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

32 nci Birleşim 

18 . 1 . 1967 Çarşamba 

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

İçindekiler 
Sayfa 

181:182 
182:183 

183 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 184,192 

1. — C. H. P. Grupu Başkanvekili 
Turhan Feyzioğlu'nun, petrol Iboru (hattı
nın hisse senetlerinin 'Özel kişilere satıl
mak istenmesi, Petrol Ofisi ile ilgili ola
rak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler ve 
ham petrol fiyatları konularında (Bakan
lar Kurulu hakkında İbir gensoru açılma-
•sın'a dair önergesi (11/48) 184 

2. — Maliye Komisyonu Başkanlığı
nın, İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve 
4 arkadaşının, 6326 sayılı Petrol Kanu
nunun "bâzı maddelerinin kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin, Petrol Ofisi Ano
nim Ortaklığı adlı ibir petrol dağıtımı 
ve satış teşkilâtı kurulması hakkındaki 
kanun teklifini 'görüşecek 'olan Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi. 
(4/139, 2/308) 184 

Sayfa 
3. — Maliye Komisyonu Başkanlığı

nın, tstaribul Milletvekili Sadun Aren ve 
5 arkadaşının, Petrol Kanunu teklifinin, 
Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı bir 
petrol dağıtım ve satış teşkilâtı kurulma
sı hakkındaki kanun teklifini 'görüşecek . 
olan Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi (4/138, 2/310) 184:185 

4. — Maliye Komisyonu Başkanlığı
nın, Nevşehir 'Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, '2490 sayılı Artırma Eksilt
me ve İhale Kanununun 66 neı maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin, Devlet İhale kanunu tasarısını gö
rüşecek olan Geçici Komisyona havalesi
ne dair önergesi (4/140, 2/267) 185 

5. — Maliye Komisyonu Başkanlığı
nın, müddeti içinde görüşülemiyen bâzı 
kanun tasarı; ve tekliflerinin İçtüzüğün 
'36 ncı maddesinin 1 nci fıkrası gereğin
ce Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 
dair tezkeresi. (3/559) (1/203, 204) 
(2/121, 176, 179, 67, 40, 190, 194, 202,215, 
213, 228, 1209, 59, 254,182, 165,227, 125, 
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Sayfa 
231, 271, '252, 279, '290, 298, 296, 815, 308, 
310, 326, 333, 336, 132, 340, 339, 342, 
8, 344, ı347, 350, 353, 354, 355, '364, 253, 
373, 185:18'7 

6. — 'Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu 'Başkanlığının, Balıkesir •Milletveki
li Ahmet İhsan Kırımlı 've İstanbul Millet
vekili Sadettin Bilgiç'in, 657 sayılı Devlet 
Memurları 'Kanununun 237 ne i maddesine 
•bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
nin, yeni Devlet Memurları Kanununun 
Meclise şevkine kadar 'görüşülmesinin er
teleneceğine dair tezkeresi (3/558, 2/341) 187: 

188 
7. —• 'Cumhuriyet Başsavcılığının, 

780 sayılı Af Kanununun kapsamıma gir
mesi söböbiyle Ibir millet vekili ve bir Cum
huriyet .Senatosu üyesine ait dâvanın düş
tüğü hakkındaki Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığından alman 'bir yazı örneği
nin sunulduğuna dair tezkeresi. (3/554) 188 

8. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi. 188:190 

9. — Ağrı Milletvekili AbdüHbâri Ak-
doğan'm, Türkiye'deki kömür fiyatları
nın yeniden tesbit edilmesi için Hükümet 
hakkında Ibir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/11) 192 :198 

10. — Aydın Milletvekili Kesat Özar-
da'nm, Batı - Trakya, Oniki adalar ve 
Kıbrıs konularında, millî politikamızın 
tesbiti için bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/24) 198:218 

5. — Görüşülen işler 190 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 

yılı Bütçe Kanununa ibağlı (A/ l ) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet 'Senatosu 've Bütçe Karma Ko
misyon 'başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/298; Cum'huriyet Senatosu 
1/099) (Millet Meclisi S. Sayısı : 179; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 871) 190, 

226 :229 
2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 

Bütçe Kanununa İbağlı 'cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon 'başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/700) (Millet Meclisi 'S. Sayısı : 180; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 870) 190, 

230:233 
3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/299; Cumhuri
yet 'Senatosu 1/098) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 181; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 872) 190:192,234:237 

6. — Sorular ve cevaplar 219 
A) Yazılı sorular ve cevapları 219 
1. — Ankara Milletvekili Ahmet Dal-

lı'nm, Beyoğlun'daki 'bir okul için Beşik-
taş'daki bir ticarethaneden forma kumaşı 
aldırılması hakkında yapılan şikâyetin vâ-
rid olup olmadığına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı 
cevabı (7/235) 219:220 

2. — Konya Milletvekili İsmet Kapı
sız'm, Urfa'da 1957 yılında yapımına (baş
lanan Et Kombinaları sisteminin bugüne 
kadar bitirilememesi sebebinin ne oldu
ğuna dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demirci'm yazılı cevalbı (7/239) 220 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, köy imamı kadrolarının hangi esasla
ra göre dağıtıldığına dair Başjbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Eefet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/246) 220:221 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, felâketzede Yartolu 20 çocuğu 
da barındıran Sakarya Çocuk Yuvasına, bir 
Türkçe Öğretmeni verilmesi konusunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı ce
vabı (7/258) 221:222 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, erozyonu önleme çalışmaları dola-
yısiyle ıbağ ve 'bahçelerinden 'malınım edi
len Akşehir Tekke köyü halkının ıgeçimini 
temin etmesi için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Sa-

— 180 — 
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Sayfa 
bit Osman Avcı ile Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın yazılı cevapları (7/265) 222:224» 

6. — Amasya Milletvekili Ahmet De-
miray'm, Amasya - 'Turhal arasındaki Kız-
oğlu istasyonundan, Yeşilırmak üzerinden 
12 köye geçit verecek olan beton köprü
nün yapılmasına ne zaman başlanılacağı
na dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Sa
bit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/278) 224:225 

Sayfa 
7. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-

un, Çankırı - Ankara karayolunun, yeni 
bir güzergâh tesbit edilerek, en kısa me
safeden ve en az virajlı bir standart yol 
halinde ne zaman yapılabileceğine dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Etem Er
dinç'in yazılı cevabı (7/280) 

7. — Düzeltişler 

225 

225 

^ » > 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Şeker Bayramı dolayısiyle Genelkurmay 
Başkanı Cemal Tural ile Millet Meclisi Baş
kanı Ferruh BozJbeyli'nin, karşılıklı tebrik me
sajları, 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlun'a Maliye Ba
kanı Cihat Bilgelhan'ın vekillek etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumfhurfbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için seçim yapıldı ise 
de, adayların hiçjbirisinin gerekli oy çoğun
luğunu yine sağlıyamadığı ve seçimin gele
cek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

istanbul Teknik Üniversitesi 10<G6 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde, 

Ankara Üniversitesi 19*66 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde, 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarıları

nın maddeleri kabul olunarak tümleri açık 
oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonun
da çoğunluk sağlanamadığından gelecek birle
şimde tekrar oylanacakları bildirildi. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün gece 
öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer perso
nele verilecek ek ücret kanun teklifinin 
görüşülmesi, 1 nci maddenin komisyona iade
sine dair önergelerin kabulü üzerine, gelecek 
birleşime 'bırakıldı. 

18 . 1 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvelkili 'Sivas 
İsmail Arar Kâzım Kangal 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Kastamonu Milletvekili î. Hakkı Yı-

lanlıoğlu'nun Kastamonu ili dâhilinde, 19G6 
yılında, kaç hariciye mütehassısı ve operatör 
bulunduğuna dair sözlü soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/495) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 

Akal'ın Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün, nerelerden dinlenme tesisleri bulundu
ğuna dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakan
lığına 'gönderilmiştir. (6/496) 

Yazılı sorular 
1. — Mardin Milletvekili Fuat Uluç'un, 

İtalyanlarla yapılması mukarrer (boks maçla
rının uğradığı âkilbet hakkında, her hangi 

— 181 — 
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bir soruşturma yapılıp yapılmadığına dair ya
zılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/286) 

2. — Konya 'Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesine ait ek imar plânının, 
ne zaman 'bitirilip, tasdik olunacağına dair ya
zılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/287) 

3. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın 'Ereğli ilçesine 'bağlı köyle
rin, okul ve öğretmen ihtiyacının tam olarak 
karşılanması için ne yapılacağına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/288) 

4. .—• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Ankara'da bulunan, Akşehir Öğrencileri Yar
dım ve Danışma Derneği üyelerinin, kimler ol
duğuna dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/2'89) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
İsparta'nın Yalvaç ilçesinde yapılacak 
olan iSüeüllü Barajının proje ve finansman 
işinin, ne safhada 'bulunduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/290) 

6. — ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, üniversitelerimizde kaç profesör, kaç 

TASARILAR 
İ. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel 

Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sıra
sında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı (1/309) (Dışişleri ve Çalışma komisyonları
na) 

2. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alman kararın onanması hakkında kanun tasarı
sı (1/310) (Ticaret, Maiye ve Plân komisyonla
rına) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki kanuna, bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı (1/311) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
4. — Afyon Karalı işar Milletvekili Murat 

Öner ile İsparta Milletvekili Tahsin Argun'un, 
Afyon iline bağlı «Alçıiçi>> adiyle bir ilçe kurul-

doçent, kaç asistan ve öğretim «göre'vlisi bu
lunduğuna dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/291) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Keçiborlu Ortaokul öğretmenlerinden iki
sinin, Bakanlık emrine alınma sebebine dair ya
zılı soru önergesi, Adalet, İçişleri ve Millî Eği
tim bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/292) 

8. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
Horasan demiryolunun Karaköse'ye kadar 
uzatılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
'gönderilmiştir. (7/293) 

9. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
Ağrı uçak seferlerinin hangi tarihte kaldı
rıldığına dair yazılı soru önergesi, Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/294) 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da bir şeker fabrikası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/295) 

11. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çorum'da bir gübre fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/296) 

ması hakkında kanun teklifi (2/414) (İçişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay'm, 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler ter
tibi hakkındaki 7258 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi. (2/415) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

6. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 3017 
sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı Teşki
lât ve Memurin Kanununa ek kanun teklifi 
(2/416) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarına) 

7. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
nün, tasarruf bonolarının da Hazine tahvilleri gi
bi teminat olarak kabulü hakkında kanun teklifi 
(2/417) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

8. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, İs
tiklâl Madalyası sahiplerine vatana hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 
(2/418) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci mad
desinde zikredilen askerî hizmet müddetlerinin 
tenzili hakkında kanun teklifi (2/419) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, 7129 sayılı Bankalar Kanu
nunun 41 ve 50 nci maddelerine birer fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/420) (Ticaret ve 
Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 
11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 

Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (3/553) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

RAPORLAR 
12. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkında 

kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/239) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 183) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarının raporu (1/263) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 184) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, ısayın üyelerin lütfen ibeyaz kabul 
düğmelerine basmalarını rica •ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonra
dan gelen üyelerin de beyaz kabul .düğmelerine 
basmalarını ric<a ederim. 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağiı (A/ l ) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/305; Cumhuriyet Senatosu 1/704) (Gündeme) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 185; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 877) 

15. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/304; Cumhuriyet 
Senatosu 1/703) (Gündeme) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 186; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
876) 

16. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/302; 
Cumhuriyet Senatosu 1/702) (Gündeme) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 187; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 875) 

«-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Toplantı halinde bulunan Bütçe Karma Ko

misyonundaki arkadaşlarımızla birlikte gerekli 
çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyo
ruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli İsmail Arar 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ C 

BAŞKAN — 'Başkanlık Divanının gündeme 
geçmemiş .olan bâzı sunuşları vardır. Ayrı 'ayrı 
arz ediyorum. 

1. — C. II. P. Meclis Grupu Başkan vekili 
Turhan Feyzioğlu'nun, petrol boru hattının his
se senetlerinin özel kişilere satılmak istenmesi, 
Petrol Ofisi ile ilgili olarak yapılan bâzı tasar
ruflar, rafineriler ve ham petrol fiyatları konu
larında Bakanlar Kurulu hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi. (11/48) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet parasiyle inşa edilmiş olan ve Bağlı

yacağı malî kaynaklarla millî petrol politika
mıza büyük ibir .destek sağlayacağı Ibclli oları 
petrol boru hattının hisse senetlerinin özel ki
şilere .satılması yolunda resmî ıbeyanlar ıbirhirıini 
kovalamaktadı r. 

Bu konuda, bizzat Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanının ve bütün siyasi parti gruplarının 
iştirakiyle, bir Millet Meclisi araştırması karar
laştırılmış ve Araşltırma Komisyonu çalışma
larına başlamıştır. 

Henüz bu komisyonunun .çalışmaları Kiona 
ermemiş ve raporu Millet Meclisi Genel Kuru
lunda genel ıgörüşme konusu olmamıştır. 

Millet Meclisi ibu .konuda bilgi edinmeden 
vo Hükümeti aydınlatıcı .görüşmeler yapılma
dan, petrol boru hattının hisse senetlerinin 
satışa çıkarılacağının ilân cıdilm'esi, sorumlula
rın, Parlâmentoya karşı gerekli sorumluluk 
duygusu içinde (bulunmadıklarını .göstermekte
dir. 

Yüksek millî menfaatlerimizi yakından ilgi
lendiren bu konudan başka; Petrol Ofisiyle il
gili olarak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler 
ve ham petrol fiyatları konusunda da Hüküme
tin tutumu, Millet Meclisinin ısiyasi denetimini 
.gerektirecek niteliktedir. 

Bu selbeplerle, yukarda zikredilen konular
da, Bakanlar Kurulu hakkında .gensoru açılma
sını, C. H.- P. Millet Meclisi Grupu adına arz 
ve teklif ederim. Mil öt Meclisi 

C. H. P. Grupu Başkanvekili 
(Prof. Dr. Turhan Fcyzioğlu) 

Kayseri Milletvekilli 

!*EL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Önerge Yüce Heyetin bilgisi
ne sunulmuştur. Gelecek Birleşimde gensoru
nun açılıp açılmaması hususunda görüşme ya
pılacaktır. 

2. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, İs
tanbul Milletvekili Sadun Aren ve 4 arkadaşı
nın, 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
nin, Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı bir pet
rol dağıtım ve satış teşkilâtı kurulması hakkın
daki kanun teklifini görüşecek olan geçici komis
yona havalesine dair önergesi. (4/139, 2/308) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
istanbul Milletvekili Sadun Aren ve 4 ar

kadaşının, (1326 sayılı Petrol Kanununun hâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkında kanun tek
lifi, Petnol Kanunu ile ilgili (bulunduğundan, 
Genel Kurulun 21 . 12 . 19-06 tarihli 21 nci 
birleşiminde kurulan, Petrol Ofis A. O. adlı 
bir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı kurulması 
hakkında kanun teklifini ^görüşecek .olan ge
çici komisyona havale edilmek iiizere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Önergeyi >oyunuza ısınılıyorum. 
Kabul •edenler... Kabul otmiycnler.. KaJbul edil
miştir. 

3. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, İs
tanbul Milletvekili Sadun Aren ve 5 arkadaşı
nın, Petrol Kanunu teklifinin, Petrol Ofisi Ano
nim Ortaklığı adlı bir petrol dağıtım ve satış 
teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun teklifini 
görüşecek olan Geçici Komisyona havalesine 
dair önergesi. (4/138, 2/310) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
îstanibul Milletvekili Sadun Aren ve 5 arka

daşının, Petrol kanun teklifi, Petrol Kanunu ile 
ilgili 'bulunduğunda, Genel Kurulun 21.12 .1966 
tarihli 21 nci Birleşiminde kurulan, Petrol Ofi
si A. O. adlı ibir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı 
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'kurulması (hakkındaki kanun teklifini görüşecek 
olan Geçici Komisyona havale edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul .etmiyenler... Kabul edil-
.miştir. 

4. —- Maliye Komisyonu Başkanlığının, Nev
şehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 
2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu
nun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin, Devlet ihale kanunu tasarısını gö
rüşecek olan Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi (4/140, 2/267) 

BAŞKAN — Önergeyi .okultuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'

nun 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanu
nunun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, Devlet ihale Kanunu ile ilgili bu
lunduğundan, Genel Kurulun 26 . 12 . 1966 ta
rihli 24 ncü Birleşiminde kurulan Geçici Komis
yona havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul «edil
miştir. 

5. — Maliye Komisyonu Başkanının, müddeti 
içinde görüşülemiyen bâzı kanun, tasarı ve tek
liflerinin İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 1 nci fık
rası gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulma
sına dair tezkeresi (3/559) (1/203, 204), (2/121, 

176, 179, 57, 40, 190, 194, 202, 215, 213, 
228, 209, 59, 254, 182, 165, 227, 125, 231. 
271, 252, 279, 290, 298, 296, 315, 308, 310, 
326, 333, 336, 132, 340, 339, 342, 8, 344, 
347, 350, 353, 354, 355, 364, 253, 373) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan ilişik 

listedeki tasarı ve tekliflerin fazlalığı dolayısiyle 

müddeti içimde görüşülmesine imkân olmadığın
dan, İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 1 nci fıkrası 
gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Ekli listeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş 
tirilmesine ve (bâzı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı (1/203) 

2. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver-
gi Usul Kanununun (bâzı hükümlerinin değişti 
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı (1/204) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nm, Battı - Anadolunun istilâsını, iş
gal 'kuvvetlerinin yaptığı mezalimi, askerî ve si
vil şahısların mukavemetini ve düşmanın denize 
dölkülmesini sembolize etmek üzere İzmir'de bir 
anıt inşaası hakkında kanun teklifi (2/121) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir ek madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/162) 

5. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi (2/176) 

6. — İzmir Milletvekili Enver Turgut ve 3 
arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddeleri ile bâzı fıkralarının değiş
tirilmesine ve bu kanunun 147 nci madidesine bir 
fıkra 'ilâvesine dair kanun teklifi (2/179) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve '9 arkadaşının, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı Ertilk okulları mütedavil 
sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/57) 

8. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 13 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, 6086 
sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

— 185 — 
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yeni maddeler eklenmesi [hakkında (kanun teklifi 
(2/40) 

9. —• Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
'desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/190) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 'Ca
hit Ortaç'm, 19.3 ısayılı Gelir Vergisi Kanununun 
23 neü maddesinin 3 neü bendinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/194) 

11. —• Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 18 yaşını doldurmadan Devlet hizmetinde 
ücretli kadrolarda çalışanların hizmet süreleri
min borçlanmak suretiyle fiilî .emeklilik hizmet
lerine eklenmesi hakkında T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun teklifi (2/202) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Traibzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşımın, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Ka
nuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kanunla 
eklenen ıgeıçiei maddeye bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/215) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu ve 122 arkadaşının, 24 . 2 .1961 
gün ve 262 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/213) 

14. —• Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'-
nün, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
num .geçici 65 nci maddesinin (k) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/228) 

15. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine'nin 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun geçici 5 nci maddesinin 1 inci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
•(2/209) 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, T. C. PTT 
İşletmesi kuruluşuma dair 6145 ısayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/59) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, i5434 ısayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
'bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/254) 

18. —• ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 34 arkadaşının, 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1, 89, 103, 
104, 176 ve geçici 11 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/182) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 42 .arkadaşının, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/165) 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 
arkadaşının, 1 . 3 . 1958 günü İzmit Körfezin
de 'baltan Üsküdar vapuru kurbanlarının her han
gi bir surette tazminat almamış olan kanuni mi
rasçılarına tazminat ödenmesine dair kanun tek
lifi (2/227): 

21. —• Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile 
Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 1 .3 .1958 
tarihinde 'batan Üsküdar vapuru faciası 'kurban
larından henüz tazminata hak kazanmamış kanu
ni mirasçılarına tazminat ödenmesine dair ka
nun teklifi (2/125) 

22. — Kütahya Milletvekili Ahmet Cam Bil
gin ve 14 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
halkkmıda kanun teklifi (2/231) 

23. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
1314 doğumlu Ahmetoğlu Aziz Sinan'a vatani 
hizmet tertibinden maaş .bağlanması hakkımda 
kanun teklifi (2/271) 

24. —. Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Er
gim ve 31 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 4 neü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/252) 

25. — Malatya Milletvekili Şaban Erik ve 3 
arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunundan 
seyyar hizmetlilerin ve işçilerin gereği şekilde ya
rarlanmasını sağlamak üzere bu kanunun 49 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/279) 

26. — Mara-ş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/290) 

27. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Ahmetoğlu Hüseyin Avni Ko-
çer'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun teklifi (2/298) 

28. — Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in, 
Köy Alt - Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
kurulmasına dair kanun teklifi (2/296) 

29. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve 4 
arkadaşının, Gelir Yengisi Kanununun 10i3 neü 
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maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/312) 

30. — Konya Milletvekili Yunus Koçak ve 3 
arkadaşının, Kurumlar Vergisinin 25 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/315) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve 4 
arkadaşının, 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/308) 

32. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve 5 
arkadaşının, Petrol Kanunu teklifi (2/310) 

33. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya 
oğlu ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Ab
dullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi (2/326) 

34. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Hüseyin T aşkın'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi (2/333) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan Kan
gal'ın, İstiklâl Madalyası almış bulunan ve yaş
ları 60 ı ıgeçenlere maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi (2/336) 

36. — Yozıgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
•6774 sayılı Kanunun ıgeçici maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/132) 

37. —• Aydın Milletvekili Eeşat Özarda'nm, 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Devlet Per
sonel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/340) 

38. — Aydın Milletvekili Eeşat özarda'nm, 
T. C. Devlet Personel Daireli kurulması hakkın
da kanun teklifi (2/339) 

39. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırımlı ve 5 arkadaşının, askerî müze binasının 
inşaası hakkında kanun teklifi (2/342) 

40. — ıBursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
(2/8)' 

41. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı hü
kümlerinin ertelenmesiıne ve bu kanuna geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi (2/344) 

42. — 'Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Bolu Milletvekili Hasan özean'ın Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/347) 

43. — Balıkesir Milletvekili 'Zeki Yücetürk 
ve 5 arkadaşının, Muazzez Peksoy'a vatani hiz
met tertilbinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teklif i (2/350) 

44. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner 
ve 46 arkadaşının, umumi bütçeden maaş veya 
ücret alan memurlar ile (Hâkim sınıfına dâhil 
olanlar ve öğretmenler dâhil) Emekli, dul ve ye
timlerin ve bunların ailelerinin muayene ve teda
vileri hakkında kanun teklifi (2/353) 

45. — Kırklareli Milletvekili Arif Hikmet 
Güner ve 3 arkadaşının, Hafız Ahmet Akyıldız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun teklifi (2/354) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Hacı Altın-
er'e vatani hzmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi (2/355) 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ali 
Osman Çavuş Yavuz'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun teklifi (2/355) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi En
ver Bahadırlı ve 2 arkadaşının, Cemil Cemali-
gil'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi (2/364) 

49. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
m, İbrahim Aydın'm eşi, Melek Aydın ile evlen
memiş kızı Meliha Aydm'a vaetani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
(2/253) 

50. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Kurt Veli Kurt'a vatani hizmet tertilbinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi (2/373) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin bilgilerine 
sunulur. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
bu konuda konuşamaz mıyız? Söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Yalnız bilgiye sunulur. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Efendim, bil

giye sunuş dolayısiyle müsaade buyurun iki da
kika fikrimi ifade edeyim. 

BAŞKAN — Usule sığacak tarafı yok, olsa 
veririm. 

6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığının, Balıkesir Milletvekili Ahmet 
İhsan Kırımlı ve İstanbul Milletvekili Sadettin 
Bilgiç'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
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nunun 237 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifinin, yeni Devlet Memur
ları Kanununun Meclise şevkine kadar görüşül
mesinin erteleneceğine dair tezkeresi (3/558, 
2/341) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
'4 : . 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınızca 4 . 7 . 1966 tarihinde ko

misyonumuza havale buyurulan Balıkesir Mil
letvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve İstanbul Mil
letvekili Sadettin Bilgiç'in 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 237 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, ilgili 
Bakanlık temsilcileri ile Devlet Personel Daire
si Başkanı da hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Gerek Personel Dairesi Başkanının ve ge
rekse Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye ba
kanlıkları temsilcilerinin vermiş oldukları geniş 
izahat muvacehesinde, 657 ısayılı Kanunun he
kimlerle ilgili hükümlerinin münferit kanun
lar yerine küllolaraJk tadili hazırlanmakta olan 
Devlet Memurları Kanununda derpiş edilmesi 
görüşüne varılmış ve bu hususta İzmir Millet
vekili Muzaffer Döşemeci ile Çankırı Milletve
kili Dursun Akçaoğlu'nun müştereken vermiş ol
dukları önerge üzerine teklifin, yeni kanun ta
sarısının Meclise sevk edilinceye kadar tehirine 
komisyonumuzun 7 . 12 . 1966 tarihli toplantı
sında ittifakla karar verilmiştir. 

Keyfiyeti, İçtüzüğün 36 nci maddecine isti
naden saygılarımla arz ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
Ali Esat Birol 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgisine sunulur. 

7. — Cumhuriyet Başsavcılığının, 780 sayılı 
Af Kanununun kapsamına girmesi sebebiyle bir 
Milletvekili ve bir Cumhuriyet Senatosu üyesi
ne ait dâvanın düştüğü hakkındaki Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığından alınan bir yazı örne
ğinin sunulduğuna dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cılığı bir sayın Milletvekili ile, bir sayın Sena
tör hakkında açılmış olan dâvanın Af Kanu
nundan yararlanarak düştüğünü bildiriyor. Tez-
ikerelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından alman 

6 . 1 . 1967 gün ve 963/14-10 sayılı yazı örne
ğinin birlikte sunulduğu arz olunur. 

C. Başsavcıcı 
Hikmet Gündüz 

Cumhuriyet Başsavcılığına 
İlgi : 20 . 10 . 1965 gün ve 843, 845 sayılı 

yazılarımız. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca 

Kromit Şirketi ortaklarına usulsüz kredi aç
masını ve bankanın İstanbul Demir - Çelik Fab
rikasına iştirakini sağlamak suretiyle görevini 
kötüye kullanmak ve irtikâptan sanık olup mil
letvekilliğine seçilmiş olması sebebiyle duruş
masının muvakkaten tatiline karar verilmiş bu
lunan Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Mit
hat Dülge ile bu işte görevini kötüye kullan
maktan sanık olup Cumhuriyet Senatosu üye
liğine seçilmiş olması hasebiyle hakkındaki du
ruşmanın tatiline karar verilmiş olan adı geçen 
bankanın eski İdare Meclisi Üyesi Mehmet 
Ünaldı'ya isnadolunan suçların 9 . 8 . 1966 ta
rihinde yürürlüğe girmiş olan 780 sayılı Af 
Kanununun 5 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
kapsamına girdiğinden adı geçenler hakkında
ki kamu dâvasının Türk Ceza Kanununun 97 nci 
maddesi uyarınca ortadan kaldırılmasına ve 
durumun Yasama -Meclisleri Başkanlıklarına 
bildirilmesine 28 . 11 . 1966 tarihinde karar ve
rilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

İbrahim Senil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Muhterem arkadaşlarım, Birleşimi kapatır
ken tekrar arz etmekle beraber şimdiden daha 
fazla sayıda arkadaşımızın bilgisine sunmuş ol
mak için yarın T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sının saat 14,00 te yapılacağını bilgilerinize arz 
ederim. 

Efendim, .gündeme geçiyoruz. 

81. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

BAŞKAN — Bu (konukla HaJtay Milletvekili 
Sayın Talât Kösıe/oğlu'nun ıbir önergesi var, oku
tuyorum. 
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Sayın Millet Meclisi (Başkanlığına 
Gündemin sunuşlar kısmının tbirinci madde

sindeki seçimlerin her birleşimde tekrarlanma
sı İçtüzüğe ve Anayasaya aykırıdır. Bu bakım
dan Yüksek Hâkimler Kuruluma üye seçimi iş
leminin (tehir edilmesini ve bundan sonra da 
[haftanın sadece Pazartesi günleri birleşimleri
ne inhisar ettirilmesini teklif 'ederim. 

önergenin izahı için söz istiyorum. 
Hatay 

'Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Siz önergenizi izah sadedinde 
Bİöz istiyorsunuz, buyurun Sayın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — 'Sayın Baş-
!kan, muhterem arkadaşlarım, 'gündemin birinci 
/maddesini teşkil eden Yüksek Hâkimler Kuru
luna üye' seçimi haftalarıdır her birleşimde tek
rar edildiği halde gereken çoğunluk bulunma
dığı için netice 'vermemektedir. Oylama netice
lerine ve umumi havaya kalkıldığı talkdirde da-
flıa uzun müddet de netice alınamıyacağı mu-
ıhakkak gibi ıgörünmıektedir. Sayın Başkanlık 
Divanı durumu yakinen müşahede ettiği halde, 
isanki bir Anayasıa ve İçtüzük hükmuüymüş gibi, 
her birleşimin gündemine hu seçimi almakta
dır. Halbulki Başkanlık Divanının bu davranışı 
M'eciis çalışmalarımı aksatmakta, 'zıaman (kaybı
na sebebiyet vermekte ve Meclisin çalışıma şev-
İkini kırmaktadır. Ne Anayasaonızda ve nıe de 
İçtüzüğümüzde bu gibi seçimlerin her birleşimde 
tekrar ledileceğine dair en ufak bir hüküm yok-
(tur. İçtüzüğümüzün intihaplara dair 143 ncü 
maddesi sadece şeklî şartları tâyin etmiştir. 
V'e nasıl inltihab edileceği hususunda yalnız şe
killeri tâyin «itmiştir. Bu hususu (katiyen alma-
anıştır. 144 ncü madde ise müzakere edilen ımad-
delere, yani ıkanunun (müzakerelerine ait bir 
madde olduğu için bu maddeyi Yüksek Hâkim-
ıler Kurulu seçimlerine teşmil 'etmemize imkân 
yoktur. 144 ncü 'maddenin son fıkrasından «bir 
levvelfci maddede nisap bulunmadığı hallerde 
rey isıtihısâl .emtek mümkün olmazsa müzakere 
edilen maddenin kararı ertesi eelseye bırakılır» 
diyor iki, ıbu müzakere edilen maddeler için, ka
nun maddeleri içindir. Bunu seçimlere teşmil 
ötmemize imkân yoktur. Başkanlık Divanının 
.anlayışı bu maddeden ileri gelmektedir. Kaldı 
iki bu 'madde seçimlere taallûk etmez. Bu mad
de sadece ve münhasıran müızalkere 'edilen mev

zulara, (kanun maddelerine münhasırıdır. Anaya
samızın Yükseik Hâkimler Kurulu ile ilgili ve 
Meclisimize seçime yetkisini veren 143 ncü mad
desinde seçimlerin şekline ait hiçbir hüküm mev
cut değildir. Halbulki, bâzı maddelerinde, me
selâ gensoru mevzuunda olduğu gibi, Anayasa
mız bu ıkonuda şeklî şartları tâyin ^etmiştir. Ak
sine olarak; Başkanlık Divanının bu gibi neti
celer tevlideden, yani Meclisin çalışmalarını 
zorlaştıran davranışlardan sakınması îçtüzüğü-
ımıüzıün âmir hükümlerindendir. 

Diğer taraftan yeni Anayasamızın getirdiği 
ve memleketimiz için çok hayırlı hizmetler gör
düğüne ve göreceğine inandığım Yüksek Hâ
kimler Kurulu gibi mukaddes bir müesseseye 
seçilecek kıymetli hâkimlerimizi bu davranışlar 
üzmekte ve ıgazetelere yanlış alksedilişleri sebe
biyle .de şahsiyetleri rencide olmaktadır. 

Yukarıda iarz ve izah ettiğim sebeplerden 
'dolayı Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
işleminin 'bugün tehir edilmesini ve ıbundan son
ra da haftanın sadece Pazartesi günleri birle
şimlerine inhisar e'ttlrilm'esini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan; siz oku
nan önergenin aleyhinde mi görüşeceksiniz? 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 

arkadaşlarım; Yüksek Hâkimler Kurulunda 
münhal bulunan ü'y/ellklerin doldurulması için 
seçim Yüce Meclisimize verilmiş bir görevdir. 
G-ünlerden beri devam eden bu seçimlerde şa
yet ekseriyeti bulup da seçememişsek suç Yü
ce Meclisimizin üyelerine aittir. Haftanın 
muayyen bir gününe hunu talik edip db her 
gün bu seçimi tazalemenin mahzurunu ortaya 
koyan değerli arkadaşım, verdiği önerge ile 
usulsüzlük yapmış oldu. Evvelâ biz kendimizi 
'milletvekili olarak vazifeye davet edelim de 
bu yapmaya mecbur olduğumuz seçim görevini 
bir an evvel ifa .etmiş 'olalım. Bu yapılan iş ne 
İçtüzükle alâkalı, ne sununla bununla alâkalı. 
Tek bir ittifak edeceğimiz hüküm Var; vazife
lerimizle alâkalı. Vazifemizi bilip bir an ev
vel Meclise devam edelim, hir an evvel ifa 
edelim. Bu suretle serd edilen endişeler, gaze-

— 189 — 



M. Meclisi B : 32 18 . 1 . 1967 O : 1 

telere düşlen arkadaşlarımızın, hâkimlerimizin 
isimlerinin İstismar edilmesi falan filân, bir 
an evel tedavi edilmiş olur. Onun için önerge 
Sahibi arkadaşımızın, haftanın sadece Pazartesi 
gününe bunu talik edelim de ondan sonraki 
günlerde bu işi yaptırmıyalım deyişi yanlıştır. 
Petkâlâ, öbür 'haftada Pazartesi günü yine ni
sap tamamlanmadığı ve bir hafta sonraya ta-
li/kı derken dlerken kaJdülk 'kanunlar (mahiyetine 
mi getireceğiz biz bu seçimi? Binaenaleyh, 
değerli arkadaşlarım bu seçim yapılıncaya ka
dar bütün milletvekili arkadaşlarımızı vazife
ye davet ediyorum. Bir an evvel bu işi bitirmiş 
olalım. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, oyumuza arz edeceğim bu önerge üzerinde 
Başkanlık olarak sayın milletvekillerine şu ve
ya bu yolda her hangi bir telkinde elbetteki 
'bulunmak hadldimizin dışındadır. Ancak, Sa
yın Köseoğlu 'konuşması sırasında Başkanlık 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/298; Cumhuriyet Senatosu 1/699) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 1.79; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 871) 

2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Sena
tosu 1/700) (Millet Meclisi S. Sayısı : 180; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 870) 

3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/299; Cumhu
riyet Senatosu 1/698) (Millet Meclisi S. Sayısı ; 
181; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı ; 872) 

Divanına da bâzı ithamlarda bulunduğu için 
bir iki hususu arz etmek isterim. 

Başkanlık hangi gün çoğunluğun olacağı
nı, hangi gün çoğunluğun olmıyacağmı önce
den kestiremez. Kaldı ki, birleşimi açtığımız 
zaman daima çoğunluk bulunmakta, ama seçim
lere geçtiğimiz zaman çoğunluk kalmamakta
dır. 

İkincisi, bugüne ka'darki teamül, daima Mec • 
liste yapılan seçimlerde netice almana kadar 
bu seçimlerin tekrarlanması merkezindedir. 

Üçüncüsü, İçtüzüğün 143 ncü maddesini 
seçimlerle ilgili addedip, 144 ncü maddesini sa
dece kanun müzakerelerinde tatbik edilecek 
bir hukuk kaidesi olarak tefsire de imkân 
yolktur. 

Şimdi, Sayın Köseoğlu'nun Yükselk Hâkim
ler Kurulu için yapılan seçimlerin tehirini ve 
bunun sadece haftanın Pazartesi günlerinde 
gündeme (konulmasını öngören önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kalbul edilmemiştir, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin ikinci defa oya konulacak; işl)er bölü
münde, Pazartesi günü görüşülmesi bitirilen 
ve açık oylamasında gerekli çoğunluk elde edi-
lemiyen üç tane kanun tasarısı için açık oyla
ma vardır. Eğer tensibederseniz! Yüksek Hâ
kimler Kuruluna üye seçimi ile bu kanunlar 
için yapılacak açık oylamaları da birlikte ya
palım. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kürsü üzerine b/bş tane sepet ko
nulacaktır. Bunlardan sol tarafta bulunacak 
ilki tanesi Yüksek Hâkimler Kurulu için yapıla
cak iki asıl ve bir yedek üyeler için olacaktır. 
Sağ tarafta bulunacak 3 tanesi de, Pazartesi 
günü görüşülmesi yapılan üç aktarma kanunu 
için yapılacak açık oylamalara ait olacaktır. 
Şimdi Yüksek Hâkimler Kurulu için yapıla
cak seçim sonuçlarını tasnif edecek iki ayrı 
Tasnif Komisyonu İçin kura seçiyorum. 

Coşkun Kırca?... Burada. 
Nazmı Özoğul?.. Yok. 
Mesut Özansu?.. Yok. 
Faik Kırbaşh?.. Yok. 
Sabahattin Adalı?.. Yok. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Çeftin Altan?.. Burada. 
Yaşar Akal?.. Yok. 
Ahmet Turgay?.. Yok:. 
Türkân Seçkini. Burada. 
Efendim, 1 numaralı Tasnif Komisyonu Sa

yın Coşkun Kırca, Sayın Çetin Altan ve Sayın 
Türkân Seçkin'>den kuruludur. Dağıtılan kâ
ğıtlar iki mühürlü olacaktır. 

İkinci Tasnif Heyeti için lad çekiyorum. 
Kaya özdemir?.. Yok. 
Lâtif Sarıyüce?.. Burada. 
Samet Güldoğan? Yok. 
Muzaffer özdağ l . Yok. 
İlhan Tekinalpl. . Yok. 
Tevfiik Koraltan?.. Yo/k. * 
M'ehmet Yardımcı?.. Burada. 
Nahit Menteşe?.. Burada. 

tki numaralı Tasnif Komisyonu da Sayın 
Mehmet Yardımcı, Sayın Nahit Menteşe ve Sa
yın Lâtif Sarıyüce'den kuruldu. Hangi ilden 
oylamaya başlıyaeağımız hakkında 'kura çekiyo
rum. 

Sakarya'dan başlıyoruz. 
Sayın 'milletvekilleri, hem Yü'kselk Hâkim

ler Kurulu için oy (kullanacaklar, 'hlem de üç 
aiktarma kanunu için oy !kullanacaJklar, lüzumlu 
hazırlılklan yapıp teşrif -etsinler. Yüksek Hâ
kimler Kurulu için bundan evveüki birleşimde 
yapılan seçim sonuçlarına ait mazJbatayı oku
yorum. 

Yüksek Başkanlığı 
Yüfksek Hâkimler Kurulunda «açılk bulunan 

"Ski asıl üyelik için yapılan 8 nci tur seçime 
(216) üye (katılmış ve neticede İlişik listede 
isimleri 'bulunan zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Feridun Cemal Erkin 
Ordu 

Üye 

Üye 
Nafiz Giray 

Erzincan 

Mehmet Ateşoğlu 
Kayseri 

Benderlioğlu Nietfati 
Bilgin A. Fuat 
Ergil Kahmi 
Erkan A. Nuri 
G-ebizli Hasan 

124 
5 

129 
5 

10 

Gencer Ali 
Güven A. Mithat 
Güner Hüseyin Kemal 
Öncel M. Celâl 
Özdinçer Şerafettin 
Solak Ali 
Taşcıoğlu H. Sabiha 

3 
19 

3 
50 
7 

33 
21 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açılk bulunan 

'bir yedelk üyelik için yapılan 8 nci tur seçim;e 
(215) üye katılmış ve neticede 'aşağıdaki isim
leri bulunan zatlar Üıizalarında gösterilen oyla
rı almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Urfa 

Atalay Akan 

Üye 
Diyarbakır 

Tarik Ziya 

Mes'ut Alpaz 
Osman Uzun 
Bahri Paşaoğlu 
Fuat Eribol 
Ulvi Kırdök 
Sabiha Taşcıoğlu 
Ali Gencer 
İptal 
Boş 

Üye 
Denizli 

Fuat Avcı 

Ekinci 

145 
31 
19 
11 
3 
1 
1 
3 
1 

BAŞKAN — Sakarya'mdan başlamak sure
tiyle oylamaya geçiyoruz. 

(Salkarya milletvekillerinden 'başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Lütfen seçime katılmıyan ve 
oyunu vermiyen arkadaşlar oylarını kullansın
lar, henüz seçim ve oylama devam ediyor. 

Oyunu kullanmamış arkadaşımız var mı?.. 
Ydk. 

Efendim, Yüksek Hakimler Kurulunda açık 
bulunan asıl ve yedek üyelik için yapılan se
çim işlemi bitmiştir. 

Aktarma kanunları için yapılan diğer oyla
ma işlemi devam ediyor, kutuları aşağıya ko
yuyoruz, sonradan gelen arkadaşlar oylarını 
kullanabilirler. Lütfen tasnif (komisyonları va
zifeye başlasınlar. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE3S 

9. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'-
m, Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tes-
bit edilmesi için Hükümet hakkında bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/11) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde, önerge sahibi 
lile grup sözcüleri görüşmüşlerdi ve Hükümet adı
na da Sayın Refet Sezgin de görüşmüştü. Şimdi 
Söz sırası, şahsı adına Sayın Reşat Özarda'nmdır, 
'buyurunuz efendim. 

REŞAT ÖZ ARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; çok kıymetli ve hakikaten 
yakından sevdiğim arkadaşım Abdülbâri Akdo
ğan'in kömür konusunu Yüce Meclise getirmesi, 
uzun müddet çalışmaların, tetkiklerin neticesi ve 
isa'betli bir harekettir. Abdülbâri Akdoğan kendi 
ihtisasına giren bu konuyu uzun müddet incele
miş ve nihayet kömür mevzuunda memleketin 
içinde bulunduğu acıklı durumu ifade edebilmek 
ve Yüce Meclisin bu işe el koymasını sağlıyabil-
mek için bir takrirle Yüce Meclisin huzuruna gel
miştir. Arkadaşımız bu hususta bir hata yapmış, 
kömür mevzuunun incelenmesi yerine, Hükümet 
hakkında bir inceleme komisyonu kurulması şek
linde bunu vaz'etmiş, fakat sonradan bu hatasını 
anlıyarak, durumu tashih, tavzih ve nihayet me
selenin kömür konusunu incelenmesine münha
sır kalmasını verdiği takrirle' teklif etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kömür mevzuu deyip 
geçemeyiz. Kömür bugün Türkiye'de en mübrem 
gıda maddeleri kadar her Türk vatandaşı için 
lüzumlu bir maddedir. Bu kışın dondurucu, 
öldürücü soğukları altında Türkiye'de kaç milyon 
Türk vatandaşının, bir avuç kömür bulmaktan 
mahrum bu soğuklarda titreştiğini düşünmemiz 
ve bilmemiz lâzımdır. Kömür bugün Türkiye'de 
gıda maddesi kadar, ekmek kadar, et kadar lü
zumlu bir maddedir. Çünkü, bir insan hele yarı 
aç olduktan sonra, bir avuç kömürün ateşinden 
de mahrum olursa, bu soğuklarda yaşama kuvvet 
ve kudretini kendisinde bulamaz. Peki, Türkiye 
kömür madeninden mahrum, bunun ıstırabını çe
ken, kömürü dış ülkelerden ithal etmek için dö
viz sıkıntısı çeken bir ülke midir diye bir şey ha
tıra gelir. Meseleyi incelediğimiz zaman görü
rüz ki, Türkiye'nin toprakları bol ve zengin kö
mür madenleri ile doludur. Topraklarımızda na
mütenahi bol, geniş kömür madenleri vardır. Fa-

C KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

kat Türkiye'de bugün 32 milyonluk Türk Mille
tini değil, yalnız büyük şehirlerde yaşıyan bir
kaç milyonluk kütlenin dahi ihtiyacını karşılaya
cak kömür istihsal etmekten âciz durumda bulu
nuyoruz. Neden? Türkiye'de kömür iki kanal
dan istihsal ediliyor. Birisi, Devlet sektörü, di
ğeri özel sektör. Muhterem arkadaşlar, evvelâ bu 
sektörler üzerinde bir nebze duralım. 

Devlet sektörü, devletçilik, Türkiye'de uygu
lanan devletçilik, bugün komünist ülkelerden en 
liberal ülkelere varıncaya kadar, dünyanın hiç
bir memleketinde «tatbik edilmiyen en kötü bir 
devletçilik örneğini vermektedir. Meselâ Zongul
dak Kömür İşletmelerinde 300 - 500 metre top
rağın derinliğine inerek, her an hayatı tehlike 
içinde, bir avuç kömür çıkarmaya çalışan işçinin 
aldığı yevmiye günde 10 - 15 liradan fazla değil
dir. Ancak bu fedakâr işçinin hayatı pahasına 
günde kazandığı 10 - 15 liralık ücretin' karşılığı 
olarak elde ettiği kömür toprak üstüne çıktığı 
zaman orada sarf edilen paranın çok fazlası, yüz
lerce katı israf ve lüks içinde harcanmaktadır. 
Toprak altında büyük fedakârlık karşısında, mah
rumiyet karşısında kömür elde etmeye çalışırız. 
Fakat toprağın üstüne çıktığımız zaman orada 
kâşaneler, köşkler, kulüpler, israflar, suiistimal
ler, refah içerisinde yaşıyan kimselerin bu haya
tını devam ettirebilmek için sarf ettiğimiz para
lar o kadar çoktur ki, bu kömürü hakiki işçinin 
emeği karşılığında değerlendirme imkânını bula
mayız. Bir taraftan Türk Milleti olarak başımıza 
gelen bütün hükümetler müreffeh Türkiye slo
ganı içinde memleketi kalkındırmak için tek baş 
vurdukları yol, yabancı devletlere avuç açıp 
borç para dilenmek; diğer taraftan Türkiye'de 
bu kadar büyük mahrumiyetler içinde çalışan 
kütlelerin alm terini, emeğini suiistimal ederek, 
istismar ederek namütenahi israf ve lüks içinde 
harcamak oluyor. 

Bunun karşılığında özel teşebbüsü ele alalım. 
Özel teşebbüs ne yapıyor? Türkiye'de, kalkıyor 
en geniş kömür madenlerinin olduğu sahaya gi
diyor, arama, işletme ruh'satnamıesi alıyor, gidi
yor toprağın üst tabakasını açıyor, gayet az 
bir masrafla o toprağın altında yatan milyar
lık servetin kaymağını alıyor, ondan sonra üze
rini kapatıyor, gidiyor. Binaenaleyh Türkiye'-
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dle gerek devletçilik (bakımından, gerek özel 
sektör bakımından bütün dünya milletlerine na
zaran en kötü örneği veren bir ülkeyiz. 

Şimdi kıymetli arkadaşımız Abdülbâri Ak
doğan kendi mesleki içinde bulunan ıbu (konu
yu uzan boylu incelemiş, Yüce Meclisin huzuru
na getirmiş, meseleleri ortaya döküp Yüksek 
Meclisin buna el koymasını savunmak için ıgay-
ret ısaıf etmiş; anca'k arkadaşımız teknik bir ele
man olması ve umumiyetle bütün teknik ele
manların hukuk bilgisinden yolusun bulunmala
rı gibi, o da 'bir noktayı eksik bırakarak ko
nuşmasını yazılı metin haline getirmiş ve haf
talar, aylar süren •çalışmasının neticesini Yü
ce Meclise sunma'k imkânından dahi mahrum 
kalarak 20 dakikalık konuşmasından sonra ko
nuşmasına son verilmiş ve böylelikle derdini, 
dileğini, dâvasını Meclise anlatamamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Meclisin bü
yük bir hassasiyet gösterip bu konuya el fbais-
unası şarttır. Bizde Hükümet vardır, icra orga
nıdır. Hükümeıt her şeyi halleder, Hükümet 
Meclise getirir; Hükümet neyi .getirirse biz onu 
kabul ederiz 'zihniyetinden artık ıbu Meclis ken
disini kurtarmalıdır. Hükümet dediğiin nedir? 
Birtakım insanlar Bakanlık mevkiine oturur ve 
o bakanlığın hiçbir işine vâkıf olmadan kendi
sini orada müdürler ve umum müdürler idare 
eder. Mecliste ihtisas 'komisyonları seçilir, ihti
sas komisyonlarına seçilen arkadaşlarımızın bü
yük bir çoğunluğu, bir kısmı hakikaten mesle
kinin ehli olarak oraya .oturur, »büyük bir kıs
mı da o meslekin ehli, erbabı .olmadan oraya 
gelir oturur vie kültür bakımından, bilgi .bakı
mından komisyonlara gelen Devlet ımemurları 
ondan daha yüksek olduğu içlin, .onun tesiri 
lal/tında kalır, kanunlar böyle gelir .geçer. Şim
di bir Devlet teşkilâtı düşününüz bir 
(bakanlık 'teşkilâtı düşününüz; milletvekilleri 
senede 36 bin lira para alır, aylığı ödeneği yol
luğu hepsi içinde. Fakat öyle bir Devlet me
muru düşününüz ki, her ay bir milletvekilinin 
bir senede aldığı paradan daha ıçok parayı şu 
bu yollardan kendi kesesine indirir. 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Ne alâkası 
var? Gayrimeşru şey... 

REŞAT ÖZ'ARDA (Devamla) — Var beye
fendi, kömürle ilgisi var. Getirip söyliyece-
ğim. Müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayın. Sayın Özarda, bu maaş meselesinin 
kömürle ilgisini ben de anlıyamadım. Onun 
için istirham ediyorum, sadet dairesıinde gö
rüşünüz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Şimdi arz 
edeceğim beyefendi. Kömür meselesi niçin (hal
ledilemiyor, onu arz edeceğim. Çeşlitli yollardan 
kendi kazancını yoluna koyar ve tfıerıgün bu
günkü aylığımı, kazanacağımı daha fazla artır
manın yolları nedir diye, onun gayreti içinde 
bulunur. Kömür işletmesine gidilir, orada Itop-
rak altında çalışan işçinJin çektiği mahrumiyet
lere rağmen, toprak üzerinde lüks ve israf sa
rayları, köşkleri kurulur, orada zevk ve safalar 
yapılır, israflar yapılır ve nihayet sen bir parti 
olarak, Parlâmento olarak bekliyorsun ki, o 
dairenin teşkilâtı, memurları bu işi ıslah edecek 
kanunu hazırlıyacâk, Hükümet kanalı dle bu 
Meclise .gelecek ve buradan çıkacak.. Olmaz 
arkadaşlar böyle şey. Binaenaleyh; bu Parlâ
mento, kendi memleketimin, temsil ettiği mil
letin hak ve menfaatlerini korumak arzusunda, 
gayretinde olan bu Parlâmento ve bu Parlâ
mentonun namuslu, temfiz üyeleri, hepsini hür
metle karşılarımı, bunlar ıbu gibi millî mesele
lere el koymak, kendi aralarından komisyon
lar seçip gerek Devlet işletmesinin meydana 
getirdiği büyük israfları, lüksleri önleyici ted
birleri almak, gerekse özel teşebbüsün yalnız 
kendi çıkarına her işin şöyle üstün körü bir 
araştırmasını yapıp, her maddenin kaymağını 
alıp, alt tarafını kapatmak gilbi, memleketin 
millî iktisadiyatına zarar verici hareketlerini 
önleme'k, bunları bir zaptı rapt altına bağlıya-
yacak tedbirleri alma'k için çalışması ve böyle
ce Yüce Meclislerin huzuruna olumlu, bilgili 
bir raporla çıkmaları zarureti vardır. Bu böy
le bir önergenin ortaya atılması ve Yüce 
Meclisin kömür (meselesine el koyup, bu mese
lenin araştırılmak istenmesinde, Hükümetin 
aleyhine Parlâmentonun .aleyhine, millî iradenin 
aleyhine nasıl bir şey tevebhüm edilebilir? Böy
le bir şey var mı? Bunun içinde yok. O halde, 
Parlâmento niçin Türk Milletlinin en hayati 
ihtiyaç maddelerinden birisi olan kömürün üze
rine el koymasın, kendi arasından bir komis
yon seçerek bu işi incelemekten kaçınsın? Bu 
revayı hak mıdır? Bu, Parlâmentonun ımfilletçe 
kendhine verdiği vazifeyi yapması mıdır, yok-
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sa bu vazifeden kaçmam mıdır? Muhterem ar
kadaşlarım, onun için bütün samimiyetimle.. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Ne ^alâkası var. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Beyefen
di geçen defa yapılan konuşmada bunun aley
hinde konuşuldu ve komisyonun kurulmasının 
aleyhinde konuşuldu, 10 bakımdan söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, karşılıklı görüş
meyiniz efendim. Umumi Heyete Ihitalbediniz. 
ıSize söylenen her sö;ze de eevap vermek mec
buriyetinde değilsiniz efendim... İstirham edi
yorum. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Alâladc 
bir şahıs değildir, -bir Bakandır, ;o /bakımdan 
Hükümeti temsil eden bir şahsa, ben de bilme
diğim biri konunun... 

BAŞKAN — Efendim, Bakan söyledi diye 
böyle bir imtiyaza sahip değilsiniz. İstirham 
ediyorum. Heyeti Umumiyeye hiltabediniz. Ve 
böyle tek tük lâf <atma olursa ona da. cevap 
vermeyin. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Teşekkür 
•ederim Sayın Başkan, Zaten söyliyecek başka 
bir şeyim de pek kalmadı. Dinliyeoek topluluk 
olsa, daha söyliyecek sözüm çok. 

BAŞKAN — Efendim, bu lâfı da tavzih edi
niz lütfen. İstirham ediyorum, ne demek, Mec
lis toplantı halindedir. Bir nisap meselesi şu 
anda mevzuubahis değildir. Ne demek «dinliye
oek topluluk olursa?» İstirham ediyorum ©fen
dim.. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Nihayet 
30 - 35 'kişi var Mecliste. 

BAŞKAN — Efendim, 30 olur, 5 lolur, 1 
olur. Şimdi nisap nrevzuübahsolmıyan bir anda 
bu şekilde hıitabedeımezsiniz Heyeti Umumiyeye 
karşı, efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Ben ısöyli-
yeceğimi söyledim. Türk Milletinin millî men-
fati, Türk Milletinin en mühim sıkıntılarından 
binisi kömür meselesidir. Bu kömür konusuna 
bir çare-i hal 'bulmak, Türkiye'nin toprakları 
altında ımevcut geniş ve zengin kömür madenini 
hangi yoldan işletebil eceğimizi teslb.it edebilmek 
için, bir komisyon kurulması şarttır. Bugün 
Baitı Almanya'da ve dünyanın her yerinde kö
mür madenleri, kömür ocakları kapatılmakta, 

kömür işçileri işsiz kalmaktadır. Bunun sebebi, 
dünya kömür devrini 100 - 150 sene evvel ya
şamış, elektrik devrine 'girmiştir. Bugün me
deni dünyanın hiçbir ülkesinde kömür bir ısıt
ma vasıtası olarak artık düşünülmemektedir. 
Ancak sanayiin inkişafı bakımından ısıtma 
bakımından bir madde olarak düşünülmekte, 
fakat bütün Avrupa ve Baitı 'âlemi 'kömür dev
resini tamamladıktan maada elektrik devresini 
de tamamlamış ve nihayet bundan 10 - 12 »ene 
sonra gibi kısa bir zamanda dünyada istihsal 
edilecek elektrik enerjisinin % 80 ini atom sant
rallerinden sağlamak plânını yaptığı bir sırada 
biz bugün Türkiye'deki kendi durumumuzda 
kömür devrine girmek için bu tempo ile daha 
yüz sene do çalışsak o kömür devrine giremi-
yecek durumdayız. Muhterem arkadaşlar. Bu
gün vatanımızın birçok 'köşelerinde vatandaş 
evinde, işinde kömür olarak, kayıt olarak »güb
resini yakmaktadır. Bugün Orta - Anadolu, Do
ğu - Anadolu kömür nedir bilmemektedir. Bü
tün bu toprakların altında, geniş kömür ma
denleri vardır. Biz tezek devri yaşıyan, biz taş 
devri yaşıyan bir ülkeyiz. Dünya nıorımal elıek-
trıik devrini çoktan aşmış, atom devrine (girdiği 
bir zamanda biz, kömür devrine ıgirelim; kö
mürü çıkarıp değerlendirelim işletelim, ucuz 
fiyatla kömürü değerlendirip vatandaşa intikal 
ettirelim diye bir takrir geliyor, bunun karşısın
da cephe alıyoruz. Anlıyamadığım zihniyet bu
dur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — ıSayın Talât Asal, buyurun 
efendim. 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — 'Sayın Baş
kan, aziz arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
Özarda, hiç konu ile alâkası bulunmadığı halde 
belki bir seçim plâtformunda şedit bir müca
dele sırasında - tabiri kasden seçerek söylüyo
rum - atılabilecek bir nutuk söyledi, gitti. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Ben partili 
değilim, seçime de girmiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Bendeniz 

benzetiyorum beyefendi... 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — ,Sen kendine 

benzetirsin, o kadar. 
BAŞKAN — Sayın Asal, lütfen /tahrikkâr 

olmayalım. İstirham ediyorum, rica .edeceğim 
efendim. 

http://teslb.it
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TALÂT ASAL (Dcva'mla) — Başüstüne, 
[Büyük Meclis 'bu önergeyi kabul ederse... 

REŞAT ÖZ ARDA (Aydın) — (Benim bir 
seçim bölgem var, senin -o da yok. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, oturdu
ğunuz yerden müdahale 'etmeyin ıSaym Özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Lâf atarsa 
ben de atarım. 

BAŞKAN — Rica ederim... 
TALÂT ASAL (Devamla) — Senin o seçim 

bölgen de kalmadı, kardeşim. 
BAŞKAN — Sayın Asal, istirlham ediyorum 

siz cevap vermeyin, lütfen konuşmanızı.. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Benim seçim 

Lbölge;m var mı, yok ımu görürsün. 

BAŞKAN — 'Sayın Özarda." Heyeti Umuımi-
yenin sükûnunu bozarsanız hakkınızda inziba
tî ceza tatbik ederim. îstirhaim ediyorum sakin 
olun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Lâf atarsa ce
vap veririm. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, 
sakin «1un. Müsaade ibuyurun efendim. Sayın 
Özarda, lütfen. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Yüce Meclis 
önergeyi kabul buyurursa elbetteki 'önergenin 
icabı yapılır. Her milletvekili kendi iradesini 
kullanacaktır. Bu iradenin kullanış tarzı ve is
tikametini diğer bir milletvekilinin kınaması 
Parlâmento adabını ve kaidelerini bilmemesi mâ
nasını taşır.... 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sen öğren 
yeter... 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, 
oturduğunuz yerden müdahale etmeyin. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Gerçekten bu 
arkadaşımız hazırlıksız olarak kürsüye gelmiştir. 
Konuşma arzusunu duyduğu için konuşmuştur. 
Meselâ Zonguldak bölgesi meselesini dahi in
celemek zahmetine, bu konuşmayı yapmıya ka
rar vermiş olduğu halde, katlanamamıştır. Hiç 
söylediği gibi değildir. Zonguldak bölgesindeki 
şartlar, hiç ama hiç değil İdir. Vermiş olduğu 
yevmiye rakamları yanlıştır. Orada sevgili iş
çi vatandaşlarımız Devletin imkânları içerisin
de, Türk Milletinin verdiği imkânlar içerisinde 
lojmanlarda oturmakta ve hattâ banyoları dahi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri tarafından 
yapılmış ve sağlanmış bulunmaktadır. Şüphesiz 

•hepimizin gönlü çok daha iyi şartlara işçi va
tandaşlarımızın erişmesini arzu eder. Giderse
niz, görürsünüz. Buna rağmen, yani bölgevi 
bir inceleme yapmış olmamasına rağmen sev
gili arkadaşımız diyelim, şimdi de aramış, tara
mış bir şeyler söyliyeyim demiş ve bunu söy
lemiş, ondan sonra da Yüce Meclisin ihtisas 
komisyonlarını, gerçekten, küçük düşürücü 
istikamette, âdeta Yüce Meclisin intihabetmiş 
bulunduğu ihtisas komisyonlarına gelen me
murlardan kendilerini fikrî yapı olarak daha 
aşağıda görür istikamette bir konuşma yapma 
cesaretini gösterebilmiştir. Sonra «Yüce Mec
lis, ihtisasa hürmet etmek lâzım» demiştir, 
ama ihtisasa hürmet etmeden ihtisası dışında 
bulunan bir konuyu dile getirmek cesaretini 
göstermiştir. Eğer gelen muhterem memurların, 
komisyonlarda kendilerinin niteledikleri tarzda 
bir oluşu vukubuluyorsa, bu burada biraz evvel 
yaptığı konuşmanın niteliğindeki bir Reşat 
Özarda'dan ileri gelebilir diyorum, ben sevgili 
arkadaşlarım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Şahsıma te
cavüz olmuştur, söz istiyorum... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, ri
ca ediyorum. Bu meseleyi sonra halledeceğiz 
efendim. Şimdi oradan konuşmayın bu kadar. 
Anladım, sataşma vardır diye söz istediniz, ta
mam... 

TALÂT ASAL (Devamla) — Hükümet dedi
ğin nedir tarzında, Yüce Meclisin itimadına, maz-
hnr olmuş meşru bir Hükümeti, Cumhuriyet 
Hükümetini bövlesine tavsif etmesini de bir 
Parlâmento üyesine yakıştıramadığımı ifade et
mek isterim.... 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Yazıklar ol
sun sana..." 

BAŞKAN — Savın Özarda, tekrar istirham 
edivorum, hatibin ağzından çıkan her söze otur
duğunuz yerden cevap vermeyiniz. 

TALÂT ASAL (Devamla) — «Kanunlar 
bövle gelir, bövle geçer» gibi, gerçekten bir Par
lâmento üyesinde bulunması lâzım gel en ağırlıkla 
telifi kabil ol mı yan ve o kanunların içinde, pek 
çoğunda müspet mânada veya menfi mânada oyu 
bulunan arkadaşımızın kanunların geçiş tarzını 
da bu tarzla vasıflandırmasını yine kendileri
nin Parlömanter hüviyeti ile ban-dastıramndığı-
mı ifade etmek isterim. Fevkalâde tehlikeli ve 
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memleketimizin gelmiş geçmiş bütün Cumhu
riyet Hükümetlerinin şahsiyeti ve haysiyetleriy
le ilgili bir söz sarf etmiştir. Hükümetler, Cum
huriyet Hükümetlerini dilenmekle vasıflandır-
mıştır. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Öyle değil bey
efendi Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı 
hiçbir Cumhuriyet Hükümeti dilenmeye tenez
zül etmemiş ve bundan sonra da dilenmeye te
nezzül edecek bir Cumhuriyet Hükümeti işba
şına gelmiyecektir. Cumhuriyete inanan bir in
san olarak bunu da arkadaşımızın kabul etmesi 
lâzım gelir. 

Neye böyle konuştu? Geçen devreden beri aynı 
çatı altında bulunduğumuz Özarda'nm ilk defa 
bu kadar, çok da büvük olmıvan bir mesele kar
şısında mesolevi muğlak, istikameti belirsiz bir 
noktava götürür tarzda konuşmasına hayret 
ettim. Hisarda mreldi, elimizi sıktı, konuştuk. 
Bunlar, muhalefet etmesine sureti kativede mâni 
değil. En şedit muhalefeti yapmak her millet
vekilinin hakkıdır bunu tabiî karşılarız. Ama 
kelimeleri seçmede, cümleleri terkipte ve konuş
ma tarzında, bendenizi affetsinler, Parlâmento 
adabının icabettirdiklerini bulamadım. Her 
halde bunun sebebi bizim anlıvamadığımız ve
ya nnla.vıp da sövlivemedi^imiz bir seherden ne-
şedetmiş olsa gerektir. Saygılar sunarım. 

RESA'T ÖZARDA (Avdın) — Savın Başkan, 
beni itham altında bırakmıştır, söz rica, edivorum. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma yok. İstirham 
edivorum. 

REŞAT ÖZ ARDA (Aydm) — ifadelerimi 
va.nlıs aksettirmiştir... 

BAŞKAN — Sataşma vok efendim. Eğer sa
taşma olsa, sizi burada bu kadar sabırla ve savgı 
ile dinliven milletvekillerinin honsi, sataşma var 
d've söv; isterlerdi. Çünkü siz, dinliyeeck kimse 
olsa dediniz. 

İstirham edivorum, sataşma yok. Ama direni-
voT-snnı-7; ova sımanm, o başka. 

Savın Sami Bim'eioğlu, buyurup efendim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; arkadaşımız Abdül-
bâri Akdoğan Türkiye'deki kömür fiyatlarının 
yeniden tesbit edilmesi için Hükümet hakkın
da bir Meclis araştırması istiyorlar'. Kömür me
selesi hakikaten bugün milletimizin en ımü-
him meselelerinden birisidir. Bugün ekmek 

ve su kadar* lüzumlu ihtiyaç maddelerinden 
birisidir. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, bu 
kış dahi Ankara, İstanbul ve İzmir gibi bü
yük şehirlerde, birçok vatandaşlarımız kömür 
alamamıştır, alamadıkları gibi, alaııTar da yük
sek fiyatla bu kömürü almak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Hakikaten mübidm bir ihiiyaeo-
lan kömür meselesi, vatandaşın dilinde dola
şan bir mesele haline gelmiştir. O kanaatteyim 
ki, sayın arkadaşımız bu sebepten böyle bir 
araştırmaya lüzum görmüş ve bunu da Mecli
se getirmiş bulunmaktadır. Bendeniz Mani
sa Milletvekili olarak ve Çarp Linyitleri İşlet
melerinin kesif bulunduğu bir ilçeden olarak, 
kömür meselesiyle yakından ilgilendim. Haki
katen kömür fiyatlarının niçin pahalandığının 
tesbiti ve kömür fiyatlarının yeniden tesbiti 
ve bu hususta bir araştırma açılması lüzum
ludur arkadaşlar. Maalesef Devlet işletmele
rinde istihsal fiyatları daima yüksek oluyor. 
Şüphesiz ki, bunun birçok sebepleri var. Bir 
defa kömürün istihsal fiyatının düşük olması 
ve halka ucuz fiyata intikal ettirilmesi için 
her şeyden evvel bu işletmelerde çalışan işçi
lerin her bakımdan tatmin edilmeleri lâzım
dır. Bir işçi, bir kömür işçisi doyurulmazsa, 
bir kömür işçisi tatmin edilmezse yer altında, 
kuyularda çalışan bu arkadaşlarımız ancak 
tatmin edildikleri nispette istihsal yapabilir
ler ve kömür fiyatları, dolayısiylc yüksek olur. 
Bunun yanıbaşmda • bu işletmelerde bürokra
si zihniyeti hüküm sürmektedir ki, maalesef bu 
işletmelerin basma geçirilen, müdürler âdeta 
bu işletmelerde bir müdürler saltanatı kur
muşlar, hiyerarşik olarak da baştan aşağıya 'ka
dar, birbirlerini sureti kafiyede harcamazlar, 
birbirlerine dayanırlar, yeni çıkmış genç, ide
alist 'mühendislerin istihsali artırmak için ile
ri. sürdükleri fikirleri nazarı itibara almaz
lar, onları muhitlerinden uzaklaştırmasını, har
camasını çok iyi bilirler. İşte bütün bu faktör
ler kömür fiyatları üzerine tesir edecek ma
hiyettedir. 

Değerli arkadaşlarım, kömür ocaklarında 
çalışan işçilerin durumu hakikaten fecidir. 
Bunun için istihsal artmam akta dır. Soma'da 
«Nadir Hakkı Önen Camlıca maden linyit kö
mürü işletmesi» vardır, bu özel işletmedir. Bu
radaki maliyet fiyatları ile Etibank Çarp Lin
yitleri müesseselerinin istihsal fiyatları ara-
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sında fark vardır. Bu özel işletmede çalışan 
işçiler sosyal hakları bakımından tatmin edi
lirler, Devlet işletmesinde çalışan işçilerden 
daha çok ücret alırlar, daha iyi beslenirler 
daha iyi bakılırlar, istihsal yükseltilir ve istih
sal fiyatları da düşüktür. İşte bu sebepten 
özel teşebbüsle Devlet tarafından işletilen bu 
işletmelerdeki, bu müesseselerdeki farkın ni
çin meydana geldiğini, fiyatların niçin yüksek 
olduğunu tesbit etmek için Meclisçe bir araş
tırma açılması, lüzumuna kaaniim. 

Değerli arkadaşlarım; bu vesileyle yine şu
nu da belirtmek isterim k i ; Soma'da İşçi Si
gortaları Kurumu tarafından 300 ev inşa edil
miştir. Bunlar, tabiî ki, bu ocaklarda çalışan 
işçilere verilmek üzere, onların oturması için 
inşa edilmiş, milyonlar sarf edilmiş, 1960 sene
sinde inşaat ikmal edilmiş, maalesef bu evler 
1966 yılma kadar hiçbir işçiye verilmediği 
gibi bomboş tutulmuştur. Nihayet İşçi Sigor
taları Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri ile 
anlaşarak işçilerin paralariyle yapılmış bulu
nan bu 300 evi satınal'mış, bunları işçilere tev
zi edeceğine, onlar oraya oturacağına başta, 
müdürlerinden, m em urlarından tutarak, esasen 
yüksek ücret alan, esasen tatmin edilmekte 
olan insanlara bu evleri dağıtmış, işçiler ken
di paralariyle yapılmış bulunan bu dairelerden 
yine mahrum kalmışlardır. Elbette ki, bir mües
sesede bu şekilde hareket edilirse istihsal fi
yatları yüksek olur, işçi de o kadar çalışabi
lir, o kadar istihsal edebilir. Bir müdürün evi
nin maliyet fiyatı üzerinden elektrik masrafı 
ayda 2 000 liradır arkadaşlar. Kapısının önün
de özel arabası bekler. Balayım geçirmek için 
ücret alır oraya çalınıyor yazdırır, zaten yev
miyelidir, gider İzmir'de Efes otelinde evliğinin 
yıl dönümünü kutlar. Ama bir işçi bir saat işi
ne geç kaldığı zaman, onun iş saatinden bir 
saatini keser. İşletmede çalışan 2 - 3 adam 
kapısında hizmetçilik yapar, sabahlara kadar 
ışıklar, elektrikler yanar. Elbctteki kömürün 
istihsal fiyatları yükselecektir. Daha bu iş
letmelerde yapılan yolsuzlukların haddi, hu
dudu yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, ben hiçbir surette ik
tidar partisini itham etmek için bunları söy
lemiyorum. Bunlar her devirde olmuştur. Halk 
Partisi za'manmda da, bugün de olmuş, belki 
yarın biz gelsek, bizim zamanımızda da olacak

tır. Ama bunu önlemek lâzımdır. Bu meselele
rin üzerinde durmamız gereklidir değerli ar
kadaşlarım. Yürekler acısıdır. Sayın İbrahim 
Deriner'e ben ve bir işletmede bulunan sen
dika üyeleri toptan, rica etmişizdir, hattâ ma
hallî milletvekilleri, Adalet Partisi milletvekil
leri de kendisine rica etmişlerdir; bir müdür 
hakkında, bir müdürün yolsuzları hakkında, 
alma hiç de ilgilenilmcmiştir. Fakat yakında 
bütün yolsuzlukları Yüce Meclise getirmek 
mecburiyetinde kalacağım. Eğer bir bakan böy
le hareket ederse, eğer bizler bu işlere lakayt 
kalırsak, cihetteki o işçi ezilecek, kömür fiya
tı. yükselecek, milletin parası üzerinde birta
kım müdürler, müdürler saltanatı kuracaklar
dır ve böylece de özel sektörü yeren sosyalist
lere hak verdirmiş olacağız, bu suretle arka
daşlar. 

Şimdi ne biz yapacağız?.. Bu yolsuzlukları ön
lemek mecburiyetindeyiz. Bunun için de Yüce 
Meclis bir Meclis araştırmasına karar verirse 
benim de elimde dokümanlar var, ben de yar
dımcı olacağım. Birçok arkadaşlar bu husus
ta bilgi sahibidirler. Böyle bir araştırmaya şah
san lüzum görüyorum. Elbette takdir Yüce 
Meclisindir. Böyle bir araştırma bu müessese
lerin yola gelmesi, millet hizmetine girmeleri, 
getirilmesi için zaruridir, değerli arkadaşlarım. 
Hepinizi saygı ile selamlarım.. (M. P. sıraların
dan alkışlar)., 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Gerek geçen ve ge

rekse bugünkü oturumda yeteri kadar görü
şülmüştür. Yeterliği teklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Oa\mak 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ctaıiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın AbdüJ-bâri Akdoğan, tarafın
dan verilen ve bilâhara kendisi tarafından yine 
tavzih edilerek şu şekli alan önergeyi okuyup 
oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
önergemi aşağıdaki şekilde tavzih ediyo

rum. 
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Türkiye'de 'mevcut Devlet ve özel sektöre 
ait kömür işletmesinin maliyet yönünden ras
yonel çalışıp çalışmadığı, 'kömür istihsalinin ar
tırılması ve fiyatların düşürülmesi mümkün olup 
o'lmadığmıh araştırılması için bir Araştırma 
Komisyonunun kurulmasını arz ve rica ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN •—• Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

10. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Batı - Trakya, Oniki adalar ve Kıbrıs konula
rında, millî politikamızın tesbiti için bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/24) 

BAŞKAN •— Önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Özet : Batı - Trakya, Oniki adalar ve 
Kıbrıs konularında genel gö
rüşme açılması hk. 

Olaylar: 
1. Gerek Lozan Barış Andlaşması ile tes-

bit edilmiş olan prensipler ve gerekse zaman 
zaman Türk ve Yunan hükümetleri arasında 
yapılmış olan Anlaşma.'la.rla karşılıklı olarak 
tanınmış bulunan haklar, şimdiye kadar Ba
tı - Trakya Türklerinin aleyhine uygulanmış
tır. Yunanistan'da terkedilmiş soydaşlarımız 
bugün en iptidai hayat şartlarından, en ma
sum insan haklarından yoksun, korkunç bir 
esaret hayatı yaşamaktadırlar. 

2. Anadolunun. ayrılmaz ve bölünmez bi
rer parçası olan Oniki adalar, İkinci Dünya Sa
vanı soTfımda İtalyanların yenilmesi üzerinde 
Yunanistan tarafından hiçbir haklı sebebe 
dayanmaksızın, Türk Hükümetinin, pasif dav
ranışından faydalanılarak işgal edilmiştir. Ara
dan geçen 21 «ene içinde bu işgal keyfiyeti 
her hangi bir anlaşma ile hukukî bir statüye 
bağlanmamış, fiilî duruim devam ettirilmiştir. 
Oniki adaların işgalinden sonra, bu adalarda 
yaşıyan Türklere de baskılar artmış ve göç 
etmeye zorlanmışlardır. Oniki Adalar üzerin
de Yunanistan'dan daha çok Türkiye'nin hak ve 
söz sahibi olması lâzım geldiği aşikârdır. 
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?t. Üçüncü yaşını doldurup dördüncü ya
şma giren Kıbrıs olayları karşısında bugüne 
kadar uygulanan Hükümetler politikası tat
min edici olmaktan çok uzaktır. Bu Adaya da 
biı* çoklarınca elden çıkmış nazariyle bakıl
maktadır. Adanın silahlandırılması karşısında 
ciddî hiçbir tedbir alınmamıştır. Türk Hükü
metinin Kıbrıs politikasının ne olduğu bugün 
herkesin, hattâ Hükümetin meçhulüdür. 

Sonuç: 
Yukarıda anahtarları ile ortaya konan üç 

konu üzerinde Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince genel görüşme açılmasını, bu konu
lardaki millî politikamızın tesbitini arz ve rica 
ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

BAŞKAN —• önerge sa.hibi olarak Sayın 
Özarda, buyurun. 

önerge sahibinden başka söz alanları da 
arz ediyorum : Millet Partisi adına Sayın Os
man Bölükbaşı... 

HÜSRYtN ATAMAN (Ankara) — Grup 
adına., ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Özarda., bir dakika. 
Açık oylaması yapılan üç aktarma kanunu 

tasarısı için yapılan oylama devam etmek
tedir. Sonradan gelen sayın milletvekil
lerinden lütfen oylarını kullanmalarını rica 
ederim. 

Buyurun Sayın Özarda, 
KUŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; millî dâvalarımıza 
el koymak ve zaman zaman bunları Yüce 
Meclisin huzuruna getirip burada müzakere 
konusu yapmak bir zarurettir. Çünkü 150 yıl-
da'n beri başımıza gelmekte olan felâketler, 
'başlıca millî eğitimimizdeki, geriliğimiz, ta
rih bilgimizin yetersizliğ, plânlanmış şuurlu 
bir millî politikadan yoksun oluşumuzdan 
ileri gelmektedir. Biz 1.5 O1 seneden heri iç 
politikamızda dış tesirlerin etkisi altında, 
birtakım cereyanlara kapılıp birbirimizle 
boğuşurken, karşımızdaki devletler ve özel
likle Yunanistan plânlanmış, millî şuura 
dayanan programlı bir dış politikasını adım 
adım uygulamış ve bunun neticesinde bir
takım felâketli neticeleriyle karşılaştığımız 
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zaman, saçımızı başımız yolup, hâdiselerin 
arkasndan, acaba bunlara bir çözüm yolu bu
labilir miyiz diye, kendi kendimizi oyala
maktan başka hiçJbir iş yapmamışız. Biz ta
rihler boyunca işlediğimiz bu hataları idrak 
edip, bunlardan kendimizi kurtarmaya, millî 
eğitimde gerekli yapıcı hamleleri yapmaya, 
tarih bilgimizi esaslı şekilde artırıp geç
mişten, olaylardan ders ve ibret almaya, dos
tumuzu, düşmanımızı belleyip uzun vadeli 
şuurlu millî bir politikanın prensiplerini, 
esaslarını, kurmaya gitmediğimiz müddetçe, 
daima böyle felâketlerle karşılaşmaktan maa
lesef kendimizi kurtaraımıyacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 1814 senesinde, sene 
bugün 1967, 1814 senesinde Rusya'nın Odesa 
şehrinde Çarlık Rusya'sının teşviki ile Yu
nanlıların kurduğu Etniki Eterya isminde giz
li bir cemiyet vardı. Bu cemiyet 150 sene evvel 
Yunanistan'ın değil, Yunanistan dışında bulu
nan emperyalist devletlerin Türkiye üzerindeki 
emellerini tahakkuk ettirmek maksadiyle Yu
nanlılara kurdurulmuş gizli bir cemiyettir. 150 
seneden'beri bu gizli cemiyet yaşamakta, haya
tiyetini muhafaza etmektedir. 

Bu cemiyet kurulduğu zaman Yunanistan 
yalnız Mora Yarımadasına inhisar etmekte, 
küçiicek bir ülke, bu bir avuç. Yunan top
rağının Şimalinde kalan Tesalya Osmanlı 
İmparatorluğu toprakları içinde. Onun Şi
malinde, Doğusunda ve Batısında kalan top
raklar Makedonya, Osmanlı imparatorluğunun 
hâkimiyeti altında. Onun Doğusunda kalan 
Batı - Trakya Osmanlı İmparatorluğunun hâ
kimiyeti altında. Bu küçiicek M-ora Yarım
adasının Cenubunda kalan Girit Adası Os
manlı İmparatorluğunun hâkimiyeti altında. 
Anadolu'yu eepe çevre çevreliyen On iki adalar 
da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyeti altın
da. İşte böyle bir zamanda Odesa'da Etniki Eter
ya isimli bir Yunan gizli cemiyeti kuruluyor. 
150 seneden beri gelmiş geçmiş Yunan devleti
nin bütün kıralları da bu cemiyetin, bu gizli ce
miyetin üyesidirler. Bu gizli cemiyet, Amerika'
da, Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde ve dünya
nın 'birçok yerlerinde Avustralya'ya varıncaya 
kadar birtakım isimler altında dernekler kuru
yorlar, kulüpler kuruyorlar, cemiyetler kuru
yorlardı. Bütün bunlar Etniki Eteryanm şube
leri, ondan aldıkları direktifle çalışan bir gizli 
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Yunan cemiyetinin faaliyetleri. Tıpkı bugün bir 
misalle teşjbih etmek gerekirse, beynelmilel si-
yoni'zmin, dünya hâkimiyetini sağlamak maksa
diyle nasıl çeşitli isimler altında birtakım far
mason locaları kurmakta olduğu ve 1905 senesi 
sonuna kadar yalnız Türkiye'de bu siyonizm teş
kilâtının çeşitli ve birbirine benzemiyen isimler 
altında kurduğu mason localarının adedi 42 ye 
ve kayıtlı üyesıinlin adedıi de 4 bine varmışsa ve. 
bunlar maksatlı bir şekilde Türk hâkimiyetini 
yok etmek için gayret sarf ediyorlarsa, Yuna
nistan da 150 sene evvel kurduğu Etniki Eterya 
isimli gizli bir teşkilâtın perdesi arkasında me-
galo ideasmı tahakkuk ettirmek, yani bir avuç 
Yunan toprağını devamlı surette Osmanlı İmpa
ratorluğu topraklarından kendi topraklarına 
topraklar ilhak etmek suretiyle sanki Bizans İm
paratorluğunun vârisi imiş gibi eski Bizans İm
paratorluğunu, bugünkü Yunan Kırallığı hâki
miyeti altında yeniden ihya etmek için bir faa
liyete, çalışma ve gayrete girmiş bulunmaktadır
lar. Esefle, üzülerek ifade etmek isterim ki, Yu
nanistan 150 seneden beri kendi milletini beşik
ten; yürümekten henüz kurtulmuş, ilkokul ça
ğma girmiş çocuklarından başlamak suretiyle 
150 seneden beri bu ideali millî bir dâva, bir 
Yunanlılık, bir Bizans İmparatorluğunun ihyası 
yolunda daima durmadan telkin etmekte, bu iş 
üzerinde hiç. yılmadan, usanmadan çalışmakta
dır. Bunun karşısında 150 seneden beri Osmanlı' 
İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti zama
nında biz ne yaptık? Osmanlı İmparatorluğu za
manında Türk vatandaşlarının, Türk çocukla
rının, Türk asıllı insanların eline verdiğimiz nü
fus cüzdanlarında hüviyeti .tesbit 'edildikten 
sonra, milliyeti hanesine geldiği zaman, islâm 
diye yazar, Türk yazılmazdı. Fakat aynı impa
ratorluk idaresinde bulunan Bulgar, Yunan, Ar
navut, Sırp ve saire milletlerin nüfus cüzdanın- " 
da milliyeti hanesine Rum, Sırp, Bulgar, Arna
vut diye yazılırdı. Binaenaleyh, biz 150 seneden 
beri ilk mektepten itibaren, kendi benliğine hâ
kim olmaya çalışan çocuk, nüfus cüzdanına bak
tığı zaman, kendi hüviyetini, varlığını tesbit 
eden varakada kendisinin Türk olduğunu göre
mez, yalnız Müslüman olduğunu görürdü. Fakat, 
bunun karşısında tamamen Hristiyan âlemi için
de bulunan diğer ekalliyetler, nüfus cüzdanla
rında Hristiyan kelimesi yerine, maalesef Bul-

\ gar, Rum, Sırp, Arnavut gibi kelimeler görmek 
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suretiyle, dalha ilkokul çağından itibaren kendi 
millî hüviyetini anlamaya ve kavramaya çalı
şırdı. 

Biz tarih boyunca işlediğimiz birçok hatalar 
dol a yi siyi e gördük, 150 sene evvel kurulmuş olan, 
Etrıiki Etcrya, gayesinde muvaffak oldu. Mora 
yarımadasından, Tcsalya'yı işgal etti. Onun arka
sından 1913 senesinde Batı Makedonya'.yi, Doğu 
Makedonya'yı ve nihayet Batı -Trakya'yı, Girit 
Adasını, Sisam, Sakız adalarını işgal elti. Böyle
likle Yunanistan kendi gayesi olan Megalo İdea-
sını tahakkuk ettirebilmek için Osmanlı Devleti 
topraklarından büyük parçaları kendi ülkesine 
ilhak etmek imkânını ve yolunu buldu. Bu yetme
di, Sevr Muahedesi yapıldıktan sonra Yunanis
tan'ın eskiden beri hâmisi olan iki büyük devlet 
vardır: İngiltere ve Amerika; bun] a t- küçücük 
komşumuz Yunanistan'ı elinden, kolundan tuttu
lar ve İzmir'den Anadolu'ya çıkardılar. Artık Yu
nan Megalo İdca'sı tahakkuk ediyordu. Günkü 
Bizans İmparatorluğunun kurulması için İstan
bul'un, İzmir'in Yunan topraklarına ilhakı şarttı. 
Geçen yaz aylarında Yunanistan'da yaptığım kı
sa gezide edindiğim yüzde yüz müspet kanaat 
şudur ki, Yunanistan bugün dahi kendisi için iki 
payitaht, başkent kabul etmektedir; birisi politik 
başkent, ikincisi dinî başkent. Politik başkenti 
olarak Atina'yı fakat dinî başkent olarak da İs
tanbul'u kabul etmekte, bunu kendi çocuklarına 
ve bütün dünyaya bu yolda telkin etmek -gayre
ti içerisinde bulunmaktadır. İşte Birinci Dünya 
Savaşının mağlûbiyeti neticesinde Türkiye'nin 
parçalanması, bölünmesi bir İmparatorluk üzerin
de 20 den fazla yeni devlet kurulmasını takibe-
den günlerde, yalnız bu parçalanmakla iktifa et
meyen emperyalist devletler, bir avuç Anadolu 
toprağını dahi Türk halkına, Türk Milletine çok 
görmüş ve Türkler Anadolu'nun, çorak, kurak 
toprakları üzerine, kendi başlarına hür ve ba
ğımsız bırakılırlarsa, bir gün yokluk -içinde bir 
varlık meydana getirirler ve bizim menfaatleri
miz için bir tehlike teşkil ederler endişesiyle bir 
avuç Anadolu toprağını dahi Türk Milletine çok 
görmüşlerdir. Eskiden beri himayeleri altında 
bulunan Yunanistan'ı elinden, kolundan tutarak 
İzmir'de topraklarımıza çıkarmışlardır. Yunan 
orduları, Anadolu'da tarih boyunca görülmemiş 
zulümler yaptılar; hâmile kadınların karınlarını 
deştiler, ırz, namus, iffet denilen hiçbir kudsi 
varlığı tanımaksızın, bu harını, vatan toprakları 

I üzerinde en büyük canavarlıkları ika ettiler. En 
I nihayet bu Türk Milleti kendi millî şeref ve hay-
I siyetine güvenen Anadolu'nun temiz, vatanper-
I ver evlâtları direndiler, toplandılar ve o karaıı-
I lık günlerde Büyük Allah'ın inayeti ile bu mil-
I letin başına bir kurtarıcı olarak, gönderilmiş, va-
I ziftlendirilmiş olan bütün gücünü, kuvvetini, 
I imanını, inancını her şeyini aziz Türk Millctin-
I den alan büyük Atatürk tarihler, destanlar kah-
I ramanı gibi bu masum Anadolu halkının başına 
I geçmiş, onun darbclcnen, kırılan, yok edilen iz-
I zeti nefsini, şerci' ve haysiyetini korumak için, 

bir avuç Türk evlâdını etrafına toplamış ve ni-
I hayet büyük mücedelesine girişerek, Türk Millc-
I tine olan inancından aldığı kuvvetle, bütün diiıı-
I yanın karşısında bu asil ve kahraman Türk Mil-
I letinin son imtihanını vererek barbar Yunan sü-
I rülerinc en son darbeyi indirerek girdikleri li

mandan, İzmir'den onları denize dökmek sure-
I tiyle Türk istiklâl ve hürriyetini korumuş ve 

memleketi, tehlikeli günlerinde yabancı enıpeıya-
I list devletlerin nüfuz ve tesiri altına giren ve 
I Türk millî menfaatlerini şahsi çıkarları ve karşı

lıkları karşısında o günün büyük emperyalistleri
ne satacak kadar alçalan, asırlarea bu milletin 
başına tâcettiği o ihanet yuvası saltanatı başm-

I dan defederek, aziz Türk Milletinin tertemiz var
lığına dayanan bir Cumhuriyeti kurmuştur. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karalı işar) — 
Ama ihanet yuvası değildi. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, onu da, siz tamamlarsınız. 

İSMAİL HAKKI YILANUIOĞLU (Kasta
monu) —• 640 sene idare ettiler. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
REŞAT UZARDA (Devamla) — Muhterem 

I arkadaşlarım... 

BAŞ [CAN — Sayın özerda bir dakika efen
dim, sizden de istirham edeceğim; bu genel gö
rüşme ve gensoru önergelerinde daima Başkanlık 

I olarak arkadaşlara ikaz ediyoruz, rica ediyoruz, 
sanki genel görüşme açılmış gibi mevzuu bütün 
şümulü ile anlatırsanız bu işin sonuna ulaşanla
yız erendim, lütfen önerge üzerinde, genel görüş
me açılması lüzumu üzerinde beyanda bulun
manızı istirham ediyorum tekrar. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu ikazınıza teşekkür ederim, şu cevabı 

j arz edeyim. 43 sene evvel Lozan Sulh Andlaş-
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ması ile, 100 küsur bin özbeöz Türk evlâdını Yu
nanistan'ın sevk ve idaresine teslim ettik. İstan
bul'da yaşıyan ve Bizans Isparatorluğu'nun ih
yasının sembolü olarak Türk topraklarında var
lıkları devam ettirilmek istenen bir avuç Rum 
ekalliyetine karşı yüz küsur bir Türk evlâdını 
anavatandan, bağrımızdan ayırarak, Yunan 
Hükümetinin zalim idaresine terk ettik. Aradan 
43 sene geçti. 43 sene gibi uzunn bir zaman 
içinde, bu Parlâmentoda bir tek defa dahi o aziz 
kardeşlerimizin, sevgili vatandaşlarımızın mu
kadderatları üzerinde, ne halde, ne durumda 

* bulundukları hakkında bir tek defa müzakere 
açılmadı. 40 küsur seneden beri bu Parlâmen
todan bir tek heyet, biz bu vatan evlâtlarını, 
Yunan idaresine terk ettik, acaba onlar ne hal
dedir diye kalkıp gidip bir inceleme gezisi yap
madı. O köyler arasında dolaşıp o vatandaşları
mızın, kardeşlerimizin dertlerini, durumlarını 
incelemedi. Şahsan ben kalktım, iki defa dış 
memlekete seyahat ettim. Birincisi 1964 sene
sinin başında Kıbrıs'ta kanlı faciaların başladı
ğı günlerde Meclisin verdiği bir karara rağmen, 
bir heyetin göndcrilememesi karşısında, tek ba
şıma kalktım Kıbrıs'a gittim; orada kardeşle
rimizin durumunu inceledim. 

İkinci dış memlekete seyahatim, bu yaz ay
larında Batı - Trakya'daki Türk kardeşlerimizin 
çektiği ıstırabı yakından görebilmek için kalk
tım gittim. Biribir müşkülâta, mâniler içerisin
de mücadele ederek dolaştım. 

Kırk küsur seneden beri, Batı - Trakya 
Türklerini biz Yunanistan Hükümetine terk et
tik, acaba onların durumu nedir, diye Parlâ
mentoya bu konu getirilmedi. İlk defa olarak, 
kırk küsur seneden beri bu Meclis kürsüsüne 
böyle bir konu getiriliyor. Ben temenni ederdim 
ki, sayın A. P. Grupu bu meselenin kendi ikti
darına karşı yönelmiş bir hareket olmadığını 
ve bunun mesuliyetini hiçbir zaman onlara yük
lemek için de elimizde bir sebep ve delil olma
dığını, ancak millî menfaatlerimizi korumak ba
kımından bu meselenin bu Mecliste görüşülme
si zaruretinin mevcudolduğunu idrak edip, ken
di grupunda bu konuda bir genel görüşme kara
rma varmış olsa idi. Ben burada ancak çıkıp 

- sayın A. P. arkadaşlarıma böyle millî bir dâva
da gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürle
rimi ifade edip, derhal kürsüden inecek ve esas 
meselelerin ortaya konmasını' genel görüşmenin 

açılmasından sonraya bırakacaktım. Ne yazık 
ki son zamanlarda AdalebPartisi Grupu içinde 
öyle bir hava hâkim olmuş ki, bu gibi millî 
meseleler grupa getirilmiyor ve nihayet burada 
grup sözcüleri yaihut Hükümetin arzusuna göre 
nasıl konuşulursa ona göre karar veriliyor. 
Binaenaleyh Sayın Başkan istirham ederim, 43 
sene evvel 103 bin küsur Türk vatandaşını bııs 
vatanın bağrından koparıp Yunanistan'a tes
lim ettik. 43 seneden beri onların derdini, dâva
sını bu Meclis 'kürsüsüne getirip dile getirme
dik, konuşmadık. Şimdi ben buraya gelip arka
daşlar, Batı - Trakya Türklerinin durumunu 
incelemek lâzımdır. Lütfen karar veriniz, bunu 
görüşelim, deyip insem ve arkasından, arkadaş
larımız çoğunluk reyleri ile bunu reddetmese-
ler. 43 sene bekledikten sonra, o masum kardeş
lerimiz hâlâ kendi dâvalarının bu Meclis kürsü
sünde dile getirilmemesinin ıstırabını mı çek
sinler? Ben şahsi bir gayret içinde değilim Sa
yın Başkanım. Batı - Trakya benim seçim böl
gem değildir... 

BAŞKAN — Konuşmanızda bana hitabetme-
yin, istirham ediyorum. Ben vazifemi yaptım. 
Siz Umumi Heyete hitabedin. 

REŞAT ÖZ ARDA (Devamla) — Ama Batı -
Trakya Türk Vatanının bağrından kopmuş bir 
vatan parçasıdır, vatan toprağıdır. Gittim, on
ların yaşadıkları hayatı gördüm, çektikleri ıs
tırabı gördüm. Onun için kalbim kan ağlıyor. 
Onların derdini ve ıstırabını dile getirmek gay
reti ile çırpmıyorum. Mazur görünüz, arka
daşlarım çıksın, biz kabul edeceğiz genel görüş
meyi desinler, derhâl sözlerimi kesip ineceğim. 
Ama reddedecekler. Müsaade buyurunuz da 
o ıstırap çeken kardeşlerimizin, 43 sene bekle
dikten sonra, beş dakikacık, on dakikacık, ya
rım saatlik dert ve ıstıraplarını biz burada dile 
getirelim. 

Muhterem arkadaşlar, biz Lozan Muahede
siyle Batı Trakya Türklerini Yunanistan'a bı
raktık. Selanik ve Yunanistan'ın diğer bölgele
rinde bulunan bütün Türk vatandaşlarını, Türk 
asıllı olan kimseleri Anadolu'daki Rum asıllılar
la mübadeleye tâbi tuttuk. Fakat Batı Trakya'
ya gelince Yunanistan ve onun hamisi olan dev
letler direndiler. Onlar Batı Trakya üzerinde de
ğil, İstanbul'daki Rum ekalliyeti üzerinde di
rendiler. İstanbul'daki Rum ekalliyeti burada 
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muhafaza etmek istediler. Bunun neticesi olarak 
istanbul'da bırakılacak Rum ekalliyetine kar
şılık Batı Trakya Türklerinin orada bırakılması 
kabul edildi. Lozan Andlaşması içerisinde de 
bunlara karşılıklı birtakım haklar tanındı. An
cak Batı Trakya Türklerinin durumu ile İstan
bul'daki Rumların durumu arasında çok büyük 
farklar vardır. Birincisi; istanbul'daki Rum 
ekalliyeti büyük bir şehirde 60, 70, 80 bin kişi
lik bir kütle halinde toplanmış, hepsi kültürlü, 
hepsi büyük ve medeni bir şehrimizin nimetle
rinden istifade eden kimselerdir. Batı Trakya 
Türkleri ise, öyle değil, Meriç Nebri ile Akçay 
Nehri arasında Türkiye'nin bir vilâyeti kadar 
lolacak dar bir bölge içerisinde, bunun için 3 vi
lâyete bölünmüş bir sahada sıkışmış 100 küsur 
bin Türk vardır ki, bunların meskûn bulunduk
ları saha istanbul'daki Rumlar gibi bir tek bü
yük şehir değil, 300 küsur köy idi, kasaba idi, 
şehir idi. Bir tek şehirde toplanmış bir Rum 
ekalliyetinin kendi varlığını mııhafaıza edebil
mesi için çalışması, gayret sarf etmesi başka; 
geniş bir sahada, dağ, taş, ova, orman 300 küsur 
köye dağılmış parça parça Türk varlıklarının 
sevk ve idaresi ve onların millî varlıklarını mu-
bafaza edebilmesi bambaşka bir dâva. 

Şimdi Lozan Andlaşmasma göre prensip 
şu; istanbul'da, imroz ve Bozcaada'daki Rum 
azınlığının etnik bütünlüğünü bozucu bir ha
rekette bulunamıayacağız. Yani Türkiye Cum
huriyeti Devleti kalkıp imroz ve B'ozeaada'ya 
ve istanbul'da Rumların meskûn olduğu ma
hallelere, onların arasına herbangi bir Türk 
toplumunu sokmıyacak, yerleştirmeyecek, iskân 
edemeyecek, etnik bütünlüğünü muhafaza ede 
cek. 

Bunun karşılığında Batı Trakya'daki Türk
lerin de etnik bütünlüğünü mulhafaza edebilmek 
için Yunanistan onların arasına Rumları, Yu
nanlıları iskân edemiyecek, yerleştiremiyeeek. 
En mühim maddelerinden birisidir. Fakat ne 
olmuş, başta ne demiştir, bizim 160 senedenlbe-
ri başımıza gelen bütün felâketlerin menşei 
millî eğitimdeki geriliğimiz, tarih bilgimizin 
noksanlığı, geçmişten ders almamamız, plânlı, 
programlı bir millî dış politikamızın m'evcudol-
maması.... Yunanistan'ın bütün muvaffakiyeti 
neye dayanıyor1? Bunun tam aksine, millî bir eği
timi, uzun vadeli millî bir dış politikası, tarihî 
bilgiye dayanan bir dış politikası var. 

Şimdi ne olmuş? Anadolu'dan Rumlar çıka
rılmış, Yunanistan'a gönderiliyor. Yunanistan'
daki Türkler de çıkarılmış Türkiye'ye, Anado
lu'ya sevk ediliyor. Biz onları aldık, yerleştir
dik. Yunanistan ne yaptı? Edirne'yi geçtikten 
sonra Dedeağaç'tan itibaren Gaimülcine ve Is-
keçe bölgelerinde bütün köylere Rumları yerleş
tirdi. Lozan Andlaşmasına göre. bunu yapamaz, 
hakkı yok; fakat ne dediler Yunanlılar; «uzun 
mesafeden geliyorlar, yorgundurlar, dinlenme
leri için dinlenme molası veriyor.» O zamanın 
devletleri de maalesef Yunan Hükümetinin ileri 
sürdüğü mazereti kabul etti. Ne yapıldı; Ana
dolu'dan mübadil olarak Yunanistan'a gönderilen 
Rumlar daha ilk andan itibaren Meriç nehrini 
geçer geçmez Edirne'yi, öteki tarafı aşar aşmaz 
başladılar Lozan Muahedesi hükümlerine aykırı 
hareket etmeye. Bunları götürüp Türk köyleri
ne taksim ettiler, Türk kasabalarına yerleştir
diler, her Türk ailesine Anadolu'dan giden 
Rumları misafir ettiler ve dediler ki; «Evini
zin 2 odası varsa 1 odasını Rumlara vereceksiniz, 
4 sandalyeniz varsa 2 sandalyesi misafirlere veri
lecek. Altı koyununuz varsa 3 ü Rumların, 8 
kabınız, tencereniz varsa yarısı bunların ve böy
lelikle kardeş payı yapacaksınız.» Türklerin 
mallarını Anadolu'dan Yunanistan'a mübadil 
olarak giden Rumlarla paylaştırdılar. Rumların 
bu misafireti 3-5 gün değil, seneler senesi sürdü. 
Ondan sonra dediler ki, «Canım insaf, bu adam
lar artık buraya yerleştirilmiş, buradan kalkıp 
nereye gitsin?» Ve böylece daha Lozan Andlaş-
masmın yapıldığı ilk günden itibaren Lozan 
Andlaşması hükümleri ihlâl edilerek, Batı -
Trakya'daki Türklerin etnik bütünlüğü ihlâl edi
lerek onların arasına Anadolu'dan mübadil ola
rak gönderilen Rumlar yerleştirildikten sonra 
çeşitli iktisadi, malî ve siyasi baskılar başladı. 

Nihayet bunları bütün teferruatı ile bahset-
miyeceğim, çünkü günler sürer, şayet genel gö
rüşme açılmasına karar verirseniz o zaman izah 
edeceğim. Şimdi gayet hulâsa geçeceğim muhte
rem arkadaşlarım. Yani ben meseleyi uzun boy
lu burada izah edip vaktinizi alıyor zannet
meyiniz. Özetini söyliyeccğim ve şayet bir genel 
görüşme açılmasına karar verirseniz o zaman 
sizlere çok geniş bilgiler öğrenmeniz lâzımgelen 
hakikatleri ortaya koyacağım. 

Orada bulunan Türkler, Rumların siyasi, ik
tisadi ve malî baskısı altında başlamışlar ezil-
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meye ve erimeye. Nihayet 2 nci Dünya Savaşı 
patlamış. 2 nci Dünya Savaşında Yunanistan 
italya'nın ilk hücumuna, taarruzuna uğrıyan bir 
memleket; hâtıralarınızı biraz tazelemenizi rica 
ederim, o günkü gazeteleri gözden geçirecek 
olursanız göreceksiniz ki; Yunan kuvvetleri 
İtalyan kuvvetlerine karşı ağır darbeler indir
miştir. İtalyan tecavüzlerini, taarruzlarını püs
kürtmüşler. Yok arkadaşlar yalan, o günlerde 
Yunanistan'ı istilâya kalkışan İtalyan kuvvetleri
nin karşısında bütün Yunan kuvvetleri tarumar 
olmuş, perişan olmuş, fakat İtalyanlara ağır 
darbeyi indiren Gümülcine ve Batı - Trakyalı 
Türklerden kurulu askerî birlikler olmuştur. 
Binaenaleyh biz Batı - Trakya'daki Türkleri Yu
nanistan'a emanet ettik, Yunanistan bir tecavüze 
uğradı, oradaki Türk kardeşlerimiz böyle bir 
fırsattan istifade ederek, düşmanla birleşerek Yu
nanistan aleyhine bir harekete girişmemiş, bilâkis 
Yunanistan'ın şerefini, haysiyetini, varlığını ko
rumuştur. 

Nihayet Almanlar baktılar ki, İtalyanlar re
zil, kepaze oluyorlar, onlara tecavüz etmek mec
buriyetinde kaldılar. Bu sefer Yunanistan'ı Al
manlar istilâ etti. Fakat Batı - Trakya Bulgar 
hududuna yakındır. Bulgaristan öteden beri 
Batı - 'Trakya üzerinde emeller besliyen bir ül
kedir. Bu defa Almanların işgali sırasında 
Yunanistan'ın diğer sahaları Almanlar tarafın
dan işgal edildiği halde Batı - Trakya Bulgarlar 
tarafından işgal edildi. Bu durumda ne oldu? 
Batı - Trakya Türkleri müstevli düşman kuvvet
lerine karşı kendi öz vatanını, toprağını müdafaa 
eder gibi savundu. Fakat düşman geldi, düşma
nın en kötüsü Türk bölgesine geldi. Bulgarlar, 
Yunan ikisi de Hıristiyan, bu defa Bulgarlar da 
en büyük mezalimi, Türklere karşı yapmaya. 
başladılar. İkinci Dünya Harbinin ilk seneleri 
sırasında Yunanistan'da yine en büyük mezalimi 
gören maalesef Batı - Trakya Türkleri olmuş
tur. Nihayet o da bitti. İtalya, Almanya mağ-
lûboldu. Bu defa Yunanistan istiklâline kavuştu. 
Fakat ne oldu? 1959 senesinde iç savaşlar, ko
münistlerin, çetelerin faaliyeti başladı. Bunlar 
da o tarihlerde tamamen komünist olan şimal 
komşularından kuvvet ve destek alarak Yuna
nistan'ı her gün basmaya başladılar. Şimdi, ne 
oldu muhterem arkadaşlar? Sabah oldu mu çe
teler, komünist çeteler Bulgar hududundan geri

ye çekiliyor, akşam güneş battı mı komünist çe
teleri Bulgar hududundan Yunan topraklarına 
giriyor. Öyle garip bir tecelli ki, Türk hudu
dundan tâ Batı - Trakya'nın batısına kadar bü
tün Bulgar, Yunan hududunda meskûn ahali ta
mamen Türk köyleri, gece komünistler basıyor, 
geliyor Türk köylerine, köyün kaç tane ineği, kaç 
tane öküzü, kaç tane koyunu, ne kadar hayvanı, 
tavuğu, ıhorozu varsa alıp götürüyor. Zahiresi, 
yiyeceği, neyi varsa onları alıp götürüyor, o köy
den bellenmiş, tanınmış şahsiyetleri, onları alıp, 
dağa kaldırıyor. Bir kısmını öldürüyor, bir kıs
mını yaralıyor. Sabah oldu mu, çekiliyor Bulgar 
hududuna. Sabahleyin gün doğdu mu, kahraman 
Yunan ordsu, sallana sallana geliyor. Bu defa; 
vay siz gece komünist çetelerine yataklık ettiniz, 
onlara yiyecek verdiniz, gıda verdiniz, para ver
diniz rliye bu defa Yunan orduları, Yunan kuv
vetleri başlıyor bunlara zulüm ve işkenceye. 
Köyünüzde komünist çetesi var diye gelip Türk 
köylerini top ateşine tutuyor, siz komünist çete
lerine gıda yardımında bulundunuz, yiyecek ver
diniz diye yüzlerce, binlerce Türk evlâdını 
toplayıp zindanlarda çeşitli işkencelere mâruz bı
rakıyorlar. 

Nihayet muhterem arkadaşlar, ibiız bu insan
ları 1923 senesinde Lozan Andlaşması ile Yu
nan idaresine bıraktık. Fakat başlarına ıgelen 
felâket pişmiş tavuğun başına gelmedi. Nihayet 
.1952 senesi geliyor; 1952 senesinde Türk - Yu
nan dostluğu (başlıyor, o zaman Sayın Reisicum
hur Celâl (Bayar Yunanistan'ı ziyareit ediyor, 
Yunan Kralı Pol ve Kraliçe Frederika Türk 
Reisicumhurunun namına Gümüleüne'de bir 
Türk Lisesi hediye ediyor ve adını Celâl Ba
yar Lisesi 'koyuyor ve bir sürü kompliman ya
pıyor. Fakat arkasından ne oluyor? Bir taraf
tan Celâl Bayar Lisesi... 

Bir anlaşma yapılıyor 1954 senesinde, 3065 
sayılı bir Kanundur 'bu, Yunaniıstanm kaıbul 
ettiği bir kanun. Orada açılacak bütün ekalli
yet okularmın adı Türk okulu adı olacaktır, 
Türk Maarif Vekâletinin (programlı uygulana
caktır ve sair şeyler kabul ediliyor, arkasından 
ne oluyor? Rica 'ediliyor, diyor ki Yunan Hü
kümeti Türk Hükümetine; görüyorsunuz biz 
size karşı ne kadar sıtkı sadakatle (bağlıyız, 
işte Celâl Bayar Lisesini açtık, kanun çıkardık, 
mekteplerimizde Batı Trakya'nın her köyünde 
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Türk okulu açılacak, Türkiye'den .gönderilecek 
öğretmenler burada tedrisat yapacak ve ıburada 
Türk harsı korunacaktır. Ama diyorlar; Batı 
Trakya'da ıbâzı Türkler vardır ki, 'bunların bir 
karış toprağı yok, iş 'güç sahibi değiller, fakir, 
yloksul, zavallı, lütfen .bunlara ibir serbest ıgö'ç-
ımen kartı tanıyınız, (bunlar Türkiye'ye ıgitısin-
ler, aranızda (barınsınlar. Hay hay, bizim Hü
kümet ıtaibiî Yunan Hükümetinin gösterdiği bu 
(büyük alicenaplık karşısında gayet mesrur ve 
müteşekkir kalarak derhal Yunan Hükümeti
min bu mukabil teklifini kabul ediyor. Ne IOİli
yor sevgili kardeşlerim biliyor imusunuz ondan 
sonra? 1952 den 1960 senesine kadar ili atı Trak
ya'dan 60 000 Türk Türkiye'ye hicret «diyor. 
Hangi Türkler hicret ediyor! O .bölgenin ıen 
zengin, varlıklı, toprak sahibi Türkleri. Adanın 
Yunanistan'a verildiği günden beri ıdainuı ölüm 
tehlikesi içerisinde yaşamış, İkinci Dünya ilar-
'bıinde ham Yunanistan'ın ve (hem ;de üulgaris-
tanın darıbcsinıi yemiş, çete harbi ,gönm:üş 
'gece çetelerin gündüz Yunan kuvvetlerinin da
yağını yemiş, artık 'canından bezmiş, aman ben 
Türkiye'ye gideyim de ne olursa olsun iliyor, 
koşuyor gidiyor Türk Konsolosluğuna, aman 
bana bir serbest göçmen kartı ver. Türk .Konso
losluğu ne diyor; yapılan anlaşmaya .göre, git 
tdiyor Yunan Hükümetinden menkul ve gayri
menkul malın olmadığına dair bir vesika ge
tir. Bu defa Türk vatandaşı koşuyor, ver i!mn:ı 
bu vesikayı diye. Yunan Hükümeti ne diyor! 
Sat malını, mülkünü ben sana bu vesikayı ve
reyim diyor. İnamlımıyacak bir hâdisedir, bunu 
şahsi hiçbir çıkarım bahis mevzuu olamaz, git
tim teker teker gezdim oraları, bütün samimi
yetimle ifade ediyorum, bütün köyleri gezdim, 
teker teker Osmanlı 'devrinden kalmış muaz
zam saray gibi binalar, köşkler, evler, altın kıy
metinde tarlalar, araziler, (çiftlikler, içerisinde 
tütün mahsulü, üç ay dört ay sonra tütün mah
sulü alacak.. Tütün mahsulünün o seueki de
ğer fiyatımdan daha aşağı fiyatla bütün tarla
larını, evlerini her seyisini Yunanlılara 'devre
derek Türkiyeyc kaçış... Aman yarın hu karar 
değişir ve bizim serbest göçmen kartı kalkar 
biz yine Yunanistan'da kalırız, Allah vermesin 
biran evvel canımızı kurtaralım diye daha zi
yade nüfuzlu, toprak sahibi hütün insanlar akü) 
akın, böyle koşa koşa gidiyorlar, satıyorlar ve 
bütün gayrimenkul lcritıi Yunanlılara yok paha

sına devrederek 1952 den 1960 a kadar âdeta 
görülmemiş bir furya içinde Türkiye'ye hic
ret ediyorlar. 1960 dan sonra ihtilâlden sonra 
gerek Kıbrıs'tan gerek Batı Trakya'dan Tür
kiye'ye hicretler bir kararla durduruluyor. Şim
di arkadaşlarım, Batı Trakya'daki durum : Yu
nan Hükümeti ^Merkez Bankasında fonlar aç
mıştır, yüz milyonlar yatırmış oraya. Yunan
lılara diyor ki; «Ey Yunanlı, Sen ibir tek Türk'
ün gayrimenkulunu satın alacaksan, iben sana 
yirmi beş sene vâde ile, faizsiz bedelini verece-
ğıiıın. Gidin, Türk'ün malını alın.» İler şeyi ka
nuna buruyorlar, kanun perdesi arkasında icra 
ediyorlar. Bir kanun çıkarmış, 'gayrimenkul 
alım satımı (tapuda ya^nlmaz, evvelâ noterde bir 
senet yapılacak, ondan sonra bir siyasi komis
yon kurulmuş ve bu siyasi kondisyona gidile
cek, siyasi komisyondan .geçtikten sonra intikal 
yapılacak. 

Şimdiye 'kadar 'bu siyasi komisyonlardan, 
bir Türk'ün diğer ibir- Türkken (gayrimenkul 
satınalması şeklinde bir karar .çıkmamış. Bina
enaleyh 'bugün Batı Trakya'da ibir Türk 'değil 
•bir Yunanlının, 'bir Türk diğer ibir Türk'ün 
gayrimenkulunu satınalamaz, durum )bıı. Fa
kat bir Yunanlı 'bir Türk'ün gayrimenkulunu 
satmalmak istediği zaman pazarlığını yapar, ıhe-
iıtıen gider ertesi gün kaç*yüz hin dirahmi lâ
zım ise şıp diye Banka ona 25 sene vâde ile fa
izsiz verir parasını, gider satuıalır. Türk'ün 
gayrimenkulunu. Böylelikle bir taraftan Türk
lerin gayrimenkul leri devamlı surette Huşların 
ta'sarrufuna, mülkiyetine geçiyor. 

ikincisi; eskiden ö-ümüİçine, Iskeçe; bu böl
geler tütün bölgesidir, büyük tütün mağazaları, 
tütün işliyen mağazalar vardı, sonradan kalktı, 
1 nci Dünya Harbinden sonra Yunan Hükümeti 
bir kararla Batı Trakya'daki bütün tütün ma
ğazalarını kapattı, hepsini Kav ala'ya nakletti. 
Serez, Kavala; birçok arkadaşlar bunları Batı 
Trakya'da zannederler, bunlar tamamen Make
donya'dadır. Orada Türkçe konuşan Rum çok
tur, fakat Türk yoktur. Batı Trakya'daki bütün 
mağazalar kapatılmış, Kaıvala'da açılmıştır. Böy
lelikle Anadolu'dan gönderilen Rumlara Kaıva
la'da geniş iş sahası sağlanmış, fakat Batı Trak
ya'daki Türklerin o tütün fabrikalarında çalış
ma kapıları kendilerine kapanmıştır. Diğer ta
raftan Batı Trakya Türk'ü tütüncülükle geçini
yor, bilhassa Türklere iki üç. dönümden fazla 



M. Meclisi B : 32 18 . 1 . 1967 O : 1 

tütün ekme müsaadesi vermiyorlar. Bir sene, 
her hangi bir sebeple, tarlasını ekemezse tütün 
ekmek müsaadesini elinden alıyor. Tütün alım 
zamanı, Yunan bankaları evvelâ Rumların tü
tününü iyi fiyatla alıyor, Türklierinkini geriye 
bırakıyor; kalitesi bozuktur, şudur, budur diyo 
•az para veriyor. Binaenaleyh, her Türk ailesi, 
ne .kadar büyük olursa olsun, vaktiyle ona ve
rilmiş olan üç, beş dönümden başka tütün ekme 
müsaadesine saihi'bolamıyor. Böylece iktisaden 
çöküyor. Vaktiyle gerek Gümülçine ve gerekse 
îskeçe'de en büyük mağazalar Türklerin olduğu 
halde.... 

BAŞKAN — Lütfen kısa kesiniz. 
REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Peki kısa 

keseyim. 
Bugün tamamen bunlar kapanmış, Türk çar

şıları, bu baskılar neticesinde, Rumların eline 
geçmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; hepinizin dik
katine arz etmek üzere en mülhlm bir noktayı 
söyliyece,im. Rodop dağları diye dağlar vardır, 
Edirne'den başlar tâ Batı Trakya, Kavala, Yu
nanistan'ın Batı sahillerine kadar uzanır. Bu 
Rodop dağlan Bulgaristan ve Yugoslavya ile 
sınır teşkil eder. Son zamanlarda, İkinci Dünya 
Harbinden sonra, Yunan Hükümeti Rodop dağ
larının Cenubunda kalan bölgeyi, yalnız Batı 
Trakya sınırları içine münhasır olmak üzere, 
Batı Trakya'yı geçtin mi Makedonya'da serbest
sin. Yani Türklerin meskûn olduğu sahayı de
mir zincirlerle çekmiş böyle etrafını, burası ya
sak bölge demiş ve bu bölgenin içinde 30 000 
Türk'ü mahsur hale getirmiştir. Bugün Rodop 
dağlarının Cenubunda, Yunan sınırında yaşıyan 
30 000 Pomak Türk'ü, demir zincirlerle çevril
miş, yasak bölge içinde, aşağıdaki Türklerle te
mas etmek imkânından mahrum ve Batı Trak
ya'nın diğer Türkleri de o bölge içine gidip, on
larla temas etmekten malhrum... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu, dünyanın 
hiçjbir yerinde görülmemiş bir valhşettir. 30 000 
Türk'ü bugün en iptidai hayat şartlarından 
malhrum, esaret hayatına mahkûm ediyor, aklı
mı kaçıracağım, kaç seneden beri bir Türk Hü
kümeti çıkıp da bar bar bağıran şu Yunanlılara, 
kopardığı vaveyla ve yaygaralara karşılık dün
yanın altını üstüne 'getirip; yalhu siz 30 000 
Türk'ü nasıl oluyor da, zulüm ve esaret hayatı

na mahkûm ediyorsunuz, diye ses çıkarmıyor. 
Aklımı kaçıracağım arkadaşlarım, bir çare bula
lım bunlara, günalhtır. 

Şimdi, diğer önemli bir konu da şu; vaktiyle 
Çerkez Ethem Türkiye'den kaçarken beş - on 
tane de vatan hainini beraberinde 'götürmüş, 
Batı Trakya'daki Türklerle bunların hiçjbir ilgi
leri olmadığı halde Batı Trakya'da yerleşmiş
ler, bugün mecmua ve gazeteler ellerinde, Yu
nan Hükümeti* tarafından destekleniyorlar ve 
bunlar medreseler, dinî müesseseler açmak su
retiyle Türklüğün aleyhinde, müslümanız, 
«Türk yok, müslüman var» sloganı altında ge
niş bir faaliyete geçiyorlar ve dünyanın her han
gi bir yerinde bir müslüman konferansı olduğu 
zaman da Yunan Hükümeti, !bu satılmış vatan 
hainlerini (Batı Trakya Türklerinin temsilcisi) 
diye gönderir. Halbuki bunların Batı Trakya 
Türkleri ile hiç bir alâkası yoktur ve bunlar 
devamlı surette çıkardığı gazetelerde, mecmu
alarda Atatürk aleyhime, inkılâplarımız aley
hine aJkla, hayale gelmeyen küfürler savurur-
lar, Türklüğü yerden yere batırırlar ve müs-
lümanlığı savunurlar. Fakat şimdi bunun da 
neticesini görelim; Yunanlıların demir zincir 
arkasına aldıkları Pamak köylerine geldiğimiz 
zaman, bu defa onlara gidiyorlar, Türklükleri
ni unutturmak için -artık her imkân ellerinde, 
yapıyorlar - siz müslümansmız diyorlar. Arka
sından da diyorlar ki, siz Türk değilsiniz, as
lında siz Yunan irfandansınız, Büyük isken
der'in. torunlarısınız, Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında, Osmanlı Devletinin zulmü, bas
kısı altında siz Müslümanlığı kabul etmiş
siniz, hakiki dininiz hiristiyanlı'k diyorlar ve 
her Müslüman köyüne, tek bir hiristiyan 
bulunmıyan köylere bir kilise yapıyorlar, 
yani evvelâ softa, yobaz ve gerici zihniyet
teki kimselerle işbirliği yaparak, Türklüğü 
imha edip Müslümanlık sloganını hâkim 
kılma gayreti arkasında buna muvaffak ol
duğu anı, ikinci merhale her Müslüman kö
yüne cami yerine kilise yapılıyor ve buıgün 
Batı - Trakya'da, üzülerek ifade ediyorum 
ki, bunlar uygulanıyor, muhterem arkadaş
lar. 

Şimdi Batı - Trakya meselesi üzerinde 
fazla konuşmıyacağım. Orada yalnız kabul 
edilen anlaşmalara göre 35 öğretmen Yuna-
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nis'tan'dan gelip istanbul'daki Rum ekalliyet 
okullarında vazife görecek. Bizden de 35 öğ
retmen, her sene Batı - Trakya Türklerine 
ders verecek. Bu sene ne yaptı Yunanistan ve 
bizim Hükümet.. Maarif Vekâletimiz zaten bir 
gaflet içerisinde, uyku içerisinde 5 - 6 öğ
retmeni tâyin edip vaJktiyle gönderemedi. 
Halbuki 8 tanesini de Yunan Hükümeti ben 
bunların kaşını ve gözünü beğenmiyorum 
diye geri çevirdi. Onlar da gitmedi. Bu sene 
Batı Trakya'da okullarda Türkçe ders yok. 
Ben gittim, bütün okulları gezdim, 'burada 
Türkçe okuma kitaplarından başka hiçbir ki
tabı ilkokullara sokmuyorlar, matematik ki
tabını bile sokmuyorlar. Niye? Orada Türk 
liıasının resmi var, Türk lirasının üzerinde 
Atatürklün resmi var, bu girmesin diye mektep-' 
lere matematik kitaibı sokulmuyor. Ama bunun 
için ne diyorlar ? Bizde diraıhmi esaısı var, Türki
ye'de lira esası var, onun için yasaktır di
yorlar. Halbuki maksat başka. Bir tek oku
ma kitabından başka ne tarih kitabı, hiçbir 
ders kitabı mekteplerde okutulmuyor. Yalnız 
Yunanistan'daki maarif sistemi ile, Türk akal-
liyetlerinde uygulanan sistemi ile bizim Tür-
kiyo'de Rum akalliyetl erine uygulanan maarif 
sistemi arasında büyük fark var. 

Arkadaşlar, orada millî eğitim müfettişleri 
her şeye hâkimdir. Her Türk okulumda bir 
Türk üğretmen varsa, bir de ram öğretmen 
vardır. Rum öğretmenin vazifesi oradaki Tiı rk 
çocuklara ramca öğretmek değil, Türk öğret
meninin hareketini takibetmok, casusluk et
mek. Kendi nizamlarına aykırı en küçük bir 
hareketi gördü mü derhal haber verir. Ertesi 
gün Yunanlı ımaarif müfettişi gelir. Yunan ma-
rif ımüfdttişinin .elinde geniş yetki var. Hemen 
yetkisini kullanarak öğretmeni vazifesinden 
meneder ve mahkemeye verir. Bizim İstanbul'
daki Rum dkaliyet okullarında adam »seneler se
nesi Türk aleyhtarı, Yunan âmiline h'izmdt 
eden kitaplar okunur, ibizim öğretmenimiz onu 
'görmez, meydana çıkarmaz. Bir gün bir vatan
perver öğretmen büyük cesaret gösterip de bu
nu haber verdiği zaman Millî Eğitim Müffeti
şimiz gider okula, kalkar birden rapor yazar 
Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderir. Millî Eği
tim Müdürlüğü onu 'beş - on gün teemmül eder, 
düşünür, vilâyete sunar, vilâyet Millî Eğitim 
Bakanlığına sunar Millî Eğitim Bakanlığı İç

işleri Bakanlığına sunar, İçişleri Bakanlığı Dış
işleri Bakanlığına sunar («Meclis kürsüsü bu 
kadar işgal edilmez» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN —• Bey efendi ne yapayım, kaç defa 
rica ettim, bunun tedbirini biraz da saym mil
letvekilleri bulsun. Efendim, verin bir önerge, 
verin bir şey. Ben ne yapayım, rica ediyorum 
istirham ediyorum. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Yahu bun
ları öğreniniz... 

BAŞKAN — Sayın uzarda, önergeniz ka
bul edilirse, o zaman öğreneceğiz, o zaman gö
rüşülecek ve o zaman öğrenilecek. Onun için 
bu önergenin kabulü üzerinde konuşun lütfen. 

REŞAT UZARDA (Devamla) — Biz de Rum 
ekalliyet .okullarında, Maarif Vekâletinin tesıbit 
ettiği prensiplerin dışında, - tedrisat yapan bir 
Yunan öğretmeni tesbit edildiği halde, bunun 
hakkında bir karar almak için aylar geçer, 
seneler geçer. Batı - Trakya'da böyle bir şey 
tesbit edildiği zaman anında dakikasında infaz 
edilir, tatbik edilir. Söylediğim, anlatmak is
tediğim bu. Bunu da mı aniatmıyayım?. 

BAŞKAN •—• Sayın Uzarda, önergenizin 
1 nci maddesi üzerinde 1,5 saat konuştunuz. 
Anka.sinda.ii Oniki Ada geliyor, arkasında Kıb
rıs geliyor. Önergeniz kalbul edilirse, 'bunları 
anlatırsınız, biz. de dinleriz. Rica ederim. 

REŞAT -ÖZARDA (Devamla) — Batı - Trak
ya konusunu bırakmıyorum. Şuna kanaat ge
tirmişim 'şahsım bakımından 40 seneden beri 
gelmiş ıgeçmiş Hükümetler, bütün parlâmento
lar, Batı - Trakya'da Yunan Devletinin idare
sine teslim ettiğimiz Türklerin 'haklarını korun
makta 'büyük acze düşmüştür. Biz artık ora
daki Türklerin haklarını koruyacak durumda 
değiliz. Binaenaleyh, yapılacak tek iş var: İs
tanbul'daki Rum ekalliyetini, Batı - Trakya'-
daki Türk ekalliyeti ile mübadele edelim 
İstanbul'daki Rum ekallictinin refahına, Ba
tı - Trakya'daki Türk ekalliyetinin sefaletine 
son verelim. Söylıiyeceğim budur. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karaihisar) — 
Çok güzel, alkışlarım. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Söylemek 
istediğim 'budur. 

Gelelim 12 Ada'ya. Muhterem arkadaşlar, 
L'2 Ada'yı biz 1923 Lozan Andlavşması ile İtal
ya'ya, teslim ettik, Yunanistan'a değil. Bunu 
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'burada böyle izah etmiyeceğim. 1964 senesinde 
yaptığım bir konuşmada bütün teferruatı ile 
detayını vermiştim Atatürk'ün sağlığında İkin
ci Dünya Harbinin patlıyacağı tesbit edilmiş 
ve 12 Ada hakkında Türk, Yunan ve İngiliz 
Dışişleri Bakanları arasında yapılan gizli bir 
anlaşmada karar alınmıştır. İkinci Dünya Har
binin çıkması halinde 12 Ada Türkiye'ye ilhak 
edilecek, oradaki Rum halkına kendi kendisini 
idarede muhtariyet yenilecek. Nihayet İkinci 
Dünya Harhi patladı. Ne yazık ki, o zaman Ata
türk hayatta değildi. Nihayet 1'945 senesi gel
di. Har'bin kahramanlarından İtalya harpten 
çekildi, 12* Ada Almanların işgali altında, niha
yet Almanlar da teslim olup çekilecekler. Türk 
Devletine, Hükümetine müracaat ettiler; «biz 
çekiliyoruz, işgal edin alın 12 Adayı işgal edin» 
diye... Üstelik orada yaşıyan halk da, cemaat 
da temsilciler gönderdi, geliniz bizi işgal edi
niz diye. Çünkü Yunanistan'da açlık mücadele
si almış yürümüş, 12 Ada açlıktan ölüyor. Tür
kiye'ye bağlanmak havesinde. Fakat maalesef 
o zamanki Devlet Başkanı Sayın İnönü, bun
lara kulağını tıkadı ve 12 Ada'yi Türkiye'ye 
ilhak etmek, işgal etmek cesaretini gösteremedi 
Sonra ne oldu? İngiliz Generali Aleksandır'm 
kumandasında bir İngiliz birliği gitti, Rodos'u 

ve Oniki Ada'yi işgal etti. Arkasından 194'5 se
nesi Mayıs ayı başlarında Yunan Kral Naibi 
Baş Metropolit Demaskinos bir zırhlı ile Ro
dos'a girdi ve oraya Yunan bayrağını çekti. 
Ertesi gün İngiliz ıgaztelerinde, İngiliz Hariciye 
Vekilinin protestosu çıktı. İnıgilıiz Hariciyesi bu 
hareketi, sözüm ona bu işi protesto etti. Fa
kat arkadaşlar emrivaki öyle geldi, öyle baş
ladı, öyle devam edip gitti. O günden bugüne 
12 Ada, fiilen Yunanistan'ın işgali altında bu
lunuyor. O günden bugüne 12 Ada hakkında 
bir müzakere yapılmamıştır. Bu adalar Yuna
nistan'a verilmiş değildir muhterem arkadaşlar. 
12 Ada Anadolu'nun bölünmez, ayrılmaz bir 
parçasıdır. Yunanistan 150 senedir çizdiği bir 
plân içıinde, kendi imparatorluğunu Türk top
raklarından genişlötmek ve Türk topraklarını 
kara bir çem'ber içerisine alıp, boğazını sıka
cak hale getirmek için plânlı bir şekilde çalı
şıyor. Türk Devletinin, Türk Milletinin maale
sef hiçbir zaman çizilmiş, hazırlanmış, ileriye 
matuf, uzun görüşlü bir dış politikası yoktur. 

Muhterem arkadaşlar ve nihayet hugün dâhi 
Yunanistan'ın 12 Ada'da bulunuşu gayrikanu-
nidir ıgayrJhukukidir. Çünkü 1945 senesinden 
bugüne kadar 12 Ada'nm hukukî statüsünü 
tâyin ve tesbit edecek her hangi bir konferans 
toplanmış ve 12 Ada hakkında karar vermiş 
değildir. 1945 senesinde Baş Metropolit Demas-
Ymos'un 12 Ada'ya çıkıp Yunan bayrağını 
çekmek suretiyle fiilî işgali hâlâ devam edi
yor. Bugün Türkiye kendi dos>t ve düşmanları
nı tanımak ve anlamak mecburiyetindedir. Yu
nanistan Türkiye'nin ezeli ve ebedi ve değişmi-
yen tek düşmanıdır. Bütün gayesi, Türk top
rakları üzerinde Bizans İmparatorluğu kur
maktır. Bugün Yunanistan senin kendi toprak
larında emeller beslerken Türk Hükümetinin 
kalkıp, şu 12 Ada'yı Anadolu'nun bölünmez 
parçasıdır, diyecek cesareti gösterememesi, he
pimiz için, benim için hicap verici bir durum
dur. 

Muhterem arkadaşlar, size şunu ifade edeyim, 
söylemiyecektim, fakat söyliyeceğim. Bugün Dış
işleri Bakanlığımız Osmanlı devrinin kokmuş, te
fessüh etmiş zihniyetini hâlâ devam ettirmektedir. 
Bugün dış memleketlerdeki Türkiye temsilcilik
leri, Türkiye Cumhuriyetini değil, bulundukları 
ülkelerin zihniyetini ve o ülkelerin politikalarını 
temsil etmektedirler. Bugün Atina, Ankara, çe
kişmelerin mihrak noktası, iki hasım kutup çar
pışıyor. Gidiniz Ankara'daki Yunan Büyükelçi
liğine, bir tane Türk vazifeli bulamıyacaksınız. 
Bugün Atina'daki Büyükelçiliğimizde on tane 
Yunan vazifeli vardır. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, bunun önerge ile 
alâkası nedir? Önergenin hududunu siz çizmiş
siniz efendim; Trakya, 12 Ada, Kıbrıs. üzerinde 
genel görüşme için. İş döndü Dışişleri Bakanlığı 
teşkilâtına geldi. 

REŞAT UZARDA (Devamla) — Batı - Trak
ya, 12 Ada'da Yunanistan'a bağlıdır. 

BAŞKAN — Sizin söylediğiniz Dışişleri Ba
kanlığı teşkilâtı ile ilgili, Atina Seferethanesinde 
kaç tane Yunanlı var? Bu önergenin hududu dı
şında. Biraz ihtisar ederek konuşun. İstirham edi
yorum . 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Şunu söylemek istiyorum. Atina Büyük
elçiliğimizin özel sekreteri, kavası, şoförü dâhil 
olmak üzere 10 tane Yunanlı var, isimleri bura-
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da, her zaman açıklıyabilirim, Büyükelçilikte va
zifelidir. Bunların hepsi Yunanlı, Yunan nam 
ve hesabına çalışmaktadır. Ondan sonra biz dış 
memleketlerde Türkiye temsilciliği var, Türkiye'
nin dış politikası var diye, kendi kendimizi avutu
yoruz. Avutnııyalım arkadaşlar. Ne yazık ki, insa
nın kalbinin yandığı ve titrediği bu millî konu
larda dahi, istediği gibi konuşmak mümkün ol
muyor. 

Kıbrıs meselesine gelelim. Kıbrıs meselesi 
(Gürültüler), («Aynı şeyler tekrar ediliyor» ses
leri.) Konuşmayacağım muhterem arkadaşlarım. 
Ben Kıbrıs meselesi ve hâdiseleri patlak verdik
ten sonra, istismar konusu yapmak için kullanmı
yorum, 1963 senesi 22 Aralığında patlak verdiği 
zaman, Kıbrıs hâdiseleri, bu devrede Mecliste 
üye olan arkadaşlar bilirler ki, ben bu hâdiselerin 
patlak vermesinden bir sene evvel, G ay evvel, 3 
ay evved dcfaatle Meclis kürsüsünde konuşma
lar yaptım Kıbrıs Türklerinin başına büyük bir 
felâketin, tehlikenin gelmekte olduğunu, yakın bir 
gelecekte Kıbrıs'ta katliamların başlıyacağmı ifa
de etmiştim. O zaman, bütün sözlerim ciddiye alın
mamıştı, hayalperestlikle itham edilmiştim. Türk 
Hükümeti kuvvetlidir, kudretlidir, Makarios'un 
anlaşmalara aykırı en ufak bir hareketi şiddetle 
mukabele, görür, derhal ezilir gibi, cevaplar al
mıştım. Nihayet geldi geçti hâdiseler ve bütün 
dediklerim oldu, fakat Makarios'un hakkından 
gelecek hiç kimse çıkmadı bu Türkiye'de. Nihayet 
hâdiselerin patlak vermesinden birkaç gün sonra 
şu Yüksek Meclis, on kişilik bir heyetin Kıbrıs'a 
gönderilmesine, karar verdi. Ben de bu heyet ara
şma seçildim. Fakat sonradan Makarios'un mü
saade etmemesi dolayısiyle bu heyet de gidemedi. 
Bu Mecliste yaptığım bir konuşmada uğradığım 
şiddetli taarruzlar arasında bir arkadaş; «Cesare
tin varsa sen git.» demişti. Bu cesareti de gös
terdim, o zaman kalktım gittim, gördüm bütün 
hâdiseleri. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Kıbrıs hâlâ da
ha Türk Milletinin kalbinde kanayan bir .yara 
olmakta devanı etmektedir. Bütün, hatamız, bü
tün kusurumuz, açıkça söyliyeyim, iktidara gelen 
kimselerin bu konuda bütün açıklıldariyle ,sami-
miyctleriyle meseleleri ortaya koymamaları ve da
ima durumu idare etmek yoluna sapmalarıdır 
Yunanistan'ın ezelî ve ebedî değişmez bir poltika-
sı, bunun bir istikameti vardır. KNOSİS değiş
meyen bir gaye. İşte bir hafta, on gün evvel Yu

nan Hükümeti istifa etti ve eski Yunan Hüküme
timin Dışişleri Balkanı Mecliste açıkladı: «Bi
zim Türk 'Hülkümeıti ile yaptığımız ikili görüş
melerde telk /hedefimiz enoısis idi, bunun dışına 
asla çılkmaıdık» dedi. Bizim Türk Hükümeti bu
nu tevil etmeye çalışıyor. Arkadaşlar birbiri
mizi aldaitmaya, atlatmaya lüzum ve ma
hal yolktur. Kimse mesoıl tutulacak de
ğildir. Bu meseleleri bütün açıklığı ile 
samimiyetle ortaya koyalım. Türk Milletini 
temsil eden Meclisin tezahür edecek arzusuna 
•göre, bir millî politika takibedelim. Biz millî 
politikadan mahrumuz muhterem arkadaşlarım, 
Üzüntü ve ıstırabımız iburıadan geliyor. Yuna
nistan değiştmiyen bir inatla Kıbrıs Yunanista-
nınldır diyor, enoısis diyor, başka birşey demi
yor. Faıkat bunun (karşısında bizim hükümetler 

' (kendi parlâmentolarını, Ikenıdi milletlerini ikna 
edecek bir çözüm yolu daıhi ortaya koymaktan 
çekiniyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Yunanistan (bizden1 

çjolk mu kuvvetli? Yolksa Yunanistan'ın dayan
dığı kuvvetler bizim sevk ve idareden çok mu 
kuvvetli, ıbiz 'onlardan âciz miyiz? Ben bunu as
la kalbul etmem. Türtk Milleti millî dâvalarına, 
millî (haysiyet ve şerefine sarılan bir millettir. 
Binaenaleyh, (meseleyi bütün açMığiyle ortaya 
ıkoyalum, kararımıza ona göre varalım. Gelecek 
Hükümetlerde tevil yoluna sapmadan Türk 
Milletinim kararı, arzusu budur diye bu yol 
üzerinde yürümek imkânını bulsunlar. Yakında 
Yunanistan'da Hükümet devrildi, Mayısta se
çimlere (gidilecektir. iSize şunu ısöyliyeyim, Yu-
nanistanda seçimlere gidildi mi, bütün siyasi 
partilerin Yunanistan'da yaptıkları propagan
da şudur: «Ben iktidara gelirsem Kıbrıs'ı Yu
nanistan'a iihalk edeceğim, arkasından Bizanısı 
(kuracağım.» Yunanistan .siyasi partileri önfi-
ımüzdeki 4 - 5 ay içerisinde, «iben iktidara ge
lirsem Kıbrıs'ı Yunanistan'a iihalk edeceğim» 
propaıgandasiyle kemdi vatandaşının karşısına 
çıkacaktır. Yarın bunlardan her hangi birisi ik
tidara gelirse, ki, 'gelecek 'gelecek olan yüzde 
99 Papanıdreu'dur, kalkıp da Türkiye'ye Kılb-
rıs halkkında taviz imi verecektir?. Yoik arka
daşlar. Bunları düşünmeyin, hayale kapılma
yın. Yunanistan'ın değişmez politikası Kıbrıs'
ın Yunanistan'a ilhakıdır. Ama son samanlarda 
bizi ikili görüşmelerle oyalamaya çalıştılar. Bu
nun sebeplerini izalh edemem, gizli ıgörüşımeye 
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karar verin, 'anlatayım. Yalnız nedir bu arada? 
Yunanistan ikili görüşme bahanesiyle mesıelele-
ri müzakere yoluna döküp perde arkasına uza
tırken diğer taraftan Kıbrıs'ın müdafaasını da
ha kuvvetli (silâhlar ile takviye ediyor. Bizim 
Dışişleri Bakamımız çıkıp diyor iki, «Efendim, 
oraya çıkan Çek silâhları Makarios'a teslim 
edilımiyecök, Yunanisitan Hükıümıetinin emrinde 
kalacak.» Muhterem arkadaşlarım, alkil, mamtılk 
ile ımütaılâa edelim: Orada silâhlar ha Makarios 
emrinde kalmış, ha Yunanistan Hükümeti em
rinde kalmış, Makarios ile Yunanistan arasın
da bir görüş farkı mı vardır arkadaşlar1? Ma-
karios'un Yunan Hükümetinden ayrı bir dü
şüncesi mi vardır? Her ikisinin de malksadı, ga
yesi <enosisıi tahakkuk 'ettirmektir. Bumun dışın
da birşey yoktur. Senelerden beri Makarios si
lâh altına aldığı kimseleri belki etmekten âciz va
ziyette, malî durumu boızuJk. Bu malî durumla 
Çekoslovakya'dan, Yunanistan'ın malûmatı ol
madan mı satmalındı? Bu silâhların parasını, 
Çekoslavaıkya'ya Yunanistan ödemedi imi? Ken
di kendimizi aldâtımıyalım. Açık konusalımı 
muhterem iarkadaslanım. Bugün Kibrıs'ta Çe-
koslavalkya subayları bu silâhların talimini eği
timini yapııyorlar. G-olec-ek olan ağır silâhların 
talimini yapmak için Çekoslavakya'ya heyetler 
*gitti. Çökoslavakya Kıbrıs'a ağır silâhları da 
sattı, bu silâhlar da gidecektir oraya. Çokosla-
vakya Türk Hükümetinin protestosu ile gön 
dermiyeeıeğine dair söz verdi. Çökoslavakya Hü
kümeti sözünü tuttu. Ama yine silâhlar Kıbrıs'a 
gidecektir, öcıkoslavaikya Hükümeti Türk Hü
kümetine bundan sonra Malkarios Hükümetine 
silâh satmıyacağma, ~ vcrmiyeoeğine söz verdi. 
Ama bu silâhların Yunanistan'a verilip Yuna
nistan 1dan git'miyeoelk diye söiz verdi mi? Ben 
ne arıyorsun 15 milyon liralık çek silâhı git-
ımiştir; 300 - 500 milyon liralık Amerikan silâ
hı gitmiştir, Kıbrıs'a. Amerika, biz çıkarma 
yaptığımız takdirde, sen benim NATO silâhımı 
orada kullanamazsın, diyor, fakat Yunanistan'ın 
!6 ncı tümeni bütün topu ile, tüfeği ile, tamiki ile, 
'tayyaresi ile, hepisi NATO'nun silâhlariyle teç
hiz edilmiş olarak gitmiş Kıbrıs'la yerleşmiştir. 
Bunlara Amerika niye ses çıkarmamıştır? Bi
naenaleyh, biz meseleyi şu veya bu devlet zavi
yesinden değil, millî menfaatler zaviyesinden 
>ele alıp değerlendirelim muhterem arkadaşla- j 
rım. Kıbrıs, bugün Anadolu'dan 'gitmiş yüzbin- i 

leree Türk evlâdının kan döküp şehidollmaları 
palhasma elide edilmiş bir topraktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Larnalka fcasaibası-
nın civarında Tuzla gölü diye güzel bir göl 
vardır. Bu 'gölün kenarında Halâ ıSulitan Türbe
si vardır. Bu türbede Hz. Muhammıed'in halası 
bütün İslâm âleminin sevdiği, hürımıet ettiği, 
saydığı peygamberin ıhalası yatıyor. Biliyor mu
sunuz bugün hâlâ Sultan Tekkesi Yunan, Hum 
askerlerinin çizmeleri altında ezilmekte ve o 
tekkenin tepesinde Yunan bayrağı dalgalan
maktadır. İslâm Birliği, bilmem ne birliği diye 
çabalamalar, gayretler bu meselelerde hiç ol
mazsa hassasiyet göstersinler. 

ıSize şunu da ifade etmek isterim: Mısır, 
işin başından beri, Makarios ile 'beraberdir. Ni
çin beraberidir? Onun kendi ımillî menfaati ba
kımlından çıkarı vardır. Vaktiyle Mısır'ın, İngi
liz tayyareleri tarafından bombardıman edilme
si, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden kalkan uçak
larla yapılmıştır. Binaenaleyh Kılbrıs'ta İngiliz 
üsleri anevcudoıldulkça, Mısır Hükümeti kendisi 
kendisi için daima tehlike .görüyor ve bu üs
leri oradan atacak olan Makarios mu olacak, Yu-
naistan mı olacaktır, kim olacaksa olsun onunla 
ittifak halinde beraber karşımıza çıkıyor. Reali
teyi kabul edelim arkadaşlar. Bu gerçeklerin ışığı 
altında kendimize bir yol çizelim. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Sizi fazla işgal 
ettiğimden dolayı özür dilerim. Yalnız istirham 
öderim, şayet bu konuda bir ıgenel görüşme açıl
masına karar verecek olursanız, sizlere hakikaten 
iç yarası olan, büyük dert olan çok geniş haki
katleri ortaya dökeceğim. Muhterem arkadaşlarım 
kabul ediniz bunları. Bu millî dâvalarda dertle
rimizi ortaya dökelim. 

Muhterem arkadaşlar biz millî benliğimizi kay
bettikçe kendi varlığımızı, bekamızı idame ettir
mekte daima boealıyaeağız ve millî duygudan 
ve imandan mahrum bir kütle olarak daima sa
ğın, solun baskısı, sillesi, çelmesi karşısında yolu
muzu şaşıracağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu millî dâvalara 'ge
rekli şekilde kıymet verelim ve millî varlığımızı 
devam ettirebilmek için daima millî şeref ve hay
siyetimizi her şeyin üstünde tutalım. 

Hepinizi 'hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Efendim, üç aktarma kanunu 

için yapılan açık oylamada oyunu kullanmamış 

— 209 — 
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arkadaşımız var mı?... Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Şimdi 'söz sırası Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Hüseyin Ataman'mıdır. Buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATA
MAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Garbi - Trakya ve 12 adalarla 
beraber KıJbrıs dâvası da bir ıgenel görüşme tak
riri ile Yüce Meclisin huzuruna tekrar gelmiş 
bulunmaktadır. Aynı konuyu da kapsamına alan 
Gensoru önergemizin dayandığı bütün haklı se
beplere rağmen, iktidar çpğunluğunca reddedil
mesi, bu vesile ile Hükümet adına konuşan Dış
işleri Bakanının beyanları o günden (bugüne ce
reyan eden .hâdiseler ve edinilen yeni bilgiler, bu 
genel görüşme takririnin önemini ve gündeme 
alınması zaruretini daha da artırmıştır. 

Millet Partisi Meclis Grupu, hâdiselerin ve 
.zamanın kuvvet kazandırdığı kanaat ve endişe
lerini Yüce Meclise ıbugün bir kere daha arz ede
cektir. 

Muhterem milletvekilleri; hâdiseler, Kıbrıs dâ
vasını öyle bir merhaleye getirmiştir ki, meseleye 
Yüce Meclis derhal elfcoyup gerekli kararlara var
madığı, (bu ki, kifayetsizliği ve sorumluluğu mey
danda bulunan bir Hükümetin elinde bıraktığı 
takdirde, milletimiz için bir haysiyet ve beka 
meselesi olan bu dâvanın kaybedilmesinin veba
lini tarih ve millet önünde yüklenmiş olacaktır. 

Adalet Partisi Grupu, gensoru önergemizin 
raddinde .olduğu ıgiıbi, Yüce Meclisin meseleye el 
koymasına bir kere daha mâni olursa yüklendiği 
mesuliyet ve vebal, affedilemiyecek kadar ağır 
olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; Kılbrıs konusunda 
bu defa söyliyecekl erimiz geçen defaki mâruzâtı
mızın basit bir tekrarı mahiyetinde olmıyacak, 
kanaat ve endişelerimize .ağırlık kazandıracak ye
ni bilgilere, yeni hakikatlere ve yeni tahlillere 
yer verecektir. 

Muhterem milletvekilleri; Kıbrıs konusuna, 
Türk - Yunan ikili ıgiörüşmelerinin iflâs ettiği, ba
siretten mahrum Hükümetin, Yunanlıların oyu
nuna geldiği, Rumların lehine iışliyen uzun .ayları 
.kaybettirdiği gerçeğinin bütün çıplaklığı ile te-
ızahür ettiği bir merhalede tekrar dönülmüş bu
lunmaktadır. Bizi bu hükme sevk eden yeni bil
gileri şimdi takdirlerinize arz edeceğiz; Makari-
os'un, ikili görüşmeler devam ederken, bir gün 

Türkler aleyhine kullanılmak üzere, tam bir te
sanüt ve danışıklı dövüş halinde bulunduğu bili
nen Yunanistan'ın malûmat ve muvafakatiyle 
Çeklerden silâh ve harb malzemesi alması, ikili 
görüşmelerin zaman kazanmaya matuf bir oyun 
olduğunu gösteren bir işaretti. Makarios'un 
4 Ocak 1967 de Lefkoşe'de yaptığı konuşma Rum
ların ve Yunanlıların niyetlerini de, müşterek ve 
.değişmez ideallerini de kesin bir şekilde ortaya 
koymuştur. Makorios'un bu konuşması ile, ikili 
müzakerelerin bir oyun olduğu bir kere daha an
laşılmıştır. Makarios, 4 Ocak 1967 de Ohen yani, 
«Hıristiyan Genç Kadınlar Cemiyeti» lokalinde, 
Rum 'gazeteleri tarafından günlerce reklâmı ya
pılan nutkunu söylemiştir. Bu nutukta Makarios 
ezcümle şöyle demektedir : 

«Şunu açıkça belirtmek isteriz ki, Kıbrıs me
selesi üzerinde Türkiye ile Yunanistan arasında 
varılması muhtemel her hangi bir anlaşma Eno
sis'i öngörmediği takdirde Kıbrıs Rumluğu için 
asla bağlayıcı olmıyacaktır. Türkiye bilmelidir 
ki, Kıbrıs Rumluğu doğrudan doğruya veya do-
layısiyle idari veya coğrafi taksime yol açacak 
her hangi bir hal çaresini reddetmeye kararlı
dır.» 

Bu sözlerden de anlatılıyor ki, Makarios, Eno-
sisi öngörmiyen bir anlaşmayı kabul etmiyeeek-
tir. 

Müstafi Yunan Hükümeti Dışişleri Bakanı 
Yunan Parlâmentosunda ikili müzakerelerde 
Enosis hedefinden hiçbir taviz vermeyi düşünme
diklerini ve bu müzakerelerdo iyi bir merhaleye 
varıldığını aeıklaımış bulunmaktadır. Esasen Yu
nan Hükümetlerinin yıllardan beri Enonis pro
pagandası ile cezbe haline getirilmiş bulunan Yu
nan kamu oyuna, bugünkü şartlar içinde enosis 
kapısını kapıyacak bir hal şeklini kabul ettirmesi 
mümkün değildir. Türk jetlerinin 1964 te Kıb
rıs'a yaptığı müdahaleden sonra bile Yunanistan 
Türkiye'ye, Kıbrıs'ta kiralık .ufak bir askerî üs 
ve Türkler için de işlemiyeceği aşikâr olan temi
natlar dışında bir şey vermeye yanaşmamıştır. 

1964 Ağustosundan bugüne kadar geçen za
man içinde, Ada Yunanistan'ın askerî işgali al
tına girmiş, Rumlar da bir askerî güç meydana 
.getirmişlerdir. Kıbrıs, tahkim edilmiş bir kale 
ve biı' silâh deposu haline gelmiştir. Öğünden 
bugüne 'gerek fiilî ve gerekse hukukî sahada 
durumlarını bu ölçüde takviye etmiş olan Ma-
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karios'un ve Yunanıisltan'ın, siyasi konjonktür
de kendilerini yıldıracak şartlar tekevvün et
meden, 1964 te Amerikan arabuluculuğu ile 
teklif edilenlerden daha fazlasını venmiyccck-
leri, kolaylıkla düşünülebilecek Ibir husustur. 

Muhterem 'milletvekilleri, Rumlar ve Yu
nanlılar Enosis'den vazgeçmiyorlardı, Türk 
Hükümeti de Enosis'i kabul etmiyeceğini açık
lamıştı. O halde ikili görüşmelere başlamanın 
(mânası neydi? Bu sualin cevabını mantıkdan 
bekliydim : 

Rumların ve Yunanların, (tamamen lehleri
n i olan fiilî .durum 'devam ettiği müddetçe, 
Enosis gayesiyle ıbağdaştaııyacak bir thal tarzı
nı kabul etmeleri (beklenemezdi. 

Tamamen Türklerin aleyhine olan fiilî du
rum ve kuvvet dengesi, Rumları ve Yunanlıla
r ı yıldıracak ölçüde, lehe bir değişikliğe uğra
madıkça, ya Türk Hükümeti Enosis'e müncer 
olacak bir çürük hal tarzını kabul edecekti ve
ya bu müzakereler l)ir noktada kesilecekti. 
Türkler lehine 'böyle bir değişikliği sağlıyacak 
ciddî ve zecri tedbirler alınmadığı, Türk Hü
kümeti de Enosis'e müncer olacak ıbir çürük 
(hal tarzını 'kabul etmediği takdirde ikili müza
kerelerle ıgeçen zaman Rumların lehine 
işlemiş olacaktı her iki halde 'de Kıb
rıs Türkleri ile Türkiye zararlı, Kılbrıs 
Rumları ile Yunanlılar kârlı çıkacaktı. Nite
kim böyle (olmuştur. 
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ıBöyle bir ihtimale karşı ne (gibi tedbirleri 
derpiş etmiştir? Dışişleri Bakanı ıSaym İhsan 
Sabri Çağlayangil 3 Ağustos 1966 -da Mecliste 
yaptığı konuşmada aynen şöyle 'demektedir: 
Onun ağzından konuşuyoruz: «Yunanistan arzu 
ediyorsa şartlarını, tekliflerini getirsin konu
şalım demek suretiyle başka ıbir mecraya »sevk 
ettik filân bu beyanımız muvacehesinde Yuna
nistan resmen müracaat ederek, Kıbrıs mesele
sini aramızda müzakereye Italibolduğunu bildir
di. Kendisine bu müracaatı kâfi görmediğimizi, 
bu talebini yazılı olarak tevdi etmesini ve mü
zakereleri hangi esaslar üzerinde ve /hangi neti
ceye varmak için istediğini de açıklamasını 
istedik. Müzakere talebi yazılı ve 'şartları maih-
dut olarak gelmiştir» buyuruyorlar. «Baka
nın 'bu sözleri ile Bakanlık sözcüsünün» ikili 
müzakerelerde hiçbir ön şart ileri sürülmemiş
tir beyanlarını telif etmek mümkün değildir. 
Bunların acaba hangisi doğrudur? 

Dışişleri Bakanının Meclisteki konuşmasın
da geçen 'bu mahdut şartlar, Hükümetin bağlı 
kalacağını ilân ettiği 4 esasla bağdaşacak ma
hiyette midir? Bu suallerin de cevabının veril
mesi zamanı 'gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; 2 11 müzakereler 
iflâs etmiştir. Yunanistan'ı ve Makarios'u yıl
dıracak veya dize getirecek kuvvete dayanan 
yeni şartlar yaratılmadan tekrar ikili müzake
relere girişmek affedilmesi mümkün olmıyan 
bir 'basiretsizlik teşkil eder. Bu sebeple artık 
Hükümet ikili müzakerelerin 'gölgesine -sığına
rak Yüce Mecliste, Kıbrıs 'meselesinin ıbütün 
c'epheleriyle tartışılmasına engel olmaktan vaz
geçmeli ; aksi takdirde bu inadı her ne mânada 
sorumluluğunun bir delili sayılacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, yukardaki tahlil
lerimizle, Hükümetin ikili müzakerelere ya bir 
çürük hal tarzı elde etmek düşüncesiyle giriş
tiğini veya büyük bir basiretsizlik olarak zama
nın Rumlar ve Yunanlılar lehine işlemesine sc-
bebolduğunu kalbul etmek zorunda 'bulunduğu
nu ortaya koymuştur. Vardığımız bu mantıki 
neticeyi teyideden hâdiseleri, vesikalara istina
den, bir kere da'ha açiklıyacağız. Ve Hükümetin 
ağır sorumluluğunu .belirteceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümet, Kıbrıs konusunda millete ve Mec

lise karşı giriştiği taahhüdü verdiği sözü yerine 

Kııbrıs'da fiilî durumu ve kuvvet dengesini 
Türkler lehine, Yunanlıları ve Rumları yıldı
racak şekilde değiştirecek ciddî hiçbir tedbir 
alınmadığına 'göre, Türk Hükümeti 'de, ya Eno
sis'e müncer olacak çürük bir hal tarzını elde 
etmek için ikili müzakerelere .giriştiğini vteya 
bu müzakerelerle zamanın Rumlar ve Yunan
lılar lehine işlemesine ısâbobolduğunu kabul 
etmek mecburiyetindedir. İleride yapacağımız 
açıklama ve tahliller vardığımız bu mantıki 
neticeleri tamamen teyidedecektıir. İkili müza
kereler konusunda bir noktayı daha belirtmek 
isteriz. Türk 'Hükümetti, ikili müzakerelere »giri
şirken, varılacak bir anlaşmayı ıMakarıios'a 
kabul ettireceğine dair Yunanistandan güveni
lir Ibir teminat almış mıdır? Yunanistan'ın, gü
nün birinde ben şu hal tarzlarına razıyım ama 
Makarios kabul etmiyor demesi ihtimalini göz 
önünde bulundurmuş mudur? 



M. Meclisi B : 32 18 . 1 . 1967 O : 1 

getirmemiştir. Bunlar gensoru önergemiz vesi
lesi ile ortaya konduğu halde hareketini mazur 
ve meşru gösterebilecek hir izahda bile buluna
mamıştır. Dışişleri Bakanı, gerçek dışı beyan
larla, söylenenleri cevapsız bırakmakla veya tah
rif etmekle işin içinden çıkacağını zannetmiştir. 
Gensoru önergemizin gündeme alınması ile alâ
kalı öngörüşmede ortaya çıkan yeni hakikatler
le, bir kere daha anlamış bulunuyoruz ki, Hü
kümet bu millî dâvayı kesin ve şerefli bir hai 
tarzına ulaştıracak azimli ve tedbirli bir yolda 
değildir. Çürük hal tarzlariyle meseleyi sürün
cemede bırakmak, gaileleri ileriye atmak ve ze
vahiri korumak çabasındadır. Şimdi bizi bu hük
me sevk eden se'bepleri teker teker ortaya koya
cağız. Evvelâ geçen defaki tenkid ve açıklama
larımızın Dışişleri Bakanı tarafından cevaplan
dırılmayan ve tahrife uğratılan kısımları üze
rinde duracağız. Böylece genel görüşmenin açıl
ması zarureti bir başka yönden daha, ortaya çı
kacaktır, Hükümetin naşı sakat bir yolda ısrar
la yürüdüğü de tamamiyle anlaşılacaktır. Evvel
ce de açıkladığımız üzere, Sayın Dışişleri. Baka
nı ihsan Sabri Çağlayanıgil, Yunanlılarla ikili 
görüşmelerin bağlıyacağı sırada, Mayıs 1966 ba
şında Lefkoşa'dan Ankara'ya davet edilen Türk 
Cemaati Heyetine şu hayret verici sözleri söyle
miştir : Sayın ihsan Sabri Çağlayanıgil arkada
şımız gelen heyete söylüyor : 

«Harbsiz ne enosis olur, ne de taksim veya 
federasyon sağlana'bilir. Bunların dışında bir 
formül 'bulmamız gerekir. Prensiplerimizi vaz'-
«etmiş durumdayız. Tek taraflı eUosis olmıya-
cak, anlaşmalar tek taraflı bozülmıyacak, Lozan 
dengesi bozulmıyacak ve cemaatler birbirlerine 
tahakküm etmiyeöek, 'bu prensiplere uygun for
müller hazırlayınız. Yunanlılarla karşılaştığım
da elimde bir şey olsun. Geçici bir hal çaresi 
düşünelim. 3 - 5 sene için bu hal çaresini uygu-
luyalım. Sinirler yatışsın, efkârı umumiye hem 
Yunanistan'da, hem Türkiye'de Kıbrıs'ı unutsun 
,biraz serin kafa ile ilerde daha iyi bir hal çare
si bulmaya çalışalım.» diyorlar. 

Mayıs 1966 başında Kıbrıs için muvakkat hal 
tarzı düşünen ve bunu Kıbrıs Türk Cemaatine 
!kalbul ettirmek istiyen Dışişleri Bakanı bu tek
lifinden iki buçuk ay evvel- de 19 Şubat 1966 ta
rihinde Mecliste yaptığı konuşmada ve basına 
verdiği demeçte Kıbrıs siyasetlerini şöyle ifade 
ediyordu : 

Gene Sayın Dışişleri Bakanının ağzından ko
nuşuyoruz : «Bu sadece yapsınlar, yaparlar, ya
parız siyaseti değil, bu işi muayyen zamanda, 
muayyen mehilde, muayyen siyasi çözüm yolla
rına bağlıyarak bitirme için alınmış tedbirler 
siyasetidir. Yakında evvelâ muhalefet partileri
nin sayın liderlerine, tatbikata konacağı sırada 
Yüksek Heyetinize arz edeceğim tedbirlerimiz 
mevcuttur.» 

«Meseleyi müzmin halde idame ettirmemek 
için Türkiye'nin de aldığı tedbirler ve karar 
vardır. Muayyen bir zaman içinde Taunlar da 
yürürlüğe konacaktır. Bunları yuvarlak söyler 
olarak 'bulabilirsiniz. Fakat, önemli şeyler ihtiva 
etmektedir, önemli şeyler söylemek istedim.» 
buyuruyorlar. 

Dışişleri Bakanının 'bahsettiği bu tedbirlerin 
bu siyasi çözüm yolunun ne olduğu bugüne ka
dar muhalefete, Meclise Millete açıklanmış de
ğildir. Bu tedbirlerin tatbik sahasına konduğu 
da görülmemiştir. Bu taahhüdün neden yerine 
getirilmediğinin hesabı hiç olmazsa genel görüş
me çerçevesinde sorulmalıdır. Tabiî muvafakat 
'buyurulursa. Millet önünde 'böyle bir tahhüde 
girişen Hükümet kısa 'bir zaman sıonra başına 
buyruk bir zihniyetle, bu taahhüdünü unutmuş, 
muvakkat Ibir hal tarzı formülüne sarılmıştır. 
Tek başına bu keyfiyet bile Kıbrıs politikasının 
her türlü ciddiyetten uzak bir zihniyetle yürü
tüldüğü, Hükümetin ağır sorumluluğunu ve 
Meclisi hiçe sayan bir pervasızlığını tesbite kâ
fidir. Kıbrıs Türkleri ise, muvakkat hal tarzı 
ve durumun dondurulm'ası gibi yollara gidildiği 
takdirde, dâvanın tamamen kaybedileceğini 
Türk Hükümetine bildirmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Siz yazılı metin üzerinden okuyor
sunuz. 17,55 te başladınız, tam 20 dakika oldu. 
Bu şekilde devam edesekseniz Yüksek Heyetin 
tasvibini almak mecburiyeti vardır. Daha ne ka
dar devam eder? 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Efen
dim, daha okuduğum kadar sürer. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yazılı 
olarak okuyorlar, içtüzük gereğince 20 dakikayı 
geçemez. Devamı ancak Yüksek Heyetinizin tas
vibine bağlıdır. Hazırlamış bulundukları konuş
mayı bitirinceye kadar okumasına müsaade ve 
tasviplerinizi alacağım. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Lütfen devam buyurun efendim. 
HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Arzı 

teşekkür ederim, efendim. Vesikalara dayanarak 
geçen defaki konuşmamızda Kıbrıs için muvak
kat bir hal tarzı aramak fikrinden Hükümetin 
vazgeçip geçmediğini sorduğumuz halde. Dış
işleri Bakanının bunu cevapsız bırakması, bu sa
kat fikirden vazgeçilmediği kanaatini uyandır
mak ve duyulan endişeler büsbütün artmıştır. Ge-
nel görüşme açılmalı, birçok karanlık nokta gibi, 
bu nokta da aydınlığa kavuşmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, muvakkat hal tar
zı, durumun dondurulması düşüncesinden vaz
geçilmediği takdirde, ne gibi vahîm neticeler do
ğacağını vesikaların şahadeti ile ortaya 'koy
duğumuz zaman, sadece Hükümeti bu fikrinden 
vazgeçirme hedefini gütmenin bile bir genel gö
rüşme açılmasına kâfi bir sebebolacağı ani asıla
caktır. Ayrıca, Kıbrıs Tünklerinin ve mücahitle
rinin maneviyatını kimlerin bozduğu ve bozmak
ta devam ettiği de meydana çıkacaktır. 

Muvakkat bir hal tarzı aranılmasını teklif 
eden Dışişleri Bakanlığına Kıbrıs Türk Cema
ati yetkililerinin verdikleri haklı ret cevaplarını 
takiben, 31 Mayıs 1966 tarihinde Kıbrıs'tan Sa
yın Başbakan Demirel'e gönderilen ve çok yetkili 
bir zatın imzasını taşıyan mektupta ise Kıbrıs 
meselesinin dondurulması ve geçici hal çareleri 
gibi formüllerle sürüncemede bırakılarak uza
tılmasının, Kıbrıs Türk Cemaati bakımından; 
dâvanın kaybedileceğine bir işaret savılacağı 
açıkça bildirilmiş, böyle bir yola gidilmenin 
Cemaatin yavaş yavaş çözülmesine, erimesine ve 
bir daha toplanmamasına müncer olacağı nokta
sına Türk Hükümetinin dikkati önemle çe
kilmiştir. Mektup sahibi çok yetkili zat, hayat 
şartlarının tahfifi yolunda alınacak geçici ted
birlerin mevcut hava içinde beklenen sonucu 
vermiyeceğini açıklamış. Kıbrıs Türk Cemaa
tinin emniyet ve selâmet içinde bekâsının as
gari şartı olan coğrafi ayrılığa dayanan fede
rasyon sisteminin gerçekl edebilmesinin, Türk 
Cemaatinin direnmesi ile birlikte geniş ölçüde 
Anavatanın uygun göreceği daha zecri tedbirler 
alınmasına bağlı olduğunu kesin bir dille ifade 
etmiştir. Kıbrıs Türk Mücahitleri komutanları 
da, Lef koşa Büyükelçiliğimize tevdi ettikleri 
24 Kasım 1966 tarihli muhtırada da Türk Ce
maati yetkililerinin yukarda belirtilen görüş

lerine muvazi mütalâalar ileri sürmüşler, mu
vakkat hal tarzlarının doğuracağı vahîm netice
lere dikkati çekmişler, Rumlarla bir arada yaşa
manın imkânsızlığını belirtmişler, her geçen gü
nün Kıbrıs Türkü aleyhine işlediğini ve Anava
tanın ahdî vecibeleri yerine getirmesini, kurtu
luş için zaruri bulduklarını açıklamışlardır. 

Kıbrıs Türklerinin, belirttiğimiz bu haklı 
mütalâa ve endişelerine rağmen, geçici bir an
laşma yoluna gidilmesini, Rumların Türkiye'
nin bir za'fı olarak yorumlıyacakları ve ilk fır
satta daha cüretli olarak enosis hedefine yürü
yecekleri aşikârdır. O zaman Türkiye'nin bu
günkünden daha müsait şartlar içinde olacağı ve 
daha tesirli bir müdahalede bulunacağı ise, kâ
hin olmadıkça kestirilemez. Bütün bunlara 
rağmen, Türk Hükümetinin böyle çürük hal 
tarzlarını derpiş etmiş olması ve bundan vazgeç
tiğini söylemekten ısrarla kaçınması, başlı ba
şına bir mesuliyet kaynağı, millî ve hayati dâ
vaları hafife alan bir zihniyetin açık tezahü
rüdür. Bu hususları böylece belirttikten sonra, 
simdi vesikaların şahadetine müracaat edeceğiz. 

NAHİT MENTEŞE (Muğla) — Efendim ge
nel görüşme açılıp açılmaması görüşülüyor, ge
nel görüşme açıldıktan sonra söylenecek şeyleri 
sövlüvorlar. Müzakerelerin devam edip etmeme
sine Yüce Meclis karar versin... 

BAŞKAN — Evet efendim, biliyorsunuz de
minden beri devam ediyor bu itirazlar. Başkanlık 
^kaz edivor, fakat elimizde başka müeyyide vok. 
Arkadaşımızın konuşmasına, devamında da Yüce 
Meclis karar verdi. Biraz daha sabır rica edece
ğim efendim. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Türk -
Yunan ikili görüşmeleri arifesinde, Kıbrıs'tan 
cok yetkili bir zatın imzası ile Başbakan Sayın 
Demirel'e yazılan ve Hükümet dosyalarında bu
lunduğuna şüphe olmıyan 31 Mayıs 1966 tarihli 
mektubu aynen şöyledir, mektubu aynen okuyo
rum : 

«Kıbrıs Türk Cemaatinin durumu, diren
me gücü ve potansiyeli ve Adada bekasının 
hangi şartlar altında sağlanabileceği hususu, 
Anavatan hükümetlerine takdim edilen muh
telif rapor, muhtıra ve dilekçeler ve zaman za
man Anavatana gönderilen cemaat heyeti ve 
mümessillerinin temas ve izahlarında bütün 

— 213 — 
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teferruatı özellikleri ile arz edilmiş bulunmak
tadır.» 

Mektubu yeni okuyoruz, yeni Meclise arz 
edilmektedir. 

«Türk - Yunan ikili görüşmeleri arefesinde, 
aşağıdaki hususatm göz önünde tutulmasın
da fayda mülâhaza edildiğinden işbu mâruzâ
tın zatiâlilcrinc arz edilmesini, cemaat yetki
lileri uygun bulmaktadır. 

Birleşmiş Milletler yetkilileri ve sair çev
relerin son zamanlarda giriştikleri teşebbüs
ler ile Anavatandan bize intikâl eden bilgi
lerin ışığı altında-; Kıbrıs meselesine yakın 
bir zamanda katı ve nihai bir çare bulunma
sı hususunda cesur adımlar atılması ihtima
linin pek az okluğu endişesi doğmaktadır. Kıb
rıs meselesinin, durumun dondurulması ve ge
çici hal çareleri gibi formüller ile sürünceme
de bırakılıp uzatılması Kıbrıs Türk Cemaati 
bakımından, dâvanın kaybedileceğine bir işa
ret olarak telâkki edilecektir. Çünkü, zaman 
aşımı ve siyasi baskılarla Yunan ve Rumla
rın uzlaşmaya mecbur olacak veya ileride 
daha iyi şartlar doğabilecek mülâhazalariyle 
durumun sürüncemede bırakılması, cemaatin 
yavaş yavaş çözülmesine, erimesine ve bir daha 
toplanamamasına müncer olacaktır. Hayat şart
larının tahfifi yolunda alınacak geçici tedbir
lerin, mevcut hava içerisinde, beklenilen sonu
cu vermiyeceği kanaatindeyiz. 

Bugüne kadar cereyan eden hâdiseler mu
vacehesinde, Kıbrıs'da Türk Cemaatinin em
niyet ve selâmet içerisinde bekasının en as
gari şartı olan coğrafi ayrılığa dayanan fede
rasyon sisteminin gerçekleşebilmesi Türk Ce
maatinin direnmesi ile birlikte geniş ölçüde 
Anavatanın uygun göreceği daha zecri, ted
birler alınmasına bağlı olduğu hususu kâfi de
recede sarahate kavuşmuştur. Bu gerçeklerin, 
Anavatan tarafından da bilindiğinden emin 
olmakla beraber, durumun önem ve nezaketi
ne binaen, bir kere daha yüksek bilgilerinize 
en derin saygılarımla sunmayı borç bilirim.;» 
diyorlar. 

Bu çok yetkili zatın, Kıbrıs Türkleri adı
na, açıkladığı görüş ve endişeleri çok daha ye
ni tarihli bir diğer önemli vesika da teyidet-
mektedir. 

Bu önemli vesikadan, hepimizin ders ve ib
ret alacağımız, geniş pasajlar nakletmeden 

evvel ırklarına has bir celâdet ve kahraman
lık ile yıllardan beri zulme, yoksulluğa ve mâ
nevi ezikliğe göğüs geren Kıbrıs Türk Müca
hitlerinin bir Pilevne muhasarası gibi, tari
hin takdir ve tebcil sayfalarında yer alacak 
olan kahramanlıklarını Yüce Meclis huzurun
da selâmlamaktan gurur duyduğumuzu be
lirtmek isteriz. 

İHSAN ATx\ÖV (Antalya) — Kim yazmış?.. 
HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Size ce

vap vermeye mecbur 'muyum1? Her halde oku
yan yazmıştır... 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. 
HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Yani 

benim hüviyetimi, kültürümü böyle bir yazı yaz
maya kâfi görmüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ataman, lütfen heye
canlanmayınız ? 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Grup 
yazmıştır, grup adına ben okuyorum. («Mek
tubu yazan kim?» sesleri) mektubu yazanı 
açıklamıyorum, yalnız çok yetkili bir zattır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O önemli za
tı sorduk da... 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Ancak 
tarihe şan ve şerefle geçen Gazi Osım'an Paşa
nın ve kahraman askerlerinin de mukavemetle
rinin bir noktada bittiğini, şerefli bir savletle 
de olsa, esir düştükleri bir gerçektir. 

Basiretli hiçbir Hükümet, başkalarının sır
tında kurban kesenlerin 'kayıtsızlığı içindje bu 
gerçeği ihmal etme/k hatasına düşemez, Ve 
düşmemelidir. 

Coş öenemii diğer bir vesikadan nakledece
ğimizi söylediğimiz geniş pasajlar, Hükümetin 
iyimserliğinin meisn.'dtsizliğini ortaya (koyacak, 
Kıbrıs'taki gerçek durumu bütün dehşeti ile 
açı'khyaca'k, Hükümetin takibettiği Kıbrıs po
litikasının ve bilhassa geçici hâl tarzları peşin
de koşmanın vaıhametini ve ağır tarihî mesuli
yetini hiçbir tereddüde mahal bıra'kmıyacak şe
kilde yüklendiği vicdan ve idraklerimizde âde
ta maddileştirecelc, cani andı racaikitır. Böylece 
genel görüşme önergesinin kabulünü zaruri kı
lan 'sebepler de elle 'tutulur hale gelecetktir. Kıb
rıs Türk Mücahitleri komutanları tarafından 
kaleme alınan ve Leffcoşa Büyükelçiliğimiz de
laletiyle Hükümete gönderilen ve imzalı bir 
sureti elimizde bulunan 24 Kasım 1966 tarihli 
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nııihtırada şu dikkate şayan satırlar görülü
yor. 

«Türk - Yunan ikili müzaîkereleri dolayısiy-
le ortaya sürülen ve şerefli mücadelemizin so
nucunu teşkil etmfeye asla lâyık olımıyan bir
takım hal şekillerinin kaibul edileceği iddiaları 
(karşısında Türk Mücahitlerinin en samimî gö
rüş ve düşüncelerinin doğrudan doğruya Ana
vatan Hükümetine ulaştırılmasına kesin zaru
ret hissedilmiştir. Ettiğimiz yeminin ruhuna 
ve lâfzına sadık, kesin sonuç 'alınıncaya ka
dar 'mücadele etme azim ve şuuruna sahip bi
rer mukavemetçi ve mücahit olarak bu zarure
tin anlayışla karşılıyacağma inanarak, dâva 
üzerindeki düşüncelerimizi, aşağıdaki şıekilde 
özetlemeyi uygun görüyoruz. 

Mücadeleye yeni bir hız vermek gerekçe
siyle bir süre araverilmcsi ve geçici bir hal 
şeklinin kabulü, dâvaya yeni bir unsur getirmi-
yecek, aksine çekilen bunca fedakârlığa rağmen 
siyasi gayelerimizi tarihin karanlıklarına gö
mülmesi sonucu doğuracaktır.» Mücahitler 
muvakkat hal tarzı formülüme karşı verdikleri 
bu cevaba Yüce Meclisin dikkatini çekmek is
teriz. 

Muhtıra şöyle devam ediyor: 
«Geçici bir hal şeklinin yürürlüğe konduğu 

andan itibaren Rum idaresinin Türklere, de
ğil mücadele, 'hakkı hayat dajhi tanımıyacağı 
şüphesizdir. 

Londra ve Züri'h anlaşmalarının ikâğıt üze
rinde görülen parlak garantilerine rağmen fii
liyatta bir değer taşımadığı hâdiselerle çok 
iyi bir şekilde anlaşılmıştır. 
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inançla şerefli görevimizin başında dimdik bek
liyoruz. 

Son üç yıl içerisinde Rumların Kıbrıs Türk
lerine reva gördüğü hayasızca muamele ve in
sanlık dışı davranışlar her türlü tahmin ve ta
savvurun üzerinde bir mahiyette olmuştur. Ve 
her gün ağırlığını artırarak devam ettirmek
tedir. 

Bu noktada Yüce Meclisin dikkatini çekmek 
isteriz. Ne diyor mücahitler? Bu baskı her 
gün ağırlığını artırarak devam etmektedir di
yorlar. Bunu ne zaman söylüyor mücahitler? 
24 Kasım 1966 da söylüyorlar. Acaba o gün
den bugüne şartlarda ne gibi değiş ilki ilki er ol
muştur ki, Hükümet durum düzeldi diyebili
yor? Bu düzelmenin alâmeti acaba Kıbrıs 
Rumlarına gelen yeni Çek silâhlar] mıdır? Türk 
Mücahitleri korautanlaıı muhtıralarında şöyle 
devam ediyorlar: 

«Bu, günlük hayat içerisinde bir Türk'ün 
bir Rumla olan, basit ihtilâfı değil, 'aziz mil
letimizin menfaat ve şerefinin bahis konusu ol
duğu bir millî dâvadır. Böyle bir dâvada, 
ahitnamedeki imzasının gerektirdiği vecibeleri, 
en uygun görülen bir zamanda mutlaka yerine 
getirileceğine inandığımız Anavatan hükümet
lerinin Türk Cemaatinin yanrbaşmda fiilen yer 
alacağı günleri sabırla bekledik, bekliyoruz. 
Her geçen gün Rum Cemaatini siyaisi gayeleri
ne bira-z daha yaklaştırmakta, fiilî durum Türk 
Cemaatinin aleyhine tecelli etmektedir.» 

Bu noktada da Yüce Meclise hitabetmek is
teriz. Türk mücahitleri, komutanları her ge
çen gün Rumları siyasi gayelerine (biraz yaklaş
tırmakta fiilî durum Türk Cemaatinin aleyhi
ne tecelli etmektedir, diyorlar. 

Hükümet, ıstırap çekenlerin ve hâdiselerin 
içinde yaşı yani arın şu şahadetine rağmen 'za
manın da aleyhimize işlemediğini nasıl söyliy'e-
bilirler? Mücahitlerin muhtırasında şu satırlar
da yer alıyor: 

«Anayasa'da Türk Cemaatine tanınan siya
si, idari, kazai hak tamamen gasbedilmiştir.» 

İddia edildiği gibi kazai haklarımız yeni ka
zanılmış ve mahkeme işleri yoluna girmiş de
ğildir. Bilâkis tamamen Rum İcra Organının 
nüfuzunda 'bulunan ve 'siyasi Rum emelleri için 
bir vasıta olarak kullanılan kazai organlarda
ki Türk iştiraki, isabetli bir kararla bjartaraJ 

Bunun dışındaki anlaşmalar Türk Cemaati
nin Ada üzerindeki varlığını eritmekten başka 
bir gayeye 'hizmet etmiyecektir. Türik Cemaa
tinden bundan böyle geçici bir süre için Rum 
Cemaati ile birlikte yaşamasını ve kaderini, ni
yetlerinin ne olduğu tamamen (bilinen Rum ida
recilerinin, insafına terk etmesini 'beklemek 
doğru olmıyacaktır. Millî ve siyasi halklarını 
ımuhafaza için yılmadan direnen Türk Cemaati
nin kutsal mücâhitlerine, Garanti Anlaşma
sındaki haklarını kullanarak Anavatan Hükü
metimizin de, bütün müşküllere rağmen bir 
gün katılacağına ve vecibelerini yerine getir
mek suretiyle yavru vatandaki Kıbrıs 'Türkünü 
hürriyete kavuşturacağına inanıyoruz. Ve bu 
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edilmiş ve Türk tarafının kazancı sadece bu 
olmuştur. Adlî ihtilâflar Bum Cemaati ile 
Türk Cemaatinin fizikî ayrılığını Iher bakım
dan tahakkuk 'ettirilmemesi sebebiyle halâ bir 
çözüm yolu beklemekte devam etmektedir. Pos
tla konusunda ise Türk Cemaatinin kazandığı 
bir şey yoktur. Aksine Anayasada sarih hü
kümlere bağlanan muhabere hürriyetinin tama
men kısıtlanması sonucunun emrivaki halinde 
kabulü gibi bir durum vardır.» 

Sayın Dışişleri Bakanı geçenlerde Yüce 
Meclis huzurunda yaptığı konuşmada, işte bu 
posta mevzuu ile de öğünmüştü. Acaba bu 
öğünmle daha sonra elde edilmiş bir muvaffa
kiyete mi dayanıyordu? Yoksa durumu bilmi-
yenleri uyutmak için mi Iböyle hareket etmişti? 
Bu sualler de cevap Ibekleyicidir. 

Mücahitlerin muhtırası şunları da ihtiva et
mektedir: «Türk kesiminde bulunan tapu ka
yıtlarının Eum tarafına teslim edilmesi, dâva
nın uzun süre sürüncemede kalmasının bir so
nucu olmuştur. Kıbrıs Rumlarının hakiki mak
satları, her gün artık dost, düşman tarafın
dan bilinmektedir. Gayeleri bütünü ile Kıb
rıs'ı Yunanistan'a ilhak etmektir. Siyasi adı ile 
Enosis'dir Kıbrıs Rumları, belki harbi göze alma
nın gerektirdiği fedakârlığı düşünerek geçici bir 
sürfe için kâğıt üzerinde değersiz birtakım ta
vizler vermeye yanaşabilirler. Fakat hakiki 
düşüncelerinin Tür1!?: Cemaatinin Kıbrıs Adası 
üzerindeki varlığını silmek olduğuna şüphe 
edilmemelildir. Bu bakıımdan geçici bir hal 
şeklini öngören bir anlaşmayı (kabule, her hal 
ve kârda yanaşmak lâzımdır.» Muhtıradaki şu 
cümlelere, Yüce Meclisin, dikkatini önemle çek
mek isterim. «Kutsal mücadelemiz o safhaya 
gelmiştir ki, Cemaat olarak da, Türk Milleti 
olarak da ne kazanacaksak, bu safhada kaza
nılacaktır. Maddi ve mânevi varlığını tümiyle 
Türk Milletine ve kutsal dâvasına adayan 
Türk Cemaati ve Türk mücahidi kısa veya uzun 
bir fasıladan sonra bir başka mücadele safha
sına hazırlanmak yeteneğinden tamamen mah
rum bir hale gelmiştir. 

Nesi var, nesi yoksa ortaya koyan Türk Ce
maati ve Türk mücahidi için üçüncü bir müca
dele devresinin açılması imkânsızdır. Yuna
nistan bu durumu tamaman bilerek müzakere 
masasına oturmuştur» 

Muhtıradaki bu sözlerin taşıdığı vahim mâ
naya bir şey ilâve etmek bizim için mümkün 
değildir. Muhtıra devam ediyor: 

«Uğrunda canımızı dahi esirgemiyeceğimiz 
Anavatanımızın ve onun hükümetlerinin bu 
durumu takdir ederek Yunan hükümetlerinin ha
kiki siyasi gayelerine hiçbir ümit bırakmıya-
caik şekilde set çekeceğine inanıyoruz, inanmak 
istiyoruz. Aksini düşünmek veya bilmek biz
leri ölümden de 'beter bir (kahır içerisinde bıra
kacaktır. 

Zaman Türk Cemaatinin ve aziz 'milletimi
zin aleyhine çalışmaktadır.» 

Mücahitlerin bu hükmünü acaba Sayın 
Dışişleri Bakanı neye dayanarak çürütebile-
cektir? Bunu merak ediyor ve bekliyoruz. Küs
tahlığı artıran Rumlar, Türk bölgeleri etrafın
daki çemberi daraltarak Türk bölgelerindeki 
hayatı, çekilmez bir açık hava hapisanesinden 
farksız 'hale getirmişlerdir ve daha da kötü bir 
hale getirme çabası içerisindedirler. Demek 
Dışişleri Bakanımızın düzeldiğini söylediği du
rum, bu çekilmez açık hava hapisanesini mi 
ifade etmektedir? Bunu da öğrenmek istiyo
ruz. Muhtırayı okumaya devam «delim. 

«KıJbrıs Adası üzerinde Rumların ve Türk
lerin fizikî ayrılığı esasına dayanmıyan bir 
hal şekli, Kıbrıs Türkleri için kesin bir mağ
lûbiyet olacaktır.» Dışişleri Bakanımız bu hük
me karşı ne buyuracaklardır? Bunu da merak 
ediyoruz. 

Muhtıra şöyle devam ediyor: «Türklerin 
ayrı bir bölgede, can, mal, ırz emniyetlerinin 
bizzat kendileri tarafından sağlanamadığı bir 
rejimde Türklerin 21 Aralık 1963 şartlarından 
çok daha ağır bir vaziyete mâruz kalmaları 
!bir ihtimal değil, riyazi 'bir kesinlik mahiyeti 
arz edecektir. Böyle bir hal şekli elbetteki, 
üç yıldır yavru vatan, Anavatan, birlikte çe
kilen fedakârlığın çok haksız ve o nisbette çok 
şerefsiz bir sonucu olmak niteliğini tarih bo
yunca ve nesiller boyunca 'taşımış olacaktır.» 

Mücahitlerin muhtırası, Anavatan hükümet
lerine ve tarihî şan ve şerefle dolu olan Türk 
Ordusuna güvenlerini belirterek son bulmakta
dır. Kıbrıs'taki gerçek durum mücahitlerin 
muhtıralarında belirtildiği gibi vahimdir, âcil 
zecrî tedbirler •alınmasını icabettirecek ma
hiyettedir. Hükümetin durumu örtmeye çalı-
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§an iyimser 'beyanları gerçek dışıdır. Buraya 
kaıdar açıkladığımız gerçekler Kıbrıs Türkleri
nin ve mücahitlerinin maneviyatını, bizim ten-
(kidlerİTaiz değil, Hülkümetin ta'kibettiği sakat 
politika bozmuştur. 

Kıbrıs'taki durumun vahametini, 'muvakkat 
hal tarzının. doğuracağı feci neticeleri, daha 
evel söylediklerimizi âdeta taçlandıracak 'bir 
kesinlik ile dile getiren mücahitlerin "muhtıra
ları muvacehesinde, Kıbrıs için muvakkat bir 
hal tarzı düşünmek, affedilmez tarihî Mr ve
bal ve günah teşkil edecektir. «Milletin ve 
Kıbrıs Türklerinin kabul etmiyeeeği bir hal 
tarzını Hükümet kabul etmiyec ektir.»' şeklinde 
müphem beyanlarda bulunan Dışişleri Balkanı 
genel görüşme önergesi ister kabul edilsin, 
ister edilmesin; bu vesile ile yapacağı konuş
mada Kıbrıs Türklerinin kabul etmiyecekleri 
vesikalarla sabit olan bu sakat formülden vaz
geçtiklerini artık açıklamak zorundadır. Açık
lamazsa, Kıbrıs Türklerinin ve Türk Milleti
nin ramına, aynı yolda yürüyeceklerine bu ye
ni bir delil teşkil edecektir. İBöyle bir Hükü
meti iş başında tutanlar, 'millet ve tarih karşı
sında büyük mesuliyet vebali altına girecek
lerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin bir 
millî Kıbrıs politikası yoktur. Türk hükü
metleri, birbirinden farklı gay/eleri gerçekleş
tirmeye çalışmışlar, birinden diğerine geçmiş
lerdir. Buna mukabil Yunanistan ve Maka-
rios ise Adanın Yunanistan'a ilhakını değişmez 
bir gaye olarak teslbit etmişler ve bütün hare
ketleri bu gayeye götürecek bir seyir takibelt-
miştir. Vaktiyle kendinden evvelki iktidarı 
bol bol tenkid eden Adalet Partisi de, bugün 
belirli bir Kıbrıs politikasına sahip değildir. 
Hangi hedefe varılacağı tesibit edilmemiştir. 
Buna rağmen Adalet Partisinin, bir millî Kıb
rıs politikasına sahip bulunduğu, Dışişleri Ba
kanı tarafından Meclis huzurunda söylenebil
miştir. Hükümet programı ile ve hattâ1 seçim
lerdeki meydan nutukları ile teslbit edildiği 
iddia edilen bu millî politika hiçbir Hülküme
tin bugüne kadar hilafını düşünmediği, tabir 
caizse, siyasi birer mütearife sayılabilecek 
umumi mahiyetteki dört esastan ibaret imiş. 

1. Anlaşmalar tek taraflı değiştirilemez. 
2. Cemaatlerden biri diğerine tahakküm 

etmemelidir. 

3. Ada bir Devlete ilhak edilemez. 
4. Varılacak hal şekli Lozan Andlaşması 

ile sağlanan dengeyi bozmamalıdır. 
Demek, Kıbrıs konusunda bir millî politikaya 

saüıilbolmak demek imiş. Şartları ve imkânları göz 
önüne alarak millî menfaatlere uygun bir hedef 
tâyin edilmeden, Kıbrıs konusunda belirli bir po
litikaya sahibolunduğu, şüphesiz iddia edilemez. 
Hükümet böyle bir hedef teslbit etmiyor. Yalnız 
bulunacak hal şeklinin bu umumi esaslara aykırı 
olacağını söylüyor. Nazari olarak bu esaslara 
uygun görünebilecek hal tarzlarının, fiiliyatta ne 
değer taşıyacakları üzerinde durulacak Önemli 
bir husustur. Bu esaslara uygun olduğu iddia edi
lebilecek şu veya bu formülün fiiliyatta Enosise 
veya Türklerin imhasına müncer olmıyacağım 
kimse temin edemez. Nitekim Zürih ve Londra 
andlaşmalarmm fiiliyatta ne netice verdiğini acı 
ile tatmış bulunan Kıbrıs Türkleri, okuduğumuz 
vesikalarda görüldüğü üzere, Rumlarla Türklerin 
coğrafi ayrılığı esasına dayanmayan bir hal şek
linin kendileri için felâketli neticeler vereceğini 
Türk Hükümetine bildirmişlerdir. Bütün bu ger
çekleri nazara alarak, üzerinde fedakârlık ya-
pamıyacağı bir hedef tâyin etmekten kaçman ve 
buna rağmen Kıbrıs konusunda millî bir politika
nın mevcudolduğunu iddia eden bir Hükümetin 
böyle bir dâvayı şerefli bir hal tarzına bağlaya
bileceğine inanmak mümkün değildir. 

Kıbrıs meselesinin halli için (bütün şartları 
ile malûm ve sabit bir hedefin) tesbit edilmesini 
ve bunun Meclisin tasvibinden geçirilmesini, mu
halefette iken partisi adına zaruri bulan Sayın 
İhsan Sabrı Çağlayangil, şimdi Dışişleri Bakanı 
olarak böyle bir hedefin tesbitine yanaşmamakta, 
keyfî gidişini örtmek için, birkaç umumi esastan 
yapılmış boş bir çerçeveyi millî bir politika diye 
kabul ettirmeye çalışmaktadır. 

Muhterem miletvekilleri; Kıbrıs genel görüş
mesi ile alâkalı Millet Partisinin noktai nazarını 
yukarıda arza çalıştık. Gerek 4 Ocaktaki gensoru 
konuşmamızda cevapsız kalan hususların, gerekse 
bu defa açıklanmasını zaruri gördüğümüz husus
ların Hükümet tarafından cevaplandırılacağını 
ümideder, karanlık noktaları meydana çıkarmaya 
vesile olacak bu genel görüşmenin açılmasına da 
Yüce Meclisin karar vermesini istirham ederiz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer gruplar adına söz isten
memiştir. 
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T. İ. P. Grupu adına söz mü isteniyor efen
dim? Kim görüşecektir?' 

BEHİCE BORAN (Urıa) — Ben konuşaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, söz talebinizi kaydet
tim. Ancak, bu birleşim söz veremiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, birleşim sırasında yapı
lan açık oylama ve Yüksek Hâkimler Kurulu için 
yapılan seçim sonuçlarını arz ediyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı için 221 üye oy kullanmış 200 kabul, 18 ret 
ve 3 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde 
edilemediği için tekrar oylanacaktır. 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı için 220 üye oy kullanmış, 
198 kabul, 18 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli 
çoğunluk elde edilemediği için oylama tekrarla
nacaktır. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) 
vo (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına 219 sayın üye oy kul
lanmış, 198 kabul, 18 ret, 3 çekinser oy çıkmış
tır. Çoğunluk elde edilemediği için oylama tekrar
lanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan iki 

asıl üyelik için yapılan 9 ncu tur seçime (190) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri bu
lunan zatlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 

Uye 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Üye 
Edirne 

Türkân Seç 

Rahmi Ergil 
Necati Ben deri ioğlıı 

kin 

Uye 
İstanbul 

Çetin Altan 

117 
104 

Ali Solak 
Celâl Öncel 
Mithat Güven 
Sabiha Taşçıoğlu 
Hasan Gebizli 
Şeraf ettin Özdinçer 
Fuat Bilgin 
Nuri Erkan 
Kemal Güner 
İptal 
Boş 

31 
23 
17 

8 
5 
2 
1 
1 
5 
2 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 9 ncu tur seçime 
(188) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
bulunan zatlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Çorum 

Lâtif Sarıyüce 

üye 
Aydın 

Üye 
İstanbul 

Mehmet Y« 

Nahit Menteşe 

Mesut Alpaz 
Osman Uzun 
Bahri Paşaoğlu 
Fuat Eribol 
Ali Gcncer 
İptal 
Bos 

ırdımcı 

114 
35 
19 
10 
4 
4 
2 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk elide edile
mediği için Yüksek Hâkimler Kurulunda açık 
'bulunan iki asıl, bir yedek üyelik için yapılan 
seçim tekrarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yarın saalt 14,00 te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Mecliisi birle
şik toplantısından sonra toplanma'k üzere ibir-
1 eşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'mn, 
Beyoğlun'daki bir okul için Beşiktak'daki bir 
ticarethaneden forma kuma§ı aldırılması hak
kında yapılan .şikâyetin varidolup olmadığına 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Den-
giz'in yazılı cevabı (7/235) 

3 . 10 . 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
18 Eylül 1966 tarihli Hürriyet Gaz e t esinde 

metni aşağıda yazılı şikâyeti okudum. 
'Beyoğlu'ndaki okul için Beşiktaş'tan forma 

kumaşı almak mecburiyeti Ailenin, ilkokul ca
ğına .gelen çocuğu, kaydı yapılmak üzere okula 
ıgötürülüyor. Hcrşeyi tamam. Yalnız, idareciler 
diyorlar ki «Çocuğun forması için 'kumaşı bizini 
göstereceğimiz ticarethaneden alacaksınız, (baş
ka yerden alırsanız kaıbul etmeyiz.» 

Okul: Beyoğlu, Topebaşı, Refik Saydamı 
Caddesinde Tevfik Sağlam İlkokulu. 

Kumaşın alınacağı yer: Beşiktaş'ta... mani
fatura ticarethanesi. 

İlkokul 'tahsili, meöburidir ve bedavadır. Ne
den idareciler, pahalı kumaşlar tavsiye ederek 
velileri zor durumda bırakırlar? 

Tepebaşı (Beyoğlu) semtinden Beşiktaş'ta
ki bir ticarethaneye müşteri göndermek nasd 
izah edilebilir. 

N. Güsan, Fener, Sadrazamalipaşa 
Cad. No. : 1 İstanibul 

Bu ışikâyet varit imidir, varit ise Millî Eği
tim Bakanlığınca men'i hususunda bir tedbir 
alınmış mıdır, varit değilse Bakanlıkça tekzibi 
cihettin e ıgidilmiş midir1? 

Bu cihetlerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi rica ederim.. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Ahmet Dallı 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 7 4 . 1 . 1967 

Konu : Ankara Milletvekili Ah
met Dallı'mn yazılı soru öner-
gosi Hk. 

Milot Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7/235 - 2833 
Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'mn, bir ilk

okul müdürünün Beyoğlu'ndaki »bir okul için 
Beşiktaş'taki bir ticarethaneden fıorma kumaşı 
aldırması 'hakkındaki yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevap notumuzun ilişikte Sunulduğunu 
saygiyle arz öderim. 

Orhan DeiDgiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Dallı'nın, bir 
İlkokul Müdürünün Beyoğlu'ndaki bir İlkokul 
için Beşiktaş'taki bir ticarethaneden Forma 
kumaşı aldırması hakkındaki 4 . XI . 1966 
tarihli yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notu 

1. Tevfik Sağlam İlkokulu Müdürü Meh
met Ali Gülmcn'in okula yeni kaydedilecek öğ
renciler için aynı renkte elbise yaptırmaları 
için velileri zorlamış olduğu yolunda gazeteye 
de intikal eden haber, İlköğretim Müfettişi 
Şevki Tan ve Hilmi Oelikoğlu tarafından tah
kik ettirilmiş, adı geçen okul müdürünün, veli
leri ajan renk kumaştan almak için zorlamamış 
olmakla ıberaber kıyafette renk birliğini sağla
mak için Beşiktaş'taki «Barbaros» mağazasını 
elbiselik kumaş almak istiyen velilere salık ver
diği anlaşılmıştır. 

2. Barbanos mağazasını tavsiye etmiş 'olma
sına rağmen, bu mağazadan kumaş almıyan ve
lilerin çocuklarını okula kaydetmediği iddiası 
gerçekleşmemiştir. 
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3. Ancak, bir 'mağazayı tavsiye ,etmiş ol
masının çevrede veliler arasında şüphe ve 'gü
vensizlik uyandırdığı saJbit görüldüğünden ıbu 
işe ait dosya 11 (Millî Eğitim Disiplin Kuruluna 
intikal ettirilmiş, iligildnin 4357 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin (ıb) fıkrasına göre 2 (gün
lük maaşının kesilmesine >ve dikkatinin çeikil-
nnesine karar verilmiştir. 

2. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
TJrfa'da 1957 yılında yapımına başlanan Et Kom
binaları sitesinin bugüne kadar bitirilmemesi se
bebinin ne olduğuna dair sorusu ve Başbakan 
Süleyman Bemirel'in yazılı cevabı (7/239) 

13 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Konya Milletvekili 
İsmet Kapısız 

1. Urfa'da, Güney - Doğu Küçükbaş hay
vancılığının en önemli bir bölgesi olduğu göz 
önünde bulundurularak tahminen 10 milyon li
ralık bir yatırımla 1957 yılında Et Kombinaları 
sitesi inşaatına geçildiği halde bugüne kadar in
şaatın bitirilmemesi sebepleri nelerdir? 

2. 1960 yılına kadar tahminen beş milyon 
lira sarf edilerek maalesef natamam bırakılan 
inşaat binalariyle altı senedir her türlü tahribe 
mâruz bir halde bırakılmış, millî servetin heder 
olmasına âdeta göz yumulmuştur. Müsebebip-
ler hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 

3. 1965 Milletvekilleri seçimi arifesinde Ur-
fa'ya teşrif eden Sayın Başbakan Kombina in
şaatının süratle bitirilip, tesislerin işletmeye 
açılmasını vadettiği halde, vaidlerinin gerçek
leşmeme sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 1 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-32/226 

Konu : Konya Milletvekili İs
met Kapısız'm önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 11 . 1966 tarihli ve 7/239-2877/16436 

sayılı yazınız. 

Urfa'da 1957 yılında yapımına başlanan Et 
Kombinaları sitesinin bugüne kadar bitirilme
mesi sebebinin ne olduğuna dair Konya Millet
vekili İsmet Kapısız'm yazılı soru önergesi ceva
bının ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Konya Milletvekili Sayın İsmet Kapısız'm 
yazıİı soru önergesi cevabıdır. 

Urfa Et Kombinası inşaatı, 19 . 9 . 1960 gün 
ve 5/346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile dur
durulmuş bulunmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının iktisadi şartla
rın değişmesi muvacehesinde yarım kalan tesis
lerin tamamlanması hususunu 1963 yılında tek
rar ele alarak ilgili kurumlarla temasa geçmesi 
üzerine; Et ve Balık Kurumu tarafından yapılan 
rantâbilite hesapları sonucunda Urfa Et Kom
binası inşaatına devam edilmesi uygun görülmüş 
ve Kurumca Plânlama Müsteşarlığına bu yolda 
teklifte bulunulmuştur. 

Teklif uygun görüldüğünden Bakanlar Kuru
lundan gerekli karar alınmış ve Kurumun 1966 
yılı bütçesine konmuş bulunan 700 000 liralık 
ödenekten malzeme ihzariyle inşaata başlanmış 
bulunmaktadır. 

Kurumun 1967 yılı bütçesine konulan 
1 000 000 liralık ödenekle inşaatına devam edi
lecek olan Urfa Et Kombinasının 1969 yılında 
bitirilerek işletmeye açılması öngörülmüştür. 

İnşaata başlanmış bulunulduğuna ve tesisin 
1969 yılında işletmeye açılması kararlaştırılmış 
olduğuna göre 1965 yılındaki seçim kampanyası 
sırasında Urfa'da yaptığım konuşmamdaki vaa
dimin tahakkuk safhasında olduğu anlaşılmak
tadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Tfyar'ın, köy 
imamı kadrolarının hangi esaslara göre dağıtıl
dığına dair Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/246) 

7 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından 
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yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Muştaya Uyar 

633 No. lu (Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu) 
gereğince yılda ükiibin aded olarak dağıtılmak
ta olan köy imam kadrolarının, dağıtılmasmda-
ki kıstas nedir? 

1965 ve 1966 yıllarında işbu iki'bin kadro han
gi ile ve ilçelerin hangi köylerine dağıtılmıştır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 20.12.1966 

Sayı : 6990 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Uyar'ın, 

12 . 11 . 1966 tarih ve 7/246-2987/17164 sayılı 
yazılı soru önergeleri cevabının ilişikte sunul
duğunu arz ederim. 

Refet iSezgin 
Devlet Bakanı 

6/5502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 
suretidir. 

Bütçenin (D) cetvellerine her yıl konulacak 
2 000 aded bucak ve köy imam - hatip kadrola
rının sırasiyle : 

1. Uygun görülecek sınır bölgesindeki bu
cak ve köylere, 

2. Pilot bölge olarak seçilen bucak ve köy
lere, 

3. Halen imam kadrosu verilmemiş bucak
lara, 

4. Belediye teşkilâtı bulunan yerlere, 
5. Nüfusu çok olandan başlanarak diğer 

köylere, 

Verilmesi; Devlet Bakanlığının 6 .11.1965 
tarihli ve 707 sayılı yazısı üzerine, 22 . 6 .1965 
tarihli ve 633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi
ne göre, Bakanlar Kurulunca 19 .11.1965 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

18 . 3 .1966 tarihli ve 6/6155 sayılı Kararname 
suretidir. 

Bütçenin (D) cetvellerine her yıl konulacak 
(2 000) aded bucak ve köy imam - hatip kadro
larının dağıtım esaslarına ilişkin 19 .11.1965 

tarihli ve 6/5502 sayılı Kararnamenin sonun
daki «verilmesi» kaydından sonra, teklif veçhile, 
19 . 1 1 . 1965 tarihinden geçerli olmak üzere, 
«dağıtım önceliği bakımından ilgili Devlet Ba
kanına takdir yetkisi tanınması» ibaresinin ko
nulması, Bakanlar Kurulunca 18 . 3 .1966 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

NOT : Bu cevaba ilişik olan, 1965 ve 1966 
yılma ait bucak ve köylere verilen imam - ha
tip kadrolarının vilâyet sırasına göre yapılan 
icmal cetveli, kesafeti sebebiyle yayımlanama-
mıştır. Aslı dosyasında muhafaza edilmektedir. 
Bir sureti soru sahibine verilmiştir. 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaV-
ın, felâketzede Vartohı 20 çocuğu da barındıran 
Sakarya Çocuk Yuvasına, bir Türkççe Öğretmeni 
verilmesi konusunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
yazılı cevabı (7/258) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun 'Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Sakarya Çocuk Yuvasına deprem bölgesin
den getirilip yerleştirilen felâketzede Vartohı 
20 çocuğun öğretmensizlik yüzünden Türkçe 
öğrenemedikleri 'bildirilmektedir. 

Diğer yandan çocuk yuvası ilgilileri «tah
sisatları bulunmadığı için bir öğretmen temin 
edemediklerini» söylemektedirler. 

Türk çocuklarına Türkçe öğretmek görevi 
millî eğitim politikamızın esası olarak en başta 
Millî Eğitim Bakanlığına düşmektedir. 

Bu çocuk yuvalarına pedogojik formasyonu 
haiz meslekten öğretmenlerin Millî Eğitim Ba
kanlığınca görevlendirilmesi mümkün değil mi
dir? 

Bu sebeple felâketzede çocukları barındı
ran ve onların eğitimiyle de uğraşan ve yine 
deprem bölgesi çocuklarına Türkçe öğretil
mesinde güçlük çeken Sakarya Çocuk Yuvası
na Millî Eğitim Bakanlığınca bir öğretmen ve
rilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz. 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terlıiye Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : S 

Konu : Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'm Sakarya Çocuk Yu
vasına bir Türkçe öğretmeni veril
mesine dair yazılı soru önergesi, h. 

4 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7/258 - 9208 
Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Üy

sal'm, felâketzede Vartolu 20 çocuğu da barın
dıran Sakarya Çocuk Yuvasına, !bir Türkçe öğ
retmeni verilmesi hakkındaki yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevap notumuzun ilişikte sunuldu
ğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'in 
(felâketzede Vartolu 20 çocuğuda barındıran 
Sakarya Çocuk Yuvasına bir Türkçe öğretme
ni verilmesine dair yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevap no'tu : 

Sakarya Çocuk Yuvasına Bakanlığımızca 
Ibir Türkçe öğretmeni tâyini 3656 sayılı Kanu
nun 18 ve 222 sayılı Kanunun 6 ncı maddeleri 
ıgereğince mümkün değildir. 

Sözü edilen müessese Sağlık Bakanlığına 
bağlı olup, öğretmen tâyini işlemleri bu Bakan
lıkça yapılmaktadır. 

Ancak, bu müesseseye tâyini düşünülen bir 
öğretmen için ilgili Bakanlıkça Bakanlığımız
dan her hangi bir istekte bulunulduğu takdirde 
öğretmenin nakline muvafakat edilecektir. 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
erozyonu önleme çalışmaları dolayısiyie bağ ve 
bahçelerinden mahrum edilen Akşehir'in Tekke 
köyü halkının geçimini temin etmesi için ne 
gibi tedbirler alındığına dair sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı ile Tarım Ba
kam Bahri Dağdafın, yazılı cevapları. (7/265) 

ıMillert Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun, Köy İşleri ve Ta

rım Bakanları tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delâletinizi rica ederim. 
Konya Milletvekili 

Nazif Kurucu 

1. Akşehir'in Tekke köyü, yapılan eroz
yonu önleme çalışmaları dolayısiyie arazi ve 
bahçelerinden tamamen mahrum edilmiş, bo
ğulmuş durumdadır. Bu köyün, orman dışında 
bir yere iskânı için hangi tedbirler alın
mıştır ? 

2. Bu köyde1 eskiden tarımla uğraşan, 
bugün ise tarlaları ve bağları ile bahçeleri 
ellerinden alman Tekke köyü halkının geçi
mini temin etmesi için ne gibi tedbirler alın
mıştır. Bu vatandaşlara ne zaman ve nere
den toprak verilecektir? 

3. Bu köyden olup, mevcut çalışmalar 
dolayısiyie köyü terk edip, kasalbalara yer
leşenlere, ev yapmaları İçin münasip ev yeri 
ve iş kurmaları için iş kredisi verilmesi 
mümkün değil midir ? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 2 . 1 . 1967 

Müsteşarlığı 
Sayı : Ş 

00121 

Konu : Konya Milletve
kili Sayın Nazif Kurucu'
nun yazılı sorusu. 

T. B. M. M. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 32 . 1966 T. ve G. s. Ka. Md. 
7/265 - 3243/18404 sayılı yazıları : 

Erozyonu önleme çalışmaları dolayısiyie 
bağ ve bahçelerinden mahrum edilen Akşe
hir'in Tekke köyü halkının geçimini temin 
etmesi için no gibi tedbirler alındığına dair 
Saym Konya Milletvekili Nazif Kurucu ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin Bakan
lığımla ilgili kısmına verilen cevaibmm ilişikte 
sunulduğunu arz ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy işleri Bakanı 

Erozyonu önleme çalışmaları dolayısiyie 
bağ ve bahçelerinden mahrum edilen Akşe
hir'in Tekke köyü halkının geçimini temin 
etmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
Konya Milletvekili Saym Nazif Kurucu 

— 222 — 



M. Meclisi B : 32 18 . 1 . 1967 O : 1 

tarafından verilen soru önergesinin Köy İş
leri Bakanlığını ilgilendiren kısmının ceva
bıdır. 

1. Akşehir Merkez ilçesine bağlı Tekke 
köyü İhtiyar Heyeti 21 . 4 . 1962 tarihinde 
Başbakanlığa ve Konya Valiliğine müracaat 
ederek köyleri arazisinde Orman Genel Mü
dürlüğünce ağaçlandırılma çalışmaları yapıl
dığından ve bu yüzden geçim imkânlarını 
kaybettiklerinden Konya - Yunak ilçesi Isa-
kuşağı köyünde topraklandırılarak yerleşti
rilmelerini istemişlerdir. 

Orman Genel Müdürlüğünce mahallinde 
yapılan tetkikatta adı geçen köyün 6831 
sayılı Orman Kanununun 13/B maddesine göre 
başka yere nakli gerektiği, Akşehir'i tchdi-
deden Tekke sel deresinin ıslahı maksa-
diyle köy civarının ağâçlandırıklığı, köye ait 
yetersiz ve verimsiz tarlaların ağaçlama dı
şında bırakıldığı Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

'Tekke köyü halkının yerleştirilmelerinii is
tedikleri Yunak ilçesi Isakuşağı köyündeki 
Hazine arazisi mahallî halkın ihtiyacından 
fazla olmadığından o zaman adı geçen köyün 
nakli için bir çalışma yapılamamıştır. 

2. Sonradan Bakanlığımızca yapılan köy 
envanter etütleri ile. toprak komisyonları ve 
kadastro çalışmaları sonucunda Hazine ara
zisi bulunan köylerde mahallî hak sahiple
rinin ihtiyaçlarının dışında arazi bulunama
dığından Tekke köyü halkının istedikleri 
yerde veya başka bir yerde topraklandı
rılarak yerleştirilmeleri mümkün olamamıştır. 

3. 6831 sayılı Orman Kanununun 13/B 
maddesine göre bulundulkları yerlerde ika İki n-
dırılmıyan orman içi ve kenarı köyler kendi 
istek ve rızasiyle başka yere nakillerinin 
iskân ve toprak kanunlarına göre yapılacağı 
ifade edilmiş olup ayrıca Tarım Bakanlığı 
ile Bakanlığımızın müştereken hazırhyacağı 
plân esaslarına gören Bakanlar Kurulun
dan karar alınması gerekmektedir. Bu köy hal
kının nakil için yeter Hazine arazisi bulunma
dığından kanunun emrettiği plân hazırlana-
madığından nakil ve yerleştirme kararı alına
mamıştır. 

Bu sebeple plân ve nakil kararı alınmıyan 
bu köy halkının münasip ev yeri ve iş kurma
ları için iş kredileri verilmesi de mümkün 'ol
mamaktadır. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 31 . 12 .1966 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md: Bakanlık 

Müşavirliği 
1249/353 

Konu : Saym Nazif Kuru-
eu'nun, yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 12 . 1966 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/265 - 3243/18404 sayılı 
yazı. 

Erozyon önleme çalışmaları dolayısiyle bağ 
ve bahçelerinden mahrum edilen Akşehir'in 
Tekke köyü halkının geçimini temin için ne 
gibi tedbirler alındığına dair Konya Millet
vekili Saym Nazif Kurucu tarafından ve
rilen soru önergesi tetkik edildi. Konuya 
ait cevaplarımız aşağıdadır. 

Su toplama havzasındaki ormanların geç
miş yıllarda çeşitli etkilerle tahribedilmesi 
sonucu, Telkke deresi bir sel deresi niteliğini 
kazanmış gerek şehirdeki ve gerekse tarım 
arazilerindeki taşkın zararları artmıştır. 

Sel havzasının hususiyeti göz önüne alı
narak - Orman Kanununun 23 ncü maddesi 
uyarınca havza dahilindeki ormanlar muha
faza ormanı olarak da ilân edilmiş ve Akşe
hir'in biran evvel sel âfetinden kurtarılması 
üzerindeki çalışmalar genişletilmiştir. 

Erozyon ve sel kontrolü çalışmalarımız ilmî 
ve teknik icaplara uyularak mutlaka orman 
toprakları üzerinde yapılmakta ve bu gibi sa
halarda özel kişi mülkiyetinde veya zilyedinde 
bulunan arazilere hiçbir veçhile dokunulmamak-
tadır. Akşehir sel havzasında 1955 - 1966 yıl
lan arasında 4 010 hektarlık sahada imar 
ve ıslah işi yapılmış, Akşehir kasabası sel
den kurtarılmış ve bu iş için 2 800 000 lira 
harcanmış olup bu harcamanın '% 74 ü işçi t 

yevmiyesi olarak Tefeke köyü ve civar köy
lerden gelen işçilere dağıtılmıştır. 

Adı geçen köyün hayvancılığını teşvik 
için havzada arazi sınıfı yönünden mera
ya uygun 3 OOO dekar yer mera olarak ıs
lah edilmektedir. 

Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 
maddesi uyarınca uzman bir heyete Tekke kö-
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yünün yerinde kaikmdırılıp kalkındırılamı-
yacağı hususu da incelettirilmiş ve yapılan 
etütler neticesinde 13 ncü maddenin «b» fık
rasına uyduğu ve bulundukları yerde kalkın
dırılmasına imkân olmıyan köylerden olduğu 
anlaşılmakla Tekke köylülerinin başka bir 
yere nakilleri hakkındaki müracaatlarını havi 
dosya îmar ve iskân Bakanlığına intikal et
tirilmiştir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinize arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

6. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'm, 
Amasya - Turhal arasındaki Kızoğlu istasyonun
dan, Yeşihrmak üzerinden 12 köye geçit verecek 
olan beton köprünün yapılmasına ne zaman baş
lanılacağına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Sa
bit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/278) 

12 . 12 . 1966 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandı

rılması için Köy İşleri Bakanlığına havale Duyu
rulmasını saygılarımla ara ederim. 

Amasya Milletvekili 
Ahmet Demiray 

Amasya - Turhal arasında Kızoğlu -İstasyo
nunda Yeşihrmak üzerinden Kayrak ve civarm-
deki 12 köye geçit verecek olan beton köprünün 
yapılmasına ne zaman başlanılacaktır! 

Adı geçen köprü ile Kayrak ve civarındaki 
12 köyü istasyona bağlıyacak olan karayolunun 
yapılması düşünülmekte midir? Düşünülmekte 
ise (iBirçok köylerin şehirle bağıntısını sağlıya-
cak olan) hu hayati karayolunun yapımına ne 
ızaman başlanılacaktır? 

Sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Ahmet Demiray 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 16 : 1 . 1967 

Müsteşarlık 
Sayı: 52-00863 

Konu : Amasya Milletvekili 
Sayın Ahmet Demiray'm ya
zılı sorusu. 

Millet Meclisi.Başkanlığına 

İlgi: 21 . 12 . 1966 Tarih ve Genel Sekreter
lik Kanununlar Müdürlüğü 3337/18915 - 7/278 
sayılı yazıları. 

Amasya - Turhal arasındaki Kızoğlu İstasyo
nundan, Yeşihrmak üzerinden 12 köye geçit ve
recek olan beton köprünün yapılmasına ne za
man başlanacağına dair Amasya Milletvekili Sa
yın Ahmet Demiray'm Bakanlığıma yönelttiği 
yazılı sorusu ceva'bmm ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy İşleri Bakanı 

Amasya - Turhal arasındaki Kızoğlu İstasyo
nundan, Yeşihrmak üzerinden 12 köye geçit ve
recek olan beton köprünün yapılmasına ne zaman 
başlanacağına dair Amasya Milletvekili Sayın Ah
met Demiray'm yazılı sorusu cevabıdır. 

Amasya ili merkez ilçeye bağlı Kayrak köyü 
ile Kızoğlu İstasyonu arasında yapılması istenen 
ıköprü 1966 bütçe yılı etüt programında bulun
mamaktadır. 

Vâki müracaat üzerine köprü yeri için valilik
ten etüt malûmat formu istenmiştir. Malûmat for
mu alındıktan sonra köprü yeri mahallinde tet
kik edilerek alacağı öncelik sırası ve ödenek im
kânlarına göre ilerki yıllar köprü yapım program
larının hazırlanmasında göz önünde bulunduru
lacaktır. 

Amasya ili merkez ilçeye bağlı Kayrak ve ci
varındaki köyleri istasyona bağlıyacak yolun tet
kiki, Köy Yolları Yapım ve Bakım Yönetmeliği 
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esaslarına göre programların tanzimi illere ait 
bulunduğundan, Amasya Valiliğine yazılmıştır. 
Valilikten alınacak cevaba ve ödenek imkânları
na göre adı geçen yol programların tanziminde 
göz önünde bulundurulacaktır. 

7. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı - Ankara karayolunun, yeni bir gü
zergâh tesbît edilerek, en kısa mesafeden ve 
en az virajlı bir standart yol halinde ne za
man yapılabileceğine dair sorusu ve Ethem Er
dinç'in, yazılı cevabı (7/280) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile arz ve rica ©derim. 

2 nci Döneım 1 nci Toplantı Tutamak dergi
lerinde ve gıenel fijhrâstinde şu düzeltdşler ya
pılacaktır : 

3 ncü cildin 527 nci sayfasındaki sözler An-

4. Çankırı - Ankara yolu aynı zamanda, An
kara - Çankırı - Kastamonu, Sinop bağlantısında 
ilk merhale olduğuna göre, asfaltla bağlanması 
gerekmektedir. Bu hale göre yolun asfaltlanması 
ne zaman düşünülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 5 . 1 . 1967 

Bakan 
15 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23 . 12 . 1966 gün, 7-280/3351-19258 

sayılı yazınız. 
Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Ankara -

Çaınkırı yolu hakkındaki yazılı sorusu aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

kara Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz'a ve, 
5 nci cildin 730 ncu sayfasındaki sözler ise 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'a aittir. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

Çankırı - Ankara, Karayolu 146 kilometre uzun
luğunda ve birçok virajı bulunan, otomobille asga
ri 3 saat devam öden bir yoldur. Bu hali ile modern 
standart yol anlamından uzak bulunmaktadır. 
bu hale göre ve bütün çevre yolları Ankara'ya, 
Asfaltla bağlı olduğuna göre; 

1. Çankırı - Ankara yolu yeni bir güzergâh 
tesbit edilerek en kısa mesafeden ve en az virajlı 
bir standart yol halinde ne zaman yapılabilecek
tir? 

2. Çankırı - Ankara yolunun, yeni etütleri 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa güzergâh nasıl bir | 
istikamet takibedecek ve kaç kilometreye inecek
tir? j 

3. Çankırı iktisadan geri kalmış bir ilimiz 
olduğuna göre, Ankara'nın yanılbaşında bir ürün 
deposu ve hinterlandı olmak şekliyle ancak gelişe
bileceğine göre, bu yolun süratle inşaatına ne za
man başlanabilecektir? I 

7. — DÜZ! 

Ankara - Çankırı yolunun yeni güzergâhı; An
kara - EsenJboğa yolunun 21 nci kilometresinden 
ayrılıp Çubuk kazası üzerinden rgeçmekte ve mev
cut Çulbuk - Şabanözü yolunu takiben Tüney'de 
bugünkü Ankara - Çankırı yoluna bağlanarak, bu 
yol civarından Çankırı'ya ulaşmaktadır. 

Söz konusu güzergâh 125 Km. olup, eskisin
den 20 Km. kısadır. 1966 yılında, yeni güzergâha 
ait bütün nirengi şebekeleri döşenenek havadan 
fotoğraflar çektirilmiş, fotoğraflardan etüt paf
talarının çıkarılmasına başlanmıştır. 

Çankırı - Ankara yolu İkinci 5 yıllık Plânın 
etüt çalışmalarına dâhildir. Söz konusu yol, bu 
çalışmaların sonucuna ve imkânlarımıza göre bu 
dönem içinde ele alınacaktır. Yolun asfaltlanması 
yapımının tamamlanmasından sonra düşünülebi
lecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
•Etem Erdinç 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataliay 
Nazım. Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Aid İhsan Ulubahşp. 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 221 

Kabul edenler : 200 
Reddedenler : 18 

Çekinserlcr : 3 
Oya katılmıyanlar : 227 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
tsmail Selçuk Çakıroğln 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemâl Külâhlı 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Ahmet Uysal 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Adnan Şcnyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Sabrı Özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Alıi Aybar 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMIR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
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Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut' Göle 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Adil Toközlü 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Seyfi Günerjtan 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar özaltp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Ismaü Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbalpğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rica Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya BahadmUı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ANKARA 
Ilyas Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güven 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

Niyazi örgliç 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

YOZGAT 
Ismpil Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

ERZURUM 
Nihat Diler 

IÇekinserler"] 

ISTANBUL 
A. Coşkun Kırca 
llhami Sancar 
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[Oya kattlmtyanlar] 

ADAN£ 
Sabahattin liâybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan DJligil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
TahL* Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON ICARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞSI. 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Mıtsr. Kâzım Coşkun 
Ahmo'; Dallı 
Orhan Eren 
I. Sıtkı •'Iîat'lpoğlıu 
Emin Paksüt 
ZülrLü Pehlivanlı 
Iırsari Tez 
II. Turgut Tökcr 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün . 
Mustafa Kemal Yılma: 

ANTALYA 
Hasan Akç/alıoğlu 
Hüseyin Âvni Akın 
(Yüzbaşı) . 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafct Eker 
Osman Z^kv Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 
M. Kemali Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Finnî îslimyeli 

Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Şadı Binay , 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tah:r Akman 
Mohmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bgjk.'V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Âtı : Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğhı 

Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (1.) 

GİRESUN 
AH Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılııçoğh 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Ali Fuat Başgil 

Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusa? 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Erlunga 
Hüsamettin Gümlrjipala 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güncr 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
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Yunus. Koçak 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik PirinçcioğLu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Riîat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pehcap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Mi Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 

Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLczoğlu 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültokin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslih Görentaş (I. C.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celal Sungur' (I. Ü.) 
Neşet Tanrıda£ 

ZONGULDAK 
Bülent Eccvit 
Cahit Karakuş 
S. Tek'n.Müftüoglu (B.) 
Kemaİ Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekte* 2 
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Ankara üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali İhsan Ulubah^ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 220 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 18 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 228 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sanyüce | 

Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin CizreH 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Revni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğruî 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osmaa Zeki Efeoğlu 
îhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şiaasi Osm» 

— 230 



M. Meclisi B : 32 18 . İ .1967 Ö : 1 

Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz. Ekinci 
Turgut Göle 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Adil ToközHi 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atrf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz. Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
tsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Seyfi Günerçjtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay • 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yağar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arii Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Mi Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınla 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kınkoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ANKARA 
llyas Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güven 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 

Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

Niyazi özgüç 

TOKAT 
irfan Solmazer 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

ERZURUM 
Nihat Düer 

[Çekinserîer] 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 
İlhamı Sancar 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
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[Oya katılmıy anlar] 

ADANxV 
Sabahattin Buybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilli gil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Tahir Yücckök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrcvi 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafot Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islinıyeli 

Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Goboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktcm 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Brjk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 

DENÎZLÎ 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat Özel 
Âtı! Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Rccai Iskcndcroğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazı Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılııçoğlu 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Sübyman Dcmirel 
(Başbakan) 

ÎÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celal Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Ali Fuat Başgil 

Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşıpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer ŞamiloğhT 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.)-
M. Ziyaeddin tzerdem 
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Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
tsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Riîat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekin alp 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Ford?. Gülcy 
Iiamcli Mağdcn 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 

Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Ccvad Odyakmaz 
M. Kemal PaLaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başoi 
Uyar, Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
Alıi Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atal-ay Akan 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslih Görcntaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Eccvit 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 

Yekûn 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2 ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

' 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çctiner 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altun-kaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy veren'er : 219 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 18 
Çekinscrlcr : 3 

Oya katılmıyanlar : 229 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nalıit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak . 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu ! 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Mertin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

EDlRNH 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğln 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçfek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Ccvat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GÜMÜŞANB 
Kâmil Ocaık 
Nagit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

(Çoğunluk yok.) 

1 GÜMÜŞANE 
Sabri Ozean San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 

4 M f f | 4 % ? V \ T t T ı 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ilhami Sanear 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
t. Hakla Tekinel 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMIB 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaf 
Şeref Bakgık 
Muzaffer Döşeraeei 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
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'Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erklin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Ulu çay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa' 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şeneı 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasa/n Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ANKARA 
tlyas Seçkin ' 

ERZURUM 
Necati Güven 

İSTANBUL 

Reşit Ülker 

KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 

Nihat Erim 

KONYA 

Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
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[Oya kattlmıyanlarJ 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğhı 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
öevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçu'başı 

DENlZLÎ 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Nutfettin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk (13.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Ali Cücoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kemal Ataman 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 

IZMlR 
Şevket Adalar» 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala-
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.)> 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
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Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
î. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyf i Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alıişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

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

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Sarag 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güveri 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüogra 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelik] 

Çorum 
Diyarbakır 

Yeldra 
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GÜNDEMI 

«2 NOİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

T 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GtiNEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

2. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'-
ın, Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tes-
bit edilmesi için Hükümet hakkında bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/11) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
Batı - Trakya, Onilki adalar ve Kıbrıs 'konula
rında, millî politikamızın tesbiti için 'bir genel 
görüşme açılımasma dair önergesi (8/24) 

!B - İKİNCİ DUFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanlbul Tdknilk Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılunaisı hakkında 
kanun tasarısı. (Millet Meclisi 1/298; Cumhuri
yet Senatosu 1/699) Millet Meclisi S. Sayısı : 
179; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 871) 

X 2. — Ankara Üniversdtesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (Millet Meclisi 1/292; 
Cumhuriyet Senatosu 1/700) (Millet Meclisi1 

S. Sayısı : 180; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 870) 

X 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. 
(Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/698) (Millet Meclisi S. Sayısı : 181; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 872) 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
-GÖRÜŞME 

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

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

3. —• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
'güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/154) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında hulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tes'bit edilmiş olup 'olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un 'bâzı kaza ve köylerinde, sel felâ
keti dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir 
olacak şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar 
meskene kavuşmaları için ne gibi tedbirler 
alındığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu ('6/157) 

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

7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekİnci'nin, T. Ç. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ih
tiyaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmedi 
için ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

8. — Çorum (Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüee'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Ta-



rım Kred i Kooperat if ler i eliyle satılmasının 
düşünülüp düşünülmediğinle da i r T icare t ve 
Tarım Bakanlar ından sözlü sorusu (6/165) 

9. — tKJaıyısiGirıi IMlılletivıeıkili 'Feiliimi ıCuimaiı-
oğlu'nıiıiı, Türk iye Millî Talöbe Fıcderasyomu-
ııa, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Iîus-
ya'dam pıara ve iaynî yardım yapıldığı ıhıakkım-
'daki neşriyatım doğru olup olmadığınla da i r 
İçişleri. ve Adailut Bakamlarımdan sözlü sorusu 
(/i/166) 

10. — An ta lya -Milletvekili İhsan Ataöv 'ün , 
som yaıpılam il>n,s]aı ito.plautiısımın TUT ille yayın-
laımmıası (hakkındaki taleJbiın gcrıekçJesiimim ne ol
duğuma. daıir B a ş b a k a n d a n Sözlü sorusu ('6/167) 

11. — Yozgat Milletvekili Neşet Tıanrıdağ'-
in, YozigıartAı, 1958 yıl ında, kurulnıaisıma k a r a r 
verilen B i r a FaShrikasının '1959 yıl ında ibaleyo 
çıkarı ldığı kaide , sonradan ihıalçsimlim d u r d u -
rmlmıası selbcibimin no .okluğumla da i r ıGfümrük ve 
Tekel Bakamından »ödlü sorusu (C/168) 

12. — İçel Milletvekili İsmail Çatıaloğlu'-
nıın, Tarsus ' ta , verg i Iborçlarımdıaın ö türü , Mıalli-
ye Bakanl ığ ınca ierta yolıiyle sat ışa ç ıkar ı lan 
Basinı Dokur Fabr ikas ın ın (halen ine dunumda 
ıbulunduğıiiina 'dair MJaıliyc, 'Sanayi ve Çalışmıa 
•Bakamlarından sözlü sorusu (6/169) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurıuıcu'ıııın, 
Konya ili Akşekir ilçesinde, Ibir verıeım sanator -
yunıu aıeılmıası lıçin ibıir (hazininle olup olmadı ğı-
-ma. ıdair Sağlık ve ıSosyall Yard ım Bakanımdan 
sözlü sorfusıu (i(>/170) 

14. — Komy,a ıMilleıtveikiiıli Nıaziiıf- Kunueu'-
ııun, ıKoınya ili Ka rap ına r ilçesinde, çölleş
meye ka r ş ı daıba llıızlı savaşmak (için ne gibi 
tcdbirleır a l ındığına d a i r Köy îışleni Bakanın-. 
•dan sözlü sorusu (6/171) 

15. — İçel ıMıMlefcvckiilıi İsmail (Jıataloğlu'-
nıuı, içel 'de i tha lâ t tacirleriinc gübre i tha l i için 
•verilen müsaade için kanıgi kıstasım >esas 'allında 
ğımıa da i r Tarım, ve Tioarıet Bakanlarımdan! 
sözlü soi'usu. (6/172) 

10. — Adana Milletvekili Aid Karcı 'n ın, sel 
lelâkeıti sielbcıbıiyle mnana ıığrıyam k ü ç ü k çiftçi
lerin T. O. Zi raa t Bankas ı ve k r e d i koopeırıaıtıii> 
let'ime oları borçlarımın lertelemırrıesi ıhıakkında 
ne düşünüldüğüme dair Bıaşlbakamdam sözlü so
rusu '06/173) 

2 — 
I 17. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
I oğlu'nun, Eskişehir'in. Mihalıççık ilçesi Bey-
I l ikahır bucağı Belediye Muhasibinin işlen el 
I çektirilmesini icabettiren hadisenin ne olduğu-
I ııa da i r içişleri Bakan ından sözlü soruşa 

((î/171) 

18. — Eskişehir Millet vekili Şevket Asbuz-
I oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Oünyüzü 1 >11— 
I cak müdürüni in başka bir . i l emrine tâyin •edil

me:-! sebelbine da i r İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (b/175) 

19. - - Aydın AJilletvekili M. Şükrü Koc'-
I un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 

sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin ibakanlık 
emrine alındığına ve .bu konuda kar; soruştur
mamın. »bakanlığa, intikal ett iğine da i r •.Millî İlgi
l im Bakanından sözlü sorusu ((î/176) 

'20. — iSakatya Milletvekili Hayre t t in Uy-
sal 'm, sele er pancarı alını .fiyatımın, hangi öl
çüler ve faktörler d ikkate al ınarak tesıbit edil
diğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

21. - Muş ıMilletvekili Kemal Aytaç'ı;: 
Doğu - Anadolu'da, tü tüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması o lup olmadığına dair (lün:-
rük ve Tekel Bakan ından sözlü sorusu (6/178) 

22. — Muş ıMilletvekili Kemal Aytae 'm, 
sıtma, sağlık koruyucularımın, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine da i r 
Sağlık ve .Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

21 — Antalya 'Milletvekili İıhsan Ataüv'ün, 
Bedri Baykanı 'm Amerika'da tanıtılması için 
Ibir ka ra r alınıp alınmadığına dair Turizm ve 

I Tanı tma Bakanımdan sözlü sorusu (6/181) 

21. — E r z u r u m Milletvekili Necati ( lüveır-
I in, Erzurum ilinde halen kaç doktor okluğuna 

ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorlar ın 
yerlerine ne ızaman tâyin yapı lacağına dair 
Sağlık ve .Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (b/182) 

I 25. ----- Manisa. Milletvekili Sami Biuicioğlu'-
1 nıın, İşçi Sigortaları. K u r u m u taraf ından So-
I ma 'da yapt ı r ı lan işçi blok evlerinin, o seneden 
I beri .gayesine tahsis edilmemesi se;bc,bine dair 
| (/alışma Bakan ından sözlü sorusu (6/18.1) 
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26. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in. 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorunu 
(6/184) 

27. — Kars Milletvekili Âdil 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) 

28. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy işleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

29. —- ••Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, \e-
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/187) 

30. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
va'mn, Artvin'de kontralit fabrikası kurm.sk 
üzere Kuşlarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

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

32. — Adana Milletvekili Ali K a m u m , Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

33. —• Manisa, Milletvekili Sami BinicioğUı'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmayacağına, dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

34. — Manisa Milletvekili Sami Biııicioğlu'-
nun servet transferi voliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine, ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192) 

35."— Nevşehir Milletvekili Salfdıattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 

tarihten itibaren kaç. vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet, kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/193) 

36. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de 
sosyal konularda, ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü,sorusu (6/194) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Vy-
sal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

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

39. _ Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık 'Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve. Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turuzim ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

40. — Kars Milletvekili Âdil 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) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Sinop'ta, bir doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

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

43. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 
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44. — Erzurum Milletvekili Adnan Şeımyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
'hususumda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakamından sözlü sorusu (Ç/202) 

45. — Sivas Milletvekili Nazif Arslam'ım, 
turistik örueımi haiz bulunan Erzurum - Erzln-
can - Sivas karayolunun yapımımın, 1906 uygu
lama yılında, •ele alınıp alınmadığına daıir Ba
yındırlık, Turizm ve Tanııtma Bakamlarımdan 
sözlü sorusu (6/23) 

46. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Vam 
iline bağlı Özallp ilçesine, bugüne kadar bir 
kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

47. _ y a n Millet vekili Salih Yıldız'ın, Çal-
dıram'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak olam yakım 
ne zaman açılacağıma dair Bayındırlık Bakamın
dan sözlü sorusu (6/205) 

48. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesiıuo akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda mc düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

49. — Adana Milletvekili Kemal Sariibra-
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinim anaıkolu ile Sav-
run, Sumbas adımı taşıyan kolları ve Kozan'ım 
Kilgem ve Deliçay suları üzerimde daha lervvel 

4 — 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinim ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabi Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/207) 

50. — Nevşehir Milletvekili Selâhattkı Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanunumun, yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış oldu
ğu maden arama ruhsatımın sayısının me oldu
ğuna ve hangi madem alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanımdan. sözlü sorusu (6/208) 
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