuya değinmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de siyasetin 
uzanacağı yerler vardır. Ama sanatı da siyase
tin enirine veren sadece diktatörlük rejimleridir, 
•sadece, üzüntü ile ifade ediyorum, demirperde 
gerisi rejimleridir. Bunu çok iyi bilmek lâzımdır. 
Sanat hürriyet içinde gelişir, sanat hürriyet için
de ilerler ve bir memlekete itibar getirir. Muhsin 
Ertuğrul olayı münferit bir olay değildir... Ma
alesef... (A. P. sıralarından, «Bedri'nin babası» 
sesi.) 

Bedri'nin babası olmakla iftihar ediyorum, if
tihar etmek hasletinden mahrum olanlar kendi 
haklarını kullanırlar. Ama hiçbir şey diyemem. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim lütfen. Sa
yın Baykam; bu şekildeki hitaplara cevap verme
yin lütfen. Gündem dışı konuşmanız da kısa ol
sun, lütfen. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Peki efen
dim. Bu münferit bir olay değildir, bu bir zihni
yetin tatbikatıdır. Burada herkesi. komünist, her
kesi hain ilân eden ve böyle bir zihniyetin tem
silcisi olan iktidarın memleketin yarınına zarar 
getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın ar
kadaşlarım. Şimdi, tiyatroda, yarın operada, öbür 
gün resimde... Ve sanat hayatı da temelinden tah-
ribedilmiş hale gelir arkadaşlarım. Artık sanatçı 
iktidarı elinde tutanların hoşuna gitmek için bir 
şeyler yapmaya çalışacaktır. Ondan sonra Tür
kiye bir elli yıl daha geriye itilmiş ve bir daha bu
nun içinden nasıl çıkılacağı belli olmaz bir nok
taya kaçlar gelmiş olabilir. Sanat dünyası artık 
bizden bahsetmektedir, ama ibretle, üzüntüyle 
bahsetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, komünizmin karşısın
dayız. Hepimiz bunun için hassas bulunuyoruz. 
Ama. sizin gittiğiniz yol, Türkiye'de komünizmi 
teşvik eden yoldur, komünizmin mücadele yolu 
bu değildir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, beş dakikanız 
doldu efendim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Solu ko
münizm, sağı milliyetçilik diye ilân etmenin... 
(Adalet Partisi sıralarından, «vurguncu, fır
satçı, komünist olduğunu da söyle» sesleri.) 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sakin olun 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendini. 
Sayın Baykam, beş dakikanız doldu, efendim, 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sağı milli
yetçilik, solu komünistlik diye ilân etmek tehli
kelidir. Muhterem arkadaşlarım; komünizm ile 
solu karıştırmak millî hayatımıza ihanet olur. 
(Adalet Partisi sıralarmdan« vurguncu, Be(jl 
ri Baykam'm babası» sesleri.) Adalet Partisi bu 
yolu terk etmelidir. Atatürk'ün heykellerini k|ı-
ran, kırılası eller ve kafalar bu zihniyetten ce
saret almaktadırlar. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Baykam, lütfen Başkan
lığa bildirdiğiniz konu üzerinde konuşunuz. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — 12 yaşın
daki insanlar; tıpkı Şimşek'in komünist tutuk
lusu olarak hapse atıldığı gibi, bütün bu faali
yetlerin suçlusu olarak ilân ediliyor. Bu, bju 
değildir, temelde yatmaktadır bumm sebeb^, 
muhterem arkadaşlarım. ! 

BAŞKAN — Sayın Baykam, lütfen Başkan
lığa bildirdiğiniz konu dairesinde konuşunuz 
ve bağlayınız. Konuşmanız beş dakikayı gel
miştir. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. Türkiye'de muhterem arkadaşla
rım; biz... ! 

İHSAN 4TAÖV (Antalya) — Çaldığın 
170 000 liradan bahset. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv; istirham ede
rim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sizin ve 
sizin gibi müfterilerin yakasını bırakmıyacağıni, 
ihmal etmiyeceğim onu. (A. P. şıralarından gü
rültüler.) Mahkemeye verdim hepinizi, orad^, 
görüşeceğim. Bu kürsüde de görüşeceğini. 
Türkiye'de bir tek liranın üstüne uzanacak el
leri kıracağız, bu Mecliste de dışarda da. (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baykam; bunların günj-
dem dışı konuşma konunuz ile ilgisi yok. İs
tirham ediyorum, bu şekildeki müdahalelerle 
cevap vermeyin. | 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Söz atak
lar kendi Bakanlarının nasıl yalan söylediğini, 
bir sahtekârlık olayını nasıl monte ettiğini gö
receklerdir. (A. P. sıralarından gürültüler.) i 

BAŞKAN — Sayın Baykam, lütfen efendim, 
bitirin konuşmanızı. 
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SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sevgili ar- I 
kadaşlarım; dünyada iftiralar, edilir... 

BAŞKAN — Sayın Baykam; konulmanızı 
bitirin erendim, lütfen. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Türkiye'de 
bir çok insanla?, bir çok devirlerde her yerden 
geçmişlerdir, hırsızlık yapanlar, vurgunculuk ya
panlar olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, bunların ko
nuşma konunuzla ilgisi yok. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Ben bun
larla bütün siyasi hayatı boyunca mücadele eden 
bir insanım. Şimdi de etmek... 

BAŞKAN — Sayın Baykam; sözünüzü kesi
yorum, efendim. Sözünüzü bitirdiniz efendim; 
bunların gündem dışı konuşma konunuz'a ilgisi 
yok. Lütfen. Savın Baykam lütfen, efendim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Son sözü
mü söyliyeyim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, sözünüzü kes
tim, bitirdiniz, efendim. Başka şeylere temas 
ettiniz, sözünüzü kesiyorum. Başka şeylere temas 
etmeyin. İstirham ediyorum, bitmiştir görüşme
niz. Bundan sonra bu usulü takibedeceğim, efen
dim. Hangi konuyu bildirirseniz, ona temas eder
siniz, istirham ediyorum, sözünüz kesilmiştir. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sataşanla
ra da ihtar edin efendim. 

BAŞKAN — Onlara da ihtarda bu'undum, 
size de bilhassa istirham ettim, bu şekilde şahsi 
müdaha1 elere cevap vermeyin diye. Yine aynı 
konuda devam ediyorsunuz. İstirham ediyorum, 
yerinize otıv:un, efendim. 

SUPHİ BAYKAM (Devama) — O halde 
Hükümeti vnzifeve davet cdivo^ıım. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı buyuru
nuz efend'm. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş
larım, Sayın Suphi Baykam arkadaşımız eğer 
gündem dışı konuşmasında meseleyi yalnız his
leri ve şahsi endişeleri dışında, hakikaten bir 
haksızlığın, hakikaten bir sanatkârın hakları
nın müdafaası zımnında, mağduriyete uğramış, 
Hükümet tarafından mağduriyete uğratılmış 
bir sanat ve fikir adamının haklarının müda
faası zımnında fikir serd etmiş olsalardı, kendi
lerine ancak şükranlarımızı ifade eder ve tashi
hi cihetine giderdik. Sayın Suphi Baykam, hak
kından ve dâvasından emin ve müdafaa ettiği 

I fikrin selâbetini kabul eden insanların maale
sef huzuru içinde konuşmadıkları için ve şah
si endişelerle konuştukları cihetle ve bu endi
şeler içerisinde de Hükümete alt olmıyan mese
leleri burada dile getirmiş elmalarından dola
yı, Hükümet adına cevap vermek zaruretini 
duymuş bulunuyorum. 

Muhsin Ertuğrul Bey meselesi, kendileri 
de gayet iyi bilirler, demokrasilerin temel, direk 
müesseseleri mesabesinde bulunan muhtar be
lediyelere ait kanunlarla vazife ve salahiyetle
ri tahdidedllmiş ve malûm olan belediyelere ait 
bir keyfiyettir. Muhsin Ertuğrul'un kadrosu
nun kaldırılması hususu belediye tarafından, 
Belediye Meclisi tarafından, kendilerinin de 
âzası bulunan ve Belediye Reisi de... 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — C. II. P. 
li Üyeler muhalif kalmışlardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Olabilir ama, nasıl ki; Meclisler
den çıkan kararlar ekseriyetle çıkar ve buna 
hürmet etmek, kanunlarda olduğu gibi, herke
sin vazifesi ise muhtar Belediye Meclislerinin 
kararlarına da hürmet ederek, bunlara saygı 
göstermek herhalde demokrasiye inananan in
sanların en tabiî vazifesi olacaktır. (A, P. sıra
larından alkışlar.) 

Diğer taraftan kıymetli arkadaşlarım, Hü
kümeti, muayyen fikirlerin baskı altına alan, 
kendi istikametinde muayyen millî müessesele
ri baskı altına alan bir hava ve endişe içinde 
konuştular. Hattâ o kadar ki, Türk yargıcı ve 
hâkimini dahi baskı altına alma endişesi içeri
sinde Hükümet tarafından onları da baskı al
tında bulundurulduğu tarzında beyanda bulun
dular. 

Aziz arkadaşlarım, Türk hâkimi, Türk mah
kemesi muhtardır. Ancak, kararlarını vicdanla
rından ve kanunlarından alırlar. Ne Hüküme
tin, ne de muayyen şahısların tesiri altında ka
rar vermezler. Bu itibarla zannediyorum ki, 
Suphi Baykam arkadaşımız böyle bir ifadeyi bir 
endişenin mahsulü olarak yahutta kuvvetli bil
gi ve vakıaya müstenit bir mesmuatm neticesi 
olarak beyan etmemiş olmalarını temenni ede
rim. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet olarak da, 
Parti olarak da şunu beyan etmek isteriz ki, 
Türkiye'de Anayasa ve kanunlar çerçevesi için-
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de mutlak surette fikir hürriyetine taraftarız. 
Ve bunun hem mücadelesini, hem de örnekleri
ni veriyoruz. Ama fikir hürriyetleri ve fikir 
özgürlüğü adı altında bizatihi Devletin temel 
müesseselerini ve fikir ve hürriyetlerini tahrib-
edenlcre karşı da elbette ki, müsamahakâr ol
madık ve olmıyacağız. (A. P. sıralarından bra
vo sesleri, alkışlar) Bu ölçüler içinde bütün 
hayatlarını ve kafalarının arkasında malûm ve 
muayyen olan düşüncelerini Volga kıyıların
dan... 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Kimdir 
bunlar? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Ve Şimal rüzgârlarından, şimal
den alan kimselere karşı da elbette ki, Türk 
Milletinin mümessilleri olarak hiçbirimiz müsa
maha etmiyecsğiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Kimdir 
bunlar, tasrih ediniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) O itibarla, 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Lütfen 
tavzih edin, kimi itham ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Beyefendi, zatıâliniz burada konuş
tunuz, heyecanlandınız, ben sükûnetle konuşu
yorum, dinleyiniz lütfen. 

Bu itibarla memleket menfaatleri uğruna, 
milletin temel müesseseselerini yaşatılması uğ
runa, Devlet otoritesi ve Devlet nizamının mu
hafazası ve idamesi uğruna ve bu maksatla 
Türk Milletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin muhterem üyelerinin asli temayüllerine 
uyularak Türk Devletinin bekası uğruna, bu
nun aksine hareket edenlere mutlak surette 
karşı koymayı, kanunlar ve nizamlar içerisinde 
karşı koymayı, Türk vatandaşı olarak ve Türk 
Milletinin temsilcileri ve Hükümet olarak bir 
vazife sayıyoruz. Binaenaleyh, konuşmalarını 
da bu çerçeve içerisinde dsğerlendirmek istiyo
rum. 

Bu itibarla da heyecanlanmamaları ve milli 
Hükümet olan bugünkü iktidar Hükümeti hak
kında muayyen istikamete doğru gitmek tema
yülünü, başka maksatların aleti olması temayü
lünü kafasının arkasından çıkarmasını Sayın 
Suphi Baykam'dan hassaten rica ediyorum. Şu 
kürsüyü şahsi endişelerin, şahsi hislerin yeri 

olarak kullanmamamız iktiza eder. Biraz ev
vel kendileri hakikaten hekimliğin, kendilerin
de bulundurması iktiza eden hislere hâkimiyet 
esasını unutarak şahsi endişelerini dile getirdi, 
haklı olarak reaksiyonlara kendilerini mâruz 
bıraktılar. Netice itibariyle istanbul Belediye
si tarafından alınan karar müstakillen belediye
lerin yetkileri dahilinde olan bir kararduK Hü
kümet ile bigûna ilgisi yoktur. Tüzüğü de Da
nıştay tarafından tasdik edilmiş ve meriyete 
girmiştir. Binaenaleyh, bunun üzerine Hüküme
ti şu veya bu şekilde suçlamak ve muayyen fi
kirleri burada söyliyebilmiş olmak için bunla
rı buraya getirmeyi uygun mütalâa etmediğimi
zi saygılarımla arz ediyorum. Hepinizi hüıfmetle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

NİHAT DlLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, istirham 
ederim, yarın söz veririz size de efendim. 

NİHAT DÎLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, gecikmeden mütevellit Hükümetin vebali
ni sizin boynunuza yüklüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet erkânı bu
rada oturuyor. Bu kadar müstacelse işiniz, gi
din de kendilerine söyleşiniz. Her iş gündem dı
şı konuşmalarla halledilmez ki, bu memlekette. 
Rica ederim. 

Buyurun Sayın Feyyaz Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Önerge 

için nizamnamenin tatbiki bakımından sök isti
yorum. 

BAŞKAN — Hangi önerge için efendim? 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Okutaca

ğınız önerge için. 
BAŞKAN — önerge okutmadım ki, efendim. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Geçek cel

sede bir önerge takdim edilmişti. Bu 470 sayfa
lık önergenin okunmasına devam edilmemesi ve 
bunun bir suiistimal teşkil etmemesi için bir öner
ge vermiştim. I 

BAŞKAN — Efendim öyle bir önerg^ bu
günkü gündemde yok. Bunun üstünde dje söz 
veremiyeceğim. Başkanlık Divanındadır, bütün 
önergeler. Yarın sabah Başkanlık Divanj var
dır, geçende bir arkadaşımız daha sordu, jöner-
gemiz vardı ne oldu dedi, Sayın ihsan i|taöv. 
Hepsi Başkanlık Divanının gündemindedir!. Ya
rın sabah görüşülecektir. Sıraya konur, gfinde-
me girerse o zaman söz veririz. 
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4. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil'e 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/321) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanının, 
gündeme geçmemiş olan iki sunuşu vardır. Bun
lardan bir tanesi, Sayın Ali Fuat Başgil'in has
talığının iki ayı geçmiş olması dolayısiyle ödene
ğinin verilmesinin tasvibinize arz edilmesine mü
tedairdir. 

Bu Başkanlık Divanı tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan istanbul Milletvekili Ali 
Fuat Başgil'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun 
kararına bağlı olduğundan; keyfiyet Yüce tas
viplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Efendim; Saym Ali Fuat Baş
gil'in ödeneğinin verilmesini kalbul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
Atom Enerjisinin Sivil Sahada Kullanılması hu
susunda İşbirliğine dair Anlaşmanın değiştiril
mesi ile ilgili Anlaşmanın bir suretinin gönde
rildiği hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/336) 

BAŞKAN — Efendim, diğer sunuşı Millet
lerarası Andlaşmaların yapılması yürürlüğü ve 
yayınlanması ile bâzı anlaşmaların yapılması 
için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hak
kındaki 224 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
istinaden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da atom enerjisinin sivil sahada kullanılması 
'hususunda işbirliğine dair Anlaşmanın değişti
rilmesi hakkındaki Anlaşmanın bilgiye sunul
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki bulu
nan Anlaşmadır. Bunları okutuyorum. 

•Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi: 9 .12 . 1965 tarihli ve 6/5607 sayılı Ka

rarname ile lonaylanmış olup Ressam Gazetenin 
16 . 2 . 1966 tarihli ve ıl@228 sayılı nüshasında 

yayınlanmış Ibulunan, ^Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetiyle Amerika Birleşik Devletleri Hü-̂  
kümeti arasında Atoım enerjisinin sivil sahada 
kullanılması hususunda işbirliğine dair Anlaş
manın değiştirilmesi (hakkında Anlaşmanın bir 
sureti 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesine (göre, ilişik olarak sunul
muştur. 

Yürürlüğe ıgiren tadil anlaşmasının, A. B. 
D. nden alınan nükleer maddelerle bu madde
lerin kullanılacağı tesislerden barışçı amaçlar
la faydalanılmasını sağlamak için şimdiye ka
dar işbirliği anlaşmasındaki esaslara göre A. 
B. D. uzmanları tarafımdan yapılan emniyet 
teftişi yetkisinin bundan (böyle Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansına devredilmesi imkânla
rının ne şekilde araştırılacağı hususiyle mevcut 
1955 tarihli Anlaşmanın tadilli şekliyle bir yıl 
daha uzatılmasına mütedairdir. 

Tadil Anlaşmasında, Atom Enerjisi Ajan
sının teftiş sisteminin tatbiki konusunda yü
rürlüğe ıgireceik yeni sistemin Hükümetimiz, 
A. B. D. Hükümeti ve Ajans arasında müza
kere yoluyla kararlaştırılacağı kaydolunmakta 
ve Hükümetimizin müzakereler sıonoıcu ortaya 
çıkacak sistemi kabul «dip etmediğinin 31 Ocak 
1966 tarihine kadar A. B. D. Hükümetine bil
direceği belirtilmektedir. 

Ancak Iböyle bir sistem Hükümetimizce ka
bul edilsin «dilmesin anlaşma aynen 9 Haziran 
1966 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 

Yeni sistemin prensip itibariyle kalbul edil
diği ı2 . 2 . 1966 tarihinde A. B. D. Hükümeti
ne bildirilmiştir. 

Yirmiiki memleketle akdettiği yeni anlaşma
lar gereğince A. B. D. Hükümeti sahibolduğu 
teftiş yetkisini istisnasız olarak Milletlerarası 
Atoım Enerjisi Ajansıma devretmektedir. 

Şurasını da belirtmek 'gerekir ki, bir «nnodüs 
vivendi» mahiyetinde <olan yeni tadil anlaşması 
hize mevcut işbirliği anlaşmasından ıhiıçıbir faz
la vecibe yüklememekte, buna karşılık ajans 
sistemini incelemek ve ıbir sonuca varmak için 
zaman kazandırmaktadır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Atom 
enerjisinin sivil sahada kullanılması hususunda 
işbirliğine dair Anlaşmanın değiştirilmesi hak

kında Anlaşma 

TürMye Cumhuriyeti Hükümetiyle Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti, 

İki Hükümet arasında Atom enerjisinin sivil 
sahada kullanılması hususunda işbirliğine dair 
10 Haziran 1955 tarihinde Washington'da im
zalanan ve yine Washnıgton,da 27 Nisan 1961 
tarihinde imzalanmış Anlaşma ile tadil edilen 
Anlaşmayı (bundan sonra «İşbirliği Anlaşma
sı» olarak 'bahsedilecektir) değiştirmek arzu-
siyle ve, 

İşMrliği Anlaşmasına igıöre teftişe-tabi mal
zeme ve tesisatın teftişinin Milletlerıarası Atom 
Enerjisi Ajansı tarafından yüklenilmesi konu
sunda Ügibirliği Anlaşmasının VI (ilâve) mad
desine uygun olarak istişarelerin başladığını, 
anealk Türk Hükümetinin yürürlükteki (mev
zuatı gereğince, Atom Enerjisi Ajansının teftiş 
sistemi konusunda bir karar vermek üzere İş
birliği1 Anlaşmasının sona erdiği tarihten daha 
faızla 'bir zamana lüzum gördüğünü nazarı iti
bara alarak; 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

'Madde -1 

İşbirliği Anlaşmasının «Madde VI (ilâve)» 
maddesinin ı('A) fıkrasının sonuna aşağıdaki 
ilâveler yapılmıştır: 

«Filhakika, bu anlaşmaya 'göre teftişe tabî 
olan malzeme ve tesislerin teftişinde Milletle
rarası Atom Enerjisi Ajansının sorumluluk 
yüklenmesi için taraflar istişarelere başlamış
lardır, Bu maksat için ıgerekli tertibatın, bu iş
birliği Anlaşmasının yeniden tadiline (gidilmek
sizin, Taraflar ve Ajans arasında müzakere edi
lecek »bir anlaşma ile ittihazı öngörülmektedir. 
Türk Hükümeti ıbu üç taraflı müza'kereleri he
men başlatmayı ve müzakere neticesi kararlaş
tırılan teftiş tertibatını kabul edip etmediği hu
susundaki kararım $1 Ocak 1966 tarihinden ön
ce Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bil
dirmeyi kalbul eder.» 

Madde - II 

İşbirliği Anlaşmasının VIII nci maddesir 
9 Haziran 19-65 tarihini kaldırmak ve yeıine 
9 Haziran 1966 tarihini koymak suretiyle de
ğiştirilmiştir. | 

Madde - III 
ı 

İşbu değişiklik, iki Hükümet arasında, ^.n-
laşmanm yürürlüğe girebilmesi için lüzumlu bü-
tâin kanuni-' formalitelerin tamamlandığını (bil
diren mektupların teatisinden sonra yürürlüğe 
girecek ve İşbirliği Anlaşmasının süresince jyü-
rürlükte kalacaktır. : 

Yukarıdaki hususları doğrulayarak, usulü
ne uygun olarak yetkili kılınan aşağıdaki iıjıza 
sahipleri işbu Değişiklik Anlaşmasını imzala
mışlardır. 

Washinigton'da, ilki nüsha halinde 1965 yılı 
3 Haziran gününde imzalanmıştır. 

BAŞKAN — Milletlerarası anlaşmaların ya
pılması, yürürlüğü ve yayınlanmasiyle, 'bâzı 
anlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurıjılu-
na yetki verilmesi 'hakkındaki 244 sayılı ka
nunun 2 nci maddesi gereğince bilgilerinize | su
nulur. 

6. — M. P. Grup Başkanvekili. Konya Mil
letvekili Seyit Faruk Önder ve altı arkadaşının, 
telefon konuşmalarının Hükümet tarafından din
lendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci madde
sinin ihlâl edildiği iddiasiyle Ulaştırma Baka
nı hakkında bir gensoru açılmasına dair önefge-
si. (U/31) \ 

BAŞKAN — Önergenin 416 nci sayfası ada 
kalmıştık. Evvelce ittihaz buyurduğunuz bir 
karar gereğince saat 17,00 ye kadar ıbu önerge 
okunacak, saat 17,00 - 19,00 arasında da gün
demdeki sıraya *göre sözlü sorular görüşülecek
tir. 

Kâtip arkadaşın loturarak okumasını tasvi
binize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenîl&r... 
Kalbul edilmiştir. j 

Lûıtfen efendim, 415 nci sayfadan detam 
ediniz. | 

• 391.— Ali Kaya : 

Son devre milletvekilidir. Bu devredeki dâ
va konusu kanunlara oy vermiştir. Murakabe-
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sini yaptığı hakkında bir davranışı olmamış
tır. Müdafaası diğer sanıklarda işaret edildiği 
veçhile umumi ve hukukî sebeplere dâhildir. 
F e r i iştirak halindedir. 

332. — Tahir öktem : 

Son devre milletvekilidir. îçtüzük tadiline 
ve komisyon kurulmasına oy vermiştir .Muraka
besini yaptığı hakkında bir faaliyeti, olmamış
tır. Yazılı müdafaasında bahsettiği faaliyetler 
Anayasa sahası dışındadır. F e r i iştirak halin
dedir. 

393. — Necati Tanyolaç : 

Son devre milletvekilidir. Yalnız İçtüzüğe 
oy vermiştir. 9.8J958 de Grupça kabul edilmiş 
bulunan Münif Islâmoğlu ve arkadaşlarının ver
dikleri C.IT.P. hakkındaki önergede imzası var
dır. Behçet Kayaalp listesinde de ismi görülmek
tedir. Diğer sanıklarda işaret edildiği veçhile 
müdafaası umumi ve hukukî sebeplere taallûk 
etmektedir. Fer'î iştirak halindedir. 

331 — Hu!ûsi Timur : 

Son devre milletvekilidir. Devresindeki ka
nunlara oy vermiştir. Murakabesini yaptığı 
hakkında bir faaliyette bulunmamıştır. 22.5.1960 
tan 24.5.1900 a kadar iki gün hastanede kalma
sının ve 32 gün istirahatle taburcu edilmesinin 
netice ile hirbir alâkası olamaz. Müdafaası diğer 
sınıklarda işaret edildiği gibi umumi ve huku
kî sebeplere mütaalliktir. Fer'î iştirak halinde
dir. 

335 Hüseyin Ulus : 

Son devre milletvekilidir. îçtüzük tadiline 
ve komisyon kurulmasına oy vermiştir. Kayaalp 
listesinde adı bulunduğu gibi, fJ0 lık takrirde de 
imzası vardır. Devrenin kısalığı ve 90 lık takri
rin kabul edilen mahiyeti ve Salâhiyet Kanu
nuna oy vermemiş bulunması sebebiyle mura
kabe gösevini yapmış durumdadır. 

Anayasa dâvası ile birleştirilen diğer dâva
larda sanık olup Anayasayı ihlâl cürmü kaseliyle 
hareket eden sanıklara gelince : 

Vatan cephesi, istimlâk yolsuzluğu, De
mokrat îzmir gazetesinin tahribi, Topkapı. Kay
seri, İstanbul - Ankara olayları bu dâvalara ait 

ikinci bölümde karar gerckçeîrinde görüleceği 
veçhile Anayasayı ihlâl suçunun maddi vakıası 
olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

396. — Sanık Rüştü Erdelhun : 

İstanbul - Ankara olaylarmela mahkûmiyeti 
cihetine gidilen sanıklar arasındadır. Gerekçe Di
vanın 960/4 numarasında kayıtlı ve ikinci bö
lüm 3 numaradadır. 

Sıfatı ve mevkii itibariyle Silâhlı Kuvvetlere 
hâkim bulunduğu gibi sanık Celâl Bayar'ın iti
madını haiz olması sebeiyle onlarla asli iştirak 
halinde bulunduğu muhakkaktır. 

337. — Sanık Cemal Göktan : 

İstanbul - Ankara olaylarında mahkûmiyeti 
cihetine gidilen sanıklar arasındadır. Emniyet 
Umum Müdürüdür. Köşke İstanbul - Ankara 
olayları sırasında sık sık kabul edildiği ziyaret 
defterinden ve ifadelerden anlaşılıyor. Bilhassa 
Ankara'daki olaylarda faaliyeti Divanın 960/4 
numarasında kayıtlı olup ikinci bölüm numara 
3 teki karar gerekçesinde görüleceği veçhile 
dikkati caliptir. Olayların Anayasayı ihlâl 
^ürmü kasdı ile işlendiğine vâkıf olacak m ev
indedir. Ancak faaliyetlerinin mahiyet ve dere
cesine göre fer'î iştirak durumunda olduğu oy 
çokluğu ile kararlaştırılmıştır. 

338. — Sanık Ethem Yetkiner : 

İstanbul Valisidir. Topkapı ve İstanbul -An
kara olayları dâvalarında mahkûmiyetleri cihe
tine gidilen sanıklar arasındadır. Gerekçe Diva
nın 960/7 numarasında kayıtlı ve ikinci bölüm 
numara 5 tc ve yine Divanın 960/4 numarasın
da kayıtlı ve ikinci bölüm numara 3 tedir. 

Topkapı ve İstanbul olaylarında birinci de
rece rol oynıyan sanıklar arasındadır. İstanbul 
Valiliğinin hususiyeti ve Demokrat iktidarın li
derleri ile her zaman teması aşikârdır. Onlar 
Tİbi Anayasayı ihlâl cürmü kasdı ile hareket et
tiği ve sarf ettiği faaliyetin ehemmiyetine göre 
do asli iştirak halinde bulunduğu kabul edil
miştir. 

339. — Sanık Kemal Aygün : 

İstanbul Belediye ve mefsuh Demokrat Tarti 
11 Başkanıdır. Divanın 960/7 numarasında ka-
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yıtlı ve ikinci bölüm numara 5 deki Topkapı, 
961/7 numarada kayıtlı ve ikinci bölüm 16 nu
marada vatan cephesi ve 961/8 numarada kayıtlı 
vo ikinci bölüm 17 numarada istimlâk dâvaların
da mahkûmiyetleri cihetine gidilen sanıklar ara
sındadır. Ve bu olaylardaki faaliyetleri itibariy
le aslî iştirak halinde olduğu oy çokluğu ile ka
rarlaştırılmıştır. 

400. — Sanık Dilâver Argun: 

Ankara Valisidir. Divanm 931/7 numarasın
da kayıtlı ve ikinci bölüm 16 numaradaki vatan 
cephesi, 9C1/8 numarada kayıtlı ve ikinci bölüm 
17 numaradaki istimlâk ve 960/4 numarada ka
yıtlı ve ikinci bölüm 3 numaradaki İstanbul - An
kara olaylarında mahkûmiyeti cihetine gidilen 
sanıklar arasındadır. Mevkii ve olaylardaki faali
yeti itibariyle Anayasayı ihlâl cürmü kastına va
kıftır. Durumu fer'î iştirak halinde görülmüştür. 

401. — Sanık Kemal Binatlı: 

Divanın 960/4 numarasında kayıtlı ve ikinci 
bölüm numara 3 deki İstanbul - Ankara olayla
rında mahkûmiyeti cihetine gidilen sanıklar ara
sındadır. Olaylar sırasında İstanbul Merkez Ku
mandanıdır. Mevkii ve hâdiselerde rolü itibariy
le Anayasayı ihlâl cürmü aslına vâkıf olması ica-
beder. Fer'i iştirak halinde kabul edilmiştir. 

402. — Sanık Namık Argfüç: 

Olaylar sırasında Ankara örfi İdare Kuman
danıdır. Divanın 960/4 numarasında kayıtlı ve 
ikinci bölüm numara 3 de İstanbul - Ankara olay
ları dâvasında mahkûmiyeti cihetine gidilen sa
nıklar arasındadır. Olaylar sırasındaki vazifesi
ne ve köşke sık sık kabul edilmiş bulunduğu ge
rek defterin tetkikinden, gerek ifadelerden anla
şılmasına göre Anayasayı ihlâl cürmü kasdi al
tında hareket ettrği ve fer'î iştirak halinde bulun
duğu kabul edilmiştir. 

403. — Sanık Kemal Hadımlı: 

Divanın 960/3 numarada kayıtlı ve ikinci bö
lüm 2 numaradaki, 6 - 7 Eylül ve 9G0/32 numa
rada kayıtlı ve ikinci bölüm 15 numaradaki De
mokrat İzmir Gazetesi matbaasının tahribi olayla
rında mahkûmiyeti cihetine gidilen sanıklar ara
sındadır. Demokrat İzmir Gazetesi matbaasının 

tahribi dâvasının gerekçesinde görüleceği veçhile 
bu matbaada yapılan tahrip ve çıkarılan yangın 
sanık Adnan Menderes'in direktifi ile vukua gel- j 
mistir. Sanık Kemal Hadımlı bu hususta sanık \ 
Adnan Menderes ve Namık Gedik ile telefonla i 
görüşmeler yapmıştır. Münasebetleri derecesi de j 
göz önünde bulundurulursa Anayasayı ihlâl cür- j 
mü kasdi ile hareket ettiği anlaşılır. Fer'î iştirak j 
halindedir. 

403. — Sanık Mehmet Akm : 

Sümeıfbanlk Umum Müdürüdür. Divanm \ 
961/7 numarasında kayıtlı ve ikinci bölüm 16 \ 
numaradaki vatan cephesi dâvası ile, 960/4 nu- ! 
marada kayıtlı ve ikinci bölüm 3 numaradaki ts- j 
tanbul - Ankara olaylarında mahkûmiyeti ciheti- j 
no gidilmiştir. Bulunduğu mevki, demokrat lider- ! 
lcriyle olan münasebetine göre Anayasayı ihlâl 
kasdiylo hareket ettiğinin kabulü icabeder. Faali- i 
yelerinin mahiyetine nazaran da fer'î h t i rak 
halindedir. 

408. — Sanık Burhan Ulutan : 

Etibank Umum Müdürüdür. Divanın 961/7 j 
numarasında kayıtlı ve ikinci bölüm 16 numara- \ 
daki vatan cephesi olayında mahkûmiyeti cihe- I 
tine gidilmiştir. Mevkii ve bizzat vatan cephesi 
ocağı açtırmış bulunması sebebiyle Demokrat 
Parti liderlerinin Anayasayı ihlâl cürmü kasıt
larına vâkıftır. Olaydaki faaliyeti derecesine gö- i 
re fer'î iştirak halinde görülmüştür. 

400. — Sanık Ahmet Kınık : ! 

Kayseri eski valisidir. Anayasayı ihlâl cürmü i 
kasdiylo hareket ettiği Divanın 930/31 numara- \ 
smda kayıtlı ve ikinci bölüm 14 numaradaki Kay- j 
seri olayları dâvası kararı gerekçesinde tesbit ve : 

kabul edilmiştir. Faaliyetinin mahiyet derecesi- j 
ne göre fer'î iştirak mahiyetindedir. 

410. — Sanık Kemal Çakın : 

Yurtiçi bölge kumandanıdır. 930/31 numara- I 
da kayıth ve ikinci bölüm 14 numaradaki Kay- \ 
seri olayına ait karar gerekçesinde Anayasayı ; 
ihlâl cürmü kasdi ile faaliyette bulunduğu tes
bit edilmiş, hareketinin derecesine göre fer'i fail 
olduğu kabul olunmuştur. • 
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411. — Sanık Aziz Ronabar: 

960/31 numarada kayıtlı ve ikinci böMim 
14 numaradaki Kayseri olayları dâvasına ait 
karar gerekçesinde, sarf ettiği faaliyet ve trenin 
Hinimetdede'de durdurulmasında gösterdiği gay
ret ve merkezden hususi salâhiyetle gönderildiği
ni beyan etmiş bulunmasına göre Anayasayı ih
lâl cürmü kasdiyle hareket ettiği tesbit edilmiş 
ve fer'i fail olarak kabul olunmuştur. 

438. — Sanık Faruk Tunoa: 

İzmir eski Belediye Eeisi ve mefsuh Demok
rat Parti 11 Başkanıdır. 960/32 numarasında ka
yıtlı ve ikinci bölüm 15 numaradaki Demokrat 
İzmir Gazetesi matbaasının tahribi olayında mah
kûmiyeti cihetine gidilmiştir. 403 numaradaki sa
nık Kemal Hadımlı hakkındaki sebepler bu sa
nık hakkında da varittir. Fer'i fail durumunda
dır. 

Meclis Tahkikat Encümeni kuruluşunun, ve 
buna yetki veren Kanunun kabul edilişinin, sa
kıt ve sabık iktidarın tutumunun yabancı basın
da «Batı Almanya, İsviçre, Amerika, İtalya, 
Fransa, Avusturya, İngiltere» nasıl karşılandı
ğını gösteren pasajlar : 

«Bunlar, Ankara Başbakanlık Devlet Ba
sımevi 1960 ta basılmış olan (Ak Devrim) adlı 
kitaptan alınmıştır.» 

Batı Almanya : 
1. Die Welt 29 . 4 . 1960 
(... Güney Kore talebelerinin Syngman Rhee'-

nm sarayına hücum ettikleri günde Ankara 'daki 
Büyük Millet Meclisinde, iktidar partisi ekseri
yeti Türkiye'deki demokratik nizamın son kalın
tılarını da hasıraltı etmek maksadı ile şiddetli 
kararlar alıyordu. İktidar partisi kendi içinden 
seçtiği 15 azadan müteşekkil bir Tahkikat En
cümeni kurdu. Ve bu encümenin ilk işi bilûmum 
siyasi faaliyetleri üç ay müddetle yasak etmek 
oldu. 

... Başvekil Menderes, 1954 senesinden beri 
liyakatini çok iyi bir şekilde ispat ettiği bir fan-
tazi ile muhalefete karşı kanunlar ve karar çı
karttı. 1957 Ekim seçimlerinden önce konuşma 
yasakları, karma liste teşkili yasağı, toplantıların 
tahdidine ait kanunlar çıkarıldı. Ve muhalefe
tin büyük ekseriyeti beklediği seçim bölgelerinde 
keyfî değişiklikler yapıldı....-

... İsmet İnönü'nün hiçbir suretle tanımadığı 
bu seçimler bugünkü huzursuzlukların hakiki se
bebini teşkil etmektedir. Halihazır buhran had
dizatında Hükümetin muhalefet partisi lideri 
İsmet İnönü'nün Anadolu'da yapacağı bir ziya
reti yasak etmesi ve bu yasağın tatbiki için ordu
nun vazifelendirilmesi sebebiyle Nisan ayının ilk 
günlerinde başlamış bulunmaktadır. 

Bunun neticesinde «Tahrikçi hareketler hak
kında Tahkikat Encümeni» teşkil edildi. Bunun
la beraber 27 . 4 . 1960 Çarşamba günü cereyan 
eden hararetli müzakereler sonunda komisyon, 
İçendi kararlarına karşı koyacakları hapis ceza
sına çarptırma salâhiyetini alınca bardak taşmış 
oldu.» 

2. Süddeutsehe Zeitung 3 . 5 . 1900 
(... Hâdiselerin başlangıç noktası, Türkiye 

Millî Meclisinin muhalefet partisini tek taraflı 
olarak muhakeme etmek kararı olmuştur. Biı iş 
için teşekkül eden parlâmento komisyonu muha
lif partinin düşmanlarından teşekkül etmekte
dir. Bu sadece bir dahilî mesele micfir? Bu, daha 
ziyade müşterek NATO politikasının prensiple
rini çiğniyen bir hareket değil midir?...) 

(S. : 14) 
3. Bad Godesberg 3 . 5 . 1960 
(... birkaç seneden beri Türkiye'de her türlü 

muhalefet imkânsız bir hale getirildi. Matbuat 
hürriyeti sistematik bir şekilde tahdide uğradı 
ve 1956 da çıkarılan bir kanun üzerinde de Men
deres rejimini tenkid eden bir gazeteci hapse
dildi....) 

(S. : 13) 
4. Deutsche Zeitung 3 . 5 . 1960 
(.... Hükümetin diktatörce takibettiği bir yol 

neticesinde meydana gelen vaziyetten kendini 
kurtaracağı ümidolunmaktadır. 

Batı, komünist dünyası ile yapmakta olduğu 
çok mühim.bir karşılaşmadan bu kadar kısa bir 
zaman evvel, muhtelif memleketlerde totaliter 
devletlere karşı müdafaaya amade bulunduğu 
demokrasi mefhumunun idare metotlariyle leke
lendiğini görmeye tahammül edemez.) 

(S. : 13) 
5. Gellesche Zeitung 6 . 5 . 1960 
(Türkiye'de gittikçe diktatörlüğe doğru mey

leden Hükümet sistemine karşı meydana gelen 
huzursuzluklar dünyanın dikkat nazarını bu 
memleketin Başvekili Adnan Menderes'in üzeri
ne çekmiştir.... 

— 792 — 



M. Meclisi B : 78 13 . 4 . 1966 O : 1 

«îyi iş gören hükümetlerin, bâsm hürriye
tinden korkmaya sebepleri olmamalıdır» Başve
kil Adnan Menderes, vaktiyle muhalefet sırala
rından söylediği bu sözü her halde hatırlamak 
istemez. On senedir Hükümet şefinin koltuğuna 
oturduğundan beri bu mevzu hakkında başka 
türlü düşünmeye başlamıştır. Birçok kimseler, 
partisinin ismini neden demokrat koyduğu sua
lini kendi kendilerine sormuş olmalıdırlar...) 

(S. : 16) 
6. Ruhrıvacht 6 . 5 . 1960 
(... siyasi ve iktisadi atmosfer, uzun bir za

mandan beri Hükümetin beceriksiz politikası se
bebiyle büsbütün gerginleşmiştir. Talebelerin 
yaptıkları nümayişler diktatörce hırslara karşı 
hürriyet arzularının şahlanmasıdır...) 

(S. : 16) 
7. Der Spiegel 11 . 5 . 1960 
Menderes'in, Türk basınına yaptığı baskı ve 

tazyikler anlatıldıktan sonra : (... Ankaralı müs
tebit basın hürriyetini kanun maddeleriyle boğ
makla da yetinemedi. Yola gelmiyen gazeteleri 
iktisadi baskı ile bertaraf etmeye başladı. Hükü
met, resmî ilânların tamamını ve hususi ilânla
rın bir kısmını tevzi eden resmî bir makam kur
du. Buna ilâveten de Türk basını için kâğıt tev
ziatını resmî yollarla ayarladı...) 

(S. : 17) 
İsviçre : 
îsyan ruhu 
1. Soolthurner Zeitung 30 . 4 . 1960 
(... bilhassa basın yıllardan beri diktatörlük 

baskısı altında yaşamaktadır. 
... Bütün siyasi serbestlik ve hürriyetlerin bir 

çeyrek yıl evvel kaldırılması ve bir parlömanter 
komisyon kurulması ile zirvelenmiştir. Bu komis
yon muhalefete karşı hudutsuz salâhiyetlerle mü
cehhez bir (Engizisyon mahkemesi) diye vasıf-
landınlabilir. 

(S. : 32) 
2. Bliek 30 . 4 . 1960 
(... Menderes şiddet yolunu tutmuştur. Mu

halefete baskı yapmakta, hoşuna gitmiyen gaze
tecileri hapsettirmektedir. Parlâmentoyu kötü 
maksatlar için kullanmaktadır. 

.... Amerikalılar halen Menderes'in diktatör
lük rejimi konusunda riske girmiştir. Hattâ ya
pılan yardımların halka değil, vekilinden güm
rük memuruna kadar rüşvet alan memurların 
ceplerine girmesine bile. müsaade etmişlerdir...) 

(S. : 33) I 
Korkunç bir manzara 
3. Frete înnerschıveiz Luzern 2.5.1960 j 
Talebe nümayişleri, örfi idare yasaklan ve|24 

saatlik sokağa çıkma yasağından bahsedildikten 
sonra : 

(... 24 saatlik sokağa çıkma yasağının tevcih 
edildiği düşman, hükmeden siyasi diktatörlüğe, 
siyasi bakımdan tefessüh etmiş bir idare aley
hinde ve demokrasi lehinde nümayiş yapan öğ
rencilerden başka kimse değildi... 

... Kore diktatörlüğünü tasfiye eden Herterj'in 
demokrat dünyanın diğer temsilcilerinin, halkın 
hürriyet isteklerini tankla, askerî birliklerle i ve 
örfi idare ilân etmekle bastıran bir rejimin ıjtıi-
safiri olmaktan memnun olabileceği tasavvur edi
lemez. Hürriyete böyle bir muamele edilince, o)tıu 
bu hale sokan kimselerle bir masaya oturmjak 
mümkün değildir.) 

(S. : 34) 
Amerika : 
1. Herald Tribüne 29 . 4 . 1960 
(... geçeıi hafta tamamiyle Demokrat Pajrti 

üyelerinden müteşekkil sınırsız denecek derecejde 
geniş salâhiyetlerle, Hükümet tarafından muha
lefet aleyhine serd edilen ithamların tahkiki jile 
vazifeli olarak kurulan bir komisyon üzerice, 
memleketteki bütün siyasi faaliyetler durdurul
muştur. Bu şartlarda yapılan bir tahkikat tasfi
yeden başka bir şey değildir. Ve şimdi patlıyjan 
ayaklanma örfi idarenin derhal zecrî tedbirlerini 
harekete geçirmiştir...) ! 

(S. : 19) | 
2. Amerika Dış Münasebetler Komisyonu 

Başkanı Fullbright ile televizyonda yapılan trir 
mülakat. 

C B S Televizyonu 1 . 5 . 1960 
(Fullbright - Bugünkü Türk Hükümetiıiin 

diktatöryal tutumunu ilk defadır fark etmiş de
ğilim. iktidara gelişlerinden pek az sonra gazete
leri kapatmaya başladılar... Kemal Atatürk y^ni 
bir azimle Türkiye'yi yeniden yarattı. Ondjan 
sonra gelenler çok akıllıca bir hareketle serbest 
seçimler yaparak muhalefetin iktidarı almasına 
müsaade ettiler. Bu büyük bir devlet adamlığı
dır. Hâlbuki şimdi iktidar partisi başlanılan tea
mül üzerine gideceği yerde muhalefeti hapse (at
maktadır, ^Zannederim bu, gelişmenin zıddı j)ir 
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tutumdur. Şimdi bu gidişi tasvibetmediğimi söy
lemem uygun düşer..) 

(S. : 20) 
İtalya : 
Türkiye'de dram 
1. îl Corriere Della Sera 30 . 4 . 1960 
(... ve işte diğer bir demokratik kötü dö

nüş. Batista'dan Syngman Rhee'den sonra şim
di Menderes'in sırasıdır. Demokrasiden istibda
da istihale her zaman aynıdır. Hürriyet istiye-
rek ve vâ'dederek iktidar fethedilir ve sonra 
iktidarı muhafaza etmek için hürriyet inkâr 
edilir. 

.... Hükümet kendisini zayıf hissedince hür
riyeti tahdidetmeye başladı. Kendisini daha faz
la zayıf hissedince daha fazla tahdidediyordu.... 

... bu rejim geçen günlerde Halk Partisinin 
faaliyetlerini tahkik etmek için bir Tahkikat Ko
misyonu kurduğu zaman kendi mesuliyetlerini 
ağırlaştırdı. Sonra bu komisyona basın üzerinde 
olağanüstü salâhiyetler veren bir kanun çıkar
tıldı. Esas itibariyle komisyon emirlerine itaat 
etmiyen gazetelerin kapatılmasını, gazetecilerin 
tevkif edilmesini ve saire ve saire emredilerek 
eski Reisicumhur înönü hürriyet kaatili bir ka
nun aleyhinde konuştuğu için hakarete uğradı. 
Meclisten atıldı, işte böylece İstanbul'da bir nü
mayiş başlaması, ateş açılması, ölüler ve Örfî 
İdare...) 

(S.: 36) 
Fransa : 
1. Le Monde 3 . 5 .1960 
(... ön yıldan beri iktidarda olan Demok

ratlar, .memlekette belli bıkkınlık uyandırdılar. 
Otoritelerini gitgide artırdılar. Demokrasiyi ze-
deliyen hareketleri çoğalttılar. «Cumhuriyetçi
lerin» bâzı_ başarılarından endişelenen, bu başa
rıları ezmeye, muhalefeti gelişmeden durdur
maya kararlı olan Meclis, tam yetkilerle mü
cehhez bir Meclis Tahkikat Heyeti Kanunu çı
kardı...) 

(S.: 24) 
Avusturya : 
Menderes rejimi dizginleri fazla sıkıyor 

1. Die Presse 8.5.1960 
(... Haftalarca önce, basın hürriyetinin tah

didi milletlerarası bir tenkide sebebolmuştur. 
Atatürk'ün kurduğu muhalif partiye karşı ta

kınılan sert tavırlar münevver çevrelerde nef
retle karşılanmıştır. Bir Parlâmento Tahkik Ko
misyonunun işitilmedik salâhiyetlerle teçhiz 
edilmesi zahirî sebebi teşjkil etmektedir. Bu ko
misyonla ilgili Kanunun müzakeresinde sert 
tartışmalar olmuş ve neticede İsmet İnönü, ka
nunu Anayasaya aykırı ilân ettiği için Meclis
ten çıkarılmıştır.) 

(S.: 22) 
Yeni bir Abdülhamit mi1? 
2. Die Neune Zeit 8.5.1960 
(... Demokrat Amerikan Senatörü ve Harici

ye Encümeni Başkanı Fulleright b;le televiz
yon kamerası önünde Türkiye'de «istibdat te
mayülünden» bahsettiğine göre Türkiye'nin son 
hâdiselerle haricî siyaset yönünden, ne derece 
kendisini kaybetmiş olduğuna dair umumi bir 
fikir edinilebilir... 

Fulleright'm ifade ettiği ve Türk muhalefe
tinin de şikâyette bulunduğu veçhile senelerden 
beri Menderes, muhalefet karşısında otoriter ve 
sert bir politika gütmektedir. Muhalif gazeteler 
yasak olunmakta, gazeteciler hapsedilmekte ve 
Hükümetin politikasına karşı her türlü tenkid 
imkânları ortadan kaldırılmaktadır. Bu politi
ka kanunen meşru bir şekle sokulmak istenil
diği anda talebelerin nümayişleri patlak ver
miştir. Buna sebep Türk Parlâmentosunda De
mokrat Partinin muhalefetin sözde yıkıcı faali
yetlerini tahkik ve takibetmek - üzere bir ko
misyon teşkiline dair çoğunlukla ittihaz ettiği 
bir karar olmuştur. Bu karara karşı muhalefet 
şiddetle kendisini müdafaa etmeye girişmiştir. 
Lâkin Demokrat Partinin kahir ekseriyeti kar
şısında protestolar tesirsiz kalmıştır. Sözü ge
çen encümen bu arada vazifesine başlamış olup 
bütün gazeteleri yasak etmiş, takriben bin ka
dar şahsı tevkif ettirmiş ve her türlü toplan
tıyı silâh kuvvetiyle dağıttırmış bulunmaktadır. 

Bununla beraber şayet Menderes, 1959 se
nesine kadar bütün millî imkânları, Türkiye 
için müsait bir «Kıbrıs uzlaşması» teminine ça
lışan bir millî dalga halinde toplamasını bilme-
miş olsaydı, antidemokratik Türk Hükümetine 
karşı umumi bir mukavemet daha önceden his
sedilecekti... 

... dünyanın Türkiye'ye olan itimadı bu son 
hâdiselerle birlikte katî olarak sarsılmış olsa 
gerektir, Haddizatında Türkiye 1913 senesinden 
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beri Batılıların anladığı mânada bir demokrasi 
tanımamaktadır. Fakat demokrasiye Başvekil 
Menderes Hükümeti kadar kötü gözle bakan 
bir Hükümete asla raslanmamıştır...) 

(S.: 23) 
İngiltere: 
Türkiye'de karışıklık 
1. Daily Telegraph 30 . 4 .1960 
(... Menderes Hükümetinin, parlömanter sis

teminin esasını teşkil eden muhalefet hürriyeti
ni yok etmek yolunda çalıştığına aşağı - yuka
rı şüphe kalmamıştır. 

... hakikatte Türkiye bir diktatörlüğü par
lömanter bir sisteme çevirmenin delillerini dün
yaya göstermiştir. 

... Türk Hükümetinin fert hürriyetlerini tah
dit için ileri sürdüğü sebepler malûm şeyler
dir, fakat tatmin edici değildir.) 

(S.: 26) 
2. Guardian Yazı İşleri Müdürlüğüne 
Guardian 18 . 5 .1960 
Beyefendi; 
Türk Hükümetinin, Türk vatandaşları aley

hindeki hareketlerini desteklememiz İngilizce 
konuşan bütün milletlerin hürriyet ananelerine 
ve Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı ile alâkalı 
bütün milletlerin hürriyet ananelerine aykırı
dır. İstanbul'da akdedilen NATO konferansına 
temsilcilerimizi göndermek suretiyle tamamen 
bu hareketi desteklemiş oluyoruz ve buna ilâ
veten Menderes Hükümeti tarafından Türk hal
kına yapılan zulmü NATO mefhumlarına uy
gun telâkki ettiğimiz zannını vermekteyiz. 

Menderes idaresi tarafından ferdî hürriyet
leri yok etmek için mezalim yapılırken bu ida
renin misafiri olarak toplantı salonunda oturup 
ferdî hürriyetin teminatına vakfolunmuş bir ce
miyetin devamlı mevcudiyetini en iyi şekilde 
temin yolları mevzuunda sakin sakin görüş 
teatisinde bulunan NATO hükümetleri mesul 
üyelerinin gülünç durumu, denizaşırı memleket
lerdeki müşahitlerin indinde tamamen nahoştur 
ve insan bu halin başı dertte olan Türk vatan
daşı üzerinde ne gibi tesir ika ettiğini merak 
etmektedir. 

Hüıkümetlerarasındaki memleketlerde dahilî 
işlere ehemmiyet vermek ananesi, fazla ileri 
gidebilir. Menderes Hükümetinin daimî bir me
sele olmadığını unutmıyalım ve bu mesele unu

tulduğu zaman biz yine de hareketlerimizi Türjk 
Milletine izah etme vazifesi karşısında kalaca
ğız. Hürmetlerimle.) I 

Frederick Neuf eld 
724 S. Rosemary, Drive, Bryan 
Texas U. S. A. I 
(S,: 30) | 

Meclis Tahkikat Encümeni kuruluşunun ve bu
na yetki veren Kanunun kabul edilişinin ve sş-
kıt ve sabık iktidarın tutumunun Türk basınım
da nasıl karşılandığını gösteren (Dünya gaze
tesinden Falih Rıfkı Atay'm, Vatan'dan Ahmet 
Emin Yalman'ın, Cumhuriyet'ten Nadir Nadif-
nin başyazılarından ve Milliyet'ten Çetin Altanf-

ın fıkralarından alınan pasajlar 

Dünya Gazetesinde, Falih Rıfkı Atay : 

1 Nisan 1960 tarihli. 
1. — (Mânevi çöküntüyü durdurmak) bal

lıkla başmakalesinde : 
(... Haydi iktidar iddiaları yüzde, yüz doğru

dur deyip geçelim. Ahlâk, hukuk ve kültür baka
mından ve hiç durmadan, çöküp gitmekte oldu
ğumuzu inkâr edebilir miyiz? 

... Bence vatandaşlar geçmişleriyle vicdaıii 
inanışlarını feda etmek arasında seçmeli bırakıl
mışlardır. Baskı hususi şirketlere kadar uzamış
tır. Anayasanın her Türk vatandaşa tanıdığı hali
kı, kanaatlerinde serbest olmak hakkını partizajı 
tanımaktadır.) i 

6 Nisan 1960 tarihli: 
2. — (Şu Garabetler Dünyası) başlıklı baş

makalede : 
(... Radyo gazetesinin vatandaş namus, hay

siyet ve şerefine tecavüzlerinin binde birini ga
zeteci bir vatandaş o tecavüzleri yapan yahut 
yaptırana karşı ağzına veya kalemine alacak olsp, 
hapisten kurtulamaz. Nasıl bir kanun memleke
tidir bu? Hayır, Balkan Komitacılığının ta keı|-
disidir bu : ) 

6 Nisan 1960 tarihli : 
' 3. — (Gidişat) başlıklı makalede : 

(... bizde kötü olan, kanunsuzluk bir, bâiı 
kanunların Anayasa prensiplerine ve insan hali-
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larma aykırılığı iki, nasıl olur da bir vali bir mu
halefet liderini bir vilâyet merkezine gitmekten 
menetmeye kalkışabilir? îşte gitti : Halk ayak
landı mı? Kan mı döküldü? 

Hayır! Demek kanunsuz bir emre takılan ge
rekçede esassız idi. îşte bunlar bizden başka hiç
bir yerde olmaz. 

Bunlar hiç kimseyi kandırmaz da! Yalnız 
Türkiye'ye kaybettirir sadece : 

— Bu nasıl demokrasi? diye sormazlar. 
— Buna nasıl Devlet? diye sorarlar. 

Yarın Cumhurbaşkanı, Hükümet Eeisi, bir
çok milletvekilleri Batı - Anadolu'da gösterişli 
bir seyahate çıkacaklar. Resmî bir tören mi var! 
Hayır. 

Zatı her tarafta karşılama, ağırlama tertip
lerine girişenler iktidar partisi teşkilâtı. Valiler 
kanunun Toplantı, gösteri ve yürüyüş hükümle
rini tatbik edecekler mi? Asla! Kötü olan bu!) 

9 Nisan 1960 tarihl i : 
4. — (Soruşturmayı açık yapınız) başlıklı 

başmakalede : 
(... yeniden ele alman tedbirler meselesine 

gelince; memlekette huzursuzluk adına ne oldu 
ise 1950 ve 1954 ten sonra alman ve Anayasa 
haklarını tanımıyan tedbirler yüzünden olmak
tadır. Her yeni sıkı, bu huzursuzluğu daha da 
artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Hiçbir 
akıl sahibi vatandaştan bu söylediklerimizin aksi
ni işitemezsiniz.) s 

12 Nisan 1960 tarihl i : 
5. — (Tertiplerin hedefi bu idi) başlıklı baş

makalede : 
(... Partizanlar takımı, bu memlekette demok

ratik hak ve hürriyetlerde arta kalanı da vatan
daşların ellerinden almak ve tek bir partiyi millî 
mukadderata rakipsizce hâkim kılmak için Uşak 
gibi, Geyikli gibi, Kayseri gibi vakaları tertibet-
mişler, bu vakalar etrafında bir tehlike havası 
yaratarak D. P. grupunun son baskı tedbirle
rini almağa âdeta mahkûm etmek istemişler
dir. Sızan haberlere göre bahis konusu tedbir
ler alındıktan sonra Türkiye'de demokrasi di
ye bir rejimi ağza almak bile gülünç olacak
tır.) 

14 Nisan 1960 tarihli; 
6. (Peşin hükümlü tebliğler) başlıklı baş

makalede : 
(D. P. Grupu muhalefet ve basm hakkında 

yeni kararlar alınmazdan önce bir Meclis so
ruşturması açmayı lüzumlu görmüştür. Bu iyi 
bir şeydir. Fakat Eadyo Gazetesinden kopya 
edilmişe benziyen peşin hükümlü tebliği hiç 
beğenmedik. Bu tebliğe göre Cumhuriyet Halk 
Partisi ve basın şimdiden birer «mahkûm» dur-
lar. Meclis soruşturması ise mahkûma ceza 
biçmek için değil, bir sanık varsa onun. hak
kındaki iddialar doğru mudur, yanlış mıdır, 
bunu anlamak için açılması âdettir....) 

30 Mayıs 1960 tarihli; 
7. — (Dünden geriye bakarken) başlıklı 

bir başmakalede: 

(... geçen devrin esaslı vasıfları şunlardır: 
1. Anayasa hâkimiyeti yerine bir parti 

hâkimiyeti kurmak ve bu hâkimiyeti şahıs ve 
zümre menfaatleri üzerine dayanmak, 

2. Büyük Millet Meclisini bir siyasi parti
nin daimi kongresi halinde kullanmak, böylece 
onun umumi menfaat hesabına bütün murakabe 
faaliyetlerini felce uğratmak, 

3. Seçimlerde aday gösterme yetkilerini ya
vaş yavaş merkeze ve değişmez şef iradesi al
tına toplıyarak ve milletvekillerince, tarihte misli 
görülmedik bir cür'etle, en yüksek barem refahı
nın çok üstünde bir refah sağlıyarak, en hak
sız, en adaletsiz işler karşısında bile Meclis ço
ğunluğunu elde tutmak, 

4. Partizanlık rejimini, bütün Devlet ik
tisadi ve malî teşekküllerini, bankaları ve hattâ 
hususi teşebbüsleri parti hâkimiyeti altına ala
bilecek yolda durmaksızın kuvvetlendirmek, 

5. Böylece tenkid ve murakabe denen mües
seseleri, rejimleri için en büyük tehlike haline 
getirdikten sonra aydınlardan gelen sesleri git 
gide daha sert tedbirlerle boğmak. 

6. Aydınları azlıktır diye bir yana atarak 
ve geniş ölçüde mukaddesat istismarcılığı ya
parak Atatürk inkilâplarını çiğnemek ve çiğ
netmek, Türk milletini mânevi kalkınma yolun
dan geri çevirmek, 

7. Türk tarihinde eşi görülmedik bir 
rahmeti, yekûnu milyarlar tutan dış yardımı 
sırf keyfî, plânsız ye hesapsız sadece py kazan-
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ma hırsı ile hareıyarak Türkiye'ye bir daha ka-
vuşamıyacağı bir maddi kalkınma imkânını 
kaybettirmek 1950 döviz değeri olan Türk para
sını paçavraya çevirmek ve geçim şartlarını se
falet seviyesine düşürmek!) 

7 Temmuz 1960 tarihli: 
8. (Gelecek zamanların güçlükleri) başlıklı 

başmakalede: 
(Adnan Menderes Büyük Millet Meclisi D. P. 

Grupuna hitabederek; 
— Siz isterseniz halifeliği de yeniden kura

bilirsiniz, demişti. 
Ona göre Meclis çoğunluk grupu neye ka

rar verirse o doğru idi, ona boyun eğilmeli 
idi. Bu kararların ne Anayasaya, ne devrim 
prensiplerine aykırı olup olmadığını sormaya 
kimsenin hakkı yoktu. Seçimlerden birinde mu
halefet bütün hukuk güvenliği meselelerim 
bir beyanname ile ortaya attığı halde, Adnan 
Menderes beyanname yayınlamağa bile tenezül 
etmemiştir. Pervasızca din istismarcılığı ve 
sokak demagojisi ile savaşa atılmıştır. Seçim
leri kazanmıştır, ondan sonra da : 

— Görüyorsunuz ya yargıçları emekliye ayı-
rışıma, basın hürriyetini kayıtlayışıma, muha
lefetleri kıs kıvrak bağlayışıma millet hak ver
miştir diye hepimizle alay etmişti...) 

10 Temmuz 1960 tarihli 
9. (Yassıada) başlıklı Pazar konuşmasında: 
(... «Makable şümullü» bir kanunla Halk 

Partisinin malları alınacak mı, almmıyacak 
mı idi? Menderes : 

— Asla! diyordu. 
Fakat sonraları biz işin yine yürütüldüğü

nü duyarak söylenmiştik. Hiç unutmam. Do
ğan Nadi ile Ankara Palasta oturuyorduk. 
.Mükerrem Sarol masamıza geldi, bana : 

— Sizin Halk Partisi malları Kanunu hak
kında endişeniz varmış. Beyefendiye söyledim. 
Beyefendi diyorlar ki; eğer Falih Bey benim 
namusuma zerre kadar güveniyorsa namusum 
üzerine söz veriyorum ki, ben böyle bir kanu
nun Meclisten çıktığını ancak istifa etmiş bir 
Başbakan olarak çiftliğimde haber alabilirim. 

Menderes namusunun kaç günlük olduğunu 
hâdiseler ispat etti t 

Derler ki, Menderes bu kanunu Bayar'ıjn 
zoru ile çıkarmıştır. Bayar onun zoru ile, p 
Bayar'm zoru ile nihayet topyekûn Yassıadaf-
ya sürülecek bütün şartları hazırlamışlardır. 
Hayır, asla onlara değil, milletin ve memleke
tin kaybolan on yılma acıyorum.) 

14 Temmuz 1960 tarihli 
10. (Devlet oyuncakları gibi) başlıklı baş

makalede : 
(... kızdığı Bakana ağzı dolusu sövmek 

Menderes'in pek tabiî bulduğu bir şeydi. 

... D. P. nin son Kurultayı Menderes'in, me
selâ partisinden çıkarılan veya çıkan milletveki
linin, milletvekilliği hakkını da kaybedeceği 
gibi, zorbalık rejimi tedbirlerini kabul etme
mesi üzerine elçabukluğu ile dağıtılmıştır. Men.-
deres ondan sonra bütün yetkileri parti umunii 
merkezi adı altında kendi elinde toplamıştı}. 
Listelerden dilediği adayları tasfiye etmekt^, 
dilediklerini listelere koymakta idi. Her mil
letvekiline beşbin lira maaş, binlerce lira yıllık 
döviz, gümrükten alabildiğine eşya kaçırmia 
hakkı, bankalardan diledikleri kadar kredi ve 
daha buna benzer imtiyazlar sağladıktan son
ra D. P. Meclis Grupu mutlak bir itaat blok^. 
haline gelmiştir... ! 

... Bayar'la Menderes böylece koskoca Dev
letle on yıl oyuncak gibi oynadılar.) 

20 Ağustos 1960 tarihli ! 
11. (Kendi başlarını yiyecekler) başlıklk 

başmakalede : 
(... 10 yıl bu memleketi binbir elerde sokupj, 

ne hukuk bırak, ne insanlık bırak, Devlet adlj-
na ahlâk bozukluğu yap, bütün suçları işle j: 
Ve isyan eden millete üç ay bile nefes alma hakf-
ki vermeden yine tahriklere başla! 

Hayır, bin kere hayır!) 

1 Ekim 1960 tarihli 
12. (Demokrat Partinin sonu) başlıklı başf 

makalede : | 

(... kuruculardan bir adayının daha illf 
günlerde Ankara köylerinde Arapça ezan proj-
pagandası ile işe koyulması hayra alâmet def-
ğildi. Biz daha o günlerde bu partinin de, iki 
tidara geçmezse, sonunun ötekiler gibi olacal 
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ğmı tahmin ediyorduk. İktidara geçerse 
memleketin başına ne felâketler getireceğini 
1946 ile 1950 arasında bir sürü yazı ile söyle
miştik. 

... «Nasıl olursa olsun iktidara geçmek* pa* 
rolası 1950 den sonra «Nasıl olursa olsun ikti
darda kalma» parolası ile değişti. 

... Devletin ne kadar altını ve dövizi varsa, 
Amerika'dan ne kadar yardım gelmiş ise hep
sini oy avcılığı için, gelişi güzel, hesapsız ki
tapsız israf ettilr.) 

18 Ekim 1960 tarihli 
13. (Başsorumlu kim?) başlıklı başmaka

lede : 
(... bütün vurgunlar, soygunlar, kaçakçılık

lar hepsi hepsi Menderes'in yakın bilgisi altın
da olmuştur. O, mevkii de dikkate alınırsa şüp
hesiz Bayar'dan çok daha ağır sorumludur.) 

29 Ekim 1960 tarihli 
14. (Biraz başbaşa verelim) başlıklı başma

kalede : 
(... D. P. iktidarı bir istibdat ve diktatörya 

rejimi idi.) 

5 Kasım 1960 tarihli 
15. (Vurgun yolları kapamak) başlıklı baş

makalede : 
(... Bayar - Menderes rejimi pervasız bir 

hırsızlık rejimi olmuşsa, bunun başlıca âmili 
serbest Meclis ve serbest basın murakabesinin 
baskı altına almmasmdandır.) 

29 Kasım 1960 tarihli 
16. («Mesture» denen hesap) başlıklı baş

makalede : 
(... geçen gün bir dostum örtülü ödenek du

ruşmasını dinledikten sonra : 
— Adnan Menderes manen idama mahkûm 

olmuştur, diyordu. 
Doğru söylüyordu.) 

5 Aralık 1960 tarihli 
17. (Bir deyim yanlışı var) başlıklı başma

kalede : 
(... Celâl Bayar tarih bilmediği için kendi

sini komiteci sanmaktadır. 

Çeteci, evet! O; Menderes ve arkadaşları, çe
teciliği temsil etmekte idiler. Biz rejimlerine 
daha 1951 de bu teşhisi koyduğumuz için ay
larca ağır ceza mahkemelerinde sürünmüştük. 

... Topkapı dâvası nedir? Çetecilik zihniye
tinin tam bir örneği.) 

22 Aralık 1960 tarihli 
18. (Bir düşmanlığın gerçek mânası) baş

lıklı başmakalede : 
(... on yıllık Menderes rejimi Atatürk düş

manlığından kuvvet almak istemiştir. 
... Menderes Atarük düşmanı dergi sahiple

rine, ki gazeteler böylelerinin yazılarına on 
para vermezler, ikiyüz bin liraya yakın para 
vermiştir.) 

26 Aralık 1960 tarihli 
19. — (Gittikçe düşen adam) başlıklı baş

makalede : 
(..Aman yarabbi! Yargıç teminatını sen 

kaldır. Mahkeme bağımsızlığına sen son ver. 
İstemediğin hükmü verenleri sen emekliye ayır. 
Emirkulu kıldığın savcıların çekmecelerinde 
önceden imzalı tevkif müzekkereleri yahut 
neşir yasağı kararları bulundurmak devrini sen 
aç. «Bu neşir yasağı kararlarının neşri de ya
saktır» gibi tarihte misli görülmiyen bid'atlan 
sen çıkar. Memleket aydınlarına adalet bakı
mından kan ağlat ve yine adalet bakımından 
bizlere Sultanhamit Adliyesini arat. Sonra da 
tam hesap günü geldiği vakit suçu adalet ma
kamlarının omuzlarına yükle. 

Hayır, yalnız düşük değil gittikçe daha dü
sen bir adam bu! 

... biz hep biliriz ki, Anayasa ve insan 
haklarım çiğnemek, Hükümeti parti! eştirmek, 
Devlet kuvvetlerini ve Hazineyi D. P. emrinde 
kullanmak, muhalefeti boğmak, müsadere ka
nunları çıkarmak, Büyük Millet Meclisini bir 
D. P. organı haline getirmek cinayetlerinde Ba
yar ve Menderes ikisi birlikte idiler ) 

1 Ocak 1961 tarihli 
20. — (Yeni yıla girerken) başlıklı başma

kalede : 
(...Bayar - Menderes takımı, sırf iktidar ve 

ikbal hırsı ile ve insanların menfaat zaıflannı 
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sömürmek yolunda, rejimi demokrasinin en 
tehlikeli soysuzlaşmalarından biri olan «çoğun
luk istibdadı» felâketine çevirdiler. 

... geçen yıla baktığımız vakit Bayar - Men
deres çeteciler rejiminin son zulümleri ile yüre
ğimiz titrer.) 

3 Ocak 1961 tarihli 
21. — (Biraz da gönül rahatı) başlıklı baş

makalede : 
(...1960 en çileli yılımızdı Bayar - Mende

res devrinin maddi - mânevi çöküntüleri altın
da boğuluyorduk. Bizi istibdatlarının en ko
yusuna doğru sürükliyen o mahut Bayar - Men
deres tedbirleri memleket havasını teneffüs edi
lemez hale getirmişti.) 

28 Ocak 1961 taıihli 

22. — (Üçüncü partinin ilk vazifesi) baş
lıklı başmakalede: 

(...Bayar - Menderes rejiminde temel, ikti
darı bırakmamak için her şey yapmaktır. 
Partizan toplamak için başvurmayacağı hiçbir 
şey olmamaktır. Bütün Devlet işletmelerini 
endüstrilerini, belediye ve mahallî idare kay
naklarım, Hükümet tesiri altındaki banka ve 
şirketleri, hepsini tek eli altına almak, partizan 
soyuculuğuna açık tutmak, dış ticaret izinle
rine kadar bütün çalışma ve kazanç imkânlarını 
partizanlarına sömürtmektir. Din istismarcı
lığı yapmaktır. Ahlâk tanımamaktır. Vicdan 
tanımamaktır. Menfaate tapmaktır ve taptır
maya çalışmaktır.) 

4 Şubat 1961 tarihli 

23. — (Açık denizlerde bir tekne) başlıklı 
başmakalede : 

(. . .şu on yıllık sözde çok partili Menderes 
devrine ait dedikodular yok mu. Sal azar dik-
tatoryasmda onlardan bin'de biri bile işitilmez.) 

(Menderes'e Amerikalı dostu Dr. Howard 
A. Iîeed'den gelen mektuptan önemli görülen 

paragraf) 
(Birçok yaptığınız hareketlerden pek sevin

mekteyim, fakat istibdada benzer hareketlerini-
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ze karşı pek müteessir kalıyorum. Merak esne
yin, insan ve Adnan olarak sizi daima sever ve 
yardım eder bir dost kalırım. Fakat, yazık ve 
sizi sevgili Türkiye'mizi ve yürekleri küçük ejde-
bileeek hareketlerinize karşı pek samimî, fa ia t 
ciddî ve dostane cephe almaktayım. Rakipleri
mize daima âlicenap davranabilirsek hiçbir 
adamdan ve şeyden korkmayız. Hutbem bitti.) 

Bu mektup 3 Temmuz 1960 tarihli Düıjıya 
Gazetesinde neşredilmiştir. 

Vatan Gazetesinde Ahmet Emin Yalman;: 
3 Haziran 1960 tarihli 

1. (Eşsiz radikal imkân) başlıklı başmaka
lede : 

(... eski iktidar gafletinde ısrar etmekle, 
kendi milletine karşı tarihin en meşum suikas-
tini hazırlamakla, suçüstü yakalanmakla, açık 
bir iflâs haline düşmekle, milletimiz için radikal 
bir istikbal kurmak imkânının açılmasına ta-
mamiyle menfi tarafından hizmet etmiştir. [Bu 
suikaste karşı gençliğin teşebbüsü ile başlıyan 
ayaklanmada asîl gençlerimizin kanı dökülme
sine, bunlardan bâzılarının sakat kalmasına, iş
kenceler çekmelerine içimiz yanıyor. Şehitleri 
ebedî suretle kurtarıcı diye anacağız, onlarla 
iftihar edeceğiz. Sakatları, hizmette yararlık 
gösterenleri el üstünde taşıyacağız, fakat öjyle 
umarız ki, elde edilen başarının azameti karşı
sında şehitler kanlarım, gaziler çektiklerini mil
lete helâl edeceklerdir. 

... geçmişin kötü hesaplarını, hukukun emir
leri ve icapları dairesinde tasfiye ederek Türki
ye'de keyfî bir idare "sürmenin ve soygunculu
ğa girişmenin kimsenin yanma kalmıyacağım, 
midecilik ve tufeylilik salgınlarının artık kö
künden önleneceğini belirtmek, Silâhlı Kuvvetle
rimizin en kuvvetli ve canlı bir şekilde if^de 
ettiği müspet millî hedeflere süratle varmaya 
elbirliğiyle çalışmaktır.) 

9 Haziran 1960 

2. (Allah Korudu) başlıklı baş makalede| : 
(Bütün Türk Milleti geceli gündüzlü Allah'a 

şükretmekle meşguldür. Bu fâni dünyadaki jiki 
günlük buyurma zevkleri, debdebeleri, doymak 
bilmiyen çalma hırsları hesabına büyük |bir 
milletin varlığına, birliğine, huzuruna, saadeti-
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ne, bütün hür insanların selâmetine suikaste gi
rilmekten çekinmiyen bir çete, seri halindeki 
meş'um plânlarını yürütmeye veya savuşmaya 
vakit ve imkân bulmadan bütün takımı ile suç
üstü yakalanmıştır. Adaletin huzurunda hesap 
vermeye çağırılmak üzeredir.) 

12 Haziran 1960 
3. (Suçlular ve kurbanlar) başlıklı başma

kalede : 
(Bütün münevver vatandaşların aleyhine 

döndüğünü gören ve kendini cehalet ve taassu
ba dayamak zorunda kalan eski idare, bir kısım 
münevverleri radyolarda vatan cephesi mensu
bu diye ilân etmek ihtiyacı ile profesörlerimiz, 
öğretmenlerimiz, hususi meslek mensuplarımız, 
tüccarlarımızın üzerinde şiddetli baskılar yap
mış, bunların ekmeğini, selâmetini doğrudan 
doğruya tehdidetmiştir... Memlekette cidden 
ağır suçlar işlenmiştir. Bunlara cüret edenleri 
en salahiyetli bir ihtisas heyetinin kuracağı öl
çüler ve usullerle hesaba çağıracağız.) 

14 Temmuz 1960 
4. (Ağır bir suçun hesabı) Başlıklı başma

kalede : 
(Eski Cumhurreisi ve Demokrat Partinin es

ki lideri Celâl Bayar, adaletin huzuruna çıka
rılmış bulunuyor. 

Kendisi, Anayasaya ettiği yemini tutacak, 
Cumhuriyet sıfatı ile parti politikasından uzak 
duracak, millî bir muvazene âmili hizmetini gö
recek, millî varlığın devamlılığını temsil etme
ye çalışacak, mukaddes millî emanetlere bek
çilik edecek yerde, en kötü mânası ile parti 
politikasına dalmış, eğri yollara sapılmasını ıs
rarla teşvik ve tahrik etmeş, demokrasi rejimi
nin yıkılarak keyfî bir istibdat sistemi kurul
masında, millî beka ve selâmet hesabına böyle 
bir suikasta ve ihanete mukavemet eden münev
ver vatan severlerin tenkili çığnna gidilmesi
ne başlıca âmil olmuştur. Milletimiz kendisini 
nimetlere doğmuş, lehine olarak hudutsuz bir 
güven ve kredi hesabı açmıştır. Buna lâyık ola
rak, Atatürk'ün inkılâplarının üzerine titreme
yi vazife edineceği yerde, nankörlük ve ihanet 
yoluna sapmış, irticaa tâviz üzerine tâviz veril
mesine suç ortağı olmuş, kendisine bir zaman
lar yakınlık gösteren Atatürk'ün ruhunu son 

hadde kadar tazibetmiştir. Celâl Bayar vata» 
na ihanet yoluna sapmasına hiçbir nevi mazaret 
ve hafifletici sebep gösteremez. «Ne yapayım 
benim içimden kabaran kanaat eskiden beri ge
riliğe, totaliter bir idareye, milletin vasilik al
tında tutulmasına doğru idi» gibi bir iddiada 
bulunmaya da mecali yoktur. Çünkü 1945 ile 
1950 vatan sathının her köşesini hak ve hürriyet 
feryatları ile çınlatmış, milletin olgun oldu
ğunu, demokrasiye tamamiyle lâyık bulundu
ğunu, yıllarca müddet ilân etmiş, durmuştur. 
Milletimiz ise gerek muhalefet devresinde ve 
gerek 1950 den sonra demokrasiye ait olgunluk 
imtihanını bütün dünyanın huzurunda daima 
açık alınla geçirmiştir... Vatanın selâmetine, 
birliğine, vatandaşların hak ve hürriyetine kar
şı işlenen suçlarda bundan sonra hiçbir müsama
ha kabul etmemek, kendi buyurma zevkleri, 
şatafatları, menfaatleri için milletin haklarına, 
hürriyetine, huzuruna selâmetine el uzatanlara 
kim olurlarsa olsun mutlaka hadlerini bildirmek 
ananesidir.) 

17 Ekim 1960 
5. (Bir devrin karikatürü) başlıklı başma

kalede : 
( . . . Cumhurreisliği makamının nüfuzunu 

kötüye kullanmak mesuliyet taşıyan vatandaş
ları vicdanları huzurunda cehennem azaplarına 
uğratmak suretiyle elde edilen gayrimeşru bir 
para ile ister çeşme yapılsın, ister barda yensin 
farkı yoktur. Köpek parası ile çeşme yaptır
mak bir sevap değildir. Riyanın bir belirtisi
dir. 

... evet, köpek dâvası kötü bir devrin us
taca çizilmiş bir karikatürüdür. Geride ne gibi 
keyfî bir idare bıraktığımızı vatandaşlara, bü
tün dünyaya ve gelecek nesillere öğretecek ve 
yeni bir hukuk Devleti idaresinin nasıl olması 
lâzımgeleceğini bize göstermiye yardım edecek
tir.) 

10 Kasım 1960 
6. — .(Yaşıyan Kuvvet) Başlıklı Başmaka

lede : 
( 1951 de kütlelere dayanmak, münev

verleri harcamak, Atatürk'ü ve inkılâplarını 
unutturmak fikrinin Demokrat Parti iktidarı
nın demogogları tarafından ilk ortaya atıldığı 
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günleri hatırlıyorum. Bunların karşısına kim 
çıkmış, yollarını kim kesmişti? Başlarında inkı
lâp, terakki ve millî birlik ideallerinin ebedî ko
ruyucusu haline gelen Atatürk bulunduğu hal
de Atatürk Gençliği... Bu gençlere şöyle denil
mişti : 

— Öğrenici sıfatiyle siz siyasetle meşgul ola
mazsınız. Derslerinizin basma gidiniz, bizim 
işimize karışmayınız. 

Onlar şu cevabı vermişlerdi : 
— Biz siyasetle uğraşmıyoruz, Atatürk'ün 

bize olan emanetlerini korumak yolundaki mu
kaddes vazifemizi yerine getiriyoruz. 

Nihayet 27 Nisan 1960 günü istibda da, 
irticaa karşı gençliğin meydan muharebesi baş
layınca, ecnebi muhabirleri bana sordular : 

— Bu şuurlu, bu intizamlı hareketi hangi 
teşkilât idare ediyor? 

Kendilerine şu cevabı verdim : 
— Anıt - Kabirdeki umumi karargâhından 

Atatürk idare ediyor. Bütün gençler, onun genç
liğe olan hitabesinden ilham alıyorlar, aynı yol
larda bu suretle buluşuyorlar. Ve aynı hedefle
re doğru ve el ele yürümeyi bu sayede sağlıyor
lar. Milletine ölümünden sonra bu kadar canlı 
bir şekilde hizmet edebilmek imkânı bugüne 
kadar hiçbir faniye nasibolmamıştır.) 

1 Ocak 1961 
7. — (Yeni yıl yeni çağ) başlıklı başmaka

lede : 
(1959 yılının sonlarını gözünün önüne getiri

niz: İktidarın başında bulunanların gözleri dön
müştü, memleket hizmetinin doğru, dürüst, ber
rak yolları önlerinde ap açık dururken, hata
dan dönme cesareti ve tövbe yolu ile halktan 
yeniden sevgi kazanmak imkânı varken şahsi 
istibdat kurmak, keyfi şekilde herkese buyur
mak, köle olmak istemiyenleri ezmek çığrmı ter
cih ediyorlar, şuurlu vatanseverleri, akıl ve id
râk sahiplerini tesirsiz ve hükümsüz bırakmak 
maksadiyle, cehalet ve taassuba tâviz veriyor
lar, bu gidişe karşı isyan halindeki basını tür-

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekondulann eski ve, yni durumlarına dair 

lü türlü baskılarla susturmaya çalışıyorlar, kafi
le kafile gazetecileri zindana atıyorlar, isibdat te
şebbüslerine karşı kahramanca çarpışan Halk 
Partisini kapatmaya çare arıyorlar, bu mücade
leyi daima bizzat en ön hatlarda koşmak su
retiyle idare eden İsmet İnönü'nü halka linç 
ettirmek için inatçı bir kafa ile tertip üzerine 
tertip yapıyorlar. 1959 yılı işte bu sıkıntılı, yeis 
uyandırıcı hava içinde sona eriyor. 

Umumi efkârın baskısı, muhalefet, basın ve 
Üniversitenin kötü maksatlara karşı gelmeleri 
ve parti Meclis grupu içindeki bir kısım uyanjık 
vatanseverlerin mukavemeti neticesinde 1957 
den sonra birden bire son şeklini doğuramıyan, 
ancak tedrici adımlarla ilerliyen istibdat ihti
rası, 27 Nisan 1960 keyfî bir istibda da mah
sus bütün yetkileri taşıyan bir tahkikat ko
misyonu kurulması suretiyle doğuyor. Vazifesi, 
muhalefetin ve bir kısım basının cellâdı olmak 
olan bu komisyon, her türlü neşir yasakları 
çıkarmak, gazete kapatmak... Salâhiyetine sa
hip iktidarla boğaz boğaza döğüşen basın bu 
suretle saf dışı edilmek isteniyor.. Aradan bir 
g^in bile geçmeden üniversite gençliği ilk önce 
İstanbul'da, bir gün sonra Ankara'da, Atatürk'
ün vasiyetini yerine getirmek ve taassuba da
yanmak istiyen istibdadı yıkmak maksadiyle 
ortaya atılıyor, tarihin en temiz, en asil, en fe
ragatli, en cesur isyan hareketi başlıyor... Si
lâhlı Kuvvetler Cumhuriyeti ve Anayasayı 
korumak yolundaki yeminlerini hatırlıyorlar. 
Bu kıymetleri kurtarmak için çarpışan gençli
ğe ateş açmaya vicdanları razı olmuyor, mem
leketi korumak, yaşatmak ve geliştirmek im'kâ-
nmı bir inkılâp hareketine girişmeikte görüyor
lar. Böylece 27 Mayıs inkilâp hareketi doğuypr. 
Plânlı tertipleri sayesinde biran içinde durunca 
hâkim oluyor. 

BAŞKAN — Saat 17,00 olmuştur, önerge
nin okunmasına son veriyorum. 445 nci sayfa
ya gelinmiştir. Şimdi sözlü soruların görüşül
mesine geçiyoruz. 

sorusu ve îmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun sözlü cevabı (6/56) 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR { 

a) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?... Burada
lar. Sayın İmar ve İskân Bakanı?... Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak îmar ve. İs

kân Bakanı tarafından cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker 

Sözlü soru : 
Gerek Başbakan Demirel'in gerekse sizin 

beyanlarınıza göre gecekondu dâvası ilk defa 
sizler tarafından ele alınmış, prensipleri, kanu
nu, önlemeleri ve ıslahları programları sizler 
tarafından hazırlanmakta olduğu gibi bir 
anlam çıkmaktadır. 

Bahis konusu ettiğiniz esaslar 5 Yıllık Kal
kınma Plânının 229 ve müteakip sayfalarında 
mevcut değil midir? 

1962, 1963, 1964, 1965 Bütçelerine gecekon
duların bu işlerine harcanmak üzere ayrı ayrı 
ve toplam olarak ne kadar para ayırlmıştır? Bu 
paralar ne gibi gecekondu işlerine sarf edilmiş
tir? 

İstanbul, Ankara, İzmir ve daha başka şehir
lerde önleme ve ıslah bölgeleri var mıdır? Var 
ise bunlara ne kadar para harcanmıştır? 

Hangi şehirlerde halk konutları inşa edil
miştir? Sayıları ne kadardır? 

Emlâk Kredi Bankası kredileri, ne zaman
dan beri lüks konutlara verilmektedir? 

Halk tipi evlerin tapu harçlarında bir in
dirme olmuşmudur? Ne zaman olmuştur? 

Arsa fiyatlarının artmasını önlemek için 
verigilerde bir değişiklik yapılmış mıdır? Ya
pılmışsa ne zaman ve hangi kanunla yapılmış
tır? 

Halk tipi evlere 10 yıllık vergi muafiyeti 
tanınmış mıdır? Bunların dışındakilere muafi
yet var mıdır? Yoksa ne zamandan beri yoktur? 

Gecekodulara elektrik, su, kanalizasyon gi
bi hizmetlerin verilmesi hangi kanunla ne za
man sağlanmıştır? Bu kanunu kimler teklif et
mişlerdir? 

Geçen devrede gecekonduların yıkılması ve 
gecekondulara tamir ruhsatı verilmesi hakkın
daki kanun teklifleri kimler tarafından veril
miştir? Meclis gündemine girdikleri halde neden 
Çıkarılmamışlardır? 

Hükümsüz kaldığından bahsettiğimiz Meclis 
gündeminde bulunan gecekondu kanun teklifle
ri kimler tarafından verilmiştir? Ne kadar süre 
Meclis komisyonlarında müzakere edilmiştir? 
Meclis gündemine hangi tarihte girmiştir? Ne
den çıkarılmıştır? Bu kanun teklifleri müzake
re edilirken belediye başkanları çağrılıp görüş
leri alındığı halde tekrar buna ne sebeple lü
zum görülmüştür? 

Gerek Başbakan Demirel'in gerekse sizin 
beyanlarınızdan sonra İzmir, Ankara, İstanbul 
gibi şehirlerde gecekondu yapmak üzere kütle
ler halinde hareketler olmuştur. Yapılan gece
kondular yıkılmıştır. Tapulu arazilere hücum
lar olmuştur. Bu olaylar sırasında kaç gecekon
du yapılmış? Kaç gecekondu yıkılmış? Ne ka
dar vatandaş hakkında adlî tatbikata, girişil
miş? Ne kadarı hüküm giymiştir? Bu olaylar
dan doğan zararın miktarı tahminen ne kadar
dır? 

Gecekondu ve mesken dâvasının kısa zaman
da çözümleneceğinden bahsediyorsunuz. Bu kı
sa zaman sözünden ne kadarlık bir süreyi kas-
detmektesiniz? 

Şehirlere akın ve gecekondular sorunları
nın çözümlenmesi için toprak reformu, bölge 
plânlaması, kira politikasının bir ilişkisi bulun
duğuna inanıyor musunuz? 

BAŞKAN — Saym Bakan, buyurun efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğle Üyesi) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in sorularına 
arzı cevabediyorum. 

Gecekondu ve konut problemine ait ve ona 
ilişkin görüş ve mütalâalarımızı çeşitli vesile
lerle ve müteaddit defalar bu kürsüden arz ve 
izah ettim. 

Şimdi, tevcih buyurulan sualin sınırları 
içinde gerçekleri dile getireceğim. Yüksek ma
lûmunuzdur ki, gecekondu meselesi dünyada 
yeni bir mesele değildir. Türkiyemizde de bu 
mesele ile yeni karşılaştığı iddia edilemez. Sos
yal ve şehirsel tarihimizde gecekondu meselesi 
15 - 20 senelik bir maziyi ifade etmektedir. Her 
Hükümet gecekondu meselesiyle ilgilenmiş, ken
di görüş ve hizmet anlayışlarının çerçevesi 
içinde bu meselenin bâzı yönlerini dikkate 
alarak, kanunlar çıkarmıştır. Ezcümle: 5218, 
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5228, 6188, 7627, ve 327 sayılı kanunlar bu me-
yanda ifade edilecek olan mevzuatımızdır. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımız gecekondu mev
zuunda da genel prensipler getirmişlerdir. Ama, 
bu adlarını saydığım bütün kanunlar, bu hu
kuk kaideleri hiçbir zaman gecekondu mesele
sini bütün yönüyle ve konut probleminin bi'r 
parçası olmak haysiyetini dikkate alarak bir 
bütün halinde mütalâa eden bir kanun çıkama
mıştır. Bu da bir gerçektir, bir vakıadır. 

işte Hükümetiniz bu noktadan hareket ede
rek, sosyal bir ıstırabın ifadesi olan gecekondu 
meselesi üzerinde, Hükümet mesuliyetini alır 
almaz, dikkat ve itina ile değinmiş ve ciddî ça
lışmalar içine girmiştir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın prensipleri, 
uzmanların araştırmaları, vaktiyle yapılmış ça
lışmaları ve nihayet ihtisasın ve ilmin tavsiye
lerini, tecrübenin telkinlerini ve neticelerini 
dikkate alarak, kaale alarak bugün huzurunuza 
sevk etmiş bulunduğu kanun tasarısını getir
miştir. Gecekondu bölgelerinde oturan yüzbin-
lerce vatandaşımıza ışık, yol, su, medeni hizmet
ler, evlerini ıslah ve tamir edebilmek imkânı, 
mülkiyet hakkı ve nihayet sosyal güvenlik ge
tiren bu kanunu Yüksek Meclisinize takdim et
mekle Adalet Partisi İktidarı her zaman ifti
har ve gurur duymanın şerefini taşıyacaktır. 
Bu da inkârı mümkün olmıyan bir gerçek, bir 
realitedir. 

Meselenin bu noktasına gelmişken, bir hu
susu açıklamak isterim. Biz Büyük Türk Mille
tine yapılmış hizemetin hacmi, değeri ne olur
sa olsun, bu hizmeti yapmış olanları şükranla 
karşılıyan bir zihniyetin ve telâkkinin sahibi
yiz. Biz, halk içinden kopup gelen bir halk 
Hükümetiyiz. Yapacaklarımızı ve yaptıklarımı
zı halkımıza ve efkârı umumiyeye izah etmek, 
nakletmek, onun arzu ve temayüllerini tesbit 
etmek bizim siyasi felsefemizin ve hizmet anla-
yşımızm en tabiî icabıdır. 

Yukarıda ne gibi esaslar dâhilinde hazırla
dığımı beyan ettiğimiz bu tasarıyı meydana ge
tirirken, hem vatandaşlarımıza bu tasarının 
muhtevası hakkında bilgiler verdik, hem de 
istanbul Teknik Üniversitesinde seminer yap
tık ve büyük şehirlerimizin belediye reislerini 
çağırarak, hâdiseler karşısında mâruz kaldıkları 
müşkülâtın neler olabileceğini, tecrübenin ken
dilerine neler telkin ettiğini sorduk, bunları 

da tesbit ettik. Huzurunuza getirmiş olduğumuz 
kanun tasarısı sadece Beş Yıllık Kalkınma plâ
nının esaslarını ihtiva etmiyor. Kaldı ki JBeş 
Yıllık Kalkınma Plânının getirmiş olduğu pren
sip ve espri ilmin ve ihtisasın ortaya koyıjıuş 
olduğu bir gerçektir, ilmin ve ihtisasın ortaya 
koyduğu s.onuçlar bir şahsın veya zümrenin: in
hisarı altında değildir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ya
panlar var olsunlar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bu memleket
te, bu büyük Türk Milletine hizmet eden Çer
keş var olsun ve sağolsun. Biz hizmet telâkki
mizi söyledik. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Siz 
de sağolun, teşekkür ederiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Siz de sağolun, 
beyefendi. Binaenaleyh, Beş Yıllık Plânımızın 
getirmiş olduğu gecekondu meselelerindeki; es
priyi bir zümreye veya şahsa inhisar ettirme
ye imkân yoktur. Bu ortak ve ilmî bir gerdek
tir. Elbette ki, ilmin ve ihtisasın rehberliğinde. 
çalışmayı değişmez bir prensip kabul eden Hü
kümetimiz, hem bu esasları dikkate alacak ive 
hem de kalkınmanın metodunu, plân fikri j ile 
izah eden Hükümetimiz, Beş Yıllık Kalkınjma 
prensibinin esaslarına vefakâr olacaktır. Bun
dan tabiî ne olabilir? Ve bu davranışın nere
sinde bir hata tesbit edilebilir veya beyan edi
lebilir? 

Arkadaşım bundan evvelki yıllarda gecekon
dular için sarf edilmiş olan meblâğın miktarını 
sormaktadır. Bunlar rakamdır, arz ediyoruhı: 

Gecekondular için 1963 yılında 17 750 (j)00 
1964 yılında 35 000 000 
1965 yılında 26 000 000 i 
Cem'an yekûn: 70 milyon 197 bin 500 lira 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasına bloke edilımek 
suretiyle sarf edilmiş bulunmaktadır. 

istanbul'da Osmaniye bölgesi için 6 milyon 
140 bin 61 lira. 

istanbul Merkez Kâğıthane, Küçükköyjve 
Sağmalcılar gecekondu bölgesi için 12 milyon 
680 bin 913 lira; Ankara'da Aktepe önleme böl
gesi için 14 435 212 lira; Ankara'da muhtelif 
gecekondu bölgelerinin ıslahı için 5 856 200; 
izmir'de Cumhuriyet mahallesi bölgesi için 
5 008 284 lira; İzmir merkez, Gültepe, Ye|il-
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yurt gecekondu bölgelerinin ıslahı için de 
3 936 637 lira sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşım, diğer taraftan sosyal halk ko
nutları için sarf edilen parayı değil miktarını 
sormaktadır. Onu da farz ediyorum. Ankara'
da 344; İstanbul'da 230; izmir'de 30, Bursa'da 
273; Çanakkale'de 54; Gümüşane'de 24, Gazi
antep'te 30; Urfa'da 30; Van'da 36; Mardin'de 
24; Diyarbakır'da 30; Tunceli'de 24 olmak üze
re cem/an 1 129 aded bina yapılmış bulunmak
tadır. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, ayrıca Em
lâk Bankasının lüks inşaata ne zaman son ver
diğini, standartların ne zaman tesis edildiğim 
beyan buyurmaktadır. Asgari ve orta standart
ların tesbiti 13 . .11 . 1964 tarihinde 3827 sayılı 
Resmî Gazetede ilân edilmiştir. Ve o gündenibe-
ri de tatbik edilmektedir. Vergi muafiyetleri 
üzerinde de 198 sayılı Kanunun hükümleri hak
kında bilgi istemektedir. 

198 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
normal emlâk alım vergisi binde 70 olarak tâ
yin ve bu miktar halk tipinle binde 35 olarak 
tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan vergi muafiyetleri olmuş mu
dur, diye soruyorlar. 491 sayılı Kanuna temas 
ederek, bunu dile getirmek istiyorlar. Bu ka
nunda orta standartta olanlara beş yıl müddet
le vergi muafiyeti tanınmaktadır. Asgari nite
likte olanlara da 10 yıllık muafiyet tanınmak
tadır. Arzu ettikleri rakamları böylece arz 
ettikten sonra, üzerinde ısrarla durdukları bir 
konuyu aydınlatmak isterim. 

Bunu bütçe müzakereleri esnasında da sor
muşlar ve kendilerine arzı cevap etmiştim. Bu
yuruyorlar ki, sizin bu konudaki beyanlarınız
dan sonra istanbul ve izmir'de toplu hareket
ler olmuştur. Mülkiyet hakkına, gayrimenkul-
lere tecavüzlere vukubulmuş ve vatandaşlarımız 
mahkemelere sevk edilmişlerdir diyorlar. Bu
nun cevabını bütçe müzakerelerinde arz etmiş
tim. Sayın Reşit Ülker, gecekondu problemi ile 
yakinen meşgul olan bir arkadaşımız bulundu
ğu için ve ezcümle Istambul Milletvekili bulun
ması itibariyle gecekondu yapımında ne gibi 
psikolojik davranışların hâkim bulunduğunu 
tahmin ederim ki, yakinen 'bilirler. Belediyenin 
ve idarenin gayet meşgul olduğu zamanlarda 
veya tatil zamanlarında gecekondu simsarları 

harekete geçerler. Müdebbir ve basiretli idare
ciler, Hükümetler bu zamanda tedbir almayı 
bilirler ve bu tedbiri alabilıirlerse bu hâdiseleri 
ya tamamen veya kısmen önliyebilirler. Gece
kondu probleminin çeşitli çevrelerde münakaşa 
edildiği bir zamanda bunun bir vasat telâkki 
edilerek bâzı simsarlar tarafından büyük şehir
lerimizde arazi işgali veya gecekondu yapımı 
gibi hareketlerin başlıyaıbileceğini düşünen Hü
kümetiniz daha evvelden izmir, Ankara ve is
tanbul vali ve belediye reislerine tedbir alma
ları için direktif vermiştir. Ve nitekim izmir 
ve istanbul'da genişçe bir araziyi parsellemek 
için başta bâzı simsarlar olmak üzere harekete 
geçilmiş, fakat Belediye ve Hükümet kuvvetle
ri tarafından işgale müsaade edilmemiş, teca
vüzler men edilmiştir. Şimdi, hâdise böyle ce
reyan etmiş, Hükümet bu tedbiri almış. Bunun 
neresinde hata var? Hükümet Anayasanın te
minatı altında bulunan mülkiyet hakkını ma
sun ve mahfuz tutmuş vazifesini yapmıştır. 
Hükümet geleceği düşünmüş, muhtemel hâdise
leri düşünmüş, basiretini göstermiş, direktif 
vermiş tedbir almış, kudretini göstermiştir. Bi-
inaenaleyh, bu davranış ve icraatta Hükümeti
mize tevcih edilebilecek haklı bir tenkid ve is
nat asla düşünülemez. Arkadaşımız diyor ki, 
bu hâdiselerin teşvik ve tahriki sizin beyanla
rınız olmuştur. Nedir benim beyanlarım? Bunu 
da açığa koyalım. Şunu peşin olarak ifade et
mek isterim ki, biz Hükümet adamı olmanın 
mesuliyetini müdrikiz. Ne icraatımızda, ne be
yanatımızda hesabı ve ölçüyü çiğnemiş değiliz, 
çiğnemedik ve çiğnemiyeceğiz. Ne dedik bu ko
nuda? Hâdise şudur değerli milletvekilleri: 

Biz gecekondu meselesini arz ettiğim esas
lar ve ölçüler içinde kanalize edecek bir kanun 
tasarısının hazırlığı içinde iken, Sayın Reşit 
Ülker'in de seçmenleri bulunan istanbul'daki 
gecekondu sakinleri birtakım huzursuzluğa mâ
ruz bırakılmış, birtakım siyaset adamları «ge
cekondularınız bu kış yıkılacaktır ve gecekon
dularınızdan ecri misil alınacaktır» tarzında bir
takım beyan ve telkinlerle bu vatandaşlarımız 
tedirgin edilmişlerdir. Ben mesul bir Bakan 
olarak derhal Istanibul'a gitmiştim ve huzursuz 
bulunan vatandaşlarımıza mevcut gecekondu
larda oturanlara yeni mesken temin edilmeden 
mevcut gecekonduların hiçbiri yıkılmıyaeak-
tır, dedim. Bu bir hukukî gerçektir, dedim. Beş 
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Yıllık Kalkınma Plânında bunun bir hukukî 
gerçek olduğu derpiş ediliyor. Binaenaleyh, ben 
bunu dile getirdim ve yüz binlerce vatandaşla
rımızın üzerindeki huzursuzluk baskısını ber
taraf ettim. Kaldı ki, bu gerçeği, hem bütçe 
müzakerelerinde, hem de huzurunuza getirmiş 
olduğumuz kanun tasarısının müzakeresinde, 
Sayın Reşit Ülker başta olmak üzere, bütün 
parti gruplarımızın değerli sözcüleri temas et
tiler. Mesken ihtiyacı temin edilmeden memle
ketteki gecekondular yıkılamaz dediler. Doğru
dur. Hukukî bir gerçeği dile getirdiler. Şimdi 
arkadaşım diyor ki, kendi beyanları teşvik ve 
tahrik olmuyor, istismar olmuyor ama, bu işte 
mesul bulunan bir Bakanın hukukî bir gerçeği 
dile getirmesi ve huzursuz halde bulunan va
tandaş kütlelerine teminat verişi teşvik ve tah
rik oluyor. Bu görüşün neresinde mantık, nere
sinde isabet ve neresinde insaf vardır. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli defalar, mütaad-
dit defalar (bu kürsüden mesken politikamızın 
ilkelerini arz ve izah ettim ve mesken politi
kamızın hukukî dayanağı olan Konut kanunu, 
Arsa lofisi kanunu ve Gecekondu kanunu tasa
rılarını getireceğimizi beyan ettik ve tnı Büyük 
Meclise gelmiş (bir tanesi de müzakere edilme
ye /başlanmıştır. Bu problemin çözümünde hu
kukî dayanağımız bu kanunlardır. Metodumuz 
vatandaşımızın malî 'kudreti, Devletimizin fi
nansman potansiyelini meczeden karma metot-
dur. Bu hukukî dayanaklarla, hukuk kaidele
rinin getirdiği metot ve sistemler; uygulan
mak suretiyle gecekondu problemi, konut prob
lemi, .arsa problemi kanalize edilecek, rayına 
oturacaktır. 

Arkadaşımız, son soru 'olarak her zaman 
söylediği gibi, bütçe müzakeresinde ve Gece
kondu kanunu tasarısının tümü üzerindeki ko
nuşmasında da 'beyan buyurdukları gibi bu me
selenin yine toprak reformu ile, yine sanayi ve 
(bölge plânlamasiyle ilişkin olup olmadığını so
ruyorlar. Bu sorunun mütaaddit defalar ce
vabını arz ettim ve kanunun tümü üzerinde ko
nuşurken gecekonduyu 'doğuran anasebepleri 
tesbit ettim, özetledim. Bunlar nasıl ortadan 
'kaldırılabilir, çaresi bunların ortadan kaldırıl
masıdır dedim. Bunlar için uzun vadeli, kısa 
vadeli tedbirler manzumesi sistemi tatbik edi
lir dedim. Her 'gecekondu meselesiyle karşıla
şan memleket ıbunlan kendi (gerçeklerine göre 

kanunlar halinde çıkarmış ve uygulamışlarjiır, 
dedim. Yalnız arkadaşım sadece tarım reformu
nun çıkarılmasiyle, sadece ıbölge plânlamasının 
ortaya koyduğu esaslara göre bir genel yerleş
me politikasiyle, bir bölgelerarası dengesizjliği 
giderme politikası takibedildiği takdirde Söy
lerden şehirlere olan akın kesin olarak duraca
ğını söylemek istiyorsa, biz bu (görüşe iştijrak 
etmiyoruz, etmediğimizi de söyledik. Çünkü, 
bu görüşte asla isabet yoktur. Bana görüşleri
ni teyideden bir emsal gösteremezler hiçbir;de
mokratik memlekette. Sanayiin, tarım reformu
nun en 'üstün seviyesini yapan Fransa'da, bir
leşik Amerika'da yine köylerden şehirlere akın 
vardır, olacaktır. Çünkü, hür ve demokratik 
memleketlerde vatandaşlar hürriyetlerinin ve 
haklarının sınırı içinde (gönüllerinin fermanm-
ca yaşarlar, nerede buna imkân bulurlarsa 
oraya giderler. 

Bunu da böylece cevaplandırdıktan sonra, 
memleket meselelerini hissiyat ve siyaset plânı 
içinde çözmeye imkân olmadığını, objektif esas
lar dairesinde elele vererek memleket soruıji'la-
rmı 'çözmekte birleştiğimiz gün, hem vatanper
verliğimizin delilini vermiş, hem de bize ümit
le hakmakta olan Büyük Türk Milletine hizmet 
etmiş olmanın şerefini kazanırız. Kuvvetle ümit 
ve tahmin ederim ki, Sayın Ülker bu görüşü
müzü paylaşacaktır. 

Yüksek Heyetinize saygılarımı sunarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterlem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Baka
nın çok heyecanlı 'konuşmalarını dinledik. Yal
nız evvelâ şu noktayı tesbit etmek lâzımgelir. 
Bu sözlü soru, yani Meclis murakabe vasıtası, 
onbirinci ayın sonunda kullanılmıştır, şiıjndi 
biz Nisan ayında bulunmaktayız. (A. P. sırala
rından «gensorular vardı» sesleri.) Haklı söz
ler hakikaten kızgınlık uyandırıyor gibi gjeli-
yor bana. Ben bir tarih anlatıyorum, şu tarihte 
verildi diyorum. Yani, o tarihten bu yana, beş 
aydır huna el sürülmek imkânı olmadı. 

Şimdi İçtüzüğümüzün 152 nci maddesine (ba
kıyoruz. Orada, «Suale şifahi cevap isıtenmişse, 
tezkerenin Riyasete vusulünden nihayet |iki 
ini'kad sonra, Vekil 'buna Meclis kürsüsünden 
cevap verir.» dediğini (görürüz. Ne 2, ne |12, 
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ne 22, ne de 122... 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Gensoru 

önergeleri verilmeseydi... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — İçtüzüğün 

152 nci maddesi hükmünü okuyorum, oradaki 
hükmü söylüyorum. Bunu belki söylemiyecek-
tim, fakat Sayın Bakan konuşmasında aşağı -
yukarı her iki dakikada bir; bunu bütçede de 
söylemiştik, ifade etmiştik, diye konuştular. 
Tabiî ibiz sözlü soruyu verdik, o orada durdu. 
Öbür taraflarda da bölük pörçük (bunları tek
rar sormaya 'çalıştık. Yani vazifelerimizi terk 
mi edelim, (gecekonduda yaşıyan vatandaşları
mızın haklarını savunmıyalım! Evvelâ bu nok
tayı tesbit etmek lâzımgelir. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (ıSamısun) — Gel
sin Bakan, alsın cevabını... 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, istirham edi
yorum, karşılıklı görüşmeyin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Öyle durum 
oldu iki, Sayın Bakan Meclise gelmek yerine 
Anadolu'da veya başka yerlerde gezmeyi tercih 
•ettiler. Bu tercih kendilerine ait bir tercihtir. 
Fakat bu tercihi yaptıkları zaman, buraya çı
karı milletvekilinin de 152 nci maddeden bah
setmesi onun tercihi olur. Bunu da tabiî kar
şılamaları lâzımgelir. Öyle gün oldu ki, ben 
Sayın Bakan arkadaşımızı koridorda gördüm, 
yukarılarda gördüm, fakat aşağıdaki bu söz
lü soruya cevap vermedi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Üç senelik ik
tidarınızda bu kadar Bakan (hazır bulunmadı. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, rica .ediyorum. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben şöyle başladım sözüme: Sayın 
Bakan heyecanla anlattılar, dedim. Ben daha 
az heyecanlı anlatıyorum ama, heyecanlı anla
tışlara mukni cevaplar vermek de lâzlmgelir 
kanaatindeyim. Şimdi, ben sözlü sorular geci
kiyor, gecikmiyor noktasında durmuyorum. 
Söyledikleri sözlere 'göre, bu noktayı 'getiriyo
rum ortaya. Bu 'benim hakkımdır. Biz, bu sözlü 
soruyu verdiğimiz zaman bunun bir anlamı var
dı. Efkârı umumiye heyecan içinde idi. Mülki
yet esasına saygılı olduğunu, herkesten fazla 
saygılı olduğunu ve seçim sloganı olarak mül
kiyet esasını müdafaa ettiğini, bilhassa söyliye-
rek gelen bir partinin, iktidara geçtikten he
men sonra yapılan beyanların arkasından, ya
ni ertesi günü Bakanın beyanlarının (gazeteler

de doğru veya yanlış çıkmasının ertesinde îz-
mir'te, İstanbul'da ve daha başka yerlerde va
tandaşlar sırtlarına kazma küreklerini aldılar, 
malzemelerini de, dişlerinden tırnaklarından 
artırarak elde (ettikleri malzemeleri de götür
düler ve gecekondu yapmaya teşebbüs ettiler. 
Gazetelerde manşet oldu bu, üç - dört gün, bir 
hafta; ıböyle mi diye tereddüdetmiye lüzum 
yok, 

İzmir Belediye Reisi ıSayun Osman Kibar 
bundan yakındı. İlk anda Sayın Bakanın be
yanları üzerine ıbu ıhâdiseler oldu. Bunu önle
mek için teşebbüse geçtikleri zaman, o beyan, 
bu teşebbüs, bu teşebbüsü önleme; ıbundan va
tandaş mutazarrır oldu. Ne o beyan yapılır, ne 
bu teşebbüs önlenir. Arkadaşlar böylece bin
lerce, onbinierce vatandaş mutazarrır hale so
kuldu. Binalar yıkıldı, yerle bir edildi. Bu mal
zemeler millî servet olarak yok oldu. Şimdi bir 
söylemek istediğimiz nokta bu idi. Elbette ki 
(bakanların ıbeyanlarmda çoik dikkatli olmaları 
'lâzımgelir. Bundan ne netice çıkarılabileceğini 
az çdk taıhmin etmeleri lâzımgelir. Niye her za
man, ondan evvel de bakanlar 'geldi, daha ev
velden de geldi, neden o zaman yapılmadı da 
neden bu zaman yapıldı? Demek ki, vatanda
şın ibu (beyanlar arasında büyük bir fark bul
duğu bir gerçektir. 

Yine ibizi bu sözlü soruyu vermeye sevk eden 
sebeplerden (birisi de şu olmuştur. O 'günkü ga
zeteleri açınız, okuyunuz, (göreceksiniz ki, san
ki gecekondular yıkılmıyacak, efendim yıkıl-
mıyacak bu prensip. 1963 senesinde kabul edil
di. Aradan o kadar zaman geçti. Gecekondu 
Kanunu için bütün belediye başkanları Anka
ra'ya toplanıldı. Arkadaşlar, tben Bakanın be
yanlarında zıtlık görüyorum. Bir taraftan, hiz
met edenlere şükranlarımızı arz ederiz, diyor. 
Bu 'bir (gerçeğin ifadesi. Hakikaten kim yapar
sa yapsın hizmeti, onlara şükran arz etmek 
doğrudur ama, o hizmetlerin hiçbiri yapılma
mış sanki, Sayın Bakan; Bakanlığa geldikten 
sonra ıbu ihmal edilmiş konuya ilk defa el ko
nulmuş ve belediye ıbafkanları ilk defa toplan
mış. Yeni bir kanun hazırlanıyor. Hayır böyle 
değil. Eğer 'bu türlü ıbir çıkış yapmasalardı 
biz de elbette ki, bu suali getirmezdik. 

Arkadaşlar, uecekondu kanunu 1963 te bi
zim tarafımızdan müteaddit milletvekilleri ta-
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rafm'dan üç ayrı teklif olarak verilmiştir, bü
tün mesele bu tabiî. Hakikatleri niçin örtüyor
sunuz ve bu kanun tasarısı hir Geçici Komis
yona sevk edilerek bir seneden fazla müzakere 
edilmiş; elbette ki bu komisyonda yalnız C. H. 
P. liler değil, 'her partiden arkadaşlar bulun
muş; nihayet 12 Şubat 1965 te komisyon ça
lışmasını (bitirmiş ve kanun Meclis gündemin
de görülecek hale gelmiştir. Nisan başında da 
gündeme girmiştir. Maalesef, söyledikleri için 
söylüyorum. Yani o zaman hu yapılmamış gibi 
ifade ettikleri için söylemek zorundayım. Maa
lesef o zaman, 1965 senesinde iktidarda olduğu 
halde, A. P. li arkadaşlarımız bu uzun emek
lerle son şeklini almış, belki birçok noktası 
Meclisçe düzeltilecek şekilde olan kanun tekli
fine, Hükümet de •katılmıştır, ıben illâ bir tasarı 
getireyim dememiştir, bu teklifleri uygun bul
duğu için katılmıştır, plândaki esaslara uygun 
olduğu için katılmıştır, ama kanun maalesef çı
karılmamıştır. 

Şimdi sen hem iktidar olarak kanunu çıkar
ma, ıhem. de ilk defa olarak hu meseleyi biz ya
pıyoruz de; ıbu olacak şey değil. Sayın Bakanın 
idemin 'bahsettiği insan, mantık, isabet; aynı söz
lerle ıben de Sayın Bakana söyliyeyim. Bunda 
ne insaf-vardır, ne mantık vardır, ne de isabet 
vardır. Yani hen yeniden hir kelime ilâve ve 
imal etmiyorum. Neresinde insaf, mantık, isa-
'bet vardır, diyorum. Aynı kelime ile. Bir mili
metre fazla değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bütün mese

le hu. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, he

yecanlı konuşmalara hiç olmazsa orta heyecan
la ıcevap veriyorum, gayet tabiî bir şey. 

Muhterem arkadaşlar, ıburada Sayın Baka
nın izahlarından anlamış bulunuyorsunuz ki; 
hakikaten bu işe ilk defa Beş Yıllık Plânda cid
dî olarak ve konut probleminin bütünü içinde 
el konulmuştur. Burada Sayın Bakanın plân 
hakkındaki ıbeyanlarını hakikaten memnuniyet
le karşılamak lâzımgelir. Buyurdular ki, plân 
ne şuna, ne buna mal edilecek bir eser değildir, 
millî ıbir eserdir. Çok güzel... Biz, senelerden 
beri ıbu tezi savunuyoruz. Şimdi de sayın ba
kanların ağzından bunu işitmekle hakikaten iç
ten »bir sevinç duyuyorum. Hakikaten böyle. 
Yalnız, biz şunu söylemek istiyoruz; bu, plânın 

içinde vardı. Bu, Yüce Meclisin yaptığı ve uy
maya mecbur olduğu plânın içindeki esaslara 
göre bu kanun getirilmiştir. Ayrıca gecekondu 
meselesi ilk defa olarak ele alınmıştır. Gece
konduya, Saym Bakanın burada ifade ettiği ra
kamlarla, 1963 te 17 milyon, 1964 te 35 milyon, 
1965 te 2G milyon, cenı'an 70 milyon hare edil
miş olması da meselenin ilk defa olarak ele 
alınmadığını açık bir şekilde gösterir. Nitekim 
Sayın Bakan, sorularımıza karşılık yani soru
muzun içindeki soru parçalarına göre Osmani
ye'de 6 milyon 140 bin lira derken, tabiîdir ki, 
1963, 1964, 1965 te sarf edilen bir para bu. 
Sağmalcrlar'da 12 milyon lira, yine bu 1963, 
1964, 1965 te, Ankara'da 14 milyon; yine aynı 
şekilde Ankara'da 5 milyon; yine aynı şekilde 
İzmir'de 5 milyon; yine aynı şekilde Gültepe'-
de 3 milyon lira; yine aynı şekilde 1 129 aded 
sosyal mesken de ortada. Bu arada yine 198 
sayılı Kanun, Saym Bakanın da söylediği gibi, 
vergi muafiyetinin % 70 ten bu türlü fakir va
tandaşların oturduğu yerler için % 35 hare 
muafiyetinin indirilmesi, 491 sayılı Kanunla 
orta standartta binaların vergiden muaflığının 
güçlü insanların binalarından kaldırılarak fa
kir insanlara hasredilmesi, kredilerde yine az 
gelirli insanların tercih -edilmesi... Bugün bun
lar da azdır, bâzı yetersizlikler çıkmaktadır, 
kredilerden yine onlar istifade edememektedir
ler. Bunun yanında gecekondulara elektrik, su 
ve diğer hizmetlerin götürülmesini temin eden 
C. H. P. milletvekillerinin kanunlaşmış teklifi 
ve daha birçok işin yapıldığı bir gerçek ola
rak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, ıbir dakikanız kal
dı efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, demek ki, Saym Bakanın şuradaki 
söyledikleri ve duygulanmaları belki haklı gözüke
bilir ama Kasım ayında olan hâdisenin ve o za
man yapılan beyanların ışığı altında biz bu ha
kikatleri milletimize söylemek mecburiyetindeyiz. 
Getirilen gecekondu kanunu, bizim komisyonlar
da uzun zaman üzerinde çırpınıp gayret sarf et
tiğimiz, şüphesiz Hükümetin, Plânlamanın ele
manlarının da bizden çok daha fazla olan gayret
leriyle beraber hazırlanan metni hazır bulmuşlar
dır. O metni aşağı - yukarı ufak tefek değişiklik
lerle getirmişler. Bunda fena bir şey görmüyd»-
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rum, yalnız hizmetin devam ettiğini göstermek is
tiyorum. Sayın Bakandan beklenir ki, biz halkın 
içinden çıkan insanlar olarak bunları alıp getir
dik. Eğer, gerçekten halkın içinden çıkmış olsalar
dı, 1965 Nisanında Meclis gnüdemine girmiş olan 
gecekondu kanun teklifini o zaman çıkarırlardı. 
Uyutup, oyalayıp 1966 da yeni bir kanunmuş gi
bi getirmezlerdi. Bu hakikati de Yüce Milleti
mize bu yüce kürsüden söylemek benim vazifem
dir. Saygılarımla. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet, biz 
1946 sandığından çıkmadık, halkın içinden çık
tık. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 
Sayın Ataöv, Meclisin tenha olması işi gevşek 

tutmak için bir sebep ve bahane değil. Zabıt tu
tuluyor, istirham ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
halktan çıkmıyor muyuz? Yani? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, eğer İhsan Beyi dinlemek icabederse, biz de 
söylemeye mecburuz. 

BAŞKAN — Eica ederim, karşılıklı konuş-
mıyalım. 

2. — Istanbıd Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalan
mış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaşmasın
dan bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet ara
sında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, sözleşme 
veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağlayıcı 
nitelikte belge imzalandığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/70) 

BAŞKAN — Saym Mehmet Ali Aybar; bu
rada. Başbakan adına cevap verecek Sayın Ba
kan? Yok. Şu halde erteleniyor efendim. 

CEMAL HAKKI SELEK (İzmir) — Ne za
mana kadar ertelenecek. Birbuçuk ay ertelenmiş
ti. 

BAŞKAN — Efendim, evvelce cevap vermek 
üzere mehil istemişler. Birbuçuk ay mehil veril
miş ve bu mehil 4 Şubat 1966 tarihinde bitmiş. 
Ama Sayın Başbakan bulunmadığına göre yapa
cak bir şey yok. Gelecek Birleşime kalıyor. Gün
demin 3 ncü maddesine geçiyorum. 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş anlaş-

I ma bulunup buluunmadıgına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

I BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar. Saym 
Başbakan adına cevap verecek?. Yok. Cevabı, ay-

I nı şekilde erteleniyor efendim. 

4 — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
I oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa-
I sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Anaya

sanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşanla-
I rın emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 52 nci 
ı maddesi hükmüne aykırı olup olmadığına dair 
I Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81) 

BAŞKAN — Saym Bahattin Uzunoğlu buda-
da. Saym Ticaret Bakanı bulunmuyorlar. Efen
dim, önergenizin tatbik edilmesine imkân yoktur. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Efen
dim önerge okunsun. 

BAŞKAN — Yani, okunsun bilâhara cevap 
j verilsin. Böyle bir usulümüz yoktur. Taraflar 

bulunduğu zaman önerge okunur ve görüşülür. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Usul 

\ hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Usul hakkında bir şey yoktur. 

I; Bir usulsüzlük yoktur. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ge

cikme sebebi hakkında. 

BAŞKAN — Yok efendim. Bulunmuyor Ba-
I kan. Bugüne kadar tatbik edilen usul bu. Geciki-
| yor farkındayım, ama başka yapacak bir şey 

yok. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 200 

I bin nüfusun nafakasiyle ilgili. 
BAŞKAN — Olabilir efendim. Ama, cevap 

I verecek vazifeli Bakan bulunmadığına göre başka 
I yapılacak bir muamele yoktur. Onu arz etmek 
I istiyorum. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Fa-. 
I sulyeden anlamadığı halde kendisini fasulye gi-
I bi nimetten sayanlar bunu böyle yaparlar. 

5 — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ge-
I çen yıllarda liselerden mezun olup da üniversite 
I ve yüksek okullara giremiyenlerin durumları na-
I zara alınarak ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair 

Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

BAŞKAN — Saym Ülker? Burada. Saym Ba-
I kan?.. («Mehil vardı» seslen.) 7 ,2 .1966 da mç-
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hil bitti, kaydı yazılmış. Tekrar mı mehil veril
di? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Üniversiteden 
cevap gelmedi diye mehil verilmişti. 

BAŞKAN — Efendim, yardımcı arkadaşların 
verdiği bilgiye göre, 6 ncı sıradaki içinmiş. Vakıa, 
hazır değilseniz, mehil istiyorsanız, tekrar beyan 
edin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Aynı mahiyette olmak üzere tekrar me
hil istiyorum. 

BAŞKAN — Bakan cevap vermek üzere me
hil istiyor, gelecek Birleşime kalıyor. 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
' vı, fakülte ve yüksek okluların yönetmelik ve 

müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânlarının 
sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/87) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş; burada. Mehil
li imiş, gelecek birleşime kalıyor efendim. 

7 — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, üni
versitelerimizin bütün fakültelerinde ve yüksek 
okullarda, iıormal öğrenim sürelerini doldurduk
ları halde, mezun olamamış kaç öğrenci bulundu
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/90) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak? Efendim, 
bu da mehilli imiş ve mehil müddeti de henüz 
dolmamıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Şeref Lâç? 
Yok. iki Birleşim bulunmadıkları için soru sa
hibinin soruları düşmüştür. 

9. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, mil
letin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili husus
ları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya koyan
ların, kanun karşısında, sorumlu olup olmadıkla
rına dair sorusu ve Başbakan adına millî Savun
ma Bakam Ahmet Topaloğlu'nun cevabı (6/104) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osma burada. Sa
yın Başbakan adına, Sayın Millî Savunma Ba
kanı cevaplandıracaklar. Önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, müstaceliyetine binaen, 

Saym Başbakan tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına müsaadelerini istirham ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Şinasi Osma 
Dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir dev

rinde, bir memleketin ve bir milletin hayatiyeti 
ve millî savunması ile ilgili hususlar bu kadar 
pervasızca açığa vurulmamıştır. Bu sebeple şu 
hususları bilmek ve öğrenmek istiyorum: 

1. Vaktiyle, vazifeli bulundukları sırada, 
NATO'da askerî kumanda kademelerinin çeşitli 
bölümlerinde ve hattâ en yüksek kısımlarında gö
rev almış olan bâzı şahısların particilik gayreti 
içinde kendilerinin şereflerine emanet edilen bil
gileri bâzı yazarlara ve partizanlara tevdi ettik
leri ve bazan da kendi imzalariyle günlük gazete
lerde neşrettiklerini üzüntü ile müşahede etmek
teyim. Bu hal karşısında Hükümetin düşüncesi
nin ne olduğunu sormak istiyorum. 

2. Düşmanlarımızın milyonlar ve hattâ mil
yarlar sarfiyle elde etmeye çalıştıkları bu çeşit 
bilgileri, millî menfaatlerimizle asla bağdaşamı-
yan bir tarzda, ortaya koyanlar kanunlar karşı
sında sorumlu değiller midir? 

3. Tarihin akışından en küçük bir ders al
mamış bulunan bu gibi kimselerin bilgiçlik ve 
ukalâlık taslayarak memleket savunma gücünü 
baltalama yolundaki bu davranışları karşısında, 
milletin büyük çoğunluğunun itimat ve teveccühü 
ile iş başına gelmiş bir Hükümet seyirci mi kala
caktır? 

4. Memleket savunma plânlariyle ilgili bu 
çeşit bilgiler yalnız alâkalı ve mesul şahıslardan 
başkalarına söylenmez ve verilmezken bunları, kıs
men dahi olsa, açığa vurmaya çalışmak memlekete 
hizmet yerine vatana ihanet olmaz mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA MİLLİ SAVUNMA 

BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Emekli Ge
neral Celâl Arıkan'm Akşam Gazetesinin muhte^ 
lif nüshalarında çıkan Millî Savunmayla ilgili 
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bâzı neşriyatı hakkında İzmir Milletvekili Sayın 
Sina si Osma'nm sorduğu suale arzı cevabedece-
ğim. 

Bu yazılar, 11 . 12 .1965 tarihli ve 12.12.1965 
tarihli nüshalarının ikinci sayfa ikinci sütunun
da NATO'da Türk Silâhlı Kuvvetleri adlı yazıla
rı hakkında İstanbul Savcılığınca 966/161 sayılı 
ve 5 . 2 . 1966 tarihli yazı ile soruşturma açıldı
ğı bildirildiği için, bu hususta malûmat arz ede-
miyeceğim. Yine, bu gazetenin 1 Aralık 1965 
tarih; 13 Kasım 1965 tarih; 17 Kasım 1965 ta
rih ve 2 Aralık 1965; 3 Aralık 1965 tarihli nüs
halarında çıkan yine Millî Savunma ile ilgili ya
zıları ise neşri yasak hususlardan sayıldığı ya
pılan incelemeden anlaşılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Osma. 
SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan ve 

sayın milletvekilleri, 
Sözlü soruma Başbakan adına cevap vermek 

lûtfmıda bulunan Sayın Millî Savunma Bakanı
na huzurunuzda teşekkürü bir borç sayıyorum. 

Bu münasebetle, kısaca bu husustaki görüşle
rimi yüksek ıttılaınıza arzı bir vazife saymakta
yım. 

Sayın arkadaşlar, sözlü sorumda da belirtti
ğim gibi, dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir 
devrinde memleketin hayatiyeti ve savunma gü
cü ile alâkalı hususlar bu kadar pervasızca açığa 
vurulmamıştır. 

Kanaatim odur ki, bu tutum ve davranışlar 
memleketseveıii'kle kabilitelif değildir. Aynı 
zamanda memleket menfaatlerine de aykırıdır. 

Düşmanlarımızın milyonlar ve hattâ milyar
lar sarfı ile elde etmeye çalıştıkları bilgileri, dün
ya gerçeklerinden bihaber, millî menfaatleri
mizle bağdaşamıyaeak bir şekilde ortaya koymak, 
gizli anlaşmaları ve gizli anlaşmaların dayanlığı 
tertipleri kolaylıkla umumi efkâr önüne sermek 
benim anlayışıma göre, düşmanla işbirliği yap
mak veya düşmanla beraber çalışmakla müsavi-, 
dir. 

En güç tarihî bilgilerden yoksun, tarihin akı
şından ders almamış olanlar, güya bir iş yapıyor
larmış gibi, bu çeşit yazılı beyanlarla memleketin 
savunma gücünü sarsacaklarını ve umdukları ne
ticeye ulaşacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. 

Kendilerine bu kürsüden, bu millet kürsüsün
den sesleniyorum. 

Lütfen tarihi iyice tetkik etsinler. Çünkü, ta
rihte bunun acı örnekleri mevcuttur. 

Nitekim, Alman ve Fransız harblerini tetkik 
edenler, bunun tipik bir misalini bilmektedirler. 
Fransız müdafaasının teferruatı bu şekilde çeşit
li yollardan basma aksettirilmiş olduğundan Al
man orduları Fransızlara karşı kolay bir galibi
yet elde etmiştir. 

Fransa'ya karşı harekete geçen Alman Başku
mandanlığı, Fransız gazetelerini takibetmek su
retiyle Fransa'nın zayıf ve kuvvetli yerlerini tes-
bit imkânını bulmuş ve Alman ordularını büyük 
başarıya ulaştıran darbeyi indirmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşine Taslan
mamış olan bu hareketi biz vatanseverlikle kaabi-
litelif görmüyoruz. 

Memleket savunmasiyle alâkalı hususlar hak
kında Yüksek Meclisin gizli bir oturumda gizli 
bilgi alması mümkündür. Ama, savunma plân
larının esasını teşkil eden bu çeşit bilgiler, mesul 
ve alâkalı şahıslardan başka kimseye söylene
mez. 

Bu gibi gizli hazırlıkların ifşası memlekete iha
net olur. 

Bugün, bu mevzuları ortaya atan, gazete sü
tunlarına aksettirenlere, bunları fısıldayanların 
maksatlı hareketlerinden anlayamıyanlar, zaval
lıdırlar. Biz, bunların çok daha fazlasını, çok da
ha teferruatlısını bildiğimiz halde, 1961 den 
1965 e kadar, çeşitli gaflar yapan, millî dâvaları
mızı çıkmazlara sokan Hükümetlerden sormamış, 
bu gibi Millî Savunma ile ilgili hususları gaze
te sütunlarına aksettirmemiştik. 

Bu hal gösteriyor ki; Türk Milletinin büyük 
müsamahasiyle ortada dolan bu gibi sabotörler, 
memleketi içinden kemiren kurtlar gibi çalışmak
tadırlar. 

Biz, memleketsever insanlar olarak, memleke
tin âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir 
topluluk olarak, Yüce Meclisten ve bu Meclisin 
itimadı ile iş başına gelen Hükümetten, bu çeşit 
tutum ve davranışlara daha fazla müsamaha et
memesini kanunların kendilerine bahşettiği yet
kileri kullanmalarını istirham ediyoruz. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından, alkış
lar.) . 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü i§liyerek kıymetlendirmiş 
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olduğuna dair Tanın Bakanından sözlü sorusu 
(6/107) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener? Burada
lar. Sayın Tarım Bakanı? Bulunmuyor. Ertele
niyor soru, efendim. 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar para
larının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/108) 

BAŞKAN — Sayın Seçkin? Burada. Sayın 
Sanayi Bakanı? Yoktur. Binaenaleyh, sorunun 
cevaplandırılması erteleniyor. 

12 — Aydın Milletvekili M. Kemal Yilmaz'-
tn, okullarda, günümüzün isteklerine daha uygun 
bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususunda ne 
Jüşüîiüldüğüne dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in sözlü cevabı (6/111) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz? 
Burada. Sayın Bakan burada, önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Baka
nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Anayasamızın 50 nci maddesi, halkın öğre

nim ve eğitiminin sağlanmasını Devletin başta 
gelen ödevlerinden saymakta ve maddi imkân
lardan yoksun, başarılı öğrencilerin, en yüksek 
öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağla
ma amaciyle burslar, aile ödenekleri verir veya 
başka yollarla yardımlar yapar demektedir. 

öte yandan 1926 tarihli ve 915 sayılı Kanun 
da, «orta öğrenimini takibedemiyecek kadar 
fakir çocuklardan zeki ve çalışkan olanların 
Devlet hesabına parasız yatılı olarak okutula
caklarını hükme bağlamış bulunmaktadır. Ka
nunların öngördüğü bu anlayışlı hükümlere 
rağmen, bugün Yurdumuzda yüzbinlerce zeki 
ve kabiliyetli çocuğumuz, maddi imkânların yok
luğu veya yetersizliği sebebiyle, öğrenim göre

memekte, doğuştan getirdikleri üstün vasıfları 
körlenip gitmektedir. Özellikle, okul bulunmıyan 
köy ve kasaba çocuklarının orta dereceli öğrenim 
görme imkânları son derece sınırlıdır. Memleke
timizin en değerli hazinesi olan insan unsurunun 
eğitilerek, milletimize kabiliyetleri ölçüsünde hiz
met etme şartlarına kavuşturulması, millî kalkın
mamızın baş şartı kabul edilmek lâzımdır. Bu 
gerçeklerin ışığında: 

1. — 1928, 1944, 1950, 1961, 1964 yıllarında, 
ayrı ayrı olmak üzere, ortaokul ve liselerimizde 
ne kadar öğrenci bulunuyordu ve bunların ne 
kadarı parasız yatılı öğrenci idi? 

2. — Varlıklı aile çocuklarından, parasız ya
tılı okuyanlar var mıdır? Bu imkân kendilerine 
nasıl verilmiştir? Devletin sınırlı malî kaynakla
rının, kanunun öngördüğü şartları haiz kimsele
re tahsisi için Bakanlıkça ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

3. — 1964 - 1965 ders yılında, parasız yatı
lı imtihanlarına ne kadar çocuğumuz girmiş, ne 
kadarı kazanmıştır? Aynı ders yılında 6 sınıflı 
ilk öğretmen okullarına ne kadar öğrenci başvur
muş ve bunlardan ne kadarı okullara kabul edil
miştir. 

4. — Günümüzün isteklerine daha uygun bir 
parasız yatılılık sistemi tesisi için Hükümet yeni 
bir kanun hazırlamayı düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN, 
GİZ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Yılmaz arkadaşımızın, parasız yatılı sistem hak
kındaki sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyo-1 

rum. Cevaplarımı arz ederken, maddeler halin
de sınırlanmış olan, daha ziyade soru olarak 
toplanan kısma madde, madde cevap vermek su
retiyle tam bir cevap vermiş olacağım. 

1. — Anayasamız, 50 nci maddesinde hal
kın öğrenim ve eğitiminin sağlanmasını Devle
tin başta gelen ödevlerinden saymakla beraber, 
53 ncü maddesi de bütün amaçların iktisadi ge
lişme ve mali kaynakların yterliği ölçüsünde ye
rine getirilebileceğini kabul etmiş bulunmakta
dır. Soru önergesinin birinci maddesinde belir
tilen yıllarda, orta okul ve liselerimizde bulu-
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nan öğrencilerle, Bu yıllarda parasız yatılı oku-
yan öğrenci sayısı şöyledir. 

Ders yılları 

1928 - 1929 
1944 - 1945 
1950 - 1951 
1961 - 1962 
1964 - 1965 
1965 - 1966 

Genel öğrenci 
sayısı 

(lise ve orta
okullarda) 

20 165 
80 618 
80 761 

403 033 
448 145 
513 956 

Parasız yatılı 
öğrenci sayısı 

1 300 
1 650 
1 250 
1250 
3 000 
3 500 

Ancak, okuma imkânlarından yoksun olup 
Devlet hesabına okutulan çocuklarımız sadece 
bundan ibaret değildir. Takdir edersiniz ki, 
Devlet hesabına okutulan öğrenci denildiği za
man, 915 sayılı Kanun gereğince ortaokul ve li
selerde parasız yatılı okuyanlarla birlikte, öğ
retmen okullarında, kız ve erkek meslekî ve tek
nik okullarında, imam - hatip okullarında ve 
Devlet Konservatuvarmda parasız yatılı ola
rak okutulan çocuklarımızın da göz önünde tu
tulması yerinde olur. Bir misâl olmak üzere 
1964 - 1965 ders "yılında, bütün okullardaki öğ
renci sayısı incelendiği zaman, son yıllarda Dev
let hesabına okutulan öğrenci sayısının bir hay
li arttığı 'görülecektir : 

1964 - 1965 Ders Yılı öğrenci durumu 

Okullar 
Bütün öğren- Devlet hesabı-

ci sayışı na okuyan öğ
renci sayısı 

Orta okul ve 
liseler 
öğretmen okul
ları 
Kız teknik okul
ları 
Erkek teknik 
okulları 
İmam - hatip 
okulları 
Devlet Kon-
servatuvarı 

448 145 

42 836 

30 194 

47 035 

11 062 

345 

3 000 

28 836 

267 

1 446 

2 000 

217 

579 617 35 766 

İkinci sorularına arzı cevabediyorum : 

915 numaralı Kanun, orta öğretimini takib-
edemiyecek kadar yoksul, zeki ve çalışkan ço
cukların parasız yatılı olarak okutulmalarını 
âmir bulunmaktadır. Ancak, gerek Kanunda, 
gerekse 1963 - 1964 ders yılma kadar uygula
nan yönetmelikte, fakirlik haddi tespit edilme
miş olduğundan bir kısım varlıklı aile çocukla
rının da müsabaka imtihanlarına katıldıkları 
ve kazananların parasız yatılı olarak alındıkla
rı görülmüştür. 1963 - 1964 ve daha önceki yıl
larda alınmış olan parasız yatılı öğrencilerin 
maddi durumları gözden geçirilmiş ve aylık ge
lirleri 1 000 liradan fazla olanlara birer mek
tup gönderilerek; Devletin himayesine muhtac-
olan daha fakir öğrenciler lehine çocuklarının 
parasız yatılılık haklarından feragat etmeleri 
Bakanlıkça rica edilmiştir. Bugüne kadar 47 Öğ
rencinin, 1 237 sayılı Kanuna göre, mecburi 
hizmet borçları baki kalmak üzere kayıtları ve
lilerinin muvafakatiyle gündüzlüye çevrilmiş
tir. Bir taraftan da durumları müsaidolan öğ
rencilerin, velilerinin muvafakati aranmaksı
zın parasız yatılılıkla ilişkilerinin kesilmesinin 
mümkün olup olmadığı hususunda Devlet Şû
rasında istişari mütalâa istenmiş, kanun ve 
yönetmelikte fakirlik haddi tespit edilmemiş 
olması gerekçesiyle ilgililerin müktesep hakla
rının ellerinden almamıyacağı bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, ortaokul ve liselere parasız 
yatılı olarak alınacak öğrenciler hakkındaki yö
netmelik, 1964 - 1965 ders yılı içinde ele alına
rak, günün şartlarına uygun şekilde yeniden 
hazırlanmış ve 5 Nisan 1965 günlü ve 1 349 sa
yılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır. Bu ye
ni yönetmeliğin 7 nci maddesinde kanunun 
aradığı şekilde orta öğrenimini takibedemiye-
cek kadar malî durumdan yoksun olan öğren
cilerin ne suretle tespit edileceği açıklanmıştır. 
Bu maddeye göre, bir ailenin yıllık net geliri, 
bütün gelirleri toplamından, varsa kira bedeli 
veya ev için ödediği yıllık banka borcu düşül
dükten sonra, kalan miktar olarak kabul edil
miş ve bu miktarın aüe reisinin bakmakla yü
kümlü olduğu aile bireylerine bölünmesi ha
linde bir kişiye düşen pay bir parasız yatılı öğ
renciye bir yıl önce Devletçe harcanan paraya 
eşit veya daha az ise bu öğrencinin parasız ya
tılı imtihanına alınması uygun görülmüştür, 
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1964 - 1965 ders yılı sonunda yapılan parasız 
yatılı imtihanları bu esaslara uygun olarak yapıl
mış ve bir yıl önce, bir parasız yatılı öğrenciye 
harcanan para 2 000 lira olduğu için, birey ba
şına yıllık gelirleri 2 000 lira veya daha yuka
rı olan ailelerin çocukları parasız yatılı olarak 
alınmamışlardır. 

Üçüncü soruya cevaplarımı arz ediyorum: 
1964 - 1965 ders yılı sonunda yapılan para

sız yatılı imtihanlarına türlü sınıflardan 21 386 
öğrenci girmiş, bunlardan 1 158 i parasız yatılı 
olarak alınmıştır. Bunlardan 710 u köy, 277 si şe
hir ilkokulu mezunu olmak üzere 987 si ortaokul 
birinci sınıfa alınmışlardı. 

Bu devrede 6 sınıflı öğretmen okullarına 
58 721 öğrenci başvurmuş, bunlardan da 5 183 ü 
alınmıştır. 

Dördüncü sorularına cevaplarımı arz ediyo
rum: 

915 sayılı Kanun Millî Eğitim Bakanlığı
nın ortaokul ve liselerdeki paralı yatılı öğren
ci sayısının yarısına kadar orta öğrenimini ta-
kibedecek imkânlardan yoksun, zeki, çalışkan 
ve tam sağlıklı çocuklardan imtihanla parasız 
yatılı öğrenci alabileceğine cevaz vermektedir. 
Ancak, mevcut malî imkânlarımızın henüz bu 
limite ulaşmadığından yeni bir kanun hazırlan
masına lüzum görülmemiştir. Bugün ortaokul 
ve liselerimizide paralı yatılı öğrenci sayısı 
8 893, parasız yatılı öğrenci kontenjanı ise 
3 500 dür. Önümüzdeki ders yılı için 500 ilâve
siyle 4 000 e çıkarılacaktır. Bu 4 000 rakamı 
belki küçük görülebilir. Şu mânada küçük görüle
bilir. 1928 - 1929 yılındaki 1 300 rakamına na
zaran mukayese edildiği zaman, küçük görüle
bilir. Bunun anlamını şöyle izah etmek müm
kündür. O tarihte memleketimizin ancak mah
dut yerlerinde ortaokul ve lise bulunuyor idi. 
Halbuki gün geçtkçe memleketimizin bütün il
çeleri hattâ bucakları ve bâzı köylerimiz de or
taokula ve bütün il merkezlerimiz liseye ve bü
yük şehirlerimiz, kasabalarımız da liseye kavuş
muş bulunduklarına göre çocuklarımızı ailele
rin rahatça okutmaları ve başka yere gönder
meden okutmaları mümkün hale gelmiştir. Bu 
bakımdan parasız yatılılık kontenjanının bir 
nisbet dâhilinde devamlı surette yükseltilmesi gi
bi bir meselenin mevzuubahsolmaması iktiza 
eder. Yeter ki, diğer orta dereceli okullarımızda 

da aynı surette bir artma meydana gelmekte
dir. 

Maruzatım bu kadardır, arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın meslekdaşımm ver-
miş olduğu bilgiye, önce yürekten teşekkür ede
rim. Mesele, gerçekten memleketimiz için hayi-
ti önemi olan bir meseledir. Bu mesele üzeriı}-
•de, bâzı gerçekleri bu vesile ile halk oyuna, g$-
rek Sayın Bakanın ağzından, gerekse benim mıij-
tevazi yardımlarımla, duyurmaya muvaffak 
olacağız. 

Sayın Bakan, Anayasanın 50 nci maddesinin 
ifadesini, ve ruhunu açıkladı. Beş Yıllık Kal
kınma Plânımızda bu konuya, özellikle üstün 
vasıflı insan gücü yetiştirilmesi konusuna öneıjn 
vermiş olacak ki, Anailkeler ve Metot adlı bö
lümün 442 nci sayfasında, «gelir durumu elve
rişli olmıyan öğrencilere geniş bir burs siste
miyle yükselme yollarının açık tutulması ifa
desiyle bir bakıma Hükümete gerekli direkti
fi vermiş bulunmaktadır. Şimdi konuyu dağıt
madan, bu direktifin ışığında, Sayın Bakanın 
ifadesine değinmek istiyorum. 

Sayın Bakan diyorlar ki, memleketimizijı 
artık her yerinde ortaokul, lise açılmaya başla1-
mıştır. Bu balamdan bu coğrafi dağılım saye
sinde ana - babalar çocuklarını okutabilirler. 

Şimdi, bu noktada iki hususu tasrih etmek 
lâzımdır. Birincisi, yapılan araştırmalar göster
miştir ki, Türk eğitim sistemi, ilkokulu da dâ
hil ederseniz, coğrafi dağılım bakımından, sa
dece milletimizin üçte bir kadar nüfusuna âm
me hizmeti götürebilecek güçdedir. Öte yandaşı 
çoğunluğu köylü nüfusun teşkil ettiği memle
ketimizde, köy çocuklarının ortaokul ve liseye 
devam imkânları, Sayın Bakanın bana mübalâ
ğalı görünen iyimserliğine rağmen, son derece 
sınırlıdır, öte yandan meslekdaşım buyurdular 
ki, Anayasanın 53 ncü maddesi, malî imkânları 
olmıyan ailelerin çocukları, ancak Devletin maj-
lî kaynaklarının yeterliği nislbetinde, Devlet hi
mayesinde okutulacaktır. Bu noktada da insaj-
nın aklına bir soru geliyor. Gerçekten Devleti
mizin malî kaynakları, hizmetin icaplarına göre 
kullanılmakta mıdır? 

Hiç şüphesiz ki, bütün Hükümetler, bütü^ı 
siyasi, partiler, oldum olası Türkiye'de tasarrujf 
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ihtiyacından bahsetmemişlerdir, daima israftan 
bahsedilegelmiştir. Lüks yerilmiştir. Buna Hü
kümet programında da Taşlanmıştır, bundan 
önceki Hükümetler de daima söylemişlerdir. O 
halde vatandaşın aklına şu sıoru gelir. Acaba 
Türkiye'de lükse mâni olmak suretiyle bu fakir 
milletin dişinden tırnağından artırdığı imkân
larla daha faydalı işler yapılamaz mı? Bu so
ruya «Hayır Türkiye'de israf yoktur, Türkiye'
nin kaynakları gerçekten yerine sarf edilmek
tedir» cevabını vermek bence mümkün değil
dir. Demek ki Hükümet olarak, onun bir cüzü 
olarak Millî Eğitim Bakanlığı, pekâlâ tasar
ruflu hareket etmek suretiyle Anayasanın bu 
hükmünü biraz daha yerine getirmek gayreti 
içinde bulunabilir, ö te yandan sene sonunda, 
Şubat ayı içinde aktarma kanunları getirildiği 

"zaman, hafızam 'beni yanıltmıyorsa, parasız ya
tılı öğrenciler için ayrılan ödenekten bir kısmı 
öğretmenlerin ödenemiyen ders ücretlerine ak
tarma edilmiştir. Şüphesiz ki, o da bir hizmet
tir. Görülmüş bir işin, sarf edilmiş bir emeğin 
karşılığını ödemek ihtiyacı içindedir Hükümet, 
vazifesidir. Ama, fakir, Devletin el uzatması lâ-
zımgelen çocuklar için ayrılan paradan az da 
olsa kesilerek, başka, yere aktarmaya lüzum 
hissedilmesi en azından bir miktar çocuğumu-

• zun öğrenimden yoksun 'kalmasına rıza göster
mek demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de para
sız yatılılık fikri, bana bir cumhuriyetin dev
rim anlayışı, yeni bir halkçılık, anlayışı gibi 
görünmüştür. Nitekim 1928 senesinden beri, 
915 sayılı Kanuna göre, bir miktar çocuğumuz 
Devletin himayesine alınmıştır. Sayın Bakanın 
da verdiği rakamları gözden geçirirseniz, 1931, 
1932 ders yılında, bütün Türkiye'de topu topu 
28 600 çocuğumuz vardır, ortaokul ve liselerde 
okuyan. Bunların bini Devletin himayesinde-
dir. 1936 - 1937 ders yılında 69 0Ö0 öğrenciden 
tekrar yine bini, 1937 . 1938 de 83 bin öğren
ciden 1 500 tanesi Devlet himayesinde okumak
tadır. İkinci Cihan Harbi esnasında memleketi
mizin içinde bulunduğu binbir türlü sıkıntı, 
özellikle iktisadi sıkıntı yıllarında bu rakamın 
1 650 ye çıktığını görüyoruz. 1950 yılından iti
baren ise öğrenci sayısında büyük artışlar ya
nında parasız yatılı okutulan çocuk sayısının 
tam 10 yıl dondurulmuş olduğunu müşahade 
ediyoruz, görüyoruz. 1960 yılından itibaren dev

rim Hükümetleri zamanında ve onu takibeden 
Hükümetler zamanında memnuniyetle ifade ede
lim ki, parasız yatılı öğrenci sayısında bir artış 
müşahade edilmektedir. Nitekim 1963 senesinde 
alman kararla 1964 - 1965 senesinde, Bakanın 
söylediği gibi, bu sayı üç bine çıkarılmıştır. Bu 
sene sayının 5 yüz artırılmış olmasını memnuni
yetle ifade etmek isterim. Yalnız, Sayın Bakan 
Türkiye'de Devlet hesabına okuyan öğrencilerin 
sadece liselerde bulunmadığını ifade etti. öğret
men okullarında, imam - hatip okullarında ve 
diğer meslek okullarında da Devlet hesabına 
okuyan parasız yatılı öğrencilerimiz vardır. Fa
kat bunların sayısı sadece 35 bindir. Şimdi 35 
bine, üç bin ilâve ederseniz, 38 bin, küsurları ile 
birlikte diyelim ki, 40 bin. Oysa ki, memleketi
mizde bugün sadece ortaokul ve liselerimizde 
okumakta bulunan öğrenci sayısı yarım milyo
nun üzerindedir. Yarım milyon öğrenciden bu
nun üzerine meslek okullarını da ilâve ediyo
rum, meslek okullarında - ki, öğrenci sayıları, 
gibi rakamlarla başınızı ağrıtmak istemiyorum, 
toparlak bir rakamla 600 000 ve bunun üzerinde 
olsa demek ki, 600 000 okuma imkânına kavuş
muş çocuğumuzdan sadece 39 000 kadarı Devlet 
himayesinde okutabiliyoruz. Oysa ki, ilkokul me
zunu olup da imkânı olmadığı için okuma imkân
larından yoksun bırakılmış nice üstün zekâlar, 
nice kabiliyetler maalesef heder olmaktadır. Şim
di dikkatinize sunmak isterim. 

Altı sınıflı öğretmen okulları, yani ilkokul 
mezunlarını alan öğretmen okulları; bu okullara 
Sayın Bakanın verdiği bilgiye göre, bu ders yı
lında 58 701 çocuğumuz başvurmuştur. 58 bin 
çocuğumuz muhakkak öğretmen olmak için baş
vurmamışlardır. Okumak imkânına kavuşmak 
için başvurmuşlardır. Parasız oldukları için baş
vurmuşlardır. Devlet imkânından, Devletin ko
ruyucu kanatlarının altında zekâsını geliştirmek, 
vetişmek ve milletine faydalı olabilmek için baş
vurmuşlardır. Bunlardan kaç tanesini alabiliyo
ruz, öğretmen okullarına; beş bin kişiyi. Yani 
nisbet onda bir. Arkadaşlar, geri kalan 53 bin 
çocuğumuz ki, bunların çoğunluğu köylü çocuk
larıdır. Köylerine dönmekte ve çoğu zaman, do
luştan getirdikleri o üstün insan gücünden bu 
milleti istemiye, istemiye mahrum bırakmakta
dırlar. Oysa ki, öte yandan bu çocuklardan daha 
az kabiliyetli, daha az zeki birçok çocuğumuz 
kaderin şevki ile deyiniz, hangi şekilde tefsir 
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ederseniz ediniz, maddi imkânları olduğu için, 
zorlaya zorlaya sınıfta kalarak, gerekirse özel 
okullardan, dersanelerden yardım görmek sure
tiyle yetişebilmekte ve memleketin kaderine hâ
kim olacak yerlere gelebilmektedirler. Bu büyük 
bir kayıptır; Türk Milletinin razı olmaması lâ-
zımgelen yürekler acısı bir kayıptır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan 
söyledi, bu 915 sayılı halkçı niteliği olan, ger
çekten cumhuriyetçi niteliği olan; çünkü, Cum
huriyetten evvel böyle bir kanun yoktu; Türk 
çocuklarını himayesine alan bir kanun yoktu; 
bu Cumhuriyetten sonra gelen kanun yeni bir 
espri taşıyor. Bu kanun parasız yatılı okuyabil
mek için bâzı şartlar koşmuş. Önce demiş ki, sıh
hatli olacak. Bu belli bir şart. Devlet yatırım 
yapıyor. Yaptığı yatırımın hiç şüphe yok ki, bo
şa gitmemesini düşünecektir, öte yandan, orta 
öğrenimini takibedemiyecek kadar fakir olması. 
Kanunun ifadesi aynen, budur. Fakir olacak, son
ra, zeki olduğunu bir imtihan geçirerek ispat 
edecek üç unsur var. Birinci unsuru geçiyorum. 
İkinci unsur ise, bütün imtihana girenler için 
aynıdır. İmtihanı kazanamıyan, zaten bundan 
faydalanamıyor. Fakat kanunun asıl belkemiği
ni teşkil eden ikinci nokta, maalesef Türkiye'
nin şartlarını hepiniz biliyorsunuz. Alabildiğine 
ihmal edilmiş. Kanun yolundan çıkarılmış. Âde
ta kanunun tabiatı değiştirilmiş. Kanunun ikinci 
maddesi hemen hemen hiç işletilmemiş. Bu nasıl 
olmuş? Varlıklı olsun veya olmasın, imtihana gi
ren çocuklarımız mahalle muhtarlarından fakir 
olduklarını tevsik eden birer vesika getirmişler 
ve gelip geçmiş hükümetlerin, Millî Eğitim Ba
kanlıkları bu vesikaya itibar ederek imtihanı ka
zanan çocuklardan bir kısmını okutmuşlar. Şim
di, bir yandan kanun orta öğrenimini yapamıya-
cak kadar fakir olnla şartını koşuyor, bir yandan 
Sayın Bakan, Devletin imkânları yok, diyor. 
Ama Devletin alabildiğine sınırlı olan bu im
kânlarından da kanunun istediği insanları fay
dalandırmıyorsunuz. Bulunduğu mahallede evi
ne 50 metre kadar mesafede lise bulunan, geçi
mi ayda beş bin veya beş binden daha yukarı 
olan talihli vatandaşlarımıza bu sınırlı imkânı 
taksim ediyorsunuz 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanız 
kaldı. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Şimdi 
var, arkadaşlarım. burada bir çelişme 

Muhterem arkadaşlarım, parasız yatılı oku
yanlar içerisinde, inşaat mütaahhidi, Ziraat Fa
kültesi Profesörü, tütün tüccarı, mühendis, Zi
raat Bankası Müdürü, yüksek mühendis, bir tane 
papaz, doktor, inşaat mühendisi, başmühenjdis 
devam ediyor. Bu şekilde olanlar vardır. Fajcat 
yönetmeliğin bu boş noktasından ve ihmalden 
faydalanarak birçok vatandaşlarımız, asıl fay
dalanması lâzımgelen çocuklarımızın hakkını i al
mış bulunuyorlar. Gariptir, Türkiye'de fakirli
ğin tarifinde müşkülât çekiyoruz arkadaşljar. 
Yıllık ortalama millî gelirin ne olduğu belli. Bu 
millî gelir ortalamasının altında kazancı ojan 
milyonlarca vatandaş var ve biz acaba kim fakir
dir, diye tarifte zorluk çekiyoruz. Son yönetrjae 
likte de fakirlik tarifi alabildiğine, kanaatimjce, 
yukarı tutulmuştur. 

Şimdi, sözlerimi toparlıyorum muhterem jar-
kadaşlarım, bu kısa süre içinde bu mühim prpb-
lemi alabildiğine, derinliğine aydınlatmak maa
lesef mümkün değildir. j 

Başka memleketlerden örnekler alırsak, İki 
örnek vermek istiyorum. İspanya'da 150 000 pğ-
renci devletin himayesinde okumaktadır. Devlet 
himayesinde okuyan öğrenciler için özel bir djai-
ı*e vardır. Okul Koruma Komiserliği diyor. Bjiz-
deki anlamda değil; müdürlük diyebiliriz. Sürjat» 
le kalkınmış bir memleket olan Japonya'dan |3r-
nek vereyim; 200 000 öğrenci. Nüfus oranlarıjna 
da vursanız yine bizden küçük. 

Şimdi, yeni bir kanun getirmeyi düşünnjü-
voruz, dedi, Sayın Bakan. Bu gerçekten üzücü
dür. Malî imkânlarımızı zorlıya'biliriz Yüksek 
Meclis, birçok kalemlerden tasarruf etmek sure
tiyle bu kalemi destekliyebilir. Ben bundan eıjai-
nim. Çünkü, parasız yatılı okumak suretiyle, de
ğerlerinden Büyük Meclisi de, Hükümeti de fay
dalandıran kıymetli arkadaşlarımız vardır. Şu 
konu üzerinde ilerde belki yine düşünme imkanı 
bulacağız. Bubakımdan... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, vaktiniz doldju. 
M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Bu fa

kımdan Sayın Bakanın kararını bir kere dalıa 
gözden geçirmesini, bu usulü başarılı uyg-ulankış 
bulunan memleketlerden örnekler almak sure
tiyle, 915 sayılı Kanunu ıslah etmesini ve mflî 
imkânların bulunmasını da Yüce Meclise bırejk 
masını rica eder, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OEHAN DEN

GİZ (Uşak) — Sayın Başkan ve sayın arkadaş
larım; yalnız bir noktayı arz etmek için huzuru
nuza açıktım. 

Çok sayın meslekdaşım Kemal Yılmaz arka
daşımın ifade buyurdukları noktaların birçok 
haklı tarafları vardır. İştirak ediyorum, gayet 
tabiî. Fakat, son nokta yanlış anlaşıldı diye açık
lamak için çıkmış bulunuyorum. Kanunu değiş
tirmeyi düşünüyoruz, dedim. Yoksa miktarını ar
tırmayı düşünüyoruz diye bir şey söylemedim. 
Biraz sözü ona bağlar gibi oldukları için arz edi
yorum. Şimdi, kanunun, en çok üzerinde durul
ması lâzımgelen fakirlik meselesi mevzuubahis-
tir. Belki bu nokta üzerinde bir çalışma yapıla
bilir. Ama miktar üzerinde esasen Hükümet 
programında parasız yatılı öğrencilerin miktarı 
çoğaltılacaktır, diye sureti mahsusada konmuş 
bir madde de mevcuttur ve bunun içindir ki, bu 
seneki bütçede beş yüz kişilik bir artma getiril
miştir. Ve gelecek senelerde de 500 veya daha 
fazla rakamlarda yalnız liselerde okutulan para
sız yatılı öğrenci miktarlarında bir artışı Hükü
met getirecektir. Bunu ifade için arz ediyorum. 

Bundan başka bir diğer noktaya temas etmek 
istiyorum; 39 bin parasız yatılı öğrenci okutulu
yor. Yani gün geçtikçe memleket sathında okul
lar yayıldıkça okuma imkânları artıyor. Bu ba
kımdan «Artık parasız yatılı okumaya lüzum 
kalmıyor» mânasında bir konuşma yapmadım. 
Bunu da tasrih etmek isterim. 

Memleketimizin her tarafına okulların yayıl
mış bulunması ve öğretmen ve diğer okullar gibi 
yatılı okullarımızın da gün geçtikçe öğrenci mik
tarlarının çoğaltılması, parasız yatılı nisbetinin 
muayyen lise ve ortaokullarda parasız yatılı oku
yan öğrenci nisbetinin muayyen bir periyot dâ
hilinde artması lâzımgeldiği fikrini bir kenara 
itiyor ister istemez, öbür taraftan da parasiz 
yatılı olarak çocukları okutuyoruz demek için 
arz ettim. Hem bu miktar gayet tabiî nüfusu
muz arttıkça çoğalacaktır, hem de parasız yatılı 
için ayrıca öğrenci miktarlarımız bütçe imkân
ları nisbetinde çoğalacaktır ve Hükümet esasen 
bu işto kararlıdır. Sırf bunu açıklamak için ar? 
ettim. Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlarım, özür dilerim, konunun ehem

miyeti bakımından iki dakika için tekrar söz al
dım. 915 sayılı Kanun, son derece faydalı ve za
manında ihtiyaca cevap veren bir kanundur. An
cak bu konuda yani, eğitimde fırsat ve imkân 
eşitliği, prensibi, esprisi bugün bütün ileri mem
leketlerde yürekten benimsenmiş bir ilkedir. Ve 
915 sayılı Kanunun yayımından bu yana bu ko
nuda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Benim 
gönlüm ister ki, Millî Eğitim Bakanlığı 915 sa
yılı Kanunu şuraya koysun. Bu konuda başarılı 
hizmetler görmüş, başarılı örnekler vermiş ülke
lerin neler yaptığını, onların mevzuatını bir ko
miteye inceletsin, 915 sayılı Kanunu değiştirme 
demiyelim isterseniz, geliştirme diyelim ve gü
nümüzün, bugünün ihtiyaçlarına uygun hale ge
tirelim. 

Şimdi, bir örnek vereceğim, muhterem arka
daşlar; bir parasız yatılı Öğrenci bugün ortalama 
olarak Devlete yılda 2 bin liraya mal olmaktadır; 
yemeğini veriyorsunuz, elbisesini veriyorsunuz, 
kitabını veriyorsunuz. Halbuki, büyük köy böl
gelerinde, kasaba ortaokullarını pansiyon haline 
getirmek suretiyle çocuğa yatacak yer sağlarsa
nız ve çocuğun evinden getireceği bir miktar yi
yeceği siz de azıcık desteklerseniz, 500 lira'ile bir 
\öy çocuğunu okutabilirsiniz, 2 bin liraya lüzum 
yok. Ama 915 sayılı Kanun buna imkân vermi
yor. ' 

öte yandan öyle aile var ki, sadece çocuğuna 
kitap alamadığı için çocuğunu okula yollıyamı-
yör. îşte bu çocuğa sadece kitap alırsanız, bu ço
cuğu kazanmış olabilirsiniz. Daha tasarruflu. 
öyle aile var ki, çocuğuna arkadaşları arasında 
mahçubormıyacak bir kıyafet temin edemediği 
için çocuğu okuldan yoksun kalıyor. îşte, bu ço
cuğa bir elbise almak suretiyle tahsilini destek-
liyebilirsiniz. Halbuki, 915 sayılı Kanunda bun
ları destekleme esprisi yok. Ben bunların da ka
nuna ithal edilmesini istiyorum. 1/4, 1/3 burs
lar, 1/4 yatılılık gibi müesseseleri de bunun içi
ne ithal etmek suretiyle mevcut ödeneğinizle iki 
misli çocuğu okula kavuşturmak mümkün. Bu 
konudaki bilgimi, bu konudaki tecrübelerimi Sa
yın Bakanın emrine arz ediyorum. Yeter ki, ih
tiyaç duysunlar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre? 
Buradalar. Sayın Sanayi Bakanı? Yoklar. Bina
enaleyh, sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

14. *— Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in söz
lü cevabı (6/118) 

* 
BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu

radalar. Cevaplandıracak mısınız, efendim? 
BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDÎNÇ 

(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — Evet. 
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum : 

12 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

1954 tarihinde vilâyet haline getirilmiş bulu
nan Adıyaman ve mmtakasında yol sıkıntısı ve 
mahrumiyeti devam etmektedir. îl merkezinin 
birçok kazalarla irtibatı devamlı olarak sağlana
mamaktadır. Bu durum karşıcında : 

1. — Adıyaman - Gerger ve Gerger - Tillo yo
lunun keşfi ve projesi ne zaman yapılacaktır? 
Bu yollar hangi senenin programına dâhil edi
lecektir? 

2. Adıyaman - Çelikhan yolunun ıslahı ve iş
letmeye açılması hakkında bir hazırlık var mıdır? 

3. Besni - Gölbaşı yolunun virajlarının kı
saltılması yoluyla ıslahı düşünülmekte midir? 

4. îpek yolunun mühim bir kısmını teşkil 
eden Gaziantep - Adıyaman - Siverek yolu ve bu 
yol üzerindeki Kâhta Çayı ve Fırat köprüleri ne 
zaman ikmal edilecektir ve hangi senenin prog
ramına alınmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDÎNÇ 

(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Adıyaman ili ve 
civarının yol ve köprü ihtiyacının ne zaman kar
şılanacağına dair Adıyaman Milletvekili Sayın 
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Süleyman Arif Emre tarafından verilmiş bulu
nan sözlü soruya sıra ile cevap arz edeceğim. 

1. Adıyaman - Gerger ve Gerger - Tillo yolu. 
Bu yolun Gölbaşı - Adıyaman - Kâhta arası 

Devlet yolu olup 1965 yılı onarım programına 
dâhildir. Onarımın 1966 yılında tamamlanması
na çalışılacaktır. Kâhya - Eskikâhya arası bu yıl 
Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilen il 
yolları arasındadır. Bu kesim 1965 yılında ona
rım programına dâhil edilmiş, olup, onarımının 
1966 yılında tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Ayrım - Alut - Gerger - Taraksu kesimi de 
bu yıl Karayollarına devredilen il yollan arasın
dadır. Bu kesim 1965 yılı onarım programına 
alınmış olup, onarımının 1970 yılında tamam
lanması programlanmıştır. Taraksu - Tillo ara
sında bir çalışma yapılması şimdilik söz konusu 
değildir. 

Sayın milletvekili, bu birinci maddedeki yol
ların keşif ve projelerinin de ne zaman yapıla
cağını sormaktadır. İlerde Adıyaman - Gerger -
Tillo yolu üzerinde trafik artar ve yeni varyant
lar inşaatı gerekirse, o zaman, proje ve keşifle
rin hazırlanmasına geçilecektir. Bahis konuşu 
vol, inkişaf durumunu anlamak için îkinci Beş 
Yıllık Plân çalışmalarına dâhil edilmiştir. 

2. Adıyaman - Çelikhan yolunun Adıya
man - Koçali aynını arası 1965 te Karayollarına 
devredilen il yollan arasındadır. Koçali - Çelik
han kesimi ise bu yıl devredilmiştir. 

Karayollanna devredilen il yollarının tama
mında aynı zamanda ve derhal onarım ve yapım 
çalışmalanna başlanmasına imkân olmadığı ta
biîdir. Bu yollar, bütçe imkânlanmızın müsaa
desi nisbetinde ve önem derecelerine göre pey
derpey ele alınabilecektir. Söz konusu yolun ba
kım imkânlarımızın müsaadesi nisbetinde ıslahı
na çalışılacaktır. 

3. Besni - Gölbaşı Devlet yolunun Gölba
şı - Adıyaman yoluna isabet eden kesimindeki 
onarım faaliyetinin, 1 nci maddede belirtildiği 
üzere, 1966 yılında tamamlanmasına çalışılacak
tır. Gölbaşı - Adıyaman ayrımı - Besni kesimi, 
bakım altında bulundurulan Devlet yolu olup, 
îkinci Beş Yıllık Plân çalışmalarına dâhil edil
miştir. 

4. Gaziantep - Adıyaman - Siverek yolunun; 
a) Gaziantep - Araban arası îkinci Beş Yıil-

lık Plân çalışmalanna dâhil edilmiştir. 
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b) Araban - Besni - Adıyaman ayrımı arası 
bakım altında Devlet yolu olup, ihtiyaca cevap 
verir durumdadır. 

c) Ayrım - Adıyaman - Kâhta arası onarı
mının 1966 yılında tamamlanacağı 1 nci madde
de belirtilmiştir. 

d) Eâhya - (Siverek - Hilvan) ayrımı ara
sı ikinci Beş Yıllık Plân çalışmalarına dâhil edil
miştir. 

e) Ayrım - Siverek arası standart Devlet yo
ludur. 

f) Kâhya köprüsü inşa halinde olup, muka
velesine göre 1966 yılı içinde tamamlanacaktır. 

g) Fırat köprüsünün ihalesi için gerekli 
proje hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Ancak DSİ Genel Müdürlüğünce yapılacak 
Samsat Barajı adı, geçen köprüyü su altında bı
rakacaktır. Bu sebeple ilgili Genel Müdürlükten 
barajın ne zaman gerçekleştirileceği sorulmuştur. 
Alınacak cevaba göre köprünün yapılıp yapılma
ması hususunda karara varılacaktır. 

Yukarda İkinci Beş Yıllık Plân çalışmalarına 
alındığını bildirdiğimiz yollar üzerinde gerekli 
ekonomik etütler yapılacak ve bu etütler sonun
da yolların İkinci Beş Yıllık Plân içindeki önce
lik sıralar tesbit edilecektir. 

Bilginize saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Emre. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE .'(Adıyaman) — 

Muhterem arkadaşlarım, Adıyaman vilâyeti 
dâhilinde öyle bir 'bölge mevcuttur ki, şimdiye 
kadar o 'bölgeye ne bir Bakan, ne bir milletve
kili ve ıhattâ ne de seçimi kazanmak çabası 
gösteren her hangi bir aday girememiştir. Bu 
tarife çalıştığın mıntıka, ikili anlaşmalarla ih
das edilen bir üs değildir. Adıyaman'ın Ger
ger mmtakasıdır. 

Bir bünyenin .beslenebilmesi için kan da
marından her hangi bir uzvun, diğer uzuvlar 
gibi, eşit derecede istifade edebilmesi lâzım
dır. Yolları memleketimizin 'gelişmesi için bi
rer kan (Şamarı mesafesinde görürsek, memle
ketimizde gelişmesine halen imkân bulunmı-
yan mmtakalar üzerinde ne derece ehemmiyet
le durulması icabettiği meydana çıkar. Ve şu
nu da arz edeyim ki, bu anlattıklarım bir mü
balâğa değildir. Memleketimizde hiçbir yerde 
imkânı olmıyan, maziye doğru seyahat imkânı 
mevcuttur. Yol olmamasına rağmen, yol olma
dığı için diyelim. Çünkü, yolsuzluk dolayısiyle 

hâlâ 14 neü .asrın, 13 neü asrın şeraitini muha
faza etmiş olan ve dolayısiyle. ıztıraplar içinde 
kıvranan mmtakalar mevcuttur. Sekiz ay, do
kuz ay, yaz ayları müstesna, Gerger'den il mer
kezine vatandaşlarımız kaza merkezine gele
mezler. Kaza merkezine gelebilmeleri için or
ta çağda bir Türkiye turuna çıkmaları gere
kir. Fırat'ı hayati tehlikeyi göze alarak salla 
geçerler, Siverek'e, Siverek'ten Diyarbakır'a 
Diyarbakır'dan otobüsle Elazığ'a, Elâzığ'dan 
otobüsle Malatya'ya. Malatya vilâyetinden oto
büsle Gölbaşı üzerinden Adıyaman vilâyet mer
kezine 'gelirler. Yollar haritasına baktığınız 
takdirde, bu mesafenin 640 kusur Km. tuttuğu
nu görürsünüz. Vatandaşımız Gerger'den gele
cek, ağır ceza mahkemesinde şahitlik edecek
tir. Eğer zamanında yetişemezse ceza görür, 
belki de hapis yatacaktır. Şimdi bölgelerara-
smdaki dengesizliği gidermek prensibinin 
tatbikine 'başlanıldığı zamanda hiç olmazsa 
Gerger mıntakasına uzanması ıgereken yolun 
projesinin yapılması gerekirdi. Yalnız muhte
rem Bukanı itham etmek istemiyorum. Mesele
nin ehemmiyetini ve ıztırâbm derinliğini teba
rüz ettirmek istiyorum ki, 'bundan sonra ehem
miyet verilebilsin bu meseleye... Yol olmadığı 
için bittabiî plân hedeflerine bu mmtakada ula
şılamamaktadır. Ne mekteplerin ihalesine mü-
taaJhhitler yanaşmakta, ne de sair inşaatı sair 
gelişmeyi icabettiren imar faaliyetleri keza 
iş adamları tarafından ehemmiyete alınmakta
dır... Bu mmtakada asırlardan bera asayiş mu
hildir ve en ziyade Türkiye'de katil fiilî işle
nen mıntakalardandır. Çünkü Hükümetin za
bıta kuvveti buraya gereği gibi nüfus edeme
mektedir. Hattâ geçen kış bir katil vakası oldu, 
hiçbir hâkim ve savcı gidemedi. Çünkü, çaylar 
taşmıştı. Bu çaylar her sene kendisinin tabiî 
hakkı olan birkaç kişiyi alır götürür, bu onun 
hakkı sayılır. Çaylar taştığı zaman hâkimler, 
savcılar gidemez, tehlikelidir. Bu itibarla, Di
yarbakır savcılığına telgraf çekilmiş ye oradan 
niyabeten gelinip otopsi yapılması rica edil
miş. O şahıs dahi Gerger'in Kiryo mıntakasına 
gitmeyi göze alamamış. Çünkü, hayati tehlike 
mevcuttur. Çayı geçmeye teşebbüs ettiği anda 
hayati tehlike doğmaktadır. Neticede telefonla 
emir verilmiş, mevta gömülmüş. Yaz ayları ge
lip de sular çekilinceye kadar maktul vatan
daşın cesedi mezarda kalmış. Bilâhara yazm 
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gidilmiş, fethi kabir suretiyle yaralar üzerinde 
güya bir delil aranmış. Bunları bilhassa Tür
kiye'nin en çok bakımsız kalan bir bölgesi ol
duğu için bu mahallî dertleri bu derece arz 
ederek huzurunuzu işgal ediyorum. 

Gelelim Çelikhan yoluna... Muhterem Ba
kan Koçali'ye kadar olan kısmın bakıma alın
dığından bahsettiler. Bundan memnuniyet du
yarız. .Çelikhan kazası Adıyaman'a, Koçali yo
lundan #5 kilometre olduğu halde halen muvas-
sala yoktur. Buradaki insanlar ikiyüz kilomet
relik bir yol katederek Malatya vilâyeti hu
dudu dâhiline girerek çok dolaylı bir şekilde 
oradan gitmektedirler. Halbuki, Çelikhan -
Adıyaman ve Çelikhan - Malatya yolunu bun
dan 35 sene, 40 .sene evvel Vali Nevzat Tan-
doğan, o zamanki kazma ve kürek gücü ile 
açtırmış ve irtibat münakaleyi temin etmiştir. 
Bugünkü fenni vasıtaların mevcudolmasma 
rağmen hâlâ bu yolun yakın zamanda açılaca
ğı hakkında Ibize ıbir /müjde verilmemiş olması 
üzerinde ibretle durmamız gerekir, kanaatinde
yim. Bilhassa yalnız Adıyaman mmtakası için 
değil, Güney - Doğu Anadolu ve Şarkî Anado
lu için ıbüyük hayati ehemmiyet taşıyan ipek 
yolunun inşaası uzun zamandan beri gecikmek
tedir. Çünkü, Kâhta Çayı üzerine yapılması ge
reken köprü sekiz seneden beri mütemadiyen 
mütaaihıhide mehil verilmesi yüzünden ikmal 
edilememiştir. Bu ikmal edildikten sonra pro
jesi hazırlanmış ve ihale edilecek hale getiril
miş bulunan Fırat köprüsü de yapıldıktan 
sonra ancak ipek yolu açılacak, ipek yolu 
açıldığı takdirde Gaziantep - Diyarbakır, ora
dan daha şarka uzanan «bu yol, Gaziantep - Di
yarbakır arasını Malatya üzerinden giden yo
la nazaran 250 kilometre kısalmış olacaktır. Şu 
duruma göre baraj inşasının kararlaştırılması 
ve baraj sularının nereleri basacağının teknik 

olarak tespit edilebilmesi ve bu tesbitten son
ra, ancak köprünün ihalesi cihetine gidilip, gi-
dilmiyeceğinin keza tesbiti gerektiği anlaşıl
maktadır ki, bu da İpek yolunun Diyarbakır'a 
birleştirilemiyeceğini uzun zaman, gösteren ifa
delerdir. Bu yol yapıldığı takdirde, Güney - Do
ğu Anadolu iskenderun Limanına bağlanmak 
imkânını bulacaktır. Memleketin iktisadi ge
lişmesi bakımından yalnız Adıyaman muıtaka-
smı değil, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır ve onu 
takilbeden Mardin ve bütün havalinin iktisadi 
bakımdan kalkınmasını liman ile muvassalatmı 
daha yakından daha kolay temin edecektir. 
Ve demin tarifine çalıştığım muzdarip ve Or
taçağ imkânsızlıklariyle .başibaşa kalmış ka
palı havzayı da bu yol ikmal edildiği takdirde, 
kısmen açacaktır. 

Muhterem Bakan Gölbaşı - Besni yolunun 
da kısmen onarıma alındığını, kısmen de ikin
ci Beş Yıllık Plânda ıslahının düşünüleceğin
den bahsettiler. 

Biz temenni ederiz ki, ikinci Beş Yıllık 
Plânda bu yol problemleri ele alınsın da hiç 
olmazsa Adıyaman'ın asırlardan beri ıztıraplar 
içinde kavrulan bu mmtakası memleketimizin 
diğer mmtakalariyle eşit seviyeye gıetirileıbil-
sin. Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetle
rimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, mutad birleşime son 

verme saatimize dört dakika vardır. Bu müd
det zarfında ıbaşka (bir soru önergesinin görü-
rüşülmesine imkân yoktur. 

Bu itibarla, 14 Nisan 1966 Perşomlbe ıgünü 
saat 15.00 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,56 
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B - YAZILI SORUL 

i. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, J 
Edirne'nin ışıklanması işinin hangi tarihte 
başlayıp hangi tarihte bitirileceğine dair sorusu 
ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanı İbrahim Deriner'in yazılı cevabı (7/20) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasını saygiyle rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Türkân Seçkin 

Sayın Başbakan, Hükümet programının gö
rüşülmesi sırasında Edirne'nin ışığa kavuşma
masından üzüntü duyduklarını ifade etmişler
dir. 

1. Edirne ışıklanmasının hangi tarihte baş
layıp hangi tarihte bitirileceğinin, 

2. Edirne kazaları olan Lalapaşa, Havsa, 
Uzunköprü, Meriç, ipsala, Keşan, Enez'in ışık
lanmadan nasıl ve ine zaman faydalanacağının 
bildirilmesi, 

3. Elektrik enerjisi Silâhtarağa'dan mı? 
Yoksa Ambarlı'dan mı verilecektir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 5 . 5 . 1966 

Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 02 - 8012/1487 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Başbakanlığa muhatap 22 . 12 .1965 

gün ve 7/20 - 641/02709 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 27 . 12 . 1965 gün Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 77 - 80/6518 
sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in «Edir
ne'nin ışıklandırılması işinin hangi tarihte baş

layıp, hangi tarihte bitirileceğine dair soru 
Önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur.» I 

Bilgilerinize arz olunur. 
Başbakan adına 
İbrahim Deriner I 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in «Edir

ne'nin ışıklanması işinin hangi tarihte başlayıp, I 

VR VE CEVAPLARI 

hangi tarihte bitirileceğine dair soru önergesi 
cevabı aşağıdadır.» 

1. Edirne'nin Enterkonnekte sisteminlen bes
lenmesi; 1965 yılında ele alman 6,4 milyon 
dolarlık AID kredisi ile yapılacak projelere 
dâhildir. Bu program 1968 yılı içerisinde ik
mal elilecektir. 1967 sonunda inşaası tamamla
nacak Babaeski transformatör merkezimizden 
Edirne'ye çekilecek 66 kilovoltluk hava hattı ile 
Edirne'de kurulacak indirici trafo merkezinin 
aynı tarihte bitirilmesine çalışılacaktır. 

2. Edirne kazalarından Havsa, Uzunköprü, 
ipsala ve Keşan, Babaeski transformatör mer
kezimizden çekilecek hatlar ve indirici trafo
larla 1968. de cereyan alabileceklerdir. Bunlar
dan Havsa'yı besliyecek tesisler 6,4 milyon do
larlık krediye dâhildir. Diğerleri ise 1966 yılı 
programına alınmışlardır. 

Meriç, Enez ve Lalapaşa'nın enterkonnekte 
şöbekeden cereyan alması ikinci 5 Yıllık Plân 
devresinde ele alınacaktır. 

3. Trakya bölgesi 1966 sonunda ikmal edi
lecek enterkonnektel sisteme ait Ambarlı Sant
ralinden cereyan 'alacaklardır. Silâtarağa'da 
Ambarlı Santrali gibi enterkonnekte şebekeye 
bağlı bir santral olmakla beraber üretiminin 
tamamı istanbul enerji ihtiyacının karşılanma
sına sarf olunmaktadır. 

2. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, Antalya ve Çukurova bölge plânlama 
projelerinin yapılmasına hangi tarihte baş
landığına dair sorusu ve Başbakan adına İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteeşoğlu'nun yazdı 
cevabı (7/72) 

10 Şubat 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masmı saygılarımla rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
. Dursun Akçaoğlu 

Soru : 
Antalya ve Çukurova bölge plânlama proje

leri hangi tarihte başlamıştır? 

Hangi kaynaklardan yardım almıştır? Nere
lere ve ne miktar masraf edilmiştir? 

— 820 — 
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Alınan yardımlar hibe midir, yoksa kredi 
midir? Kredili yardımların faiz hadleri ve öde
me şartlan nedir? Plânlamanın sonucu ne ol
muştur? Bölge plânlaması konusunda Hüküme
tin görüşü nedir? 

T. C. 
imar ve 30 . 3 . 1966 

İskân Bakanlığı 
Plânlama ve 

İmarGoı.Md. 
Muamelât 
Sayı : 2183 

Konu : Çankırı Milletvekili 
Sayın Dursun Akçaoğlu'nun 
yazılı sorusu hk. . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 21 . 2 . 1966 gün ve 7/72 -1326/5817 sa

yılı yazı. 
Antalya ve Çukuroava bölge plânlama çalış

maları hakkında, Çankırı Milletvekili Sayın Dur
sun Akçaoğlu tarafından Başbakanlığa yöneltilen 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Başbakan adına 

Haldun Mentegeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

Antalya ve Çukurova ıbölge plânlama pro
jeleri Devlet Plânlama Teşkilâtı ve İmar ve İs
kân Bakanlığı tarafından müştereken ele alı
nan ve etütlerde geniş ölçüde yabancı uzman 
yardımı temin edilmiş olan çalışmalardır. 

Antalya ıbölge plânlama çalışmaları, 20 Ka
sım 1959 da Hükümetimizle Birleşmiş Millet
ler Özel Fonu arasında yapılan anlaşmanın uy
gulanması amaciyle ele alınmıştır. Projenin he
defi Antalya bölgesinde, «Dengeli bir ekono
mik ve sosyal kalkınma için uzun vadeli bir 
plân hazırlanması» olarak tesbit edilmiştir. 

Etütler için, Birleşmiş Milletler özel Fo
nundan istenilen yardım olumlu karşılanarak 
hazırlanan uygulama plânı üzerinde ıgörüş bir
liğine varılmış ve ıbu plân Hükümetimiz, özel 
fon ve yürütücü organ olarak seçilen Birleş
miş .Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) 
tarafından imzalanarak, 'bölgedeki çalışmalara 
1 Mayıs 1961 tarihinde (başlanmıştır. 

Kalbul edilip uygulanan programa göre, etü
dün plânlama ve yürütülmesinin bütün sorum
luluğu (FAO) kuruluşuna aittir. Türk iştira

kinden sorumlu olarak, çeşitli Devlet dairele
riyle gerekli işbirliğini sağlamak, uzmanlar; ve 
müşavirler kadrosiyle yakından işbirliği kur
makla Devlet Plânlama Teşkilâtı görevlendiril
miştir. 

FAO ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan, eldeki plân çerçevesinde yürütülen çalış
malara 1963 Mayısından itibaren proje merke
zi olan Antalya'da İmar ve İskân Bakanlığı 
Bölge Plânlama Dairesinin de (bir ekibi, katıl
mıştır. Karşılıklı mutabakat üzerine 'gerçekleş
tirilen bu katılmanın amacı Devlet Plânlama 
Teşkilâtının mekâna akseden çalışmalarına yar
dımcı olmak ve yapılan çalışmalarla gelişme 
safhasından itibaren ilgi kurmaktır. 

Bu ekibin yolluk ve gezi masraflariyle i üc
retleri kemdi Bakanlıkları ^bütçesinden karşılan
mıştır. 

Özel fonla imzalanan anlaşmaya göre, pro
jenin tüm masrafları için 1 210 700 dolarlık; bir 
bütçe hazırlanmıştır. Buna özel Fon ve Hükü
metimiz şu şekilde katılmıştır: 

Özel Fonun katılma payı 604 070 dolar 
Mahallî uygulama ıgi'derlerine 

Hükümetin katılma payı 72 630 ;». 
Hükümetin mukabil aynî ka

tılması 534 000 » 
Bütçenin çeşitli harcamalar için dağılımı 

şöyledir: 
1. özel Fonun iştirak ve yardımı: 
a) Uzmanlar toplamı 484 200 djolâr 
b) Burslar 30 000 i» 
e) Teçhizat ve malzeme 64 200 i* 
d) Tâli mukaveleler . 4 000 j» 
e) Sekreterlik ve kâtiplik 

yardımı 13 300 » 
f) Posta ve telgraf masrafları 2 000 V 
g) Arızi masraflar 12 000 » 

Gayrisâfi proje masrafı tutarı 609 700 j » 
Yürütme organı genel mas

rafları 59 300 40İ'âr 
Direkt özel fon masrafları 7 700 j » 

özel Fon ödeneği ' ' 676 700 » 

2. Türk Hükümetinin iştirak ve yardımı: 
a)1 Personel hizmetleri 164 300 dolar 
b) Burslar 7 200 i > 
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c); Teçhizat ve malzeme 348 000 » 
d) Muhtelif 14 500 » 

Toplam mukabil iştirak 534 000 » 
Bu 534 000 .dolarlık iştirakten gayri, Hükü-

ımetimiz projede görev alacaik yaibancı persone
llin tahminî masraflarının % 15 ini teşkil eden 
72 630 dolarlık bir kısmı öızel fona ödemeyi de-
ruihde etmiştir. 

(Böylece projenin tümüne özel foınun katı
lımı 604 070 dolar, Türk Hükümetinin katılı
mı 606 630 dolar olmuştur. Fonca verilen pa
ra hilbe şeklindedir. 

Bölgede yürütülen çalışmanın FAO/DPT 
ekibince yapılan kısmı 1965 Mayısında yaban
cı uzmanların ayri'lmasiyle sona ermiştir. Uy
gulama plânına ıgöre, proje bitiş tarihinden üç 
ay sonra tamamlanması gereken nihai rapor he
nüz Hükümetimize verilmemiştir. Roma FAO 
merkezinde bitirilme safhasındadır. 

İmar ve İskân Bakanlığı ekibince ele alı
nan fizikî plânlama çalışmaları son safhasına 
ıgelmiş olup, takriben Mart ayı sonunda takdi
mi, Haziran ayı içinde de neşriyatı yapılacak
tır. 

Çukurova Bölge Plânlama Projesinin ilk 
hazırlık çalışmalarına 1902 Ağustosunda İmar 
ve İskân Bakanlığı Bölge Plânlama Dairesin
de haşlanmış, 1963 yılmm Şuibatmda Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, çalışmaları mahallinde ve 
detaylı olarak ele almak üzere Çukurova Böl
ge Plânlama Bürosunu kurmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile İmar ve is
kân Bakanlığı arasında düzenlenen bir proto
kolle 1963 Haziranında İmar ve İskân Bakan
lığı Bölge Plânlama Dairesince de bölge büro
su açılmış ve çalışmaların yürütülmesine müş
terek olarak devam edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtına pnoje için AID 
tarafından 1963, 1964 ve 1965 yılları için her 
yıl 50 000 dolarlık bir yardım sağlanmıştır. Bu 
yardım hibe şeklinde olmuştur. AID, ayrıca bu 
üç yıl zarfında projeye sekiz kişilik bir yaban
cı uzman grupu da sağlamıştır ve hu uzman
ların ıbütün masraflarını karşılamıştır. 

Yapılmış olan çalışmalar bir önrapor halinde 
derlenerek Mart ayı içinde teksir edilip, ilgili
lerin bilgisine ve teknik tartışmaya sunulacak
tır. 

Bölge plânlama çalışmaları hakkındaki gö
rüşümüzü de şöylece özetliydbiliriz: 

Plânlı bir çabayı kalkınmanın vazgeçilmez 
yolu olarak benimsediğimiz hu devirde, Tür
kiye'de demokrasi düzeni içinde en yüksek kal
kınma hızını sağlıyacak, devam ettirecek ve sos
yal adaleti gerçekleştirecek bir kalkınma plâ
nının başarılı olması için uğraşmaktayız. 

Buıgün gelir seviyesinin genellikle düşük ol
duğu, nüfusu süratle artan, kırsal sahalardan 
büyük şehirlere geniş çapta akımların ve bu
nun doğurduğu çeşitli sosyal ve ekonomik prob
lemlerin çözüm beklediği, iktisadi faaliyet hac
mi we ıgelir seviyesi bakımından bö'lgeler ara
sında büyük farklar bulunan Türkiye gühi bir 
ülkede, kalkınma, yurt gerçeklerine en uygun 
şekilde geliştirilmiş bir millî plân çerçevesinde 
mümkündür. Millî plân sosyal ve ekonomik he
deflere yönelirken dengeli kalkınma amacına 
ulaşmak için bölgelerarası büyük eşitsizlikleri 
ortadan kaldırmanın gerekli olduğunu belirt
mektedir. B,u yüzden bugün ancak yedi bölge
de ele alabildiğimiz faJkat yakın bir gelecekte 
bütün yurt sathına yaymayı umduğumuz böl
ge plânlama çalışmaları, plânlı kalkınmanın te
mel araçlarından biri olmaktadır. Böılge ölçe
ğinde yapılan çalışmalar, kaynaklara olan ya
kınlığı dolayısiyle millî plânın 'oturtulacağı 
daha ıgerçekçi temeller olabilmekte, öte yandan 
millî plân çerçevesinde çizilen genel perspektif, 
bölge çalışmalariyle realitelere daha yakın bir 
hale getirilmektedir. Böylece gelişen bir düzen, 
çok daha etkili bir uygulamayı mümkün kıla
caktır. 

Bölge plânlama çalışmalarını, millî plânı 
destekleyici etütlerin yapıldığı, tarımdan en
düstriye düzenli bir 'geçişle tabiî kaynaklar - in
san - sermaye dengesini sağlayıcı bir iskân po
litikasının geliştirildiği bir plânlama kademesi 
ve yatırımların coğrafi dağılışmdaki dengenin 
kurulması için gerekli bir araç olarak kabul et
mekteyiz. 

3. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, 
Sivas'ta bulunan Köy İçme Sulan Şefliğinin, 
Bölge Müdürlüğü haline getirilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakam Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı 
(7/86) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi saygiyle arz ederim. 

Sivas Milletvekili 
Gıyasettin Duman 

1. 1 278 köy ve bir o kadar da mezrası bu
lunan Sivas ilinin köy içme su inşaatlarının, tek
niğin icaplarına uygun 'bir şekilde biran evvel 
susuz köylerin içme suyuna kavuşturulması için 
Köy İçme Suları Şefliğinin toölge müdürlüğü 
haline getirilmesini düşünüyor musunuz? 

2. 11 Nafıa Müdürlüğünün Bakanlığınıza 
sunmuş olduğu köy içime su inşaatları progra
mı 1966 yılı cetvelinde gösterilen köylerin ta
mamının ikmal edilmesi için gerekli tahsisatın 
yeteri verilecektir. 4.3.1966 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 28 . 3 . 1966 

Sayı: 324-04918 
Konu: Sayın Gıyasettin Duman'm 
yazılı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14 . 3 . 1966 (tarih ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/864485/7İİ06 sayılı ya
zıları. 

Sivasta bulunan Köy İçme Suları Şefliği
nin, bölge müdürlüğü haline .getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair 'Sivas Milletveki
li ıSayın Gıyasettin Duman tarafından Bakan
lığıma yöneltilen yazılı sorusu cevabının ilişik
te sunulduğunu saygiyle arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
•Saibit Osman Avcı 

(Sivasta bulunan Köy İçme Suları Şefliğinin 
bölge müdürlüğü haline getirilmesine dair Sivas 
Milletvekili Sayın Gıyasettin Duman'in yazılı 

sorusunun cevabıdır 

L Bugünkü durumda Y. S. E. Genel Mü
dürlüğü 'olarak yeni ıbölge kuruluşuna gidilane-
mektedir. 

Hazırlanan Y. S. E. Genel Müdürlüğü teşki
lât tasarısında .bölge kurulması derpiş edilmiş 
olup tasarının kanunlaşmasından sonra bölge 
kuruluşlarına ıgitmek mümkün olacaktır. 

Bü meyanda Sivas ilinde de bölge kurulma
sı öngörülmektedir. 

2. 1966 bütçe yılında Sivas ili eliyle yapı
lacak köy içme suyu inşaat programı tasarısın-
da 40 aded köy teklif edilmiş olup bu işlem 
için 713 000 Tl. değerinde muhtelif çapta 
70 660 metre boru ile teknik personel ücreti 
nakit ihtiyacı olarak 524 000 Tl. istenmiştir.; 

1966 ıbütçe yılında iller eliyle yapılacak kpy 
içme suyu işlerine bütçede ayrılan tahsisattan 
yapılan tevziatta Sivas iline 850 000 Tl. isabfet 
etmiştir. 

Ayrıca ıbu tahsisatın teklif edilen inşajat 
programı tasarısındaki işlere kâfi gelmiyecejği 
aşikârdır. Bu sebeple ancak 24 aded köyün iç
me suyu inşaatı programa dâhil edilebilmiş ive 
bu işler için 550 000 Tl. değerinde 56 780 mit-
re boru ile teknik personel ücreti olarak 300 0D0 
Tl. gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu hususjta 
il ilgilileriyle de mutabakata varılmıştır. 

4. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'in, 
Çatalağzı - Kastamonu elektrik hattından han\gi 
ilçe ve köylerin istifade edeceğine dair soru\su 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam İbrahim 
Deriner'in yazılı cevabı (7/90) 

22 . 3 .1966| 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çatalağzı'ndan Kastamonu'ya elektrik hatlı
nın hazırlanmakta olduğunu görmekteyiz, \m 
hattan ıhangi ilçe ve köylerin istifade edecek
lerinin Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baba
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasınla 
delâlet buyurulmsını dilerim. j 

Kastamonu Milletvekili 
Adil Aydın 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 29 . 3 . 19(66 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 1172 ! 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğünün 25 . 3. 19ı66 gün |ve 
7/904670/8090 sayılı yazılariyle intikal ettijri-
len Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'm yajzı-

— 823 
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lı soru önergesini teşkil eden Çatalağzı - Kasta- ı 
mıonu elektrik hattından hanıgi ilçe ve köyle- I 
rin istifade edeceğine dair hazırlanmış olan kro- ) 
ki ilişikte sunulmuştur. ı 

Bu şehir ve kasabalar, yirmi şehirlik kredi i 
projesine teklif edilmiştir. Kredi temin edildiği I 
takdirde 1967 yılında, temin edilmediği takdir-

13 . 4 . 1966 O : 1 
de programdaki normal sırasına göre ele alına
caklardır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
İbrahim Deriner 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
78. BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1966 Çarşamba 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-

vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı yapılan tecavüzler karşı
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

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

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

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

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

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

15,00 

7. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerjin, 
İktidarın petrol politikası hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10) 

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

9. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtina 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

10. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın, (JHi-
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair İçiş
leri Bakam hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

11. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asb ı̂z-
oğlu'nun, aşırı sağ ve sol akımların yaygın ]bir 
hale gelmesinde Hükümetin tutum ve davranış
larına dair Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/14) 

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

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

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker jile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondu
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorunilu 
bir mensubunun beyanına güvenerek girişljik-
leri fiillerden dolayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair İmar ve İskan Bakanı hakkımda 
gensoru açılması hususunda önergesi (11/17) 



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

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

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

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

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

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

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

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

23. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu nun, Ziraat alet ve makinaları ve araç 
lan ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy 
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alandn 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınmas 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasamn 89 ncr 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen 
soru açılmasına dair önergesi (11/26) 

2 — 
24. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-

oğlu ve İlyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zarar
lı sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/27) 

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

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

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

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

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

33. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, bâzı 
dernek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan 
çeşitli bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu aç
maya yönelik davranışlar ve eğlemler karşı
sında tedbir almadığı iddiasiyle Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(H/33) 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

40. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin orta
dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/17) 

41. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğ-
lu'nun, Hükümetin pirinç ithali karan dolayı
siyle bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/19) 

3 — 
42. — Konya Milletvekili Fakih özfakih'in, 

Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiralan hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis-
yonlanndan seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/86, 4/55) 

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

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

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

46. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga-
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 36 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adı 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim vje 
Plân komisyonlanndan seçilecek 5 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesinle 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 
arkadaşının, Bölge tiyatrolan kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlanndan seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 

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

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

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

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

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

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

54. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 

ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve İskân, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

66. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, çar
şı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve Plân komis-
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I yonlarmdan seçilecek 5 er üyeden kurulu Ge

çici bir Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/160, 4/76) 

67. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bir ek madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta bulu
nan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile birlik
te görüşülmek üzere İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince tehirine dair tezkeresi (2/162, 3/316) 

68. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 9 arkada
şının 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(e) bendinin tadiline ve bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile 
birlikte görüşülmek üzere İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince tehirine dair tezkeresi 
(2/190, 3/317) 

69. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 9 arka
daşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe hazır
lanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu ta
sarısı ile birlikte görüşmek üzere içtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezke
resi. (2/176, 3/318) 

70. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 18 ya
şını doldurmadan Devlet hizmetinde ücretli kad
rolarda çalışanların hizmet sürelerinin borçlan
mak suretiyle fiilî emeklilik hizmetlerine eklen
mesi hakkında T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile 
birlikte görüşmek üzere içtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince tehirine dair tezkeresi. (2/2p2, 
3/319) 

71. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Ga
ziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'nün, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesinin (k) bendine bir fıkra eklen
medi hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe 
hasırlanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu 
tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezkeresi. 
(2/228, 3/320) 



B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekondulann eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

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

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

4. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

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

20. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm Gemlik ilçesinin Fevziye koyu
nun, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar \ ve 
tskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) j 

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

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

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

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

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

36. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızöğ 
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, lu-



rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

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

38. —• Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

39. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydm'ın Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair içişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

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

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

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

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

44. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 
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I 45. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 

hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

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

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

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

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

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

51. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair imar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

52. — Erzurum Milletvekilli Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
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53. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

54. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

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

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

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

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

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

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

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

62. — Antallya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TBT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

63. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdas
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına kazlar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihale ve 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

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

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

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

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

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

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

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

ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

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

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

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

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

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

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

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

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

80. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu

ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

81. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 

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

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

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

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

86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapıliYuyacagma dair Bayındırlık Baka-

' nından sözlü sorusu (6/191) 
87. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Çaldıran 'ı Doğu Bay azıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/205) 

101. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'jin, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

102. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile S^v-
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'ın 
Kilgen ve Deliçay sulan üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

115. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

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

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

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

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

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

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

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

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

124. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
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edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

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

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/231) 

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

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

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

130. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

131. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
istanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236) 

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

133. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Pğitim Bakanından şö?lü sorusu. (6/238) 

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

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

136. — Van Milletvekili M.~ Salih Yıldızfm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına djair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

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

138. — Van Milletvekili M. Malih Yıldızfm, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

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

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

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

142. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

143. — Çanları Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslâhının dü-



narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

151. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy - Kırklareli, Pı- I 

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

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

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

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

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

160 — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın. Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
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ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

161. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sapanca - Arifiye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

162. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazan Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

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

164. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Bedri Baykam'ın, 1963 yılından beri, Av
rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/269) 

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

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

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

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

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

170. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçao£-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

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

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

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

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

175. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
Dİduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

176. — Manisa Milletvekili Süleyman Ça$-
lar'ın, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun . 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
iözlvL sorusu (6/281) 

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

178. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 
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179. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

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

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

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

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

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

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

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

186. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Savcı ve yargıçlarca adlî işlerin görülmesinde 
kullanılan otomobil ve jeep gibi vasıtalardan 
kaçının ücretinin Ödenmemiş olduğuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/291) 

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

188. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-
un, bir tutanak bandının tahrif edildiği ve bâ
zı önergelerin kaybedilmiş olduğu yolundaki 

iddialar üzerinde ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/293) 

189. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası 
için kiralanan binaların kimlere aidolduğuna ve 
10 seneden beri ne miktar kira ödendiğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/294) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1966] 

X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 

(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tanm Komisyonu raporlan. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem 8. Sayısı : 269, 



Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

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

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

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

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
Tıakkında Hesapları inceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

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

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

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'-
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu

nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Karann Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuiji-
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayıs^ : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sıfr-
n Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarjh 
ve 6136 sayıh Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi! : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı I^e-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını incelenle 
Komisyonu raporlan (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] | 

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

i 
X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 

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

X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayuı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14 . 2.1966] j 

X 14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe 3 ılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi Birleşim: ^8) 
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(3/141, 1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16 . 2 .1966] 

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

X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/188, 1/67) (S. 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

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

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 
1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi : 
26.2 .1966] 

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

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapıüan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1 . S.1966] 

X 21. — İstanbul Üniversitesinin 1963 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/174, 1/44) (S. Sayısı: 87> 
[Dağıtma tarihi: 21.3.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve şua-
batı sanatlanmn tarzı icrasına dair 1219 sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. Sayışır 
90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

X 23. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan* 
lığı tezkeresi ile 1962 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu* 
(3/ 162, 1/32) (S. Sayısı : 86) [Dağıtma ta
rihi : 27.3 .1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 .1966] 

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

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

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
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eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
81) [Dağıtma tarihi : 8 .2.1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1966] 

6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
10, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı îsaoğlu, RuM-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

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

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

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

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 

(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

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

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 84, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa* 
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruçta ölüm eczasına çarptırılması pak' 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1966] 

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

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâa 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.1£66] 

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

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

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi ııuç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Seıa-
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'i m, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter-



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

X 18. — Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma ta
rihi : 10 .3 . 1966] 

X 19. — İş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları (1/74) (S. Sayısı : 85) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 3 .1966] 

20. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

X 21. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/128) (S. Sayısı : 89) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1966] 

X 22. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/131) (S. Sayısı : 
91) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1966] 


