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36 ncı Birleşim 

25 . 1 . 1967 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

Sayfa 
401:402 

402:403 
403 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 404,406 

1. — Sakarya Milletvekili Yaşar Akal'-
m, 18 nci kota çalışmaları sırasında tarım 
araç ve gereçlerinin ithalâtçı kârı öden
meden ithal edilmeleri öngörülmüşken, 
bundan vazgeçilmiş olmasının meydana 
getirdiği zararlara dair demeci 404 

2. — Başkanlığı, T. B. M. M. Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ra
porlarının görüşülme programına dair su
nuşu 404:405 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Kadri Kaplan'm, «Millî Kurtuluş Sava
şma iştirak edenlerden ilgililere maaş bağ
lanması ve tıbbi bakım ve tedavillerinin 
parasız yapılmasına» dair kanun teklifi
nin gündeme alınması talebi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si. (3/563, 2/289) 405:406 

Sayfa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 4. 

seçimi • 406 
5. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-

da'nm, Batı - Trakya, Oniki adalar ve 
Kıbrıs konularında, millî politikamızın 
teSbiti için bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/24) 406:408,408:424 

5. — Görüşülen işler 406 
1. — İthalde alınacak Damga Resmi 

hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/301) 
(S. Sayısı : 182) 406 

6. — Sorular ve cevapları 424 
1. — Sinop Milletvekili Hkni İşgüzar'-

m, Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonun
da Kıbrıs hakkındaki, aleyhimize tecelli 
eden karara müessir olan başlıca husus
ların neler olduğuna dair Barbakandan 
sözlü sorusu (6/122) 424 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan va-
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Sayfa 
tandaşlarımızm işbu emlâkinin bedelleri
nin ödenmesi hususunda, bugüne kadar ne 
gibi muamelelerin cereyan etmiş olduğu
na dair Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (G/136) 424 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki 
yol güzergâhında Kırkdilim denilen kıs
mın teknik standartlara uygun olup ol
madığına dair Bayındırlık, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanlarından sözlü soru
su (6/154) 424 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un Tekman kazasında bu
lunan Hamzan ve Meman kaplıcalarının 
turistik ehemmiyetinin tesbit edilmiş olup 
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/155) 424 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un bâzı kaza ve köylerin
de, sel felâketi dolayısiyle evlerıi, umumi 
hayata müessir olacak şekilde, yıkılmış 
vatandaşların tekrar meskene kavuşma
ları iğin ne gibi tedbirler alındığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü soru
su (6/157) 424 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un Karayazı Tekman ve 
Çat ilçe merkezleriyle Karaçdban nahiye
sinde ortaokul açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/158) 424 

7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca kü
çük çiftçiye verilen zirai kredi hadlerinin, 
günün ihtiyaçlarına uygun bir seviyeye 
yükseltilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan ve Tarım Bakanından sözlü! 
sorusu (6/164) 424 

8. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının 
Devletçe ithal edilerek Zirai Donatım 
Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
eliyle satılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret ve Tarım bakanların
dan sorusu vo Ticaret Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun sözlü cevabı (6/165) 424:430 

| Sayfa 
9. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cu-

malıoğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Fe
derasyonuna, Osmanlı Bankası aracılığı 
ile, Sovyet Rusya'dan para ve aynî yar
dım yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair sorusu ve İçiş
leri Bakam Faruk Sükan ile Adalet Ba
kanı Hasan Dinçe r 'in sözlü cevapları 
(6/166) 430:435 

I B) Yazılı sorular ve cevapları 436 

I 1. —• Konya Milcitvekili İsmet Kapısız'-
m, Aralık 1965 tarihli bâzı gazete ve der
gilerde Millî Türk Talebe Federasyo
nunun, Rusya'dan para yardımı gördüğü 
haberlerinin ne dereceye kadar doğru ol
duğuna dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı 
(7/24) 436:441 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'm Sinop ilini Karadenizin dalgaların-

I dan koruyan surların onarılması hakkın
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Etem Er
dinç'in yazılı cevabı (7/65) 441 

3. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Tahran Büyükelçi
mizin makam arabasından Türkiye yazı
sını sildirdiğinin doğru olup olmadığına 

I dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı (7/190) 441: 

442 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaP-
ın, Kibrıs politikasının gizlilik içinde yü-

I rütülmesinden ne gibi millî menfaat dü
şünüldüğüne dair sorusu ve Başbakan De-
mirel ile Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in yazılı cevapları (7/225) 442:445 

5. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
•oğlu'nun, Malatya'nın Doğanşehir ilçesin© 
bağlı Dedeyazı köyü 'arazisinin sürgü sulama 
barajı projesi içine alınıp alınmadığına 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Etem 
Erdinç, ve Köy İşleri Bakanı Sabit Os
man Avcı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı İbrahim Deriner'in yazılı cevapla
rı-(7/243) 445:447 

— #00 - -
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Sayfa 
6. — Nevşehir 'Milletvekili İbrahim 

Boz'un; Sayıştay Başkanlığında malana 
servisi şefliğini ifa eden Şube Müdürünün 
183 sayılı Kanundan istifa etmesine en
gel olunması sebebine dair sorusu ve Mil
let Meclisi Başkanı Pcrrulı Bozbeyli'nin 
yazılı cevabı (7/248) 447:450 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Adana'mn hangi köy ve 
mahallesinde içme suyu olduğuna ve bun
lardan hangilerinin sıhhi şartlara uygun 
bulunduğuna dair sorusu ve, Köy İşleri 
Bakanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı ce
vabı (7/269) 450:451 

8. — Muğla Milletvekili İzzet Oktay'
ın, 33. Piyade Alayında askerlik fiilî gö
revini ifa eden bir erin 8 . 11 . 1966 ta
rihinde, başına taşla vurularak öldürül-

Sayfa 
mesi olayı ile ilgili tahkikat neticesinin 
ne olduğuna dair sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/274) 451 

9. — Muğla Milletvekili Seyfi Sadi 
Pencap'm, Muğla'nın Marmaris ilçesi ile 
Bozburun bucağı arasındaki yol güzergâ
hının, Söğüt köyünden geçirilecek şekilde 
tesbit edilip edilmediğine dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in yazılı 
cevabı (7/283) 451:452 

10. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfre-
vi'nin, Horasan demiryolunun Karak'öse'-
ye kadar uzatılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı 
(7/293) 452:453 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Milletvekili Muammer Erten, Ege 
tütün piyasasının açılmak üzere bulunduğu bu
günlerde ekicilerin ürünlerini düşük fiyatla 
satmaya mecbur kalarak zarara uğramalarının 
önlenmesine ve bu konuda tedbir alınmasına 
dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Trabzon 
•Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kuruluş
larının eksik bulunan öğretim üyelerinin temin 
edilmesine ve yetiştirilmesine dair demecine 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz ile İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan cevap verdiler. 

Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bant
larında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı hususun
daki iddiaları incelemek ve bu konuda bilgi 
edinmekle görevlendirilmiş bulunan Araştırma 
Komisyonuna, müddetinin bitimi tarihinden iti
baren 15 gün daha ve, 

Deprem bölgesinde araştırma yapmakla gö
revli komisyonu da 25 . 2 . 1987 tarihine ka
dar mehil verilmesi kabul olundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için seçim yapıldı ise de, 
adayların hiçbirisinin gerekli oy çoğunluğunu 
yine sağlıyamadığı ve seçimin gelecek birleşim
de tekrarlanacağı, 

Ycnidon açık oya sunulan Vakıflar Ge
nel Müdüılüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (B) işaretli, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ve, 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarılarının, 
oyların ayırımı sonunda, kanunlaştıkları bildi
rildi. 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'-
nın, öğretmeni kış ortasında naklettiği, Ba
kanlık emrine aldığı, görevine son verdiği ve 
Danıştay kararlarını uygulamadığı iddiasiyle 
Millî Eğitim Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılma
sına dair önergesinin gündeme alınması, ya
pılan görüşmelerden sonra reddolundu. 

- 401 
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İthalde alınacak Damga Resmi hakkında 
kanun tasarısının maddeleri üzerindeki görüş
meler tamamlanarak tümü açık oya sunuldu 
ise de, oyların ayırımı sonunda çoğunluk sağ
lanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde tek
rarlanacağı ibildirildi. 

25 . 1 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 

Sözlü sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, T. Ö. D. M. F. Üyesi olan bâzı olkokul 
müdürlerinin, haksız olarak, ilkokul öğretmen
liğine atanmalarına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesi kaymakamının, Tortum'a 
tâyin edilmesi sebebine dair sö'zlü soru önerge
si, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/500) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
memleketimizde şimdiye kadar kurulan köy 
kalkınma kooperatiflerinin adedine ve çalışma 
konularına dair sözlü soru önergesi, Köy İş
leri, Çalışma ve Ticaret bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (G/501) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
İkinci Beş Yıllık Plânda, tarımsal kalkınma 
Ikonusunda ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/502) 

5. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kıriklaroli'nin Lüleburgaz ilçesine bağ
lı Ahmöbbey Belediyesinde, ortaokul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ra önergesi, Millî Eğitim Baikanlığma gönde
rilmiştir. (ı6/503).' 

TASALILAR 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ök kanun 
tasarısı, (1/312) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına.) 

2. — Avukatlık kanunu tasarısı. (1/313) 
(Çalışma, Adalet Komisyonuna.) 

3. — 2556 sayılı Hâikimlşr Kanununun de-

toplanılmak üzere birleşime saat 19,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvdkili Ankara 
Ahmet Bilgin Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Yazılı sorular 
1. — İsitanibul Milletvekili Reşit Ülker'in; 

Türk: Ceza Kanununun 163/1 maddesine göne 
açılan 26 dâvanın konusu suçların işlenme ta
rihi, sanıkları dâvanın açıldığı mahkemeler 
ve dosya numaralarına dair yazılı soru önerge
si Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/299) 

2. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
1965 ve 1966 yıllarında memleketimizde tem
siller veren Moskova Sirki ile Moskova Devlet 
Buz Balesinin verdikleri temsillere dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (7/300)' 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Alkalm'm, Enerji ve Taibiî Kaynaiklar Ba
kanlığında çalıştırılan personele dair yazılı so
ru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaiklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/301) 

4. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
•Sinop'un liman içi barınağı inşasına hangi ta
rihte başlanılacağına dair yazılı soru önerge
si, B ayındır lı'k Baikanlığma gönderilmiştir. 
(7/302)' 

5. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Sinop il .merkezine bağlı Akısaz bataklığının 
kurutulma çalışmalarının ne safhada olduğu
na dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Ba
ikanlığma gönderilmiştir. (7/303) 

ğişik 17 ve 18 nci maddelerine bâzı fıkralar 
ilâvesine ve 17 nci maddeye ilişikin (1) sayılı 
ve 18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı cetveller
le, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adalet Balkanlığı bölü
mlünde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı. (1/314) (Adalet ve Plân komisyonları
na.) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kı-
rallığı 'arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/315) 
(Dışişleri ve Çalışıma komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs

kender Cenap Ege ve 14 arkadaşının, 440 sa
yılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müessese
leri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun 32 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/427) (Maliye, Ticaret, Sanayi ve Plân 
[komisyonlarına) 

'6. — Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi 
Hazım Dağılı'nın, Balkan ve Çanakkale savaş
larında üstün hizmıet gösteren 1305 doğumlu 
Halil Bal'a vatani hizmet tertibinden maaş 
ıbağlanması hakkımda kanun teklifi. (2/428) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına). 

7. — Balıkesir Milletvekili M'evlüt Yılmaz 
ve 13 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilât Kanununun 5 nci bölümünün geçici 
3 mcü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/429) (Millî Eğitim, İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarına). 

'8. — Gaziantep Milletvekili Naşit Sarıca'-
nm, Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5 . 6 . 1936 tarihli ve 2996 sayılı 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, arkadaş
ların lütfen kabul düğmelerine basmalarını rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/430) (Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

'9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun Millî 
kıyılar kanunu teklifi. (2/431) (İmar ve İs
kân, İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

10. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'-
un, Hâ'kimıler Kanununa ek 5017 sayılı Kanu
na bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiş
tirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair 
olan 661 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/432) 

- (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

11. — Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan Sungun'un 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuna, 202 sayılı Kanunun 16 nci maddesi ile 
eklenen 8 nci bölümünün 3 ncü ek maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/433) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

EAPOB 
12. — Gider vergileri kanununda bâzı deği

şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/300) (Gündeme) (.S. Sayısı : 189) 

BAŞKAN — Yoldama işlemi bitmiştir. 

Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

1 ^ | 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 18 
nci kota çalışmaları sırasında tarım araç ve ge
reçlerinin ithalâtçı kârı ödenmeden ithal edilme
leri öngörülmüşken, bundan vazgeçilmiş olması
nın meydana getirdiği zararlara dair demeci. 

BAŞKAN — Hasan Özcan, yok mu efendim? 
Yok. 

Euhi Soyer? Yok. 
Muhterem arkadaşlar, gündeme geçiyoruz. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — 'Sayın Başkan, 

gündem dışı söz istemiştim, vereceğinizi söylemiş
tiniz. Gündem dışı hiç konuşan olmadı... 

BAŞKAN — Ne hakkında idi efendim? 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Kotalar hak

kında... 
BAŞKAN — Beş dakikayı geçmemek üzere 

buyurunuz. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Saym Başkan, 

sayın milletvekilleri; şu anda liberasyon ve 18 
nci kota ithal listelerinin hazırlanışı ve bu liste
lerin ilânından sonra basında yer alan bâzı 
yayınlar sebebiyle söz almış bulunuyorum. Hiç
bir itham kasdim yoktur. Sadece bilgi almak, 
uyarmak, düzeltilmesi gerekli hususlara yardım
cı olmak arzusundayım. 

Bilindiği gibi liberasyon ve 18 nei kota ithal 
listeleri 4.1.1967 tarihinde ilân edildi. Listeler 
hazırlanmadan evvel mûtadolduğu veçhile 18 nci 
kota çalışmaları genel kurulu toplanmıştır. Bu 
toplantıya Türkiye Ziraat Odaları Birliği bir 
teklifle gelmişti. Bu teklif, yürürlükteki ihracat 
rejimi kararının 8 nci maddesi ile ilgili idi ve 
sanayiciler, ihracatçılar, madenciler, armatörler, 
turistik müesseseler, inşaat mütaahhitleri, inşa
atçılar gibi çiftçilerin de üretim araç ve gereç
lerini ve kendi meslekî faaliyetleri ile ilgili ihti
yaçlarını ithalâtçı kârı ödemeden doğrudan doğ
ruya ithal edebilmelerini öngörüyordu. 

Nitekim 18 nci kota çalışmaları genel kurulu 
bu teklifi 3 çekinser, 3 menfi oya karşı 10 oy
la kabul etti ve çiftçilerin hangi malzemeyi ne 
şekilde doğrudan doğruya ithal edebilecekleri
nin tesbitinin yapılmasını bir alt komiteye bı
raktı. Ancak bu arada buna ithalâtçılar karşı 
koymakta idiler. Nitekim bu çalışmaların sonu
cu mudur, yoksa bir başka sebeple midir bilmiyo
ruz; alt komite her zaman seçimle teşekkül 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ederken bu sefer tâyinle yapıldı ve komite, müs
tenkif oy veren üç üye ile menfi oy veren üç 
üye alınarak altı üyeden teşekkül ettirildi. Bu 
komite çiftçinin doğrudan doğruya ithalini tes-
bit edecekken genel kurulda tanınan imkânı 
kaldırdı ve sekizinci madde 4.1.1967 tarihinde 
yine aynı çıktı. 

Bunun nedenlerini bilmiyorum. Ama, mah
zurlar ortadadır. Bir misal vereyim. 1966 yı
lında tarım araç ve gereçlerinin ithali için ödenen 
para 100 milyon Türk Lirasıdır. Bu malların 
ithali için ödenen kâr ise 45 milyon liradır. Şu 
hale göre, 1966 yılında tarım sektörü ithalâtçı
lara açıktan 45 milyon lira ödemiş durumda
dır. 

Başbakanımızın Almus Barajını açış nut
kunda belirtildiği gibi, Beş Yıllık Plândaki, 
1967 yılında 6 000 aded traktör yerine 15 000 
aded, 650 biçer - döğer yerine 1 000 aded biçer -
döğer ithal ettirilecekse ve buna diğer tarım 
araçları da eklenince bu takdirde ödenecek 
aracı kârı 1967 yılı için 100 milyon liranın üze
rinde olacaktır. Mesele bununla da bitmiyor. 
Çiftçimiz araç ve gereçleri pahalı mal ettiği ve 
edeceği için dış piyasa ile rekabet edemiyeceğiz, 
pazar bulamıyacağız ve istihsalimiz azalacaktır. 

Tarım sektörü millî gelirimizin yüzde 40 nı 
vermektedir. Tarım gelirimizde yüzde 1 oranın
da düşüşün yıllık genel kalkınma hızında 
yüzde 40 - 50 oranında bir azalma yaptığı göz 
önüne alınırsa tarım sektörüne üretimi artırma 
için tanınacak imkânın önemi ortaya çıkar. 

Nüfusumuzun yüzde 75 ni teşkil eden ve sa
yıları 3,5 milyon aileyi, 23 milyon insanı bu
lan tarım sektöründe çalışanları birkaç itha
lâtçıya, aracıya mahkum etmemek gereklidir 
sanırız. Özel sektörü korumak, özel kişileri ko
rumak olmadığına kaaniiz. Otelciye, armatö
re, mütaahhide tanınan ithalâtçı hakların 
bundan böyle 23 milyon Türk çiftçisine tanın
masını diliyoruz. Saym Bakanın bu imkânı ya
ratmasını bekliyoruz. 

Saygılarımla. 

2. — Başkanlığın, T.BM.M. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporlarının gö
rüşülme programına dair sunuşu. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan
lığın Yüksek Heyetinize bir sunuşu vardır, oku
tuyorum efendim : 

Genel Kurula 
1. 12.5.1964 gün ve 468 sayılı Kanunun 3 

neü maddesi gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin denetimi hususunda Karma Komisyonun 
hazırladığı raporun, bilanço ve netice hesapları
nın görüşülmesi aşağıdaki program esasları dai
resinde yürütülecektir : 

a) Genel Kurul 26.1.1967 Perşembe günün
den itibaren çalışmalarına aralıksız olarak 13 gün 
devam edecektir. Günlük toplantılar saat 
10,00 - 13,00 ve 14,30 - 19,00 arasında yapıla
caktır. 

Günlük program tesbit edilen gün ve saatten 
evvel biterse, bir sonraki güne ait program mü
zakereye alınacak ve saat 19,00 a kadar devam 
olunacaktır. 

b) Üst teşekkül ile buna bağlı müesseseler 
ve iştirakleri üzerindeki görüşmeler bir arada 
yapılacak, oylamalar ayrı ayrı olacaktır. 

2. Sayın üyelerin söz kayıtları şu andan iti
baren A.P. Gntpu toplantı salonunda yapılacak
tır. Bilgilerinize sunulur. 

BAŞKAN — Bu hususları tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Söz kaydı şu dakikadan itibaren başlamıştır. 
Söz almak istiyen arkadaşlar lütfen isimlerini 
bildirsinler. Kayıt A.P. Grupundadır. («Anla
madık» sesleri) 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin raporları üze
rinde söz almak istiyen arkadaşlar varsa bu da
kikadan itibaren A.P. Grupunda söz kaydı baş
lamıştır, lütfen oraya başvursunlar. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, «Millî Kurtuluş Savaşına iştirak 
edenlerden ilgililere maaş bağlanması ve tıbbi 
bakım ve tedavilerinin parasız yapılmasına^ dair 
kanun teklifinin gündeme alınması talebi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/563, 2/289) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Kaplan'ın, «Millî Kurtuluş Savaşma iştirak 

edenlerden ilgililere maaş bağlanması ve tıbbi 
bakım ve tedavilerinin parasız yapılmasına» dair 
kanun teklifinin, Millet Meclisi gündemine alın
masını havi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderdiği tezkerenin bir sureti ekte sunulmuş
tur. 

Gereğini rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Kurtuluş Savaşma iştirak edenlerden 

ilgililere maaş bağlanması ve tıbbi bakım ve te
davilerinin parasız yapılmasına ait hazırladığım 
ve 2 Mayıs 1966 günü Başkanlığa sunduğum 
teklif, Millet Meclisi Millî Savunma Komisyo
nunda görüşülürken, ilgililerin tesbiti için, 
Millî Savunma Bakanlığı müddet istemiş ve 
esasen toplantı yılı sonu dikkate alınarak bu 
müddetin Bakanlığa verilmesi uygun görülerek, 
teklifin görüşülmesi bu yıla bırakılmıştı. Kamu 
oyuna akseden bilgilere göre Millî Savunma 
Bakanlığının bu araştırmayı yaptığı anlaşılı
yor. 

Yeni toplantı yılı başlıyalı ikibuçuk ayı 
geçtiği halde teklifim Komisyonca yeniden gün
deme alınamamıştır. 

Meclis ve Senato içtüzüklerinin teklif sa
hiplerine tanıdığı hakka dayanarak, teklifimin 
Genel Kurulca gündeme alınmasını arz ve tek
lif ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına duyurulmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim... Gündeme alın
masını kabul edenler... 

T AHİR AKMAN (Çankırı) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçilmiştir efendim, 
daha evvel lûtfetse idiniz olurdu... Kabul etmi
yenler... Gündeme alınması kabul edilmiştir. 
(A.P. sıralarından «oylama anlaşılmadı, tekrar 
edelim» sesleri) 

Oylamayı tekrarlıyacağız efendim. 
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TAHİR AKMAN (Çankırı) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz istenemez 
efendim. Daha evvel istemeniz lâzımdı. 

TAHÎR AKMAN (Çankırı) — Daha evvel 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hiçbir arkadaş 
söz istediğine dair işaret vermediler efendim. 

Gündeme alınmasını kabul edenler... («Anla
şılmadı, anlaşılmadı» sesleri) 

Kadri Kaplan Beyin okuttuğum teklifinin 
gündeme alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

d. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

BAŞKAN — Seçim işlemine geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İthalde alınacak Damga Resmi hakkın
da kanun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/301) (S. Sayısı : 182) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Hâkimler Kuruluna seçilecek iki asıl ve bir 
yedek üye ile, ithalde alınacak Damga Regmi 
hakkındaki kanun tasarısının oylamasının bir ya
pılmasını oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Beraberce oylanması kabul 
edilmiştir. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. 
Sait Sına Yücesoy? Yok. 
Orhan Birgit? Yok. 
Hüseyin încioğlu? Yok. 
Muammer Erten? Burada. 
Osman Hacıbaloğlu? Burada. 
Sedat Akay? Yok. 
Kâzım Ulusoy? Burada. 
Bir numaralı tasnif heyeti seçilmiştir. 
Lütfi Evliyaoğlu? Yok. 
Ali Baran Numanoğlu? Yok. 

Oğuz Demir Tüzün? Yok. 
Hüseyin Doğan? Burada. 
Fehmi Cumalıoğlu? Burada. 
Yunus Koçak? Yok. 
Kemal Sarıibrahimoğlu? Yok. 
Seyfi Sadi Pencap? Yok. 
Ahmet Üstün? Yok. 
Ahmet İhsan Kırımlı? Burada. 
İki numaralı tasnif heyeti de seçilmiştir. 
Hangi ilden bağlıyacağımıza dair kura çeki

yoruz. Muğla'dan başlanacaktır. 1 mühürlü kâ
ğıtları dağıtıyoruz. 

(Muğla Milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı) 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Hâkimler 
Kuruluna üye seçimine iştirak etmiyen arka
daş, var mı efendim. («Var» sesleri) Lütfen 
acele buyurun efendim. 

Yüksek Hâkimler Kurulu seçimine katıl
mamış arkadaşlar var mı efendim?... Yok. Se
çim işlemi bilmiştir. Sepetleri kaldırın lütfen. 

Diğer oylama devam ediyor, ıkupayı aşa
ğıya bırakın. 1 ve 2 numaralı Tasnif Komis
yonları lû'tfen yerini alsınlar. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — 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 — Önergenin görüşülmesine de
vam edilecektir. Söz sırası Türkiye İşçi Parti
si adına Sayın Hatice Tatko Boran'ındır. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Yanlış söylüyorsunuz efendim. Lütfen tekrar
layın, lütfen tekrar ediniz. 

BAŞKAN — Yanlış söyledim, kusura bak
mayın efendim, bu, ayıp bir şey değil. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Böhice Ilatko Boran, diye söyleyiniz. 

BAŞKAN — Behice Hatko Boran, efendim, 
kafanıza iyi işlesin. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Bundan böyle dikkat edersiniz. 

BAŞKAN — Saygılı olun efendim. Söz sa-
hi'bi bile itiraz etmiyor, sana ne • oluyor efen
dim ? (T. 1. P. sıralarından gürültüler ve aya
ğa kalkmalar) 

Otur oturduğun yere, seni ilgilendirmez. 
(Oürül'tülcr) Biraz saygılı olun Başkanlığa 
karşı. 

40Q 
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T. î. Partisinden bir milletvekili — Siz
lerin de biraz milletvekillerine saygılı olmanız 
lâzım/ aksi takdirde bunun kasıtlı olduğu an
laşılır (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bu, saygısızlık ifade etmez, 
yanlışlık saygısızlığı ifade etmez, itiraza devam 
ederseniz İçtüzüğü tatbik ederim, görürsün gü
nünü. 

Efendim teşrif etmiyor musunuz, Sayın 
Hatko, teşrif etmiyor musunuz? (A. P. sırala
rından «Ne olmuş yani?» sesleri) 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Size ne oluyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, burası mahalle 
kahvesi mi? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Görün mahalle kahvesini. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum. Bir 
daha bağırın.. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Bana ihtar veriyorsunuz da öteki tarafa ne
den ihtar vermiyorsunuz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Size bir daha ihtar veriyorum. 
Hadi bakalım. (Gürültüler) Başkanlık vazifesi
ni her zaman yapar. 

T. I. P. GRTTPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil-
letvekileri; 

Sayın Başkan, ismimi daima yanlış söyle
meniz bir espri konusu ise eğer, lütfen hatır-. 
latmak isterim ki, bu kadar çok tekrar edilen 
bir espri aşınmış oluyor ve tesirini de kaybedi
yor. 

BAŞKAN — Siz kendi vazifenize, kendi ko
nuşmanıza devam edin. Başkanlığı tahkir et
meye hakkınız yoktur. 

T. I. P. GRUPU ADTNA BEHtCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Hata bir kere olur. 
Her seferinde- yanlış isimle çağrılınca elbette 
buna bir niyet aramak lâzımdır. 

BAŞKAN — Hiç bir suiniyetin mahsulü 
yoktur. Bizde sizler gibi kötü zihniyet yok
tur. (A. P. sıralarından alkışlar) 

T. 1. P. GRUPU ADTNA BEHİCE HATKO 
(iBORAN) (Devamla) — Sizin niyetinizin ne 
ol'duğu Başkanlık tütünümüzden belli oldu, 
bundan evvel de... 

YUSUF ZİYA BAIIADINLI (Yozgat) — 
Başkan mısınız? Kötü niyetli sizsiniz. 

BAŞKAN — Oturun eferidim yerinize. Kötü 

zihniyetli olmıyan böyle konuşmaz. Otur yeri
ne ! (T. I. P. sıralarından gürültüler) Başkan
lığa itiraz etmeyiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Baş
kan, kötü zihniyetli sizsiniz. Sözünü geri al. 
(T. I. P. sıralarından kürsüye doğru ilerleme
ler) 

MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — Sö
zünüzü geri alın, Türkiye işçi Partisine kötü ni
yetli dediniz. Sözünüzü geri alın. (Gürültüler) 
Sözünüzü geri alm, tashih edin, biz yerimize 
otururuz. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize, size ihtar 
ediyorum, oturunuz yerinize, oturmuyor musu
nuz? (Gürültüler) İki celse sizi içtimadan 
menediyorum. (Gürültüler) 

MEHMET ALİ AYBAR (Istambul) — Kötü 
niyetli dediniz, Türkiye İşçi Partisine kötü ni
yetli dediniz... 

BAŞKAN — İki celse içtimaa iştirak etme
mesini oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul edilmiştir. (Gürültüler) Buyurun efen
dim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Müdafaa hakkı vermeden oya sunuyorsunuz, iç
tüzüğe aykırı olur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir kere müdafaa için kendi
si söz almak istemedi. Siz de istiyemezsiniz, oy
landıktan sonra olmaz, efendim. (Gürültüler) 

MEHMET ALI AYBAR (istanbul) — Mü
dafaa için söz istiyorum. 

BAŞKAN — oylandıktan sonra olmaz efen
dim. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Tüzüğün âmir hükmüdür, söz vereceksiniz. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Size vazifenizi hatırlatıyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturunuz diyorum size, otur
madığınız takdirde hepinize birden ceza veri
rim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Bu te
lâşınız nedir? 

MEHMET A I İ AYBAR (istanbul) — Mü
dafaa hakkı istiyorum,. 

BAŞKAN — Müdafaa hakkını oylamadan 
evvel isteseydiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Mü
dafaa hakkı vermiyorsunuz, usulü çiğniyor
sunuz. 
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BAŞKAN — Usulü çiğnemiyorum, siz zama
nında söz istemediniz. Buyurun efendim dışarı. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Kötü 
niyetli olan sizsiniz, kötü niyetli ve beceriksiz 
bir Başkansınız. Başkanlık kürsüsüne yaraş-
mıyan bir Başkansınız. Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz hiçbir zaman Meclise ya-
raşmıyan bir insansınız. Buyurun dışarı. (A. P. 
sıralarından alkışlar, sağdan gürültüler) 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Mec
lise yaraşıp yaraşmadığımı Türk Milleti tâyin 
eder, siz değil. Meclise yaraştığımı Türk Mil
leti tâyin etmiş benim... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Benim de Başkanlığa yaraşıp 
yaraşmadığımı Meclis tâyin etti. Buyurun 
dışarı. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Siz mantığınızı kaybettiniz, mantıksızca konu
şuyorsunuz. (A. P. ve T. 1. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Mantıksız sizin gibi olur, böy
le Başkanlığa hücum eder... Buyurun dışarı. 
Yok mu İdare Âmirleri efendim?. (Gürültüler) 

Celseyi 15 dakika tatil ediyorum. Çıkın dı
şarı. 

Kapanma saati : 15,40 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açıflma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, öner
gesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası İşçi Partisi Grupu adına Sayın 
Behice Hatko'nun, buyurun efendim. («Sağ
dan Boran'mı da söyle» sesleri.) 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HAT-
KO (BORAN) (Urfa) — Bu celseye bir Baş
kanın haiz olması şart olan tarafsızlıktan 
yoksun, usulleri çiğniyen, partime hakaret 
eden bir Başkan riyaset ettiği müddetçe 
konuşmryacağım. Başkan Ahmet Bilgin'in 
usulleri çiğniyen, taraf tutan, şahsıma karşı 
garazlı davranışı ilk değildir. Bu hareke
tini protesto ederek toplantıyı terk ediyo
rum ve bize yaptığı hakaretleri kendisine 
iade ediyorum. 

(Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri salonu 
toptan terk ettiler.) 

(Gürültüler.). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaş

lar. 
Yüce Heyetinizin seçmiş olduğu Başkana 

hakaret, Meclise hakaret sayılır. Eğer kendi

lerinde azıcık saygı olsaydı bu Yüksek 
Kürsüde Meclisi idareye çalışan arkadaşlarına 
bu kadar yarsiz hücum etmezler ve bu ka
dar kürsüyü taciz etmezlerdi. Evvelâ bu 
saygısızlık ve hakaretin kendilerine raci ol
duğunu tekrar ederim. (A. P. sıralarından al-
Ikışlar.) 

Müzakerelere devam ediyoruz efendim, 

Efendim, önerge üzerinde başka söz isti-
yen arkadaş var mı 1 

Buyurunuz, C. H. P. Grupu adına Sayın 
Erkin. 

C. H. P. GRUPU ADINA FERİDUN 
CEMAL ERKİN (Ordu) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Sayın Reşat 
özarda'nm Batı - Trakya ve 12 Ada'd a ki, soy
daşlarımızın durumu ile, Kıbrıs konusu 
üzerinde bir genci müzakere açılması hakkın
da verdiği önerge münasebetiyle Cumhuri
yet Halk Partisi Meeclis Grupunun görüş
melerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 
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Maruzatımda bir taraftan genel görüş
menin kabul edilip edilmemesi hususunda 
halen cereyan eden müzakerenin zorunlu 
sinirli kapsamına uymak mecburiyeti diğer 
taraftan da önergenin reddi ihtimaline karşı 
konuyu tabiî çerçeve ve perspektivi içine 
oturtacak ölçüde özle ilgili lüzumlu noktala
rın dile getirilmesi zarureti arasında orta
lama bir yol izlemeye dikkat edeceğim. Bu 
itibarla şimdiden Muhterem Başkanımızın ve 
aziz arkadaşlarımın müsamahalarını dilerim. 

Saym özarda'nm, önergesinde takibettiği 
sıraya uyarak evvelâ Batı - Trakya ve 12 
Ada'da soydaşlarımızın durumu konusunu 
kısaca ele alacağım. 

Batı - Trakya'da durum : 
Birinci Dünya Savaşı sonunda, yıkılmış 

Osmanlı İmparatorluğunun harabeleri için
den, Türk Milletinin nasıl yorgun, bitkin, 
yaralı bir halde çaıktığı hepimizce malûm
dur. Memleketimiz yer yer galip devlet-

. 1er tarafından işgal edilmiş, Yunanistan da 
bu yarışa karışmış hattâ Mondros Mü
tarekesi onun lehine z-orlanarak, ihlâl edile
rek, Yunan orduları Anadolu'nun içine sal-
dınlmıştı. 

Düşman işgalinin, Türk Milleti tarafından 
nasıl hamasi bir zaferle nihayte erdirildiği 
yalnız millî tarihe değil, insanlık tarihine 
de altın harflerle nakşedilmiştir. Türkiye 
ile müttefikler arasında harb haline niha
yet verip, memleketimizle Avrupa'nın ilişki
lerini hükümran bir Devlete lâyık eşlik ku
ralları içinde ele almak suretiyle barışı ku
ran Lozan Andlaşması, topraklar meselesini de 
halletmiş ve bu arada Batı - Trakya'yı ora
da yaşıyan ezici Türk çoğunluğuna ve Türk 
Heyetimizin bütün itirazlarına rağmen Yu
nanistan'a vermişti. 

Lozan Andlaşması ayrıca, Yunanistan'da
ki Türk ahali ile Türkiye'deki Rum ahaliyi 
mübadeleye tabi tutmuş ve bu muameleden 
sadece istanbul ramları ile Batı - Trakya 
Türklerini istisna etmişti. Andlaşma bu iki 
azınlığın haiz olacakları hakları ekalliyet
lerin himayesine dair 3 ncü faslın 37 - 45 
nci maddelerinde tesbit etmeyi de tabiatiylc 
savsamamıştı. 

Şu kısa başlangıç açıkça göstermektedir ki, 
Lozan; Batı - Trakya'daki soydaşlarımız ile İs
tanbul Rumları arasında bir denge kurmuştur. 
Terazinin Türkiye'deki kefesini işgal eden Rum 
yurttaşlarımız, lehlerine tanınan hakları sorbesçe 
kullanmak sayesinde, malî imkânlarına, kültür 
kuvvetlerine, yeni kuşakları yetiştiren birçok ilk 
mekteplerine ve altı aded liselerine güvenerek 
kendilerine, Yunanistan'da dahi mevcudolmıyan 
bir kültürel, ekonomik ve sosyal kifayet, refah ve 
saadet seviyesi sağlamaya muvaffak olmuşlardır. 

Terazinin diğer kefesinde bulunan soydaşları
mızın durumu nedir? Bu suale derhal teessürle 
cevap vereyim ki; Batı - Trakya Türklerinin du
rumu, Reşat Özarda arkadaşımızın da belirttiği 
gibi, acı gerçekler arz etmektedir. 

Ben bu konuda geniş izahatlara girmekten 
kaçınarak huzurunuzda birkaç misal vermekle 
yetineceğim. 

Lozan Andlaşmasının imzası anında, Lozan 
belgelerine nazaran Batı - Trakya'daki 161 000 
kişiye varan nüfus şu tarzda dağılıyordu : 

Türkler : 129 000 
Rumlar : 34 000 
Bulgarlar: 26 000 

Geri kalan rakam Yahudi ve Ermenilerden te-
rekkübediyordu. 

Yine aynı tarihte, Türk unsurunun dağıldığı 
300 köyde sahibolduğu toprak ölçüsü, sahanın 
% 84 ü iken, Rumlarınki sadece % 5 ten ibaret 
idi. 

Batı - Trakya'ya Yunanistan'ın yerleşmesi 
üzerine, mahallî idare tarafından Türklere karşı 
girişilen çeşitli veçheli baskı politikası ve Lozan 
hükümlerine tamamiyle aykırı olarak Ziraat Ba
kanı Bakkalbaşı tarafından yazılan kitapta biz
zat itiraf edildiği veçhile, Batı - Trakya sahasın
da uygulanan iskân tedbirleri yüzünden, bir ta
raftan çaresiz kalan Türkler, ferden veya kütle 
halinde Türkiye'ye iltica ederlerken, diğer ta
raftan da bölgeye Rumların iskânı neticesinde 
1951 yılında 357 000 e varan nüfustan, bu ar
tışa rağmen, soydaşlarımızın adedi 100 000 e düş
müş bulunuyordu. 

Aynı saikler dolayısiyle 1960 yılında Türkle
re ait toprak nisbeti % 85 ten % 50 ye inerken, 
Yunanlılara ait arazi miktarı % 5 ten % 45 e 
yükselmiştir. 
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O zamanların Tarım Bakanı Bakkalbaşı, otuz 
yıllık siyasal faaliyet başlığı altında yazdığı ki
tapta, 1924 yılında evvelki Yunan Hükümeti ta
rafından 60 000 Rum muhacirin fuzuli işgal et
tikleri Türk mülklerinden çıkarılması hakkında 
verilmiş olan kararı iptal cesaretini gösterdiğini 
ve böylelikle Rum muhacirlere kanun dışı du
rumlarını muhafaza etmek hakkını verdiğini açık
ça itiraf etmekten çekinmemiştir. 

Aynı suretle diğer bir yetkili Batı - Trakya'
da Lozan hükümlerine aykırı olarak iskân edilen 
Rum muhacirleri adedinin 1930 yılında 100 000 e 
vardığını açıklamıştır. 

Bu şartlar altında çoğu çiftçi olan Türklerin 
memlekette geçim vasıtalarından tamamiylc mah
rum kalmak yüzünden, selâmeti Türkiye Ve sı
ğınmakta bulmuş olmalarına hayret etmek için 
hiçbir sebep kalmamaktadır. 

Türklerin malî sıkıntısını artırmak için 1952 
de çıkarılan Toprak Reformu Kanunu, 250 akr, 
yani takriben 100 000 metre kareyi aşan top
rakların istimlâki ile, bunların Rumlara dağıtıl
masını sağlamıştır. Pek tabiî olarak çok düşük 
tutulan istimlâk fiyatını, mâkul seviyeye yük
seltmek için açılan dâvalar yıllarca sürüncemede 
kalıyor, ve davacı Türkler, kaçınılmaz bir tarzda 
iflâsa ve sefalete sürükleniyorlardı. 

Senelerden beri tatbik edilen Yunan metotla
rına göre, bir Türkün diğer bir Türk'e tarla sat
ması vilâyette kurulu özel bir komisyonun kara
rma tabidir. Bu karar bir türlü çıkmaz. Fakat 
tarla bir Yunanlıya satılacak ise, hattâ alıcıya 
kredi sağlamak suretiyle satış muamelesi süratle 
tamamlanır. 

Türk müstahsilinin ürünleri Yunanlı müs
tahsilin ürünlerinden çok sonra trene yüklenerek 
pazara ve şehirlere sevk edilir. Arada, ilk sevk 
edilen mal satılmış ve ihtiyaç tatmin edilmiş ol
duğu için sonradan pazara yetişen Türk, ya ma
lını satamaz, yahut da çok düşük fiyatla elden 
çıkarmak zorunda kalır. 

Bu misaller Batı - Trakya'da Türklerin eko
nomi alanında mâruz kaldıkları zihniyet ve mua
mele haklîmda kâfi bir fikir verdiği için başka 
misallerle vaktinizi işgal etmek istemiyorum. 

Değerli: arkadaşlarım: 
İktidarda bugüne kadar birbirlerini izliyen 

Hükümetlerimizin Batı - Trakya'daki başlıca en
dişeleri, oradaki soydaşlarımızın kültürel, ekono

mik ve sosyal durumlarını kalkındırmak amacı 
teşkil etmiştir. 

Halen Batı - Trakya'da on küsur yıl evvel ku
rulan Gümülcine Lisesi ile, iki yıllık İskeçc Li
sesi vardır. Batı - Trakya'daki soydaşlarımızın 
her sahada uygun bir seviyeye ulaşmalarını her 
şeyden evvel kültürel kalkınmada gören Hükü
metlerimiz, bu amacı gerçekleştirmek için pek 
çok gayretler göstermiş ve göstermektedirler. Şu 
kadar var ki, iki Türk Lisesi karşısında, Türk 
çocuklarını ilmin, irfanın feyizli nuruna, mede
ni bir rahata kavuşturmak amacından ziyade 
onları cahil bir taassup gayreti içinde geriye doğ
ru itmeye çalışan, inkilâplarımızı reddeden ve 
resmî himayeye mazhar bulunan iki medrese de 
menfi faaliyetlerini sürdürmeye devam halinde
dirler. Bu üzücü durum aydınlar ile gericiler 
arasındaki kısır bir mücadeleye yol açmakta ve 
soydaşlarımızı ayıran bu nifak kültür kalkınma
sının gerçekleştirilmesi yolunda çok ciddî ve aşıl
ması güç mâniler ortaya çıkarmış bulunmakta
dır. 

Bulgar hududu civarında yaşıyan ve sahaları 
yasak bölge ilân edilen 30 000 kişilik bir toplulu
ğumuzla her hangi bir temas sağlanması imkân
sızdır. Bu camia mensuplarına devamlı surette, 
Pomak oldukları ve Pomaklığm bütün asil ve 
cengâver hasletlcriyle mütehalli bulundukları id
diası ile Türklükle hiçbir ilgileri olmadığı tarzın
da devamlı telkinler yapılmaktadır. Arz ettiğim 
çığıra bir müddet daha devam edildiği takdirde, 
bölgede yaşıyan soydaşlarımız yakın bir zamanda 
Yunanlı olarak tamamiyle özümlcneccklerdir. 
Hemen hemen bütün medeni memleketlerde kal
dırılmış ve kaldırılmakta olan yasak bölge düze
ninin demokratik anlayışla hiçbir ilgisi olmadı
ğı aşikârdır. Bu bölgedeki yakınlarımızla iliş
kiler kurmaklığımızın sağlanması, Batı - Trak
ya'daki esaslı hedeflerimizden biri olmalıdır. 

Oniki Ada'daki durum : 
Şimdi biraz da Oniki Ada'daki durumu in

celiydim. Bu durum Batı - Trakya'dakinden 
tamamiyle farklıdır. 

Lozan Andlaşması 12 Ada'yı İtalya'ya ver
miş ve orada yaşıyan onbjn kadar Türk, İtalyan 
vatandaşlığı alarak oldukları yerde kalmak ve
ya iki yıl içinde varlıklarını tasfiye ederek Tür
kiye'ye göçmek şıkları arasında muhayyer bıra
kılmışlardı. Bu hükme rağmen, İtalyan Hükü-
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meti, kendisine has liberal kolanizasyon metotla-
riyle ve belki de çoğunluktaki Yunan unsuruna 
karşı nispî bir denkleştirme ağırlığı sağlamak 
emeli ile Türkleri diğer haklarını kullanmaya 
mecbur etmekten kaçınmış ve soydaşlarımız Türk 
Pasaportları ile adalarda kalmaya devam ede
bilmişlerdir. 

İkinci Dünya Harbi sonunda müttefiklerle 
İtalya arasında imzalanan İtalyan Barış Andlaş-
ması, Oniki Ada'yı mağlûp İtalya'dan alarak 
galipler arasında bulunan Yunanistan'a vermiş
ti. Yunan Hükümeti, Batı - Trakya'da takibetti-
ği baskı metotlarını Oniki Ada'ya da teşmil ede
rek Türkleri, ya Yunan vatandaşlığına geçmek, 
veya Türkiye'ye göç etmek şıkları arasında bir 
tercih yapmaya zorlamıştı. Türkiye'ye hane 
nakli halinde mülklerini yok pahasına elden çı
karmak tehlikesi mevcudolduğu için, Türklerin 
zannıma göre üçte ikisi, peyderpey Yunan uy
rukluğuna geçmişler, 300 kadar aile de geçici 
ve iğreti müsaadelerle oldukları yerlerde kalma
ya muvaffak olmuşlardır. 

Burada müsaade ederseniz ufak bir hâtı
ramı nakledeyim : 

1962 senesi Nisan ayında Atina'da toplanan 
NATO Dışişleri Bakanlar Konseyinin içtima-
ma iştirak ettikten sonra o zamanki Yunan 
Dışişleri Bakanı Averof tarafından iki gün da
ha Atina'da kalarak Türkiye - Yunanistan mü
nasebetlerini kendisi ile birlikte görüşmeye 
davet edildim. İki gün süren konuşmalardan 
sonra ve o esnada gerek Türkiye, gerek Yu
nanistan iki komşu memleket arasındaki mü
nasebetlerin gayet dostane bir dayanışma ve 
itimat çığırı içerisine girmeyi arzu ettikleri 
için, görüşmelerimiz müspet karşılandı. Ay
rılacağım esnada Averof'a bu yeni çığırın bir 
remzi olarak ıbeni Türkiye'ye bir hediye ile 
teşyi etmesini kendisinden taleibettim. Hedi
yenin mahiyetini sorduğu zaman; «Rodos'ta 
300 aile kalmıştır ki, iğreti müsaadelerle Türk 
vatandaşlıklarını muhafaza etmektedirler. Bun
lar şayet Türkiye'ye hicret etmeye mecbur 
edilirlerse yok pahasına mülklerini satacaklar 
ve sefalete uğrayacaklardır. Sizden ricam, 
'bunların Türk vatandaşı sıfatiyle Adada 
kalmalarına imkân verin.» Averof derhal te
lefonla İçişleri Bakanı ile konuştu, lisanı an
lamadığım için ne söylediğini tabiî takibede-

miyordum. Fakat söyleyişinden ısrarlı talepte 
'bulunduğu anlaşılıyordu. Nitekim, 2 saat son
ra cevap veren İçişleri Balkanı, Rodos'taki 
Genel Vali ile konuştuğunu, kendisinin derhal 
300 aile reisinin başkonsolosluğa giderek Türk 
pasaportu almalarını ve pasaportlarını Umumi 
Valilikte tescil ettirmelerini emrettiğini ve 
Türklerin şimdiye kadar olduğu gibi endişesiz 
orada oturmaya devam edebleceklerini tebşir 
ettiğini bildirdi ve zannediyorum 'bu 300 aile 
halen Rodos'tadırlar. Bundan birkaç hafta ev
vel Hükümetimizin İstanbul'da kalan Yunan 
uyrukluları memleket haricine çıkarmak kara
rı üzerine, Yunan Hükümeti de, gazetelerde 
okuduğuma göre bu 300 aileyi Rodos'tan çı
karmaya karar vermiş, fakat Hükümetimizin 
kararı geri alması üzerine bu 300 aile tekrar 
Rodos'ta kalmak imkânını bulabilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; Kaderleri gerek Lo
zan Andlaşmasmın icabı, gerek olayların et
kisiyle bir ortaklık ve denge konusu olduğu 
için birlikte ve muvazi plânda incelenmesi 
zorunlu olan, Yunanistan'daki Türk ve Türki
ye'deki Rum toplulukları hakkındaki politika
mız ne olmalıdır? Bu suale huzurunuzda vere
ceğim cevap şalhsi bir tecrübe ve tefekkür 
mahsulü olduğu için Hükümetin müsamaha 
ile karşılamasını .bilhassa rica ederim. 

1. Her .şeyden evvel, esas prensibolarak 
Lozan Andlaşmasmın azınlıklar hakkında orta
ya koyduğu hükümler Türkiye'ce imzasına sa
dık, şerefli, vakarlı, medeni bir Devlet sıfa
tiyle, şimdye kadar olduğu gibi, bundan son
ra da ıtamamiyle yerime getirilmelidir. İstan
bul Rumlarının ahitler ve kanunlarımızla tâyin 
edilmiş kültürel, dinî ve vatandaşlık haklarına 
da bundan böyle riayet edilmelidir. 

2. Bu akde riayetin ölçüsü Yunanistan 
Hükümetlerin aynı ahitlere göstereceği hür
metle kayıtlı ve meşrut olmalıdır. Diğer bir 
tâbirle karşılıklı hükümlerdeki ve iki top
luluğun kaderlerindeki denge kendilerini yÖ-
netliyen hükümlerin tatbikinde'ki denge ile 
ayarlanmalıdır. Bu itibarla Kıbrıs'taki du
rum ile İstanbul'daki Rum topluluğu konu
sunda aldığımız ahitler arasında bir bağ ku
rulması isabetli olamaz. Hele böyle olumsuz 
bir tepkiyi dinî bir müessese üzerinde zecri 
tedbirler almak gibi aşırı misilleme ölçüle
rine götürmenin, ne maslahat, ne de Türk 

- 4 1 1 -



M. Meclisi B : 36 25 . 1 . 1967 O : 2 

vakar ve şiarı ile katiyen bağdaşmıyacak bir 
davranış •olacağı kansmdayız. 

Böyle bir tutum, dâvalarımızın hallini ko
laylaştırmak şöyle dursun medeni âlemde ve 
hristiyanlık dünyasında aleyhimize makûs 
cereyanlar uyandırmak ve kışkrıtmak sure
tiyle müşküllerimize yeni ve aşılmaz yeni 
güçlükler katmaktan başka hiçbir sonuç ver
mez. 

Ancak bu demek değildir ki, söz konusu 
ettiğim hükümler ve kurumlar sonsuzluğa ka
dar dokunulmazlıklarını her hal ve kârda 
muhafaza edeceklerdir. Lozan dengesinin bo
zulması , bizi belirli zamanda kaçınılmaz ola
rak Yunanistan'la umumi bir muhasebeye gö
türebilecek ve yeni dengenin zaruri kıldığı. 
hükümler o zaman teemmül olunacaktır. Bü
tün bu hususların Yunanistan'ın Kıbrıs dâ
vasında bize karşı alacağı tutuma göre tâ
yin edileceği aşikârdır. 

3. Batı - Trakya'da soydaşlarımızı kalkın
dırma alanında şimdiye kadar yapmış oldu
ğumuz çabaların üstünde bir canlılık göster
mek zorunda ve imkânmdayız. istanbul'daki 
denge bize bu fırsatları vermeye müsaittir. 

Kültürel sahada amacımıza bütün güçlük
lere rağmen soydaşlarımızı behemahal uyan
dırmak ve kapalı çevreleri dışında kendile
rine dış dünya, görüşünü vermek olmalıdır. 
Bu maksatla kullanılacak vasıtalar arasında 
faraza basın liderlerimizin gazetelerinden her 
gün münasip âded de nüshanın soydaşlarımı
za gönderilmesi, onların görüşlerini açacak 
her türlü yayınların Tanıtma Bakanlığımızca 
keza sağlanması, mevcudiyctleriyle haklı bir 
gurur duyduğumuz tiyatro gruplarımızın za
man zaman Gümülcine ve îskeçe'yi ziyaret 
etmeleri gibi tedbirler akla gelmektedir. Soy
daşlarımız genel olarak Rumca bilmedikleri 
için mahallî lisana riayet göstermekte ve 
Türkiye gazetelerini de görmedikleri için bil
gileri ve görüşleri yaşadıkları dar muhitin 
dört duvarı arasında edindikleri mahdut, de
ğersiz ve yalan yanlış malûmata inhisar et
mektedir. Bu itibarla basın ve yayın konu
suna lâyık olduğu önemi vermek zanmmoa. 
yerinde olur. 

Ekonomik safhada , Batı - Trakyalı Türk 
Çiftçisine mahrum kaldığı krediyi sağlamak 

I üzere, kabilse Gümülcine de Ziraat Banka
sınca bir şube açılmasına teşebbüs edilmesinde 
ki, faydayı, but eşebbüs başarıya ulaşsın veya 
ulaşmasın, işaret etmek isterim. 

4. Yunan Hükümetinin yıllardanberi Ba
tı Tr.okya işleri ile tam yetkili bir hüviyette 
meşgul olmak üzere bir Genel Müfettişlik ihdas 
etmiş '.bulunduğunu hatırlıyorum. Hafızam beni 
yanıltmıyorsa, Atina Büyük Elçiliğimiz yolu ile 
Yunan Hükümeti nezdinde yaptığımız birçok 
teşebbüsler, bu yetkili Genci Müfettişim itiraz
ları bertaraf edilmedikçe sonuç vermemektedir. 

Dışişleri Bakanı iken İstanbul'da da bütün 
azınlık işleriyle, vilâyetten müstakil olarak ve 
geniş yetki ile meşgul olmak üzere bizim tara
fımızdan da tecrübeli bir Büyükelçimizin idare
sinde kurulu 'bir Genel Müfettişlik ihdası lüzu
munu bir kaç vesile düşünmüş, fakat Kıbrıs 
.buhranının .üzerimdeki devamlı tazyiki yüzünden 
bu projeyi Hükümetin ve Meclisin huzuruna 
getirmeye fırsat ve imkân bulamamıştır. 

Yalnız Rumların değil, aynı zamanda Erme
ni ve Musevi vatandaşlarımızın da Cemaat 
işleri, mektepleri, dinî müeıssesclori patrikhane
ler, evkaf, yardım kurulları ve saire ile en yük
sek olarak böyle bir makamın ihdasmdaki lü
zum ve sayısız faydaları bu vesile ile belirt-
mekta isabet görmekteyim.. 

Değerli arkadaşlarım. 
ıSon günlerde Stefanopıılos Hükümetinin 

azınlıkta kalarak çekilmesi ve yerine görevi 
Mayıs ayında yapılacak genel seçimlere kadar 
•günlük işleri yönetmekten ibaret yetkisiz bir 
Hükümetin getirilmesi-üzerine, Yunanistan'da 
faal politikasının askıya alınmasından faydala
nan Makarios'un Ada da yeniden huzuru boza
cak birtakım teşebbüslere girişmesi yüzünden 
Kıbrıs meselesi bir defa daha ciddî bir mahi
yet almış bulunmaktadır. 

Çek silâhları konusunda saym Dışişleri Ba
kanımızın verdikleri izahatları birkaç gün ev
vel dinledik. Teşebbüsler yapılmış fakat, mem
lekete sokulan silâhların Kıbrıs'ta mevcut ta
rafsız askerî idarece devralınması henüz müm
kün olamamıştır. Kıbrıs'taki durumun ciddîliği 
teşebbüslerimizin büyük bir azim, kuvvet ve İs
rarla devamını âmir bulunmaktadır. 

I Saym Dışişleri Bakanımız silâh konusunda 
I verdikleri izahlar esnasında, maziye dönerek 
I 4 Mavt 1964 tarihli Güvenlik Konseyi kararı 
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vesilesiyle naçiz şahsıma da dokunmayı uygun 
buldular. Biz bu müzakerenin Hükümete mun-
zahir bir ruh ve hüviyet içinde cereyanını te
menni ettiğimiz için kendilerine imtisal ve 
4 Mart 1966 tarihli Kararı daha sonra çıkan 
başka kararlarla mukayese etmekten kaçına
cağız. Güvenlik Konseyi Üyesi olmadığımız için 
4 Mart tarihli kararı ne hazırladık ne de oyla
dık. Sadece onu hazırlıyanları uyarm-aya çalış
tık. Bu itibarla onun ne sevabına iştirak edi
yoruz, ne de .günahına. 

Kararın hiç şüphesiz menfi ve zararlı taraf
ları vardır. Ancak olumlu tarafları da aşikâr
dır. Bu cümleden olarak kararın Çek silâhları 
konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterli
ğini ve Güvenlik Konseyini teyakkuza davet 
etmek ve işi müsbet bir neticeye bağlatmak için 
bize kuvvetli bir koz verdiği şüphe götürmez 
ibir 'gerçektir. Bahis konusu karar ilgili tarafları 
Kıbrıs'ta durumu kötüye götürecek her türlü 
fiil"ve hareketten sakınmaya davet ettiğine, 
Çek silâhlarının gizlice Kıbrıs'a ithali ise, Ada'-
da mevcut durumu Dışişleri Bakanımızı haklı 
endişeye sevk edecek derecede kötüye götür
düğüne göre, Rum kesiminin bu gayrimeşru ha
reketi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, 
Güvenlik Konseyinin ve hattâ bütün Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtının mânevi otoritesini hiç 
şüphesiz ciddî surette zedelemiş bulunmaktadır. 
Kıbrıs Adasının iç güveni, Birleşmiş Milletler 
üyesi bâzı dost memleketlerin sağladıkları as
kerî kontenjanlardan kurulu bir birlik tarafın
dan korunmaktadır. Bu Birliğin gözü önünde 
cereyan etmiş olan silâh ithali oyunu hem o bir
liği ve o birliği gönderen dost memleketleri, 
hem de Birliğin mânevi koruyucusu, Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtını ve liderlerini bu uygun
suz duruma son verme zorunluluğu ile karşı 
karşıya bırakmaktadır. Hükümetin bu alanda 
yapacağı ve alacağı bütün azimli teşebbüs ve 
tedbirlerde Cumhuriyet Halk Partisi kendisi
ne zahir olacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım. 
Hükümetin Kıbrıs politikası hakkında eli

mizde mevcut esaslı bilgi Hükümet programın
da yazılı şu fıkradır. «En büyük millî dâvamı
zın Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin ve Kıbrıs'
taki kahraman »oydaşlarımızın hak ve menfa
atlerine uygun bir şekilde halledilmesi Hükü-
'metimizin değişmez hedefidir.» 

Bu kısa, fakat veciz cümlede ifadesini bu
lan politikaya içimizde katılmıyacak kimse 
yoktur. 

Bumdan başka bir de Sayın Dışişleri Baka
nımızdan Yunanlılarla girişilmesi kararlaşan 
ikili müzakerelerde davranışımıza hangi, pren
siplerin hâkim olacağını öğrenmiş bulunuyo
ruz. Ancak bu prensipler kabul edemiyeceği-
miz hususları belirtmiş, Kııbrıs için tarafımız
dan haiz formülün tasarlandığını ve masa üze
rine konulacağını meçhul bırakmıştır. Malû
munuz olan hususlar bâzı müttefiklerimizin fe
derasyondan hoşlanmadıkları için bu formülün 
terk edilmiş olması ikili müzakerelerin yine 
müttefiklerimiz tarafından ön ayak olunmak su
retiyle Türkiye ve Yunanistan'a tavsiye edil
mesi Yunanistan'ın evvelki davranışından fark
lı olarak emosisi önşart olarak, ileri sürmeksi
zin masa başına oturmaya rıza göstenmesi ve 
son NATO Bakanlar Konseyi toplantısında 
Bakanların ikili müzakerelerin seyrinden mem
nunluk duymuş olmalarından ibarettir. 

Federasyon formülünden vazgeçildiği doğ
ru ise, bundan cidden üzüntü duyarız. Bu for
mülün 1964 Aralık ayında, Moskova görüşmele
rimiz esnasında Sovyetler Birliği Hükümetince 
müsait karşılanması, dâvamıza kuvvetli bir des
tek kazandırmıştı. Bizim tahminimize göre, hat
tâ, bu desteği geliştirmek ve daha yaygın hale 
getirmek imkânları da mevcuttur. Bugünkü 
şartları içinde hiç şüphe yok ki, iki en büyük 
devlet yani, Amerika ile Sovyetler Birliğinin 
rızası haricinde büyük bir meselenin halli im
kânsızdır. Buna mukabil, Amerika ile Sovyetler 
Biriliğinin, üzerinde mutabakatı sağlanacak bir 
uluslararası önemli meselenin halli de büyük öl
çüde kolaylaşır. Federasyon formülüne Ame
rika'nın da katılması sağlanabilseydi, Kıbrıs 
meselesinin halli yolunda olumlu gelişmeler 
kaydedilmiş olması kuvvetle muhtemeldi. Sa
yın Dışişleri Bakanımızın şayet Yunanistan ile 
yeniden temaslara başlanması mukadder ise, 
federasyon yerine bu formül kadar hattâ ka
bilse daha da istifadeli bir hal şeklini bulup 
başarıya ulaştırması en sıcak temennimizdir. 
Biz şimdilik şu kadarını söylemekle yetinelim: 
Aynı dili konuşmıyan iki muhatabın karşılaş
masından başka birşey olmıyan ikili müzake
relerden, biz kendi hesabımıza hiçıbir zaman 
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hayırlı netice beklemedik ve beklemiyoruz. 
Gerçekten bir taraftan biz, federasyona veda 
etmiş görünürken, öte yandan Yunanistan -
velevki enosis peşin şartını ileri sünmeden iki
li masaya oturmuş olsun - enosis kararını art 
düşünce olarak muhafaza ettiğini her vesile 
dle ilân etmekten çekinmiyor. Bunun en son 
misalini geçen hafta evvel yeni kalbine progra
mının münakaşası esnasında, son günlere ka
dar ikili müzakereleri yürütmüş olan eski ka-
ıbinenin Dışişleri Bakanı Amiral Tumbas'm 
yerdiği nutukta gördük. 

Kapalı duvarlar arasında cereyan eden ve ne 
mahiyeti, ne de vardığı safha hakkında hiçbir 
bilgimiz bulunmıyan ikili müzakereler hakkın
da iyimser olmamalklığumız için bâzı intibalar 
mevcuttur. Bu intibalar bizde ikili müzalkere-
lerin Türkiye'de mevcut Kıibrııs ağrılarını uyu
tarak enıosis oldu bittislni yavaş yavaş haz-
mettirmeye matuf bir müselkkin deva olarak 
kullanıldığı hissini vermektedir. Âcil çözüm 
bekliyen buhranlı bir meselenin aylardan beri 
süren müzakerelerinin, seçim hazırlıkları baha
nesiyle yeniden altı ay müddetle taliki zanne
derim ki, misline Uluslararası münasebetlerde 
şimdiye kadar pek nadir Taslanmış, belki de 
hiç görülmemiş bir garibedir. Yunanlılar ihti
raslı enosis peşindedirler. Amerika tavizli eno-
sise taraftardır. Kendilerine bundan farklı bir 
hal şeklinden dem vurursanız alacağınız cevap 
aşağı - yukarı şu olur. «Bu meseleyi fazla kur
calamaya gelmez, enosis Yunan halkına o ka
dar malolmuştur ki, bundan başka bir hal şek
li getiren Hükümetin, vatana ihanet suçu ile 
ithamı ve memlekette komünizmin ilânı ile 
neticelenecek anarşinin zuhuru muhakkaktır.» 
Enosisin bu gerekçesine hayret etmemek ka
bil değildir. Enosis Türkiye için Kıbrıs'ın kay-. 
bı demektir. Enosisten başka bir hal şekli ge
tiren Hükümeti devirip komünist olmasından 
korkulan Yunanistan muvacehesinde Türk Mil
letinin Kıbrıs'ın kaybına ilgisizmi . kalacağı 
farzediliyor Şayet Amerika'nın tavizli enosis 
telkini kabul edilerek, faraza kanton sistemi 
veya bir silik üs karşılığında gösterilen isti
kâmette yürütürse bunun tarafımızdan katiyen 
uygun görülmiyeceği bir tarafa, dış münase
betlerde çetin müşküllerle karşılanacağından 
da şüphe etmemek lâzımdır. 

Bu ihtilâtlar hakkında bir fikir vermek 
için, federasyonu müsait karşılıyan Sovyetler 
Birliğinin enosisin kesin olarak aleyhinde bu
lunduğunu söylemek kifayet eder. Buna bir 
de enosisin Üçüncü Dünya ve özellikle kendi
leriyle dostluk 'münasebetleri kurmaya çalış
tığımız Arap devletleri üzerinde, 1956 yılında 
Kıbrıs üslerinden Mısır'a sevk edilen ordu hâ
tıraları dolayısiyle hâsıl edeceği menfi tesiri 
ilâve edecek olursak müşküllerin mahiyet ve 
şümulü daha vazıh surette belinmiş olur. 

Değerli arkadaşlarım: 
Türkiye'nin Kıbrıs politikası mevcut olma

dığına dair zaman zaman bâzı sözler duymak
tayız. Bu defa Saym Reşat Özarda arkadaşı
mız da aynı şüpheyi dile getirmiş bulunuyor. 
Bugünkü iktidarın Kıbrıs meselesinin hal şekli 
olarak nasıl bir formül benimsediğini bilmi
yoruz. İlk üç Koalisyon Hükümetlerinin Dışiş -
leri Bakanı sıfatiyle burada şunu belirtmek 
isterim ki, Adada da devamlı surette savun
duğumuz bir Kıbrıs politikası mevcut olmuş
tur. 1963 Aralık ayı kanlı olaylarından son
ra ihtiyaç görülen munzam güven mülâhaza,-
lariyle, 1960 a kıyasla daha tam bir nitelik al
mış olan bu politika, Federasyon formülünden 
mülhem olup şu tarife dayanmaktadır. Ada'da 
yaşı yan iki ayrı milletin birbirine tahakkü
münü kesin olarak önliyecek surette can ve mal 
emniyetini de kapsamak şartiyle bütün hak 
ve menfaatlerinin, coğrafi ayrılık yolu ile tah
kimi esasına dayanan, hor türlü üs ve askerî 
hüviyetten tccridedilmiş bağımsız federatif bir 
Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması, değişmez hede
fimiz olmalıdır.» 

Biz Federasyon formülünü Aralık 1963 olay
larını hemen takibeden Londra Konferansında 
ısrarla savunduk, konferansın ferdasında özel
likle her iki arabulucu ile yaptığımız müza
kerelerde bu rejimi öne sürdük. 1964 Kasım 
ayında, Moskova görüşmelerimiz esnasında, 
Şimal komşularımıza bu rejimi istediğimizi se
bep ve delilleri ile belirttik ve bildiğiniz gibi, 
kendilerinden müsait tepki aldık. 

Neden Federasyon formülünü isabetli gö
rüyoruz1? Tercihimizin sebepleri aşikâr ve olay
ların mantığına tamamiylc uygundur. 

1. 1960 Andlaşmalariyle vücut bulan Kıb
rıs Cumhuriyeti, o zamana kadar ileri sürülen 
karşılıklı taleplerden yani, Yunanistan'ın eno-
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sisten Türkiye'nin de tepkisinden vazgeçtikle
rine dair yaptıkları resmî ve kesin beyanları 
üzerine kurulmuştur. 

2. Kıbrıs için şimdi arar.an müstakbel sta
tü anarşi ve macera kaynağı olan bir hukukî 
boşluk üzerine değil, ancak elan yürürlükte bu
lunan 19G0 hukuk nizamı üzerine bina edilebi
lir ve cd'.lmelidir. N.tekim, hâtırasını huzuru
nuzda saygı ile andınım birinci Arabulucu Tri-
yonlycja da aynen bu tezi tam bir kanaatle be
nimsemiştir. 

3. 1960 ta kurulan Kıbrıs Devleti esasen Fe
derasyon formülüne dayanıyordu. Fakat bu re 
j'.m, federal s'stemc has federe devletler birli
ği olacak yerde, tâbiri caiz ise bir nevi fonksiyo
nel federasyondan ibaret kalmıştı. Yani bu Kıb
rıs Cumhuriyeti bilfarz, Birleşik Amerika Dev
letleri; İsviçre, bâzı Lâtin Amerika memleketler' 
ve Sovyetler Birliği gibi federasyon hudutlar] 
içinde ayrı ayrı bölgelerde yerleşmiş üye devlet
ler birliği, diğer bir tâbir ile coğrafi federasyor. 
olacak yerde, federasyonun sadece fonksiyonu 
üzerine bina edilmişti. 

Biz Makarlos'un ve Yunanistan'ın akitler' 
bozmaya matuf bütün çabalarına rağmen, bu re
jimi yürürlükte sayıyor ve gelecekte bizim rıza
mızla kurulması gereken yeni rejimin de mevcut 
ve mer'i hukukî rejiminden hareket edilerek ku
rulmasının katî bir zaruret olduğunu ileri sürü
yorum. Ancak 1963 kanlı olayları, Türklerin ar
tık Hanlarla kaynaşarak birlikte yaşamalarını 
İmkânsız kıldığı içindir ki, mevcut fonksiyonel 
rcj'mc, 1980 ta noksan bırakılan coğrafi unsuru 
da katmak suretiyle Devletler Hukukunda öngö
rüldüğü veçhile, bütün unsurlarını cami tam ve 
kâmil federasyona gitmek zaruretini duymuş bu
lunuyoruz. Bütün bu izahlarla, yalnız federasyon 
formülünü savunmamızın sebeplerini değil, aynı 
zamanda Kıbrıs konusunda inhirafsız olarak izle
diğimiz politikanın devamlı, mantıki, akitlere uy
gun ve dürüst seyrini de belirtmiş oluyoruz. 

Şu halde, biz federasyon formülünü ileri sür
mekle yalnız Kıbrıslı soydaşlarımızın ihlâl edilen 
hak ve güvenliklerinin emniyet altına alınmasını 
Bağlıyacak ve bugün de kendilerince büyük bir 
tehalükle beklenmekte olan bir rejimi istemekle -
kalmıyoruz, aynı zamanda; Uluslararası münase
betlerde huzur ve güvenin ve hattâ barışın ta 
kendisinin, devletlerce alman akitlere, verilen sö
ze, imzalanan anlaşmalara riayet ve hürmet ile 

meşrut olduğunu müdrik, dürüst, şuurlu, mede
ni bir devlet sıfatiyle 1960 yılında taksimden 
feragat ettiğimize dair verdiğimiz söze de sadaka
timizi teyidetmiş oluyoruz. 1960 ta bizim akdi-
mize mukabil Enosisten feragatte bulunan taraf 
bugünkü tutumunu yedi yıl evvelki şeref sözü 
ile acaba nasıl teyide tmekdir? 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bu münasebetle bir tarihî gerçeğin bu yüce 

kürsüden tesciline lüzum vardır. Bu gerçeği 
görüşümüz huzur, iman ve iftiharla dolu olarak 
bütün cihana ilân ediyoruz: 

Bir memleket vardır. Toprakları üzerinde ya-
jiyan milletin geleneksel hamasi hasletleri, kah
ramanlığı, seciyesi, dürüstlüğü, vefası, efendiliği 
ve özellikle civanmertliği icabı, bütün tarihi bo
yunca cihana saldığı nam ve şana lâyık olarak 
uluslararası münasebetlerde, hiçbir hasis hesaba, 
hiçbir menfaat mülâhazasına yer vermeksizin mil
letlerarası hukuka, nizama, ahlâka ve ahde vefa 
prensiplerine dün olduğu gibi, bugün de bağlı 
kalmaktadır. Bu memleket Türkiye'dir... 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, arz etti
ğim Kıbrıs politikası Kıbrıs realitelerine, Dev
letler Hukuku kurallarına, olayların gerçekleri
ne, Ada'da yaşıyan iki camianın hak ve menfa
atlerine, mantığa ve karşılıklı taahhütlere tama-
miyle uygun bir formüldür. 

Federasyonu daha azma razi olamıyacağımız 
mutedil bir talebolarak görmekteyiz. Federasyo
nu bir pazarlık konusu niteliğinde değil, taraf
ları, yürürlükteki hak ve menfaatleriyle bağdaş
tıracak bir rejim olarak ileri sürmekteyiz. Bu 
bakımdan Türk Cecaatini bugünkü eşit hakların
dan mahzun bırakarak onu azınlık derecesine dü
şürecek aldatıcı formüllere iltifat edilmemesi ge-
•ektiği kanısındayız. Batı - Trakya'daki Türk 
azınlığının durumu bu hususta bizi uyarmaya kâ
fi bir ders olmalıdır. 

Federasyon talebimize Makarlos pek tabiî ola
rak itiraz ediyor ve diyor ki: «Türkler Federas
yon istemekle gerçekte ilk fırsatta taksimi, hattâ 
ilhakı hazırlıyorlar.» Hiç şüphe yok ki, bu iti
raz, Federasyonu reddetmek için kullanılan ucuz 

- bir bahaneden ibarettir. Biz, 1960 Andlaşmaları 
ile kurulan rejime nasıl bugüne kadar riayet et
miş isek, kabulü halinde Federasyon rejimine 
do aynı hürmeti göstereceğimizi, Türklere has 
şerefli insanlar sözü ile teyide hazır olmalıyız, 
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Ancak kendilerinin sözünü itimada değer görme
diğimiz ve Enosis olup bittis'ni gerçekleştirmek 
hevesinde bulunduklarını bildiğimiz içindir ki, 
kurulacak böyle bir rejim*n behemehal, bilfarz 
Birleşmiş Milletler gibi uluslararası itimada de
ğer bir garantiye bağlamasını biz, kendimiz ıs
rarla talebetmeliyiz. 

Bu sözlerimle federasyon formülüne göster
diğimiz bağlılığın gerekçesi ile birlikte olumlu 
veçhelerini de aziz milletvekili arkadaşlarıma ve 
karar sahibi Hükümetimize açıklamış bulunuyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Kuru bir tenkitten ziyade yapıcı olmasına mü-

tevazi imkânlarımla itina ettiğim bu konuşmayı, 
genel nitelikte bâzı mülâhazalarla bitireceğim. 

Kıbrıs sadece ne Ada'da mukim yüzbin küsur 
kişilik Türk topluluğunun akdi ve insani hak ve 
menfaatlerinin korunmasından, ne de memleketi
miz için sadece bir prestij meselesinden ibarettir. 
Hiç şüphe yok ki, Kıbrıs Adası üzerindeki cağ-
rafi, tarihî, ırkî, askerî ilgilerimiz artık herkesçe 
malûmdur. Bu ilgiler, tarafımızdan ve lıattâ 
halen haklarımızı ihlâle yeltenenler tarafından 
da imzalanmış sarih ve meşru haklar olarak ulus
lararası alanda kanunlaştırılmış ve tescil edilmiş 
bulunmaktadır. Türkiye'nin 1960 ta herkese ta
nıttığı bu haklan, 1967 yılında savunmamasını 
tasavvur etmek imkânsızdır. Aksi takdirde böyle 
bir durum derin, vahim, şümullü inikaslara yol 
açar, Kıbrıs'ta gerileyen bir Türkiye'ye karşı 
Elenizm dâvası daha ziyade cüret bulur ve şah
lanır. Herkesçe hürmete mazhar siyasi bir kuvvet 
şöhretini hakkiyle taşıyan Türkiye'nin, dünyada 
ve özellikle Orta - Doğu'da itibarı sarsılır. Üyesi 
bulunduğumuz ittifaklar sinesinde mevkiinıizin 
Kıbrıs'tan evvelki ve Kıbrıs'tan sonraki hüviyet
leri arasında aynı seviyede kalacağını sanmak 
saflık olur. Nihayet Kıbrıs'tan kayıplı çıkacak 
olan bir Türkiye'nin millî onurunda kaçınılmaz 
yaralar açılır. 

Tafsilâtına girmeden kısacık işaret etmekle 
yetindiğim bu sebepler dolayısiyle Kıbrıs'ı bir ve
ya birkaç unsuru ile değil, tüm heyetiyle tartıya 
koymak ve Türkiye'nin âli menfaatlerini ilgilen
diren bu çok veçheli meselede memleketimizin bü
tün enerjisinin dâvamıza etkisini, göstermesi lü
zumunun şuuru içinde meselemizi millî birlik hey
betinde de değerlendirmek zorundayız. 

«Millî güç birliği» diye nitelendirdiğim bu 
tavır ve ruh haleti içinde mazide olduğu gibi şim
di de bulunmak durumundayız. İşte bu sebep
tendir ki, Kıbrıs konusunda her hareketimizi, 
her sözümüzü, her davranışımızı bu millî güc 
birliğini kurmaya ve sürdürmeye yarıyacak şe
kilde ayarlamalı tenkit ve temennilerimizde ya
pıcı olmalı ve bu ruh içinde işbirliğinin önemini 
müdrik bulunmalıyız. Bu sözlerimin bütün par
ti mülâhazalarının üstünde bir davranışın lüzu
muna ve yüksek isabetine müteveccih olduğunu 
takdir buyuracağınıza eminim. 

Arkadaşlarım, biz Kuvayı Milliye ruhunu ya
ratmış bir milletiz. Bunun gerçek anlamını ş'm-
di tekrar müdrik olarak vatansever bir davranış 
ve tutumla Kıbrıs konusunu başarıya ulaştırmak 
için istisnasız hepimiz elele vermeliyiz. 

işte bu ruh içinde Sayın Özarda'ya diyorum 
ki, müsterih olun, Kıbrıs kaybolmamış ve kay-
bolmıyacaktır. Memleketimiz, aziz Türkiye'miz, 
şanlı tarihinde bir defa daha bir dış ga"lc ile kar
şı karşıya bulunmaktadır. Bu buhranlı günlerde 
burada, bu mukaddes çatı altında parti mücade
lesi peşinde koşmaya, birbirimizle çatışma.ya de
vam edersek, ancak düşmanın ekmeğ'ne va^ ?-V\"-
müş ve Kıbrıs dâvasını Kıbrıs'tan evvel kendi 
öz memleketimizi de kaybetmiş oıuruz. 

Muhterem arkadaşlarım, gelin iç ihtilâflarımı
zı hiç değilse şimdilik bir tarafa bırakalım. Bir
birimize kenetlenelim. Saflarımızı sıkıştıralım. 
Kuvayı Milliye imanını hâkim kılalım. Bunu ger
çekleştirdiğimiz takdirde şanlı tarihinde blnbir 
gaileyi yüzünün akı ile, şanla, şerefle tasfiye et
miş olan bu yüce milet, Kıbrıs savaşını da aynı 
başarı ile halletmek azmini ve kudretini kendi 
ncfs'nde kendi sinesinde elbette bulacaktır. Te
şekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
mimizin ikinci defa cylanacak işler kısmında 
bulunanı ithalde alınacak Damga Resmi hakkın
daki kanun tasarısı açık oyunuza sunulmuştu. 
Fakat, İçtüzüğümüzün 137 nci maddecinin so
nundan bir evvelki fıkrasına göre, aynı otu
rumda netice alınması iktiza etmekte idi. Otu
ruma zaruri olarak bir ara verilmiş bulundu
ğundan, açık oyun neticesi de istihsal edileme
miştir. Açık oylamanın gelecek birleşimde tek
rar edileceğini bilgilerinize sunarım. 

Lütfen oy kutusunu kaldırın. 
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önerge üzerinde görüşmelere devam ediyo
ruz. Y. T. P. örııpu adına Sayın Cengiz Ekin
ci. 

M. ZİYAEDDİN İZERDEM (Konya) — 
Usul hakkında konulmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim?. 
M. ZİYAEDDİN İZERDEM (Konya) — 

Çimdi tefhim ettiğimiz, Riyaset Divanı kararı 
hakkında, oylama hakkında... 

BAŞKAN — Riyaset Divanı kendi kanaat 
vo b'lgilorim arz etti. 

M. ZİYAEDDİN İZERDEM (Konya) — 
Uuulc aykırıdır efendim, onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bu Riyasetin kendi kanaati 
mo3CİC3İdii\r.sule aykırı bir şey yak. İçtüzüğün 
137 nci maddesinin son fıkrası gayet sarih. 

M. ZİYAEDDİN İZERDEM (Konya) — 
Sayın Başkanım, G senedir böyle bir teamül ya
ratılmamıştır. Celseye ara verilebilir ama cel
se tadil edilmemiş ve başka bir celsede açıl
mamıştır. Aynı celsede cereyan eden bir mua
mele... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Cel
se dediği oturum.. Bakınız burada son fıkra 
narlhtir, okuyayım isterseniz, o zaman kanaat 
buyurun. S^n fıkradan bir evvelki fıkrayı oku
yorum: «Kâtiplerin istihsal ettikleri neticey' 
h?r halde o cekede tafsilâtiyle Reis tarafından 
Meclise bildirilir» diyor. Şimdi o celse demek 
o oturura demektir. Biz oturuma ara verdik. Br 
ara verdiğimiz sırada kutuyu bıraktık. 

M. ZİYAEDDİN İZERDEM (Konya) — 
Oturura başka, celse başka değil.. İstirham ede
rim, celsede bir değişiklik yektur. Gerekli yok
lama yap'İdimi mı? 

BAŞKAN — Hayır efendim, celse, mukabili 
oturumdur efendim. 

M. ZİYAEDDİN İZERDEM (Konya) — 
Yeniden yoklama yaptınız mı? 

BAŞKAN — Birleşime ara verdik, arada ku
tu burada kaldı mı? Bu ey kutusuna her ihti
male karşı üç yüz aleyhte veya yüz lehte oy atı
labilir mi?.. Şimdi bu şekilde yapılacak işlem 
de bir sui tefehhüme gidilebilir ve bundan dr 
l:1 yi da oylanan kanun Anayasa Mahkemesi 
ııc intikal edebilir ve oradan da dönebilir. Bi: 
defa daha oylama zahmetine katlanmazsak ile 
vide bu kanunun reddedilerek çıkmamasıır 
te;ain et niş olabiliriz. Başkanlığın kanaati bu 
dur ve buna göre muamele yapmıştır efendim. 

M. ZİYAEDDİN İZERDEM (Konya) — 
G senedir yapılmamış bir teamül yaratıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben G senedir böyle bir teamü
lün farkında değilim. Bunu bu şekilde tefsir 
ediyorum hata varsa bilâhara itirazınızı ya
parsınız. 

M. ZİYAEDDİN İZERDEM (Konya) — 
Mebuslara itimadınız yoksa, kapattığınız za
man götürür, tekrar getirirsiniz. 

BAŞKAN — İtimat meselesi değildir. İçtü
züğün ilgili maddesinin son fıkrasını okudum 
sayın kardeşim. Binaenaleyh, o oturum sonun
da bildirilmesi icabederdi. Zaruri olan sebep
lerden dolayı ara verdik. 

Buyurun Sayın Ekinci. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİN
Cİ (Kars) — Sayın arkadaşlar; üye arkadaş
larımızdan Sayın özarda, Batı - Trakya'da, Kıb
rıs'ta imkân bulduğu nisbette, bir gezi yapmış. 
Bu gezisi esasında teneffüs ettiği havayı, gör
düğü vakıaları Meclisin, Yüksek Heyetinizin 
huzuruna arz etmekte fayda mülâhaza etmiş 
ve Kıbrıs, 12 Ada, Batı - Trakya politikasının 
yeniden gözden geçirilmesini hedef tutan bir 
genel görüşmeyle Yüksek Meclise gelmiştir. 
Teknisyen arkadaşlarımız, bu politikanın için
le filhal vazife alan arkadaşlarımız, çek mük-
ü, çok özlü şekilde bilgiler vermişlerdir. Bi
zim üzerinde durmak istediğimiz taraf, niğren-
^isiyle şöyledir; bu genel görüşme kabule şa
yan görülmediği takdirde, birinci derecede 
azınlık şartları içinde yaşıyan soydaşlarımı
zı hayal kırıklığına uğratmak gibi bir ihtimal 
ile karşılaşırız. İkinci derecede, Rum çevrele-
•İnde, Türk Parlâmentosu dahi bu meseleye 
ıahibolmakta istiğna göstermek gibi bir yorum-
\a kendilerini daha şımarık vasata getirecek 
ur hava yaratmış bulunabilir. Kaldı ki, ge-
lol görüşme kabul buyurulduğu takdirde Hü
kümet bu görüşmelerden daha kuvvetli çıkar, 
Rum iddiaları karşısında, Her türlü mülâhaza
nın ötesinde azınlık şartları içinde yaşıyan soy-
laşlarımızı hayal kırıklığına uğratmamak, sui
niyetleri aşikâr şekilde tarafımızdan bilinen 
ftum çevrelerine Türk'ye Büyük Millet Mec
lisi dâvaya sahip çıkmakta istiğna göstermiş-
ir gibi aleyhimizde tefsir mümkün olan bir koz 

vermemek için, genel görüşme önergesinin 
'ınbulündc isabet görmekteyiz. Teşekkür ede
rim. 
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BAŞKAN — Konuşma arzu eden arkadaş 
var mı efendim? Grup adına mı Sayın Ataöv? 

İHSAN ATA ÖV (Antalya) — Grup adına. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GEUPU ADINA İHSAN ATAÖV 

(Antalya) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Sayın özarda genel görüşme konusu ola
rak Batı Trakya'da'ki Türklerle 12 Ada ve 
Kıbrıs konusunu tekrar yüce huzurunuza ge
tirmiş bulunuyor. 

Kıbrıs konusunda Yüce Meclisin ve Büyük 
Türk Milletinin meçhulü olan bir konunun kal
madığı inancındayız. Zira geçen hafta Sa
yın Bölükbaşı'nm vermiş olduğu bir gensoru 
önergesi vesilesiyle Kıbrıs konusunun bütün 
veçheleri ortaya dökülmüş ve Hükümet görü
şünü uzun uzun, izah etmişti. O zaman Sayın 
Bölü'kbaşı tarafından Millet Partisi Grupu-
nun görüşü olarak Yüce huzurunuzda serd edi
len çeşitli fikirler bundan evvelki celsede de 
Sayın Ataman tarafından bu sefer fiynı meal
deki, metin başka bir ağız tarafından okun
mak suretiyle, huzurunuzda vaz'edikli. Deği
şen ne yeni bir fikir vardır, ne yeni bir du
rum vardır, ne de yeni bir karar vardır. 
Aynı sözlerin değişik ağızlar tarafından Yüce 
Meclisin huzurunda dile getirilmesinden iba
rettir. Yüce Meclis de bu konu, iki yi1.dır 
mısırrane, genel görüşmeler, Meclis araştır
maları, gensorular vesile edilerek çeşitli şe
kilde tartışılmıştır. Bu konu, her ne ka
dar, yapıcı bu konuşmadan sonra Kıbrıs ko
nusundaki, Hükümet görüşünü bilmiyoruz di
yorsa da, Cumhuriyet Halk Partisi G-rupu 
Kıbrıs konusundaki görüşümüzün bundan ev
vel yapılmış olan bir müzakerede, Sayın 
Hariciye Vekilimiz tarafından etraflı olarak 
izahından sonra, muhalefete mensup millet-
Vekillerimizin heyecan ve göz yaşlariyîe ko
ridorda boynuna sarıldıklarını ve Kıbrıs hu
susunda artık tatmin olduk, dediklerini su 
anda görür gibiyim. Meselenin musırren üze
rinde durulur, Çekoslovakya'dan gelen si
lâhlar konusunda politik temaslar, demarş-
lar yapılır ve bu konu her gün bütün has
sasiyetiyle ve ciddiyetiyle takibediHrkcn Kıb
rıs konusunun acaba ne olduğunu, nasıl ola
cağını sormak deme'k, Hükümetin bu yolda 
bir görüşü olmaması demek değildir. Bu gö

rüşlere ve bigane kalmak demek, veyahut da 
bu meseleleri devamlı surette -ortaya atmak 
suretiyle bu Meclisin zamanını almak de
mektir. 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs konusu Türkiye'
nin millî bir politika konusudur. Kıbrıs hak
kındaki görüşlerimiz Adalet Partisinin Se
çim Beyananmesiııde, Hükümet Programında 
Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanının 
zaman zaman yaptığı basın toplantılarında, 
Hariciye Bakanımızın aralıksız, , Meclisleri
mizde saatlerce verdiği izahlarda beyan edil
miş, Türk Milletinin dünya efkârının görüşü 
haline gelmiştir. Bunda her hangi bir 
değişiklik, her hangi bir kapalı taraf 
kalmamıştır. O 'kadar kalmamıştır ki, 
gizli olan kısımlar dahi çok zaman burada 
açıkça beyan edilmiştir. Bu itibarla artık bu 
Kıbrıs konusunu millî bir mesele o'arak 
tutmakta ve bunu Hükümetin inisiyatifinde 
«Hükümetle arzulıyanların Hükümet çerçevesi 
içinde istişare suretiyle» bu işin neticesine 
intizar etmesini ve şayet fevkalâde bir hal 
olursa, değil bir Rcrşat Ozarda'nm, değil bir 
Millet Partisi Grupunun, Yüce Meclisin, top-
ye'kûn bu meseleyi Hükümeti ile, Milleti ile 
beraber ele alacağından bütün cihanın malû
matta? olmasını ifade etmek isterim. (A. P. sı
ralarından alkışlar..) 

12 Ada konusuna gelince; 12 Ada konusu 
zannederim ki, şu anda üzerinde uzun boylu 
müzakere yapılacak bir konu değildir. Nite-
'kim, C. H. P. Grupunun muhterem sözcüsü eski 
Dışişleri Bakanımız bu konu üzerinde uzun 
boylu da durmamıştır ve konuşulacak bir ta
rafı olmadığını, zannederim o da kabul etmiş
tir. Vardır, fakat, şu anda konuşulacak bir 
tarafı yoktur. BVım görüşümüz de budur. 
Batı Trakya'daki Türkler konusunda, Adalet 
Partisi, yalnız Batı Trakya'daki Türkler .de
ğil, dünyanın neresinde olursa olsun, damarla
rında o kanı tanyan her insan için hassasiyeti
ni her zaman muhafaza etmektedir. Adalet Par
tisi Hükümetleri yurt içindeki yurttaşları ve millî 
sınırlar dışındaki ırkdaşları için her zaman hassas, 
her zaman dikkatli ve her zaman müteyakkızdır. 
Batı Trakya'daki Türklerin Lozan Ani anmasına 
göre birçok haksızlıklara uğradığına, Lozan'ın 
getirdiği hükümlerin Batı Trakya'da ihlâl edil-

— 418 — 
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diğine biz de inanıyoruz. Ancak ıbu ihlâl yakın 
bir zamanın meselesi değildir. Aşağı - yukarı 
bundan 30 - 40 sene evvelinin meselesidir. 30 - 40 
sene evvelinin meselelerinin elbette düzeltilmesi 
lâzımdır. Ama otuz, kırk seneden beri ihlâl edil
miş bir anlaşmayı bugün Adalet Partisi Hü
kümetine düzelt demek, hele bunu bir genel gö
rüşme vesilesi yapmak suretiyle, düzelt demek, 
tahmin ederim ki, ölçülü bir hareket değildir. 
Bu meselelari düzeltmek için Yüksek Meclisin 
huzuruna geçip de, neticesi karara vabeste ol-
mıyarı müzakerelerle bu meseleleri bir sonuca 
götürmek mümkün değildir. Genel görülmeler 
biliyorsunuz ki, bir karar görüşmesi değildir. 
Genel görüşme, bir bilgi edinme rnüessesesesi-
dir. Bu işte vatanperver, hüsnüniyet sahibi, 
hakikaten yurt dışındaki Türklerin ıstırapları
na deva arayan aziz muarızlarımıza Sayın Hü
kümetimizle istişare etmeye, onlarla birlikte 
fikirbrini, yol gösterecekleri hususları, Hü
kümetimiz ifade etmeye ve onun yollarını be
raberce aradıktan sonra hazırlanmış bir neti
ceyi Yüksek Meclisin huzuruna getirmek için 
gayret sarf etmeye davet ederiz.. 

Muhterem arkadaşlarım; biz Adalet Partisi 
olarak, Batı Trakya'daki Türklerin ıstırapları 
ile, dertleri ile hemderdiz. Hükümetimiz bu ko
nuyu hassasiyetle ele almış, üzerinde çalışmak
tadır. Ama bu çalışmanın, bilhassa böyle (bey
nelmilel anlaşmalara bağlı olan bir çalışma
nın hemen neticesini almak da mümkün değil
dir. Hele bu, neticesini almak istediğiniz Dev
let, Kıbrıs meselesinde kendisiyle karşı bulun
duğumuz, çeşitli ihtilâflarımızın olduğu, dile 
geldiği bir Devlet ise, bu mesele biraz daha zor 
ve zaman istiyecek bir mesele olduğu kanaatin
deyiz. Yoksa, Batı Trakya Türklerinin hak ve 
hukukları bizim iktidarın üzerinde hassasiyetle 
duracağı ve neticesini mutlaka almak için gay
ret sarf edip notlceye varacağı bir husustur. 
Grupumuz Hükümetimizi bu yönde teşvik et
mektedir, bu yönde desteklemektedir. Bunun 
zamanını tâyin etmesi hususunda Hükümetimi
zi ikaz etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, böyle memleketin dış po
litika meseleleri ve aktüel, beynelmilel hâdise
ler aralıksız her hafta Yüce Meclisin huzuruna 
getirilirse, bunların halli zımnmdaki çalışma
ların sekteye uğradığına insanmış olmamız lâ

zımdır. Hele imanlı, kahraman, cesaretli Türk 
soydaşlarımızın şevklerini kıracak beyanlar bu 
kürsüden yapılırsa, sorumlu, sorumsuz insanla
rın gazetelere yazmış oldukları yazılar ves
veseler bu kürsüden bu meseleleri tartışmak 
dçin bir ıgerekçe olarak kabul edilirse, o zaman 
böyle ciddî, böyle memleket, şümul meselelerin 
hallinde hükümetler zorluklar çekerler. Biz, aziz 
muarızlarımızdan bu işin halli için Hükümetin 
yapm.ıkta olduğu çalışmalara intizar etmeleri
ni, şayet çok önemli, üzerinde durulması gere
ken çok hassas yeni olaylar biliyorlarsa ve 
'bunları görmüşlerse bunları Yüksek Meclis Hu
zurunda 'bir genel görüşme yapalım, söyliye-
lim diye değil; Devletin çeşitli kademelerinde, 
çeşitli mevkilerinde bulunan sorumlularla gi
dip görüşmelerini ve karşılıklı anlayış içinde 
bu hususta yardumeı olmalarını (bekleriz. Biz, 
bütün bunları bir tarafa atıyoruz, Türkiye'de 
halledeceğimiz çeşitli meseleler, cemiyetin çe
şitli problemleri ortada dururken ve sayısız ka
nunlar sıra beklerken geçen hafta gensoru do-
layısiyle müzakeresini yaptığımız ve bir parti 
liderinin üç saat meseleleri burada dile getir
diği bir konuda, yeniden aynı partiye iki saat 
daha burada konuşması imkânı . verilmek su
retiyle lâf söylemekten ileri gitrniyen ıbir çalış
maya meydan vermiş oluyoruz. Genel görüşme
ler, bizi daha çok neticeye götüren, netice istih
sal eden çalışmalar değildir. Adalet Partisi 
Grupu bu müzakerelerin, Meclisin zamanını al
madan ve bizleri çalışamaz halde bırakmak
tan başka, bir fayda sağladığı kanaatinde de
ğildir. Ancak, yeni meseleler, yeni proıblemler, 
yeni dokümanlar, . Yüce Meclise ve" Hükümete 
verilen beyanlar olsa o zaman çıkar teşekkür 
arzından başka bir şey ifade etmeyiz. Yalnız, 
şunu jrördük ki, Sayın Özarda, ırkdaşlarımızın 
uğradıkları haksızlıklardan misaller verdi. Bun
dan dolayı bizler de içlendik, yaralandık. Ha
kikaten biz de o ırkdaşlarımıza biran evvel hu
kukî, beynelmilel anlaşmaların çerçevesi için
de Türk Devletinin elini uzatmasını, onların 
yaralarını sarmasını gönülden temenni ederiz. 
Yalnız, bu büyük hikâyeleri anlatmak, bu ırk
daşlarımızın dertlerine deva bulmak demek de
ğildir. Geliniz sevgili arkadaşlarım, bir konu
da muhalefet ve iktidar olarak birleşerek neti
ceye varalım. Türkiye'nin millî bir Kıbrıs po
litikası yoktur; Türkiye'nin millî ıbir dış poli-
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tikası yoktur gibi, kendimiz için zül olabilecek 
beyanları bir tarafa atalım. Türkiye'nin gelmiş 
.geçmiş bütün hükümetlerinin ve bundan sonra 
•da .gelecek her Hükümetin Türk Milletinin ka
rarma uygun bir millî Kıbrıs politikası var
dır, bir millî dış politikası vardır. 

Ancak, Türk Milletinin tâyin ettiği bu dış 
politikayı tatbik eden, tatbikte hareket tarzı
nı ayarlıyan hükümetler mevcuttur. Bunlar
dan bâzıları daha âciz, daha dağınık, daha 
cesaretsiz olur. Bunlardan bâzıları daha dina
mik, daha cesurdur, daha kararlı bulunur. 
Ölçüyü buna göre bulmak lâzımdır. Nitekim 
'bugün Kıbrıs'taki sükûn, nitekim bugün dün
ya devletlerinin Kıbrıs üzerinde Türk Hükü
metinin görüşlerine saygı duyması; kararlı, 
cesur, yaptığını bilen ve yapacağını bütün dün
yaya kaıbul ettirmiş bir Cumhuriyet Hükümeti
nin bulunuşunu kabul etmelerindendir. Yok
sa Kıbrıs'taki ırkdaşlarımıza yine bir katliâm 
yapmak, yine onların üzerine yürümek ve yi
ne Kıbrıs Değiştirme Birliğimize, gelmeyin di
ye talimat vermek cesaretinde bulunan Maka-
rios değişmiş değildir. Onu yine söyliyebilir. 
Ama karşısında o sözlerinin kaale almıyacağı-
nı, Türk Milletinin 1965 seçimlerinde, kararını 
tatbik etmek üzere vazife verdiği Hükümetin 
işbaşında bulunduğunu hem Makarios, hem 
Yunanistan ve hem de bütün cihan biliyor. Bil
miyorsa, Yüce Meclisiniz Büyük Türk Milleti
nin bu millî politikasını tahakkuk ettirmek 
için yan yollardan değil, elbirliği ile, omuz 
omuza, kucak kucağa bulunalım. Bizim, Yü
ce Milletimiz huzurunda muhalif ve iktidar, 
bizim hepimizin huzurunda, ne bir Makarios'-
un cılız sesi, ne dün bir vilâyet olarak idare 
ettiğimiz bir Yunanistan'ın her hangi bir id
diası bulunamaz aziz arkadaşlarım. Biz dağıl
dıkça onlar seslerini yükseltiyor. Biz muha
lefet ve iktidar olarak dağılmadığımız müd
detçe, Türk: Milletinden senelerce Ege boy
larımda ders almış olan bir Yunanın yeniden 
Türk Milletinin karşısında bir iddiada bulun
ması mümkün değildir. Onlar unutmamıştır, 
bu milletin Akdeniz'de kendilerini denize dö
ken Büyük Türk Milletinin evlâtları olduğunu 
bilmiyorlar mı sanıyorsunuz? Ama, iç politika
mızda sen ben kavgasına düşersek, bir grup 
çıkar da bizim beynelmilel anlaşmalardan ay
rılmamızı isterse, bir grup kalkar, hele dü

nün sorumlusu olan bir grup kalkar, «Türki
ye'nin Kıbrıs politikasını, Türk Hükümetinin 
Kıbrıs politikasında görüşünün ne olduğunu 
biz bilmiyoruz.» derse, o zaman sadece Yuna
nistan değil, Makarios da bizim karşımızda 
konuşma cesaretini bulur. 

İç meselelerimizde birbirimizle çekişelim, 
iç meselelerimizde birbirimize her şeyi söyliyc-
lim, ama şu millî meselelerde, harbe başladı
ğımız zaman parti farkı gözetmeksizin omuz 
omuza siperde cenk edecek olan Türk Milleti
nin mümessilleri olarak geliniz şu meselede 
politik taraflara, taviz taraflarına, istismar 
taraflarına sapmayalım. Milletimizi ve onun 
büyük Hükümetinin ac'z içinde, - ki M'üet Par
tisi sözcüsünün sözü budur, ben bunu şiddetle 
reddederim - Türk: hükümetlerinin hiçbirisi böy-
'o meselelerde aciz ie'nde bulunamaz ve Türk 
hükümetlerine bu bühtanları söyliyenler aslın
da acziçinde 'bulunan kimselerdir; bunu asla 
':abul etmiyorum; Türk Ilü'uimet'ni ac z için
de göstermiyelim aziz arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken 
şu hususu da ifade etmek isterim : 

Benden sonra konuşacak olan Hükümet, 
bu meseleleri yetkiyle, salâhiyetle açıklıyacak-
tır ve Yüksek Meclisi tatmin edecektir. Fakat 
aziz arkadaşlarım, bundan evvelki celselerde 
yapılan bir konuşmada bize, Adalet Partisi 
Grupuna dönmek suretiyle, bunların hesabını 
vereceğiz diye bunların mesuliyeti bizi kurta
ramayacaktır diye, kapalı, açık şekilde, teh-
didâmiz beyanlarla burada konuşan hatipler 
oldu. Şimdi bugün aynı kanaldan bâzı gazete
lerde de bu yönde tehditler gördük. Biz grup 
olarak diyoruz ki ; Türk Milletinin büyük iti
madı ile bu çatı altına gelmiş olan insanlar 
hiçbir tehditten, hiçbir tazyikten asla yılacak 
insanlar değildir. Hele bugün bâzı gazetele
rin, Yüce Meclisin aziz mensuplarını töhmet 
altında bırakan beyanlarla bizleri böyle teh
ditlerle sindireceklerini sananlara demek iste
riz ki; memleketin en buhranlı günlerinde bu 
çatı altına gelip rejimi bugünkü seviyesine ge
tirmek için büyük coht sarf eden, bunun bü
yük imtihanını veren A. P. Grupu, 27 Mayıs 
Anayasasının getirdiği bütün hak ve vecibeleri 
kullanarak her türlü tazyik, üstü kapalı ve
ya açık her türlü tehdit karşısında memleketin 
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yüce menfaatlerini içte ve dışta sonuna kadar 
korumaya ve bunun için basit kahramanlık 
edası peşinde koşan bâzı liderlere bu sözde ta
viz vermeye asla müsaade etmiyecek ve Türk 
Milletinin haklarını grupumuz sonuna kadar 
savunacaktır. Yüce Meclisin daha fazla zama
nını almamak için de böyle konuşulmuş, neti
ceye varılmış hususlarda genel görüşmeler için 
karar vermeyi de tasvibetmiyeceğini yüce hu
zurunuzda saygıyla arz ederim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, genel 
görüşme üzerinde grup sözcülerinin konuşma
ları bitmiştir efendim. Söz, Hükümet adına 
Barbakan veya bakanlardan birinindir. 

Söz Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sa,bri Çağ-
layangll'indir, buyurun efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Muh
terem arkadaşlarım, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda'nın Batı - Trakya, 12 Adalar ve Kıbrıs 
konusunda genci görüşme açılması hakkında ver
diği önerge üzerinde Hükümetimizin görüşlerini 
arz etmek için yüksek huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Arkadaşımız, Garbı - Trakya konusunu tafsil 
ederken," şimdiye kadar yapılan anlaşmaların ve 
Lozan'da tanınan hakların aleyhe tatbik edildi
ğini, bu yüzden bu konunun tafsilâtı ile görüşül
mesine ihtiyaç hissedildiğini belirtiyor. Lozan'da 
Garbi - Trakya için tanınan haklar 37 ilâ 45 ne' 
maddeler arasında mündemiçtir ve bu haklar dai
ma herkes tarafından tetkik edilebilir. Eğer, muh
terem arkadaşımız muahedede mevcut hakların 
hangisinin ne şekilde ihlâl edildiğini tafsil etm'.r 
olsa idi bu konu üzerinde rahatlıkla bir görüşme 
imkânı hâsıl olurdu. Bendeniz başka bir vazife 
ile meşgul olduğum için, muhterem arkadaşımır 
genel görülmesinin lüzumunu izah eden beyan 
larını bizzat dinliyemcdim, ancak, zabıtlarını tet
kik etme fırsatını buldum. Burada filhal o mad
delerle telif edilemiyen bir ihlâle isabetle işaret 
buyurmuşlar. Bu ihlâl de, İstanbul'da mübadele 
harici tutulan Rumlara mukabil Yunanistan'da 
mübadele harici tutulan Türklerin bulundukları 
bölgelere yeni Rum iskânı yapılmıyacağma ait 
maddenin ihlâli keyfiyetidir. Bu bir vakıadır. 
Buna Sayın Feridun Cemal Erkin arkadaşımız 

da temas buyurdular. Fakat, kendilerini dinler
ken de gördük ki, ihlâl hâdisesi 1924 yılında baş
lıyor, 1930 yılında reaksiyon doğuruyor, o reak
siyona karşı da yine emrivaki haline gelmiş vazi
yetler devam ettiriliyor. Muhterem arkadaşlarım; 
dünyanın en güç meselelerinden biri iskân mese
lesidir. 40 sene evvel, 43 sene evvel köylere yer
leştirilmiş, arazi sahibi olmuş, satmalmış, anası
nın, babasının, ninesinin mezarlığını tesbit etmiş 
kimseleri 40 sene sonra ihlâli dolayısiyle bulun
dukları yerlerden çıkarma teşebbüsünü, siyasi 
yollarla yapmanın pratik neticeleri ne olacağını 
beraberce münakaşa etmek mümkündür. İhlâl 
aşikâr. Karşı taraf taahhüdetmiş, ben Garbi -
Trakya'yı da Türk Cemaatinin meskûn bulun
duğu köylere yeni bir Rum iskânı yapmıyorum 
demiştir. Ama 40 sene evvel, 43 sene evvel bunu 
yapmıştır, bu emrivaki yürümüş. Eğer bunun 
tetkiki ise maksut, dâva yok. Onun haricinde hu
kukî çerçeveler içinde idari tasarrufların ve tat
bikatların Türk Cemaati aleyhine işletildiğini, 
baskı halini aldığının da kabulü gereken bir va
kıadır. Bunu teyit için öne sürülen rakamlar var. 
40 sene evvel İstanbul'da mevcut Rum ekalliyeti, 
İmroz, Bozcaada'da mevcut Rum ekalliyeti, ara
dan bu kadar uzun müddet geçmesine rağmen art
mamıştır, azalmıştır. Biz bir tazyik yapmadık, 
idari tedbir de almadık. İdari tedbir almamıza 
da esasen ihtiyaç yoktu. Büyük şehirlerde o şe
hir vatandaşı olarak, o memleket tebaası olarak 
oturanlara şu mahalleye ayrı, bu mahalleye ayrı 
bir idari sistem tatbikine fiilen ve maddeten im
kân yoktur. Arkadaşımızın da işaret ettiği gibi 
köylerde, otoritelerin organ olarak yerleşmediği 
yerlerde, birtakım idari tedbirleri, eğer o devlet 
almak istiyorsa, kendisine yaraştırıyorsa, kendi 
hukukî varhğma, şöhretine, şerefine lâyık görü
yorsa almak istiyebilir. Bu itibarla biz Hükü
met olarak arkadaşımızın hangi noktaları ne şe
kilde müzakere ve hangi noktalarda ne gibi karar 
almak meselesini istihdaf ettiğini lâyikiyle teşhis 
edememiş bulunuyoruz. Kendilerinin gezilerinde 
gördükleri hâdiseler olarak getirdikleri eğitim va
disinde misaller vardır. Filhakika üç yıl evveline 
kadar câri olan usulü birden bire Yunanistan de
ğiştirmiştir. Meselâ; matematik kitaplarında, 
okuma kitaplarında Yunanistan aleyhine Türki
ye'de hazırlanmış, bastırılmış hükümler vardır. 
«Ben bundan sonra bunları kabul etmiyorum, 
zaten anlaşmalarımızda da kitapların kontroldan 
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geçmesine ait kayıt vardır, kitaplarınızı hazırlar
sınız, bastırmadan evvel bana verirsiniz okurum, 
tasdik ederim, ondan sonra mahallinde bastırır 
dağıtırsınız.» diye tedbirler almak istemiştir. Bu 
tedbirlere derhal tarafımızdan jıynı kaideler vaz'ı 
suretiyle mukabele edilmiştir. Devletlerin hü
kümranlık hakları, kendi ülkeleri dâhilinde bu 
kabil kanunlar çıkarmaya, bu kabil tedbirler al
maya, bu kabîl kaideler vazetmeye müsait olduğu 
için, yapılacak, alınacak tedbir aynen muahede
nin verdiği hakla (mukabele) şeklinde tecelli et
miştir. Arkadaşımız tetkiklerinde her halde bu 
ciheti tesbit etmiş olmalıdırlar ve bu vadide ya
pılmış bir ihmalin bulunmadığına da kaani bu
lunmalıdırlar. 

Öğretmenlerde de takyidat yapıldı. Karşılık
lı, 35 öğretmen hakkımız var. Biz Trakya'ya 35 
öğretmen göndereceğiz, onlar da İstanbul'daki 
mekteplere 35 öğretmen gönderirler. Yeni kaide
ler vaz'cdilmiştir. Bu tedbirlerin iki devlet ara
sındaki münasebetlerin seyrine göre renklendiği 
do muhakkaktır. 

Bu şundan da aşikârdır ki, Türkiye ile Yu
nanistan arasında dostluğun cari olduğu müd
detlerde, işte 40 senelik ihmalin bellvi de bu 
dostluğun seyyiatı veya, zekâtı olarak kabulü 
icobeder, bu tedbirlere karşı hiçbir mukabil 
teşebbüs yapılmamış. Yunanistan bizim oraya 
göndermek istediğimiz Türk öğretmenleri için
de 9 unu kendi millî menfaatleri veya emni
yetleri bakımından yaptığı tctkikatın müsait 
netice yenmediğini söyliyerck itiraz öt11 i. Biz de 
tetkikat yaptırdık, bizde tesadüfen aynı adcd-
de millî •menfaatlerimize uymıyan Rum öğret
men çıktı. Biz de onları aldık. Kitapların dağı
tılması durdurulunca, biz de kitapları durdur
duk. 

«Talebeler kitapsız nasıl okuyacak, dedi
ler. Pekâlâ, bu sene olduğu gibi dağıtalım, 
birbirimize ne söyliyecoksek, ne tatbik ediyor
sak onları sene içinde yaparız, gelecek seneye 
her iki tarafın da menfaatine uygun kitap bas
tırır, öyle dağıtırız, dediler, peki dediler. Biz 
de öyle dedik, tekrar dağıttık kitapları, biz 
Rumlarınkini onlar Türklerinkini. Bu suretle 
c.kuma devam etti. 

Garbi Trakya'daki hukukî durum haricinde 
idari tedbirler bahsinde hangi noktaların aydın
latılmasını istiyorlar? Nelerden şikâyetleri var? 

Biz hangi hükümlerde hatalı hareket ettik? Bu, 
meydana çıkmadı. 

12 Ada'ya gelince; 12 Ada meselesi muhte
lif vesilelerle huzurunuzda izah edilmiştir. Ada
ların İkinci Dünya Harbinden sonra tutumu, 
İtalya'ya intikal şekli yine dci'aatle yüksek hu
zurunuzda muhtelit vesilelerle izah edil mi-'iti. 
Bunlara rağmen muhterem arkadaşımız, ada
lar üzerinde Yunanistan'dan çok Türkiye'nin 
hak ve söz sahibi olması lâzım, bu meseleyi 
konuşalım, diyor, Konuşulabilir. Adaların inti
kal şekli, bugünkü statüsü malûm olduğuna. 
göre, bu konuda akademik bir miinaka :an:n 
açılması veya varsa yeni delillerin ortaya atıl-
ıması daima mümkündür. 

Kıbrıs konusuna gelince; bütçe müzake e:i 
dolayısiyle Bütçe Karma Komisyonunda bu 
konuda gayet açeJk izahlarda bulundum. Millet 
Partisinin gensoru önergesi münasebetiyle hu
zurunuzda saatlerce meseleyi tekrar münakaşa 
ettik. Bu celsede C. II. P. Grupu adına söz 
alan Sayın Feridun Cemal Erkin'in beyanatını. 
dikkatle dinledim. Kendileri, eski bir Dışişle
ri Bakanının vekarı ve muhakemole;'indeki :;e-
lâbeti içinde meseleye temas buyurdular. Haki
katen fikirleri ile mutabık kalmamaya imkân 
yoktur. Gerek Batı - Trakya meselesini, gerek 
adalar meselesini, gerekse, Kıbrıs meselesiyle1 

bu meselelerin hele, memleketimizde mevcut 
Hum ruhani müesseselerinin irtibattandı rılma-
smdaki mahzuru dikkatle tesbit ettiler. Benim, 
muhterem meslektaşıma şahsi bir tarizimden 
bahis buyurdular; 4 Mart tau'hli karar gere
ğince. Asla varit değildir. Kendilerine! daima 
saygı duyarım. Bir umumi celsede, gensoru me
selesi ile de temas etmiştim. 4 Mart tarihli ka
rara, senin kararın, benim kararım şeklimde sa
hip çıkmak veya karşısında olmak için bir se
bep yoktur. Benim kendilerine doğrudan doğ
ruya teveccüh eden bir beyanımı da olmadı. 
4 Mart tarihli kararın tenkid ettiğim tarafları
nı, uygun bulduğum taraflarını tebarüz ettirir
ken, bu tarih, devrin Dışişleri Bakanı tarafın
dan Türk görüşünü tam mânasiyle kapsıyan 
.ve Türkün arzularını istihsal eden bir karar 
olarak Yüce Meclise takdim kılınmıştır. Buna 
mukabil bilâhara açıklanan mektuplarda da 
devrin Başbakanı tarafından bir hezimet, bir 
felâket tarzında takdim edilmişti. O devirde 
bilfiil iktidarı elinde tutanların dâhi karar hak-
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kında, rn.uktezat kanaat ve fikir sahibi idiler. 
Bu, 6 vaziyetin bir fotoğrafını çekmekten iba
rettir. Hilâfına ise muhterem meslekdaşrmızm 
Meclisteki beyanları, zabıtlardadır. O devrin 
Başbakanmuı yazılan bir mektuba cevabı da 
basında intişar e biniştir, Meclis Kütüphanesin-
de, intişarı gününe ait gazete sütünlarmdadır. 
B'nacnaleylı bir tariz kastım, niyetim asla ba
his konusu değil. Kendileri ile tamamen muta
bıkım. 4 Mart tarihli karar hakikaten Çek si
lâhları meselesinde birtakım teşebbüs imkân
larını vermektedir. Ada'da vaziyeti kötüye gö
türecek her türlü hareketlerden, tasarruflar
dan tevakki etmeye, bütün milletleri sakınma
ya davet eder. Birleşmiş, Milletler güzel söy
lüyor. Kötüye götüreeck... İşte bu karar vası-
tasiyle diyoruz ki; Çek silâhları teslimi, mese
leyi kötüye götürecek hâdisedir. Ama işte o 
kararın başındaki, kalpağıııdaki Hükümran 
Kıbrıs Kum Devleti tâbiri de karşı tarafa; ha
yır efendim ne kötü niyeti, polis teşkilâtı kur
muşum, polisimin silâhı eskimiş, silâh aldım, 
polisimi silâhlandıracağım, alâkası yoktur bu 
işin bu işle, demek imkânını verdiriyor, dedim 
ve temas ettiğim nokta bu idi. Onun için bu 
beyanı şahıslarına vâki bir tariz şeklinde değer
lendi roıcmclcrJni muhterem arıkadaslarıandan rica 
edeceğim. 

Federasyon formülü üzerinde de durdu
lar. 1960 muahedesini fonksiyonel bir federas
yon diye tavsif buyurdular. Doğrudur. Bunu 
coğrafî zemin haline inkılâp ettirmek icabeder, 
dediler. Şayanı temennidir. Hükümetin fede
rasyon formülü üzerindeki görüşünü Öğren
mek isteriz dediler. Zcnncdirim ki Kıbrıs me
selesinde kâfi izahatı verdim, gensoru görüş
melerinde. Federasyon, Hükümetimizce esasla
rı tesbit edilen dört anaumdenin dışında - bir 
formül değildir. Şayanı kabuldür, şayanı tat
biktir, şayanı müdafaadır. Biz dedik ki; nijit 
tesbit edilmiş ve katı bir hal şekli ile çıkmadık. 
Huzurunuza geliriz, bizim görüşümüz federas
yondur, deriz başka hal şcklıinc razı değiliz, 
deriz, gideriz masa başına outururuz. Sayın İs
met İnönü'nün tıpkı Londra ve Zürih Anlaş
maları yapıldığı zaman söylediği gibi. «Ben de 
bilirim ki, bir masa başına oturan istediğini ala
rak kalkamaz.» Elbet bir anlaşmaya varılacak
tır. Siz vakaa masa başına taksim ile gittiniz 

şu getirdiğiniz tedbir de kabili kabul bir ted
birdir ifadesi vardır. Biz, sizden rijit bir formül 
üzerinde, kati bir işbirliğine veytf görüş birli
ğine varıp giderek onun mahdut dairesi içinde 
bu işi halletmek kararında ve ıry etinde oldu
ğumuzu bildirmedik. Bu aoaprensiplor var. 
Bunun içindeki alternatifler muhteliftir. Biz 
cenk ede ede karşı tarafla beraber, bütün taraf
larla beraber, bunların içinden millî menfaat
lerimize en iyi yarıyan şekli alıp getirmenin 
gayreti içindeyiz, dedim. Kantonal sistem olur, 
muhtar cemaat idareleri olur. Hal şekilleri var. 
Bu ancak huzurunuza bizim, sizin kabul edece
ğinizi zannedip getirdiğimiz bir formül üze
rinde münakaşa ederken, bu tarafını beğenme
dik, bu tarafı iyi diye tenkid etmek mümkün 
olacaktır. Onun için Sayın Feridun Cemal Er-
kin'in bizim görüşümüz federasyon idi, Hükü
met bu fikirde değil midir, sualini, Hükümet 
federasyonu reddetmemiştir, federasyonla ga
yet ilgili, federasyona gayet yakın, federasyo
na gayet uygun şartları ihtiva eden fakat fe
derasyonla birlikte yine kabili kabul birtakım 
diğer .alternatifleri de reddetıniyen, eski tabi
riyle efradını cami ağyarını mâni birtakım 
prensiplerle huzurunuza gelmiştir. O itibarla, 
Kıbrıs meselesinde de bütün konuşmalardan 
sonra yeniden genel görüşme suretiyle bu mese
lenin müzakere edilip edilmemesi hakkındaki 
takdir elbette ki Yüksek Meclise racü olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, genel görüşmelerin 
Hükümet için kısıtlayıcı bir neticesi yoktur. 
Yüce malûmunuzdur ki, oylanmazlar, bir fonk
siyonları da yoktur. Her Hükümet her genel 
görüşmeden faydalanır, muhtelif partilerin te
mayüllerini anlar, izler. Lehteki ve aleyhteki 
fikirleri tetkik ede?, tesbit eder. Fakat bütün 
konuşulmuş şeyleri tekrar tekrar konuşmak, 
bu işe vakit ayıracak zamanın mevcudolup olma
dığını takdir etmek, veya içinde bulunulan 
devre içinde en mühim meşgalenin bu mevzuu 
görüşmek olup olmadığını tcsiJit etmek Yüce 
Meclisin yetkisine ve takdirine muallâk bir 
meseledir. 

Biz, Hükümet olarak, gensoru açıldığı za
man hesap vermeye daima amadeyiz. Genci gö
rüşme açıldığı zaman neticesinden daima is-
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tifadc etmeye müteşekkir bir halde kanınızda 
bulıınuyoi'uz. Mâruzâtım budur, Yüce Heyeti 
hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BEKİR TÜN AY (Adana) — Sayn Başkan, 
Saym Bakandan bu mevzu ile ilgili bir sual 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — İçtüzük 
mümkün delildir. 

hükümlerine göre 

Muhterem arkadaşlarım, genci görüşme 
önergesi hakkındaki görülmeler tamamlanmış
tır. 

Gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
cclcceyim. Gündeme alınmasını kabul edenler... 
Kabul ctmiycnler... Gündeme alınması kabul 
•edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlü sorulara geçi
yoruz. 

G. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Saym Hilmi İşgüzar?... Yck-
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Saym Sadrettin Çanga?.. Yok
lar. İkinci defa bulumadıkları için soruları düş
müştür. 

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 Tabii Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/154) 

BAŞKAN — Saym Hasan Lâtif Sarıyuce?.. 
Buradalar. Sayın Bayındırlık Bakanı?.. Yok
lar. Saym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. 
Yoklar. Bakan olmadığmndan gelesek oturu
ma bırakılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan ilam-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi

yetinin tesbit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'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 îskân Bakanından söz
lü sorusu (6/157) 

BAŞKAN — Saym Diler... Yok. İkinci defa 
bulunmadığından soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Saym Diler... Yok. İkinci defa 
bulunmadığından soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Saym Ekinci... Yok. Soru sa
hibi bulunmadığı için bir defaya mahsus olmak 
üxrc ffclcce'k birleşime bırakılmıştır. 

8. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalv tarım araçlarının Devletçe 
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ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve 
Tarım bakanlarından sorusu ve Ticaret Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun sözlü sorusu (6/165) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce?.. 
Burada. Ticaret Bakanı burada, soruyu okutu
yorum. (Tarım Bakanı yok sesleri) Ticaret Ba
kanı buradalar, iktifa ediyor musunuz efen
dim. 

HASAN LÂTİF S ARI YÜCE (Çorum) — 
Evet. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanının beyanı ile 
iktifa ediyorlar. Sözlü soruyu okutuyorum: 

6 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Ticaret 

ve Tarım bakanları tarafından cevaplandırılma
sına yardımlarınızı dilerim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyücc 

Türkiye bugün karnını doyuramıyan bir ta
rım ülkesidir. Güzelim topraklarımız üzerinde 
Hitit devrinden kalma usuller ve araçlarla ya
pılan tarımdan kurtulamadığımız kimsenin in
kâr cdcmiycccği gerçeklerdendir. Ülkemizi bu 
durumdan ancak süratli bir makinalı ve teknik 
tarıma geçiş kurtaracaktır. Şimdiye deyin 
'hükümetlerimizin tutumları ise tarımda ma'ki-
nal aşmayı ve modernleşmeyi engelliyecek bir 
siyaseti kapsamaktadır. Zira traktör döver -
biçer g'ıbi dışardan getirtilen tarım araçların-
devlet. kendisi ithal etmez, ettirir. Üstelik 
Gümrük Vergisi de alır. İthalâtçı kârı, acen-
tacı kârı derken 15 - 20 bin liraya satılmas 
mümkün olan traktör, 40 - 60 bin liraya satılır. 

Ayrıca traktör ve döver - biçer satışları ağır 
şartlara bağlıdır. Meselâ; traktör alacak .bir 
çiftçiden 500 - 1 000 dönümlük tapu istenir. İlçe 
merkezinde oturan muteber tüccar ve esnaftan 
15 tane kefil istenir. 

Yurdumuzda kadastro henüz tamamlanma
mıştır. Çiftçi 500 dönümlük tapuyu nereden 
bulsun. 15 tane kefil bulmak ise, oldu'kça ağır 
bir şarttır. Çiftçi yalvara yakara, yedire içir<ı 

15 'kefil bulur. Bulur ama kefil denen bu kişi

lere de maddi ve mânevi yönlerden yakasını 
kaptırmıştır. Alış - verişini onların dükânın-
dan yapmak, kızını everirkon onlardan fikir 
almak, hattâ oyunu kullanırken de onların tav
siyesi dışına çıkmamak zorundadır. 

Çiftçi makinalı tarıma geçmek istiyor, ama 
karşısına dikilen zorlukları yerj-nıiyor. Tür
kiye'yi kalkındırmak istiyorsak bu pürüzleri 
ortadan kaldırmak, modern tarıma geçişi kolay
laştırmak zorundayız. 

Bu küçük açıklamanın ışığında, şu husus
ların aydınlatılmasına ihtiyacokluğu kanısında
yım: 

1. Makinalı tarım araçlarının Devletçe it
hal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satışı düşünülmekte 
midir ? 

2. Satışlarda formalitelerin kolaylaştırıl
ması için ne gibi tedbirler öngörülmektedir? 

3. Suni gübrenin daha ucuz hale getirilme
si için imkânlar araştırılmakta mıdır? 

4. Çiftçiye verilen tarım kredisinin daha 
faydalı ve daha geniş kapsamlı h a ^ getirilmesi 
için bakanlıklarınızın görüşleri nelerdir? 

5. Tarım Kredi Kooperatiflerinin günün 
şartlarına göre yeni baştan organize edilmesi 
için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Ba
kam. 
, TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOÖLU (Zonguklak) — Muhterem arkalaş-
larım, Saym Hasan Lâtif Sarıyüce'nin vâki 
.̂özlü sorusuna, önce, Tarım Bakanlığını ilgilen

diren kısmından başlamak suretiyle cevap ve
receğim... 

Verimliliği artırıcı tedbirler aras-nda çiftel
erimizin rasyonel tarımın icabettirdiği alet ve 
,nakina1arla donatılması özel bir önem taşTiak-
'adıı*. Bilindiği gibi mem^ketimiz çifteleri
nin büyük çoğunluğunu küçük çiftçiler teşkil 
T-dcr. Bunların kullanacağı alet ve ekîpnıan-
'ann bol miktarda ve yurt içinde imal edilme
di ve ucuz bir fiyatla çiftçilere intikali üzerin
de önemle durmaktayız. 

Gayemiz, modern ziraatln icabı olan top
rak işleme, ekim, hasat ve harman makinalarmı 
ihtiyaca yeter miktarda temin etmektir. 

Tarım Bakanlığınca bu konuları tetkik ile 
görevlendirilen, üniversite ve diğer i1 güderle 
işbirliği halinde olan bir komite, çalışmalarını 
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biLirmök üzeredir. Bu çalışmaların sonunda 
ziraat alet ve makinalarmın genel politikası 
tesbit edilecektir. 

Yurdumuzun suni gübre ihtiyacının büyük 
bir kısmı ithal edilmek suretiyle temin edilmek
tedir. İthal malı gübrelerin yakın yıllarda 
% 45 - 50 oranında arttığı görülmüştür. 

Azotlu gübre sanayiimiz sübvansiyonla ça
lışmaktadır. Fosforlu gübrelerin de takriben 
% 15 civarında ucuzlatılması için gerekli çalış
malar devam etmektedir. Ayrıca, gübre sana
yiimizin büyük tesisler halinde ve tam kapasi
te ile, çalıştırılmaları tahakkuk ettirildiği za
man maliyetinin, dolayısiylc perakende fiyatla
rının ucuzlıyacağı bir gerçektir. 

Kredinin, miktar olarak, kifayetli bir sevi
yeye çıkartılması çiftçinin zararlı kredi yo1-
larmdan kurtarılması ve müstahsilin her yıl is
tihsalinden karşılıyamıyacağı fuzulî bir borç 
altına sokulmaması izin Ziraat Bankasının im
kân ve kaynaklarının takviyesi ile beraber kre
di formalitelerini azaltmak sure l iy i ziraat tek
niğinin icaplarına uygun bir tarzda, kontrollü 
olarak verilmesine başlanmıştır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin günün şarj
larına göre yeni baştan organize edilmesi gö
rüşündeyiz. 

Muhterem arkadaşımın, ithalâtın Devlet 
eliyle yapılması görüşüne gelince: Bugüne ka
dar yapılan tatbikatta müşahede edildiği gibi, 
Devlet eliyle yapılan mubayaada olsun, i le t 
mede olsun, i?k nazarda rantabl olmaktan çok 
uzaktır. İktisadi Devlet Teşekkülleri, buııkır'iı 
en güzel misallerinden birisidir. Bu sobenle, 
bir bakıma ithalâtın, losmen de olsa, devletleş
tirilmesi şeklinde anlaşılabilecek ve tefsiri 
mümkün olabilecek bu cihete gitmemiz bugün 
için düşünülmemektedir. Kaldı ki, halen Ta
rım Kredi Kooperatifleri ortaklarının pulluk, 
traktör, biçer - döver, koşum takımı ve koruma 
ilâcı gibi araç ve gcroqı 'ihtiyaçları da, imalâtçı 
firmaların bu kooperatiflerle yaptıkları muka
veleler gereğince, Tarım Kredi Kooperatifle
rine satış mümessilliği verilerek karşılanmak
tadır. 

Tarım araçlarının çiftçiye ucuz olarak ulaş
tırılması Hükümetin başlıca gayelerinden biri
dir. 

Bu maksatla, meselenin bütün yönlerini kap-
sıyan şekilde Tarım Bakanlığı nezdindc biraz 
evvel izah etliğim çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu meyanda Bakanlığımıza bilhassa çiftçinin 
ucuz ve kolay bir şekilde tarım âletlerini alabil
mesi için düşen vecibe, Ziraat Bankası kaynakla
rından çiftçinin daha rasyonel, daha kolay ve da
ha a': perakende usullerle istifade ettirilmesi key
fiyetidir ki, bu husustaki çalışmalar Ziraat Ban
kası bünyelinde ikmal edilmiş, tamamlanmış, ted
birler alınım;, bunların tatbikatı biraz evvel izah 
ettiğim Tarım Bakanlığı hakkındaki ilmî komite
nin çalışmalarının sonuçlanmasına değin halen 
hazır beklemektedir. 

Tarım araçlarının çiftçiye satışındaki forma
litelerin azaltılması ve kolaylaştırılması da arz 
ettiğim çalışmalarda inceleme konusu olmuştur. 
Memleketimizde suni gübrenin ithali ve dâhilde 
tevzii görevi, 27 . 9 . 19(52 tarih ve G/951 sayılı 
Kararname ile Zirai Donatım Kurumuna veril
miştir. Ayrıca 20 . 4 . 1904 tarih ve G00G/29G7 
sayılı Kararname ile Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Ortaklığına ve o . 8 . 19G5 tarih ve 
G/5')3o sayılı Kararname ile de Çaycılar Koope
ratifine bu tevziat yetkisi verilmiş bulunmakta
dır. 

Aynı kararnamelere göre, ithal veya dâhilde 
imal edilen suni gübre fiyatları paçal yapılarak, 
bütün memlekette geçerli olmak üzere tek fiyat 
tatbik edilmektedir. 

Yerli imalâtın maliyetinde bir artış olmasına 
rağmen, bu fiyatlar 19G2 yılından beri değiştiril
memiş, bilâkis 11 . 4 . 1966 tarih ve 6/6225 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile azotlu ve fos
forlu gübrelerin müstalısıla satış fiyatlarında ki
lo başına 4 kuruşluk bir indirim yapılmıştır. 

Suni gübre fiyatlarının daha fazla ucuzlatıl
ması, bir taraftan ithal malı gübreler fiyatlarının 
düşmesine ve diğer taraftan yerli imalâtın mali
ye tindeki ucuzluğa bağlı olduğu bir keyfiyettir. 

Müstalısıla verilen tarım kredilerinin, daha 
faydalı ve daha geniş kapsamlı hale getirilebil
mesi bakımından, kredilerin ihtiyaç mevsiminde, 
yeter miktarda ve kontrollü olarak verilmesi ted
birleri üzerinde durulmaktadır. Kısmen de bu 
tedbirler ]9G7 senesinde tatbik imkânı bulacak se
viyeye geçmiş bulunmaktadır. 

Tarım kredilerini dağıtan T. C. Ziraat Ban
kasının tatbikatını, bu hususları temin edecek şe
kilde olmasına Bakanlığımızca itina edilmekte 
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ve bu yoldaki çalışmalar da, biraz evvel ifade et
tiğim gibi, Ziraat Bankası bünyesinde müspet 
safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Gelişme yolundaki memleketlerde çok amaçlı 
kooperatifler kurmak suretiyle tarımla uğraşan 
nüfusun kalkınmasını sağlamak yoluna gidilmiş 
ve başarılar kaydedilmiştir. Batı - Almanya, Ja
ponya, İsrail, Pakistan ve Hindistan buna birer 
misaldirler. 

Memleketimizde çok amaçlı kooperatifler uy
gulamasına geçilirken," yeni tip kooperatifler ku
rulmasından ziyade, bugün köylerimizde tanınmış 
ve benimsenmiş olan Tarım Kredi Kooperatifle
rine, çiftçimizin noksan olan işletme sermayesini 
tamamlama görevi yanında, Kalkınma Plânı ve 
programları hedeflerine de uygun olarak Tanm 
Kredi Kooperatifleri ortaklarının kimyevi güb
re ve sınai yem ihtiyaçları, Zirai Donatım Ku
rumunun ve Yem Sanayii T. A. Ş. nin satış mü-
me33İlliği alınmak suretiyle aynen ve toptan kar
şılanmaktadır. 

Bu cümleden olarak 1935 yılı sonuna kadar 
705 kooperatif Zirai Donatını Kurumunun ve 
215 kooperatif de Yem Sanayii T. A. Ş. nin satı
cılığını almıştır. 

Ortakların, koruma ilâcı, koşum takımı ve pul
luk ihtiyaçları da, imalâtçı firmalarla mukavele
ler yapılmak suretiyle, Tarım Kredi Kooperatif
lerine satıı mümcssilLği tanınmıştır. 

Çiftç'nin işletmesinin küçüklüğü ve serma
ye gücünün yetersizliği dolayıslylc modern üretim 
araçlarından ve tekniğinden yoksun olduğu ve bu 
seviyeye ulaştırılması gerektiği göz önünde tu
tularak, modern üretim için lüzumlu ekipman, 
traktör, harman makinası, biçer - döver, biçer -
bağlar, pülvcrlzatör, motopomp ve benzeri maki-
na ve araçlar, kooperatif malı olarak satmalın-
makta ve sıra ile Tarım Kredi Kooperatifi or
taklarının hizmetine sunulmaktadır. 

Şimdiye kadar Ziraat Bankasının 21 şube ve 
ajansına bağlı 27 Tarım Kredi Kooperatifinde 
tarım makinaları işletmesi kurulmuştur. 

löoG yılında tarım makina işletmesi sayısı
nın artırılmasına çalışılmakta ve modern maki
na ve araçlardan, Taırım Kredi Kooperatifleri
ne ortak olan veya oknıyan, daha çok sayıda 
çiftçinin faydalanmasına gayret edilmiştir ki, 
bu husustaki katî rakamlar, daha henüz elimi
ze geçmediği için, muhterem arkadaşıma simdi 

takd'ru edemiyorum. Arzu ederlerse teşrif et
sinler takdim ederim. 

Diğer taraftan, kooperatif ortaklarının ve 
diğer çiftçilerin üretimle ilgili ihtiyaçlarını, 
aynî olarak ve daha ucuz karşılamak üzere, 
Tarım Kredi Kooparafitlerine traktör satış mü
messillikleri temin edilmiş ve ayrıca akar yakıt 
madenî yağ satan firmaların satıcılığının alın
ması :çin de, ilgili firmalar nezdinde teşebbüse 
geçilmiştir. 

Turım Kredi Kooperatifleri ortakları tara-
fmdaa aynî kredilerin benimsenmesi ve ilgile
rinin çekilmesi için, bu kredilere uygulanan fa
iz haddi 1 . 1 . 1%5 tarihinden itibaren % 8 
don % 7 ye indirilmiştir. 

Ormancılığın gelişmesi ve tarım kooperatif
leri ortaklarına ağaç sevgisinin .aşılanması 
maksadiyle, kooperatiflerce satmalınaeak veya 
Hazineden temin edilecek arazide orman ve
ya meyva ağaçları yetiştirilmesine çalışılmak
tadır. 

•Şimdiye kadar Ziraat Bankasının 10 şubesi
ne b-ığlı Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 
sıtmalman arazinin dördünde kavak, elma ve 
çam ağaçları dikilmiştir. Altısında İGe kavak, 
elma ve Antcp Fıstığı ağaçları dikilme'k üzere 
teşebbüse gerilmiştir. 

Kı))dünün kültürel, sosyal ve ekonomik alan
larda kalkınmasını sağlamak üzere, Köy İşleri 
Bakanlığı, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü ile 
nbirliği yapılarak, kooperatif hizmet binaların
da, toplum kalkınması ile ilgili meslekî kurs, 
okum ı, sosyal ve kültürel toplantı ve seminer 
çalışmaları yapılması kararlaştırılmıştır. 

Kooperatif ortaklarının yüksek verimli sı
ğır cinsi hayvanlara sahibolmaları için, Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin, bölgelerinde bulu
nan sun'i tohumlama lâboratuvar veya mer
kezleriyle işbirliği yapmaları, hayvanlarına 
sun'i tohumlama yaptırmaları maksadiyle or
takların 'teştviki hususunda Ziraat Ban'kası teş
kilât^ görevlendirilmiştir. 

Hayvancılık ve tanımsal üretim konusunda 
filim ve projeksiyonla eğitim çalışmaları da ya
pılmaktadır. 

Çiftçiye ucuz maliyetli kredi kaynağı sağla
mak balonundan, Tarım Kredi Kooperatiflerine 
mevduat toplama ve balıkçılık hizmetleri yap
ma yetkisi verilmesi için 283G sayılı Kanuna ek 
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olara;: hazırlanan kanun tasarısı Yüksek Mec
lisinizin gündeminde bulunmaktadır. 

T:-mm Kredi Kooperatiflerine daha ucuz 
maliyetli ve daha fazla kredi kaynağı sağlıya-
cak olan bu tasarının biran evvel kanunlaşma
sı için muhterem arkadaşlarımın bize müzahir 
olmalarını rica ediyorum. 

Saygılarımla, . 
BAŞKAN — Hasan Lâtif Sarıyüce, buyuru

nuz. 
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Tica
ret Bakanının, sözlü soru önergeme verdikleri 
cevaplardan ötürü kendilerine teşekkür -ede
rim. Hakikaten genç ve enerjik Ticaret Baka
nı, kendi sahası içinde- bulunan Tarım Kredi 
kooperatiflerini çiftçiye, köylüye daha yara
yışlı hale getirmek için bir gayretin içinde ol
duğu sezilmektedir. înşaallah pek yakında 
memlekete faydalı neticeler elde edilir. 

Tarım araçlarına gelince: Türkiye'nin top
lam yüzölçümü -bil'ndiği gibi, 7C0 580 kilomet
rekaredir. Bunun 2G0 920 kilometrekarelik kıs
mı, tarımın çeşitli kollarında kullanılmaktadır. 
Bu miktar, tarımda bizden daha fazla etkinlik 
gösteren bâzı memleketlerin, değil tarım top 
raklarmdan, toplam yüzölçümler'nden1 bile bü
yüktür. Geniş bir ülke üzerinde, geniş bir ta 
rım toprağına sahip bulunuyoruz Ama, tarım 
etkinliğimizin elde ettiği netice, meydandadır. 
Karnımızı bile bâzı seneler zor doyuruyoruz. 
Her yıl, azalan veya çoğalan ölçülerde dışar
dan buğday ve başka tarımsal gıdalar ithal et
mek zorunda kalıyoruz. 

Toprak, hâlâ millî ekonomimizin (baş fak
törü olmak niteliğini muhafaza etmektedir. Bv 
sebeple tarım alanındaki geriliğimiz, iktisadi 
alandaki geriliğimizin, iktisaden geri kalmışlı
ğımızın bcllibaşlı sebebini teşkil etmektedir. 

O halde sanayie geçebilmek, kalkmabilmel. 
için, tarım alanında yeni yeni hamleler yap 
mak zorundayız. Bu nasıl olacak? Her halde 
yeni yeni araziler bulup tarım sahasına açmak 
la değil. Çünkü Türkiye'de ekilebilir, tarımn 
çeşitli kollarında kullanılabilir arazi konten 
j-anını-n son hududuna varmış bulunuyoruz. Ye
ni yeni ülkeler fethedip topraklar da kazana-
raıyacağımıza göre, elimizdeki toprakları ilmin 
tekniğin emrettiği şekilde, tarımda bizden çol 
daha iyi neticeler almakta olan ülkelerin uy

guladığı biçimde, bir tarıma yönelmek mecbu
riyetiyle karşı karşıya bulunuyoruz . 

Daha fazla ürün, daha fazla verim elde ede
bilmemiz, prodüktivitenin sağlanmasına bağ
lıdır. Tarımda prodüktivitenin nasıl sağlanaca
ğını, hangi yollarla temin edileceğini sayıp dö
kecek değiliz. Başta Sayın Tarım Bakanı 
olmak üzere, ilgililer bu hususları bizden daha 
iyi bilirler. Anayasamız da bunun yolunu gös
termiş. Tarım veya toprak reformu demir}... Fa
kat görüyoruz ki, iktidar buna yanaşmıyor. 
Hattâ yanaşmak şöyle dursun reform kelimesi
nin alelade sözlük mânasından bile allerji duy
duğunu hissediyoruz. O halde iş nasıl olacak ? 
Bu tutumla bu «Saldım çayıra, Mevlâm kayıra» 
anlayışı' ile hiçbir şey olacağını tahmin etmiyo
ruz. 

Ama biz vazifemizi yapmak için konuşmaya, 
gerçekleri dile getlımiye mecburuz. Diyoruz k i ; 
nüfusumuzun % 74,5 i, yani 22 400 000 insanı
mız tarımla uğraşmakta, kaderini tarıma bağ
lamış bulunmaktadır. Bu kader, milletimizin 
kaderidir. Bu kaderi değiştirmek zorundayız. 
Başka türlü yapamayız. Milletçe varolmak ve
ya yok olmak davasıdır bu... 

Devlet istatistiklerinden derlediğimiz şu ib
ret dolu tabloyu incelemek, kader çizgimizin 
nasıl karanlık bir düzeyden geçtiğini gösterme
ğe yeter de artar bile. Talbloyu dikkatinize su
nuyorum : 

Türkiye'de 1963 yılında 1 9G3 632 çiftçi, 
teknik tâbiri ile, 1 963 632 tarım imletmesi ka-
rasapan kullanıyor. Ü964 de ise karasaban sa
yısı 17 368 bir artış göstermiştir. Yani 'azala
cağı yerde artmıştır. Türkiye'de bu iki milyon 
karasabandan başka, yine ilkel bir tarım aracı 
sayılması gereken pulluk da kullanılıyor. Onun
da miktarı, 1 270 200 kadardır. Traktör sayısı 
"se 1904 rakamlarına göre, 51 781 dir. Bu 51 bin 
traktörün en az % 40 mm kullanılamıyacak 
kadar 'bakımsız ve miadını doldurmuş olduğu-
Töz önünde tutulacak olursa, Türkiye'de 
,0 000 adet traktör kullanılıyor demektir. Trak-
'•.ör konusunda yabancı devletlerle kıy asian
lığımız zaman acıklı halimiz, büsbütün ortaya 
çıkar. 

Türkiye'de kullanılır 30 İrin traktöre kargı
lık Batı Almanya'da 960 000, Avusturya'da 
159 000, Belçika'da şu bütün toprakları Kon
ya ilimizin büyüklüğü kadar olmıyan Belçika'-? 

- 4 2 8 -



M. Meclisi B : 33 

da 57 000, İspanya'da 55 000, Danimarka'da 
141 000, Fransa'da 900 000, İtalya'da 300 C00, 
Kolanda'da 75 000, İngiltere'de 443 C00, İs
viçre'de 51 003 traktör kullanılmaktadır. 

30 bin traktörle elbette karnımızı bile do
yur amayız.- Toprak veya tarım reformundan 
geçtik, - geçmesek de zaten olduğu yok - hiç ol
mazsa çiftçinin mak'.nalı tarıma geçişini ko
laylaştı r alım. 2 milyon karasabanla tanımımız, 
dünya standartlarına göre G asır daha geride
dir. Selçuklular devrinden, o devirdeki yapı
lan tarımdan pek farklı bir manzara yoktur 
diyebiliriz. 

İşte biz, bu durumu göz önünde tutarak, 'bu 
î\!tı asırlık yolda hiçolmazsa bir kaç asır bir
den mesafe katetmemizi arzu ediyor ve bunun 
için de dışardan ithal ettiğimiz traktör, döver 
biçer gibi, tarım araçları ile gübvcır'n daha 
ucuz ve daha kolay şartlar içinde çiftçiye te
min edilmesini talebodiyorrz. 

Sayın Ticaret Bakanı Devlet eliyle yapıla
cak- ithalâtın rantaıbl olmadığım, verimli ol
madığını, bu bakımdan da düşünül emiyeceği-
ni söyledi. Bu görüş meselesidir. A. P. bu fikri 
benimsemiştir. Blz'ım partimiz de, aşağı - yu-
'karı dış ticaret konusunda, aynı şeyleri düşün
mektedir. Biz, mutlaka Devlet eliyle ithal edil
sin demiyoruz. Biz diyoruz ki, traktörler, yani 
tarım araçları ithal edilirken, köylüye ulaştı
rılırken daha ucuz bir şekilde nasıl ul aştırıl a-
caksa, onun çaresi bulunsun ve o yola gidilsin, 
diyoruz. Hakikaten, bugün traktör fiyatları, bi
raz aşağıda da izah edeceğim, çok yüksektir. 
Köylünün yanaşamıyacağı kadar yüksek bir se
viyededir. 

Traktörlerin ve biçer - döverlerin fiyatları
na gelince : Bugün serbest piyasada 55 000 li
raya şahlan bir traktör, gümrük kapısına 
17 492 liraya geliyor. Buna 4 881 lira G0 kuruş 
da Gümrük Vergisi ilâve olunuyor. Evet bir 
tratktör Türkiye'ye gümrük dâhil, 22 373 lira 
60 kuruşa mal oluyor ve 55 000 liraya satılıyor. 
Bu % 25 değil, % 50 değil, hattâ % 100 ün de 
üzerinde yükseltilmiş olarr bir kârdır. Bir başka 
örnek daha verelim: 

Fordson - Süper - Maj<or ve Massey - Fergo-
son G5 traktörlerinin fob değ'cri 2 000 dolardır. 
Türk parası ile 18 160 lira eder. Gümrük Ver
gisi v. s. ile maliyeti 26 864 Tl. tutuyor. Buna 
% 25 de kâr ilâve etsek adı geçen her iki mar-
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ka traktörün Türkiye'de 33 G53 liraya satılması 
gerekir. Nitekim, Zirai Donatım Kurumu, aynı 
fiyata yani 33 G53 liraya satıyor. Ama tüccar 
nereden çıktığını bilemediğimiz bir 10 000-12 000 
lira ilâvesiyle 43 - 45 bin lira arasında aynı 
traktörleri çiftçiye satmaktadır. Şimdi şu ör
nekler traktör gibi en lüzumlu ve kalkınma
mızın bir unsuru olması gereken bir,aracın na
sıl fahiş fiyatlarla satıldığını göstermez mi? Bu 
Türk çiftçisini, sayısı bir düzüneyi geçnıiyen 
kişiler yararına, sömürmek mânasına geleceği 
inancındayım. 

İşte Sayın milletvekilleri, biz bunun için it
hal edilen traktör, tarım araçları ile fenni güb
renin Devlet eliyle ithal edilmesini ve gene Dev
let eliyle satılmasını istiyoruz. Böylelikle hem 
çiftçinin soyulmaktan hem de fiyatlar ucuzlıya-
cağı için, daha pek çok çiftçimiz traktör edin
mek ve tarlasında gübre kullanmak: imkânına 
kavuşmuş olacağından, faydalı buluyoruz. 

Bu traktör meselesinin bir başka yönü daha 
var. Bunu önergemizin gerekçesinde de izah et
miştik. Traktör, döver - biçer ve diğer araçlar 
satmalmak istiyen çiftçinin karşısına çek ağır 
şartlar çıkarılıyor. Bunu her gittiğimiz köyde 
bize şilkâyet ediyorlar, bütün milletvekillerinin 
bu durumdan, haberli olduğunu zannediyorum. 
Zaten seçim meydanlarında da milletvekilleri 
bol bol vaidde bulunmuşlardır. Her halde hatır-
lıyacaklardır. 

Bir kere 500 dönümlük bir tapu isteniyor 
çiftçiden. Bu 500 dönüm 50 bin lira değerinde
ki bir traktör için aslında 500 bin lira kıyme
tinde bir ipotek tâyin etmek mânasına gelmek
tedir. 

Sonra, arazi kadastrodan geçmemiş olduğu 
için, 500 dönümlük tapuyu bulmak çiftçi için 
hakikaten bir mesele oluyor. Bunun için tapu 
tedarikine çıkıyor. 50 dönüm şundan, 15 dönüm 
bundan almak suretiyle tapuyu tedarik ediyor. 
Bu sefer de karşısına banka kefil istiyor. Hem 
de bir tane, iki tane değil, 15 tane muteber ke
fil bulacaksın. Bu, hakikaten çiftçiyi çok ağır 
santiara zorlamak, mak'nah tarıma geçişini ön
lemek: gayesini gütmekten başka bir mâna taşı
maz kanaatindeyim. Sayın Ticaret Bakanı, bu 
hususun incelenmekte olduğunu burada açııkla-
clılar. İnşallah, bu ineolemeler kısa zamanda 
netice verir. İnşallah bu mesele halledilirse ha-
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kikaten çiftçiye, köylüye büyük bir hizmet 
edileceğine kaaniim. inşallah bu şeref de Tica
ret Bakanına nasibolur. 

Başbakan Sayın- Demirci, Hükümet progra
mının Millet Meclisinde müzakeresi sırasında 
tenkidierc cevap verirken, 9 . 1.1 . 1965 tarihli 
9 ncu birleşimde şöyle demişlerdi: «İmkânlarını 
arıyalım, imkanlarını bulalım, Tik'k köylüsüne 
daha ucuz traktör, daha ucuz alet ve edevat 
götürelim, herkes alabilsin, bunu istiyoruz.» 

Çok güzel sözler bunlar ama, 1,5 seneden be
ri iktidarda bulunan bir Hükümetin de bu im
kânları araması, bulması, daha ucuz, daha bol 
miktarda köylüye zirai alet ve edevat götürme
si mümkün olabilir kanaatindeyim. Bunu Hü
kümetten istemek, bir milletvekili olarak, her 
halde bizim vazifemizdir ve çok görülmemesi 
lâzımgclir. Sayın Tarım Bakanı da burada ol
salardı, her halde inşallah sözlü sorumun ce
vabını yazılı olarak lütfederler, onun da düşün
celerini öğrenmek bu bakımdan bizim için bü
yük fayda taşırdı. Tarım Bakanlığına, hakika
ten bu konuda, biiyük işler düşmektedir. Tarım 
Bakanının da şahsan böyle bir gayret içinde ol
duğunu işitiyoruz, inşallah en kısa zamanda bu 
gayretlerin neticesi iş haline, eser haline gelir 
ve memleket de müstefidolur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce, yalnız Ticaret 
Bakanının bu soruya cevap vermesi ile iktifa 
edeceğini bil d inmiştir, binaenaleyh, soru cevap
landırılmıştır. 

9. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumahoğ-
lu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'dan 
para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan ile Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in sözlü cevapları (6/166) 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu <? Buradalar. 
Sayın İçişleri ve Adalet Bakanları? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın sözlü olarak İçişleri 

ve Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılması
nı arz ve teklif ederim. 

1. — Osmanlı Bankası aracılığı ile Sovyet 
Eusya'dan, Tünkiye Millî Talebe Federasyonu
na gelmiş para ve aynî yardım var mıdır. Varsa 

I bugüne kadar ne miktar para ve malzeme gel
miştir? 

2 . - 2 3 Aralık 1963 tarihli ve 63 sayılı Du
rum Dergisinde yer alan, Millî Türk Talebe Bir
liği Genel Başkanı liasim Cinisli'nin 18.12.19G5 
tarihli bildirisinde: 

a) 10 .. 8 . 1965 tarihinde M. T. T. B. adı
na Osmanlı Bankasından 2 500 dolarlık hava
le geldiği, bu paranın nereden ve ne için gön
derildiği sorusuna banka ilgililerinin cevap 
vermemesi üzerine parayı çekmediği ve duru
mu devrin Başvekiline bildirildiği ve kısa bir 
müddet sonra Osmanlı Bankasından gelen 
25 . 8 . 1965 tarihli yazıda bu paranın 
M. T. T. B. ne alt bulunmadığı, havalenin seh
ven gönderilmiş olduğunun yazıldığı. 

b) 28 . 11 . 1963 g'ûnıı yine Osmanlı Ban
kasından ve Moskova'dan 204,50 dolarlık 
M. T. T. B. adına bir ihbar geldiği, durum il
gili makamlara ve Başvekile haber vererek 
bankaya gittiği, bankanın 500 dolarlık bir çek 
daha olduğunu söylemesi üzerine 704.50 dola
rı çektiği ve bundan 204.50 doların karşılığını 
Komüniamlc Mücadele Derneğine ve 500 dola
rı da ayrı bir hesaba yatırdığı ve bu davranı
şını önceden noter huzurundaki bcyaniyle tes-
bit ettiği. 

c) Epvelcc gelmiş olan 2 500 doları 
T. M. T. F. sorumlularının çekmiş olduklarını 
bankadan öğrenildiği, bu olayı Türk - Kus Kül
tür Anlaşması imzalanmadan sorumsuz hare
ket edenlerin izanına, diğer yandan tarih şu
uru içinde hâdiseleri ve davranışları değerlen
diren vicdanlara takdim için belirttiği açık
lanmaktadır. 

d) 26 Aralık 1965 tarihli ve 62 sayılı Du
rum Dergisinin 13 ncü sayfasında: «Kusya-
dan Sevgilerle» başlıklı yazıda: 

T. M. T. F. Genel Başkanı Ahmet Güryüz 
Kctcncl'nin iddiasına göre Ağustos ayında 
Sovyetler Birliğinden gelen öğrenci ve mühen
disleri T. M. T. F. nü yedirip, içirip, gezdirip 
memnun bırakmış - parayı nerden bulmuşsa 
bulmuş - olduğu üç ay sonra Federasyonun 
kongresi yaklaştığı sırada Sovyetlerin Spııt-
nJk Turizmi teşkilâtı 3 500 Amerikan dolarını 
T. M. T. F. na postalamış olduğu, yazılmakta-

I dır. 
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Diğer gazete ve dergilerde de yer alan bu 
liddialardaiki hakikat payı nedir1? Bu teşekkül
lerin hesapları ve tutumları kontrol ve taiki-
ıbedilmıekte midir1? Edilmişse idari ve kanuni 
işlem yapılmış mıdır? 

3. — Sovyetler Birliğinin kendi sınırları 
dışındaki memlelketlerde, komünizm idealine 
hizmet eden teşekküllere ve kişilere hesapsız 
para yardımı yaptığı bir gerçek olduğuna gö
re, Yurdumuzda Mosıkova'dan yardım gören 
(müesseseler ve şahıslar var imdir? Yabancı 
devletlerin emel ve gayelerine hizmet edenler 
vatan haini sayılacağına göre bu gibiler hak
kında idari ve kanuni kavuşturma yapılmakta . 
mıdır ? 

4. — Türk - Rus Kültür Anlaşması yürür
lükte midir? 

Kayseri Milletvekili 
Fehmi Oumalıoğlu 

BAŞKAN — Saym tçişlri Bakanı buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) —• Kayseri Milletvekili Saym Fehmi Cu-
malıoğlu'nun sözlü sorularının Bakanlığımla 
ilgili olan kısımlarına cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Osmanlı Bankası aracı ligiyle Sovyet Rus
ya'dan Türkiye Millî Talebe Federasyonuna 
3 309 dolar gelmiştir. Bu para T. M. T. F. Tu
rizm Müdürlüğünün turistik maksatla, demir
perde gerisi memleketler gençlik teşekkülle
riyle yaptığı muhabere ve vardıkları muta
bakat neticesinde, Sovyet Rusya'dan kendi pa
raları ile gelen 30 kişilik Rus Butnik öğrenci 
gruplarına, memleketimizde kaldıkları müd
detçe T. M. T. F. tarafından sarf edilmiş 
olan paranın karşılığıdır. 30 kişiden müte
şekkil olan bu grup için, T. M. T. F. adına 
Vünostor Bank Moskova tarafından 2 500 do
larlık havale, Paris'teki Bancadi Cammerci 
ale'ge ödenmiş ve bu banka aynı havaleyi Os
manlı Bankasının İstanbul şubesine aktarmış
tır. Bu paranın çekilmesi için, Osmanlı Ban
kasınca adresin yanlış tercüme edilmesi yü
zünden, Millî Türk Talebe Birliği adına hava
le çıkarılmış ise de, kendilerine aidolmadığı için, 
Millî Türk. Talebe Birliği tarafından redde
dilmiş, mezkûr birlik tarafından 2 500 dolar 
çekilmemiş, Osmanlı Bankasınca para T, M. T. 

F. Turizm Müdürlüğüne ödenmişti)'. Yapılan 
hesap' neticesi Türkiye Millî Talebe Federas
yonu alacaklı çıkmış ve para Moskova'dan Vü
nostor Bank tarafından Nevv York'taki Chase 
Mankattan Bank aracılığı ile Osmanlı Banka
sına gönderilmiştir. Federasyona ödenme sı gere
ken bu para, yine Osmanlı Bankasınca adresin 
yanlış tercüme edilmesi sebebiyle, Millî Türk 
Talebe Birliğine ödenmiştir. T. M. T. F. ala
cakları parayı tahsilde ısrar etmiş ve banka 
aynı miktar parayı federasyona tevdi etmiş
tir. 204 dolar 50 centlik para ise, Paris'teki Ban
cadi Coınmcriale'den Osmanlı Bankasına gönde
rilmiş ve yine adresin yanlış tercüme edilme
si dolayısiyle bu para da Millî Türk Talebe Bir
liğine ödenmiştir. T. M. T. F . nun tekrar ısra
rı üzerine, aynı miktar para, banka tarafından 
federasyona tevdi edilmiştir. 

Avusturya menşeli dördüncü havale 99 do
lar 10 cent olarak Ne w York'daki, Cesmanhı-
tım Bank aracılığı ile Osmanlı Bankasına tu
ristler için kaydı ile gelmiş bu para da T. M. 
T. F. na ödenmiştir. 

Federasyona gönderilen ve sehven Millî 
Türk Talebe Birliğine ödenen paranın mikta
rı 704 dolar 50 centtir. Durum dergisinin 62 ve 
63 sayılarında ve diğer gazetelerde neşredilen 
ve muhtelif safhaları kapsıyan paralar, yu
karda izah edilen hususlara dair gazete ve 
dergilerde çıkan bu haberleri İstanbul Savcı
lığı ihbar telâkki ederek tahkikata girişmiş
tir. Tahkikat derini eştirilmek üzere, talimat 
verilmiştir. Bu hususta Adalet Bakanı arkada
şım ayrıca malûmat arz edecektir. 

Yabancı ideolojilerin ve her türlü yıkıcı 
cereyanların yurdumuzdaki muayyen hedef
lere müteveccih faaliyetleri ve sinsi desteklen
meleri dikkatle takibolunmaktadır. Bu çeşit ili
şikler ve ilişkilerin mevcudiyeti, gayetle tabiî, 
hukukî delilleri ile tesbit edildiği takdirde, hi-
yanet içinde bulunanların Cumhuriyet kanun
larının pençesine teslim edileceklerinden ar
kadaşımın emin olmalarını ve bu hususta son 
derece hassas bulunduğumuzu saygılarımla arz 
etmek isterim. 

Türk - Rus kültür Anlaşması halen meriyet
te bulunmamaktadır. İmza edilmemiştir. Soru
nun Bakanlığımla ilgili olan kısımlarını böyle
ce cevaplandırmış oluyorum. Saygılarımla arz 
ederim. 
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Adalet BAŞKAN — Sayın Hasan Dineeı 
Bakanı. 

ADALBT BAKANI HASAN l)İN(JFR (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Sayın arkadaşım Fehmi Oumalıoğhı'nun sorusu-
nu Bakanlığımla ilgili konular çerçevesi için
de, cevaplandınııak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

T. M. T. F. ımu 1905 yılı İstanbul'da yapı
lan kongresinde Rusya'dan geldiği ve bunların 
kötü maksada sarf edildiği yolunda yapılan 
tenkidler basında bu yolda, yapılmış olan neş
riyat üzerine, istanbul Savcılığı, meseleyi bir 
ihbar telâkki ederek, bu işe ol koymuştur. Şim
diye kadar toplanmış olan delillere göre, sa
yın arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 4 kalem
de cem'an ?> 303 dolar 00 cent gelmiştir. 1 noi 
kalem 9 . 8 . 1905 tarihinde 2 500 dolar olarak 
gelmiş ve Türkiye Millî Talebe Federasyonu ta
rafından 1 9 . 8 . 1905 tarihinde çekilmiştir. 

İkinci kalem 500 dolar olarak gelmiş ve 
8 . 12 . 1905 tarihinde banka tarafından muha
tabına ödenmiştir. o ncü kalem; 22 . 11 . 1905 
tarihlî havale ile 204 dolar 50 eent olarak gel
miştir ve 8 . 12 .1905 tarihinde ödenmiştir. 
4 ncü kalemde 99 dolar 10 eent olarak gelmiş 
ve 7 . 12 . 1905 tarihinde gönderilen bu para 
25 . 12 . 1905 te ödenmiştir. Paranın ne .sebeple 
gönderildiği üzerinde yapılan tahkikat, ban
ka kayıtlarına p;övc, parayı gönderenin ban
ka kayıtlarına müstenit tesbit edilen iradesi tu
ristlere ikram edilmek ve onların ihtiyaçları
na sarf edilmek üzere gönderildiği kaydı var
dır. Fakat, iddia bu paranın başka maksatla
ra sari! edildiği yolunda temerküz ettiği için, 
federasyonun kayıtlarından, paranın nerelere 
sarf edildiği kalem kalem tesbit ('dilmektedir ve 
tahkikatın derinleştirilmesi talimatı Bakanlı
ğımızca İstanbul O. Savcılığına., verilmiştir, tah
kik: a.t devanı etmektedir. Şu anda, verebilece
ğim bilgiler bundan ibarettir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN— Sayın. (kımalıoğlu, buyurun. 

FHÎEMİ. Cl.îMArjIOfH/U (Kayseri) -»- "Muh
terem Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın İçiş
leri Bakam ile Adak-!; Bakanının aö;:lü suruma 
karşı lütfettikleri izahlarından dolayı, kendi
lerine teşekkürlerimi huzurlarınızda arz ede
lim. İçtüzük hükümlerine göre, soruma bir so
ne sonra ancak cevap verebilmesi, hâfızalar-
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da bu hâdisenin izleri silinmekte bir âmil ol
makta ise de konu çok mühim ve bugünkü hâ
diselerle de su sathına çıkmış bulunması dolayı
sıyla aktüalitesini muhafaza eden bir mevzu
dur. 

Sovyet Rusya'nın Türkiye Millî Talebe Fe
derasyonuna para yardımı yapması ve diğer 
milliyetçi talebe teşekküllerine yardım, konu
sunda bu maddi lûtfunü esirgemesi keyfiyeti, 
basit bir hâdise değildir. Büyük tirajlı gaze
telerimizin, o zaman bu olay üzerinde pek has
sasiyet ve ('memle durmamış olmalarına rağ
men, 1)U haber Türk kamu oyunda ve millî 
şuura bağlı vatandaş vicdanında endişe ve te
reddüt uyandıran bir yankı meydana getirmiş
tir. Nitekim, aynı talebe teşekkülünün Türkiye 
Millî Talebe Federasyonunun son kongresi ile 
alâkalı hâdiseler, kanuna ve zabıta kuvvetle
rine karşı gösteril (m. bu kaba kuvvet ve âdeta 
isyan mahiyetindeki hâdiseler, bu işin altında 
komünistlerin parmağı olduğu ve Sovyet Rus
ya'nın tahriki bulunduğu kanaatini ister iste
mez bu. memleketin kaderine bağlı vicdanlarda 
uyandırmaktadır. Böyle bir endişe uyandırmak
tadır. Türkiye Millî Talebe Federasyonu Baş
kan ve idarecilerinin bugüne kadar sol akım
ları desteklediği, tertipledikleri açık oturumla
ra sol tandanslı konuşmacıları davet ederek sos
yalist görüşlere ilgi gösterdikleri, zaman zaman 
Basma, verdikleri deklcrasyoularla sosyal ada
letten öte bir sosyalist nizamın temsilcisi ve 
takipçisi rolünde göründükleri için, marksist 
sosyalist Rus Devletinin öğrenci teşekkülleri 
arasında özel olarak bu müesseseye nakdî yar
dım yapması ayrıca hususi, maksatlı bir mâna 
taşımaktadır. 

İstitraden arz edeyim ki, bizdeki talebe te
şekküllerinin fonksiyonu, Yüksek Tahsil Genç
liğinin kendi iç meselelerine, tahsil sürelerinde 
karşılaştıkları güçlüklere, fakültelerle talebe 
arasındaki, münasebetlere, öğrencilere kütüp
hane, yurt, iaşe ve burs teminine ve sosyal yar
dım. işlerine inhisar edeceği halde, bu gayele
rinden uşaklaşarak, politik maksat hıra yönel
miştir. 

O kadar ki, her biri muayyen bir partinin, 
siyasi veya iktisadi bir kliğin, görüşünü pay
laşır, doktrince roaksiyonor birer parti orga
nı veya siyasi bir kulüp bakine gelmiştir. Çok 
partili demokrasi hayatımızda, bu talebe te-
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şekkülleri, maalesef iktidar ve anamuhalefet 
partileri tarafından, faal politikanın içine atıl
mıştır, çekilmiştir. 

İktidar hırsı içinde çırpman politikacılar, 
gençliğin saf heyecanlarını, vatanseverlik duy
gularını çeşitli taklitlerle tahrik ve tahribode-
rek siyasi çıkarları yönünde sömürmüşler, ders
leri ile başbaşa kalması gereken gençlik küt
lesini, sokak politikasının içine sürüklemek
ten, gençliğin ve memleketin geleceği bakı
mından en küçük bir endişe dahi duymamışlar
dır. Hırslı politikacılar, bu talebe teşekkülle
rine siyasi mitinglerde, parti gövde gösterile
rinde ve gayri kanuni nümayişlerde vazife ver
mek suretiyle, genç, kuşakları tahsilden önce, 
politikanın geldiği kanaatini aşılamışlar ve bu
nu bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Bugün 
zeki, enerjik 'Jürk Gençliği maalesef bütünü 
ile smıf geçn ;,,i ; i'ur. ve kültürel dimağını zen
ginleştirmeyi ikinci plâna atarak, hayatta ma
kam ve nimet l';pısnıın, politika ile başladığı 
kanısına kaptırılmıştır ve; buna alıştırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu bir realitedir. 
Üniversitelerimizdeki imtihan neticelerine ba
kınız, derslerinde muvaffak olan, sınıL' geçecek 
kadar not alan öğrencilerin başarı nisbeti esef
le beyan edelim ki, % 10 u 15 i bulmuyor-. Bir
çok fakültelerin hemen her sınıfında binin üs
tünde öğrenci kayıtlı, sene sonu sınıf geçen, 
diploma alan 4(3 - 50 talebeden ibaret. 

Memleketimizin ümit ve enerji kaynağı olan 
gençliğin ömürlerinin en verimli çağının boşu 
boşuna harcanmasından, bu dinamik enerji gü
cünün yıllar boyu böyle heba olmasından bü
tün vatanseverler ıstırap duymaktadırlar. Bu 
başarısızlığın nedenini yalnız öğrenim sistemin
deki yetersizliğe bağlamak mümkün değildir. 
Gerçi üniversitelerimiz gençliğe çalışma şevki. 
feragat, fedakârlık, fazilet, millî ahlâk, millî 
şuur ilkelerini yeteri kadar telkin edememek
te, yeteri kadar tarih kültürü verememektedir. 
Bunun yanında geçliğin masum heyecanlarını 
aşırı sol akımlara kaııalizc etmeye çalışan, 
körpe vicdanlara materyalist felsefenin zehiri-
ni kusan, sosyal adalet sologanı altında halkın 
maddi ıstırabını, yoksulluğunu istismar ederek, 
servet düşmanlığı telkin ederek, müesses- demok
ratik nizamı yıkmak için ihtilâl ve anarşi to
humları saçan, hattâ marksist propaganda ya-
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pan pervasız, tehlikeli, solak bir ceryan da 
vardır. 

Okullarda ve liselerde, lâik Devlet prensi
bi gereğince, gerekli din bilgisi ve mânevi kıy
metlere ait telkinler yapılamadığı için, gençli
ğin viedanlarıııdaki boşluğa bu zararlı ceryan-
lar kolaylıkla oturmaktadır. Gençliğin ruh âle
mini kasıp kavuran mânevi inanç buhranı on
ları ya politikaya veya zararlı ideolijilerin akı
şına, atmaktadır. 

Bu talebe teşekkülleri idare heyetlerinde va
zife almak, başkan veya ikinci başkan olmak, 
bâzı öğrenciler için, adeta siyasi ve sosyal bir 
fayda sağlı yan bir geçim mesleki haline gel
miştir. Bu teşekküllerin bugüne kadar yapıla-
gelcn bütün kongreleri, normal mevzuatın çer
çevesi içinde cereyan etmemiş, delege sahtekâr
lığı iddiaları her kongrede tekrarlanmış, hi
ziplerin yumruklu, sopalı, bıçaklı kavgaları tabiî 
bir hâdise haline gelmiştir. Geçen de Sakar
ya'da yapılan Türkiye Millî Talebe Federas-
yonundaki kanlı, bıçaklı, silâhlı yaralamalar da 
bu konu üzerinde derin derin düşünülecek ve 
tedbirlerin arınmasında artık acele edilecek bir 
mesele ile karşı karşıya bulunduğumuz duru
munu bize ihtar etmektedir. Bu talebe teşek
külleri, bütçeden nakdî büyük yardımlar al
maktadır. Bunların gelir ve giderlerinin resmî 
makamlarca lâyikiyle murakabe ve kontrol edil
mediği, kongrelerde çevrilen türlü entrikalarla 
ibra ve tasvip kararları alınarak sarfiyatın 
üzerine bir sünger çekildiği kanaati, öğrenci 
ve aydın çevrelere hâkimdir. Bu. gençlik teşek
küllerinin, kanun ve mevzuatın kendilerine ta
nıdığı haklar çerçevesi içinde, politika üstü,,ta
rafsız, millî, sosyal bir müessese olarak devam
ları, gelişmeleri yolunda esaslı tedbirler alın
ması, Yüce Türk Milletinin ve hepinizin eme
lidir. Bu talebe teşekküllerinin başkan ve ida
recileri, fakültelerde derslerinde muvaffak 
olan, bilgi ve kültürü ile arkadaşlarına klâvuz-
luk edebilecek çalışkan ve enerjik öğrenciler 
sırasından seçilmelidir. Halbuki, yakma kadar 
bu öğrenci teşekkülleri yönetim kurullarında 
vazife alanlar arasında üst üste sınıfta kalmış 
hattâ 8 - 10 seneden beri fakültesini bitireme-
miş öğrencilerin bulunduğu bir gerçektir. Bu 
sorumsuz gidisi bir nizam ve intizama sokmak 
için Hükümet Yüce Meclise bir kanun 'tasarı
sı getirmelidir. Ve bu kanunda, üst üste sınıf-
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ta kalanların, fakülte, veya yüksek okullarda 
iki yıl sınıf kaybedenlerin, öğrenci yönetim ku
rullarına seçilcmiyecekleri tasrih edilmelidir. 

Aziz arkadaşlar, hakikaten bu talebe teşek
küllerinde idare heyetlerinde vazife almak 
âdeta bir menfaat sağlamak haline gelmiş
tir ve gençliğin millî ideal duyguları bugün 
maddi ve şehevi yollara itilmiştir. Gazete
lerde görüyoruz, yediemine teslim edilirken 
binanın içinde votkalar, içkiler çıkıyor, coplar 
sopalar çıkıyor. Gençlik, kanun ve nizamlara 
karşı gelen, isyan eden bir unsur haline ge
tirilmek üzere gizli kuvvetler tarafından, tah
rik ediliyor ve bunda komünistlerin ve Sov
yet Rusya'nın parmağı olduğu kanaati, Sa
yın baaknların izahatından sonra da ben
denizde silinmemiştir. Hükümetten bu hususta 
çok ciddî tedbirler alınmasını istirham eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. ve M. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Konya) — Sayın Başkan, kıymetli milletve
killeri; Sayın Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımı
zın bir soru münasebetiyle, Türk içtimai bün
yesinin çok mühim bir problemine parmak 
basmış olmasından ve meseleyi derinliğine ka
dar götürmüş bulunmasından dolayı aynı his
siyatla ve aynı noktai nazarı paylaşan bir 
milletvekili ve mesul bir Bakan olarak şük
ranlarımı ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar, Türkiye'de meselelerin sebeple
rine ve köklerine mevcut buhranların, bilhas
sa kültür buhranının 'hakiki sebeplerine in
mek lâzımdır. Tezahürlere göre, su sathına 
çıkmış tezahürlere göre, palyatif tedbirlerle 
asli memleket meselelerinin halli mümkün 
değildir. Bu itibarla dünyanın pek çok mem-
letkelerinde 'devletlerin meşgul olduğu genç
lik konusu, Türkiye'de bugün Devlet için 
ve Türk Milleti için. de önemli bir problem 
halinde bizi düşündürmeye ve tedbirler al
maya sevk eden bir konudur. Gençliği büyük 
ölçüde itham etmeye kimsemin hakkı yok
tur. Gençliğin davranışlarında kusurlar, ha
talar varsa onu o davranış ve kusurlara 
sevk eden âmillere, hakiki sebeplere inmek 
ve onun tedbirlerini almak iktiza eder. Bu
radan şu noktayı arz etmek istiyorum, Tür
kiye'de köklü ve sağlam bir millî maarif po

litikası tebeddülatına cesaretle, girmek lâ
zımdır. (Alkışlar.) Hükümet, bu mevzuda 
gayet hassas bulunmakta ve ilim adamların
dan müteşekkil bir heyet tarafından A dan 
Z ye kadar, her cephesi ile, tedrisatı ile, 
programlariyle, dil ve din. konulariyle geniş 
ölçüde, Türkiye'nin millî tedris ve terbiye 
sistemini kısa ve uzun vadeli bir çerçeve 
içerisinde tetkik ettirmekte ve bu husustaki 
tasarıları da ümidederim ki, yakında Büyük 
Meclislere sunacak tarzda çalışmalara girmiş 
bulunmaktadır. Bu hususu arz etmeyi vazife 
sayıyorum. (Bravo sesleri.) 

Arkadaşlarım, hakikaten Türk gençliği, her 
şeyden evvel millî tarih şuuru ile, Türk 
milletine has ve Yeğinliklerle beslenmesi ve her 
hareketinde, her hâdisede daima o şuurun 
tesiri altında ve vicdanının sesine uyarak 
kendisini, tanzim edip harekete geçmeli
dir. Türkiye'de bugün maarif sistemi ve 
yetişine tarzı itibariyle, hepimizin de yakî-
nen müşahede ettiğimiz üzere, bu ruhu tel
kin eden ve bu ruhu yerleştiren ve o ruhun 
telkini ile hareket eden bir gençliği maalesef 
yetiştirmiş durumda değiliz. 

O itibarla bunu muayyen bir iktidar züm
resine ve muayyen bir Bakanlığın noksan ve 
kusuru olarak kabul etmemek iktiza eder. 
Meseleyi Devlet olarak ele almak lâzım. 
Hükümet olarak, ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin mesul insanları olarak, bütün Türk 
münevverinin, Türk entellektüeiinin meselenin 
üzerine eğilmesi iktiza eder. îlkokuilardaki 
tedris programı malûm bulunmaktadır. Aynı 
okulun içinde, bakıyorsunuz pramatik fel
sefenin icapları yapılıyor, uygulanıyor, aynı 
okulda diğer bir sınıfta materyalist felsefe
nin bütün icapları tatbik ediliyor, yine ay
nı okulda rasyonelist felsefenin ve tedris 
sisteminin icapları uygulanıyor. Bu tarzda 
yetişen Türk gençliği cihetteki kendisini 
'boşlukta bulur. Ve kendisini muayyen cere
yanların içerisinde bulmakta da her halde biz 
şikâyetçi olmamalıyız. Onları bu istikâmetten 
ve bu vasattan uzaklaştıracak, hakikaten ken
disini Türk hisseden ve hakikaten millî tarih 
şuuru ile hareket eden ve her şeyi Türkiye 
için düşünen bir nesli yetiştirecek,, millî ter
biye sistemini verecek bir maarif politi-

— 434 — 



M. Meclisi B : 3ö 25 . 1 . 1967 O : 2 

kasını tanzim etmek Devletin vazifesi ola
rak, hepimizin vazifesi olarak önüne koymak 
iktiza eder ve ondan sonra gençlikten şikâ
yet etmemiz yerinde olur. Meseleyi bu şe
kilde vüsati ile ve derinliği ile ele almış bu
lunmaktadır. Hükümet, Maarif Vekâletimiz de 
geniş bir çalışma yapılmaktadır. Bundan 
arkadaşlarımın emin bulunmalarını da hassa
ten rica ediyorum. Talebe teşekküllerinin 
idare heyetleri konusundaki düşüncelerine ta
mamen iştirak ediyoruz. İçişleri Başkanlığı 
olarak Cemiyetler Kanununda gerekli deği
şiklikleri icabettiren ve gerekli değişiklikleri 
öngören taslak hazırlanmış olup, yakında 
Meclislere sunulacaktır. Saygılarımla arz ede
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, vakit pek az kal

mıştır, 10 dakikamız kalmıştır, Meclisin me
saisinin bitmesine. Yalnız önümüzdeki soru
nun bu. 10 dakika zarfında biteceğini sanmı
yorum. Eğer biteceğine kaani iseniz soruya 
başlıyabilirim. Ben 10 dakikanın buna kâfi ge
leceğini sanmıyorum. («Başlıyalım» sesleri) 
(«Başlamıyalım» sesi eri.) 

Sayın Ataöv, 10 dakikamız kalmıştır. 
İçtüzük gereğince hiç olmazsa 15 er dakika
dan yarım saate ihtiyacımız olduğundan bu
nun cevaplandırılamıyacağı kanaatindeyim. 
Eğer siz söz verirseniz 10 dakikada bitiririz, 
diye, ben soruya başlarım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 15 dakika 
daha uzatıla'bilir Sayın Başkanım. Meclisin 
vaktini heba etmiyelim. («Vakit geçti» ses
leri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Hâkimler Kuruluna ait seçim neticelerini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

iki asil üyelik için yapılan 13 neü tur seçime 
(196) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri yazılı zatlar hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 
Tokat 

Üye 
Manisa 

Osman Hacıbaloğlu Muammer Ertem 

Üye 
Amasya 

Kâzım Ulusoy 

Necati Benderlioğlu 
Rahmi Ergil 
Ali Solak 
Salbiha Taşçıoğlu 
Celal öncel 
Mithat Güven 
Hasan Gebizli 
Şerafettin Ozdinçer 
Fuat Bilgin 
İptal 
Boş 

140 
136 
31 
20 
14 
13 
11 

o o 
2 
4 
2 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hakimler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 13 neü tur seçime 
(192) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
yazılı zatlar hizalarında gösterilen oylan almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Malatya " Kayseri 
Hüseyin Doğan Fehmi Cumalıoğlu 

Üye 
Balı esir 

A. İhsan Kırımlı 

Mesut Alpaz 
Osman Uzun 
Bahri Paşaoğlu 
Fuat Eribol 
Ali Gencer 
Necati Benderlioğlu 
İptal 
BAŞKAN — Nisap 

çimler tekrarlanacaktır. 

145 
18 
17 

fi 
3 
1 
2 

sağlananı adığından se-
26 Ocak 1967 Perşem

be günü saat onda toplanmak üzere birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma Saati : 18,50 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Aralık 1965 tarihli bâzı gazete ve dergilerde 
Millî Türk Talebe Federasyonunun, Rusya'dan 
para yardımı gördüğü haberlerinin ne dereceye 
kadar doğru olduğuna dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı 
(7/24), 

24 . 12 . 1965 

Millet Meclisi .Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

İsmet Kapısız 
Konya Milletvekili 

1. Aralık 1965 tarihli bâzı gazete ve dergi
lerde Millî Türk Talebe Federasyonunun Rus
ya'dan para ayrdımı gördüğü haberleri yer al
mış bulunmaktadır. 

Bu haberlerin ne dereceye kadar doğru ol
duğu hakkındaki bilgileriniz nelerdir? 

Şayet para gönderilmiş ise miktarı nedir 
ve hangi maksatlar için harcanmıştır? 

2. Bu konu ile de, daha ziyade su yüzüne 
çıkan ve eskiden beri de mevcudolduğu sezilen, 
ıha t tâ görülen iki talebe teşekkülümüz M. T. T. 
B. ile M. T. T. F. arasında mevcut ideolojik 
görüş ayrılığının sebepleri nelerdir? 

3. Üniversitelerimizin bâzı fakültelerinde 
bir kısım öğrencilerimizin kendilerini kaptır
dıkları fikir akımlarından bilhassa aşırı sol 
cereyanların Türkiye'miz için ilerde bir tehlike 
teşkil edip etmediği hususundaki görüşleriniz 
nelerdir? 

4. 1961 Anayasamıza göre, üniversite muh
tariyeti görüşü karşısında Bakanlığınıza te-
rekkübeden sorumluluklar nelerdir? 

5. Türk yüksek tahsil gençliğinin, çözüm 
bek]iyen meseleleri ile sayın Bakanlığınızca 
tesbüt edilmiş ihtiyaçları nelerdir, bu ihtiyaç
ların giderilmesi için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiyesi Dairesi 16.1.1967 
Sayı : 135 

Konu : Konya Milletvekili Sayın 
İsmet Kapısız'm T. M. T. F. hak
kında yazılı soru cevabı Hk. 

İlgi: 28 . 12 . 1965 tarih ve 7/24-774/03127 
sayılı yazılarınız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili Sayın İsmet Kapısız'm, 

Türkiye Millî Talelbe Federasyonunun Rusya'
dan para yardımı gördüğü halberleri hakkın
daki yazılı soru önergesine cevap notumuzun 
ilişikte sunulduğumu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın İsmet Kapısız'm, 
T. M. T. F. nun Rusya'dan para yardımı aldığı 
haberleri hakkındaki yazılı soru önergesi ceva
bıdır : 

1. a) T. M. T. F. nu, 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununa göre kurulmuş olduğundan 
Bakanlığımızın bu kurulu denetleme hakkı yok
tur. Bununla birlikte; söz konusu olayın öne
mi göz önüne alınarak, durum Adalet ve Maliye 
bakanlıklarından sorulmuştur. 

Maliye Bakanlığınca bir Maliye müfettişine 
yaptırılan ve bir nüshası ilişik olarak sunulan 
tahkikat neticesinde düzenlenen rapordan anla
şıldığına göre; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ile yapılmış bir anlaşma çerçevesinde, çeşitli 
ya'bancı memleketlerden gelen öğretmen ve öğ
renci grupları gibi, Rusya'dan gelen 30 kişilik 
bir öğretmen ve öğrenci kafilesinin, programa 
göre sağlanan gezilerinin masrafı olarak Mos
kova'dan, Fransız ve Amerikan bankalarının 
aracılığı ile Osmanlı Bankasına gönderilen dö
vizlerin T. M. T. F. nu Turizm Müdürlüğünce 
bankaya satılarak defter ve hesaplarına geçi
rilmiş olduğu ve bu gezi masraflarının dışında 
«Rusya'dan gönderilen başkaca bir paranın 
mevcudiyetinin müşahede olunmadığı» tesbit 
edilmiştir. 

Gezi masrafına karşılık olarak geldiği Ma
liye müfettişi raporunda belirtilen (3 204) 
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dolar 28 836 liradan başka 4 ncü bir havale ile 
99 dolar 10 sent daiha geldiği İçişleri Bakan
lığında hazırlanmış ve Adalet Bakanlığınca 
gönderilmiş olup bir örneği ilişik sözlü soru 
cevap notundan anlaşılmaktadır. 

Rusya'dan gelen öğretmen ve öğrenci kafi
lesinin gezi programından emniyet makamları
nın haJberi olduğu Maliye müfettişi raporunda 
ayrıca 'belirtilmiştir. 

b) Adalet Bakanlığından alman cevap ya
zısında ekli olan Kayseri Milletvekili Saym 
Fehmi Cumalıoğlu tarafından İçişleri ve Ada
let Bakanlığına yöneltilen soru önergesi sebe
biyle, T. M. T. F. nu hakkında İstanbul Cum
huriyet Savcılığınca ittihaz olunan takipsizlik 
kararı ile Saym Fehmi Cumalıoğlu'nun sözlü 
soru önergesine İçişleri Bakanlığınca hazırlan
mış olan cevaJbi not örnekleri ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gerek Maliye müfettişinin tahkikat rapo
rundan, gerekse İçişleri Bakanlığınca hazırla
nan cevap notundan Osmanlı Bankasınca adre
sin yanlış tercüme edilmesi yüzünden havale
nin T. M. T. F. nu yerine her defasında M. T. T. 
B. ne gönderilmiş olmasının gazete ve dergiler
deki yanlış yorumlara sebebolduğu anlaşılmıştır. 

2. İki öğrenci kuruluşu arasında mevcu-
dolduğu sezilen görüş ayrılığının toplum için
deki görüş ayrılığının bir yansıması olduğu 
anlaşılmaktadır. 

3. Üniversite öğrencilerinden bir kısmının 
kendilerini kaptırmış oldukları bildirilen fikir 
akımlarının , Türkiye'miz için ilerde bir tehli
ke teşkil edip etmiyeceği hususunda hepimizin 
hassasiyetle durması gerekirse de, gençleri
mizin yurt ve millet bağlılıklarına ve sağduyu
larına güvenimiz olduğundan bu fikir akımla
rının tehlikeli bir mecraya dökülemiyeceğin-
den emin bulunmaktayız. 

4. 1961 Anayasamıza göre üniversite muh
tariyeti görüşü karşısında Bakanlığımıza te-
rettübeden sorumluluk; 115 sayılı Kanunla 
bâzı maddeleri değiştirilmiş olan 4936 sayılı 
Kanunun 2 nci, 3 ncü, 10 ncu, 14 ncü, 17 nci, 
26 nci, 27 nci, 43 ncü, 49 ncu, 54 ncü, 67 nci, 
68 nci ve 71 nci maddeleriyle verilmiş görev 
ve yetkilerle sınırlanmış bulunmaktadır. 

5. Yüksek öğrenim gençliğinin sosyal ve 
kültürel ihtiyaçları cümlesinden olan burs, öğ

renim kredisi, yurt ihtiyaçları ile tedavi mas
rafları, muhtacolanlarma, öğrenci teşekkülle
rine ve kantinlerine yardım istekleri, her yıl 
bütçe imkânları nisbetinde karşılanmaktadır. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 
Basın Bürosu 

965/2179 
Takipsizlik kararı 

Türkiye Millî Talebe Federasyonunun 1965 
yılında İstanbul'da yapılan genel kongresinde 
yolsuzluklardan bahsedilmesi ve bunu takiben 
de basında Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
ile Millî Türk Talebe Birliği arasında, cereyan 
eden Rusya'dan Türkiye Millî Talebe Federas
yonuna gönderilen paralarla ilgili tartışma vesi
lesi ile tanzim edilen evrak incelendi. 

Her ne kadar Millî Türk Talebe Birliği Baş
kanı (Türk gençliğinin en mümtaz ocağına Rus
ya'dan gelen başıboş paraların çekilmesi ve 
harcanması esef vericidir) şeklindje bir beya
nat vermiş ve bu olayın Son Havadis gazete
sindeki aksi de ,aynı paralelde vuiku bulmuş ve 
tahtı müstetirinde başka şeyler gizlendiği ima 
edilmiş ise de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 
Türkiye Millî Tabele Federasyonu arasında ya
pılan ve her sene yenilenen anlaşma ile bu an
laşmaları tesbit eden protokollere göre turizm 
konusunda - ecnebi memleketlerle olan ilişikle
rin T. M. T. F., M. T. T. B. ve T. M. G. T. tara
fından tanzim edildiği anlaşıldığından ve bu 
ilişikler çerçevesinde T. M. T. F. nun Rusya'
dan gelen turistlerin masraflarının Osmanlı 
Banlkası kanalı ile dolar transferinde her han
gi bir usulsüzlük ve takibi gerektirir yasalara 
muhtalcfet hali görülmediğinden bu hususta 
takibat ifasına mahal olmadığına karar verildi. 

İstanbul O. Savcı Yardımcısı 
Hüsrev Dülger 

11763 
M'ühür imza 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

F m niyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. O. 2 

Konu : Kayseri Milletvekili Fehmi 
Cumalıoğlu'nun sözlü soru önergesi. 

Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, Os
manlı Bankası aracılığı ile Sovyet Rusya "dan 
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para ve aynî yandım yapıldığı hakjkındaki neş
riyatın doğru olup olmadığına dair Kayseri 
Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu tarafından Mil
let Meclisi Başkanlığına tevcih edilen sözlü so
ru önergesine arzı cevabediyorum. 

1. Osmanlı Bankası aracılığı ile Sovyet 
.Rusya'dan Türkiye Millî Talebe Federasyonuna 
3 309 dolar gelmiştir. 

Bu para, Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
Turizm Müdürlüğünün, turistik ma'ksatla De
mirperde gerisi memleketler gençlik teşekkül
leri ile yaptığı muhabere ve vardıkları mutaba
kat neticesinde, Sovyet Rusya'dan kendi para-
lariyle gelen 30 kişilik Rus Suputnifk öğrenci 
gruplarına, memleketimizde kaldıkları müd
detçe Türkiye Millî Talebe Federasyonu tara
fından ,sarf edilmiş olan paranın karşılığıdır. 

2. 30 kişiden müteşekkül olan bu grup için 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu adına Vu-
nestrobanlk Moskova tarafından 2 500 dolarlık 
havale Paris'te'ki Banka Commersiale ödenmiş 
ve bu banka aynı havaleyi Osmanlı Bankasının 
İstanbul şubesine aktarmıştır. Bu paranın çe
kilmesi için Osmanlı Bankasınca adresin yan
lış tercüme edilmesi yüzünden Millî Türk Ta
lelbe Birliği adına havale çıkarılmış ise de, ken
dilerine aidolmadığı için mezkûr Birlik tara
fından 2 500 dolar çekilmemiş, Osmanlı" Ban
kasınca para Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
'Turizm Müdürlüğüne ödenmiştir. 

Yapılan hesap neticesi Türikiye Millî Talebe 
Federasyonu alacaklı çıkmış ve para Moskova'
dan Vunestorbanlk tarafından Newyork'taki 
Ohase Manhattan Bank aracılığı ile Osmanlı 
Bankasına gönderilmiştir. Federasyona öden
mesi gereSken bu para yine Osmanlı Bankasın
ca adresin yanlış tercüme edilmesi sebebiyle 
Millî Türk Talebe Birliğine gönderilmiştir. 

Türkiye Millî Talebe Federasyonu alacakla
rı parayı tahsilde ısrar etmiş ve banka aynı 
'mi'kdar parayı federasyona tevdi etmiştir. 

204 dolar 50 sentlik para ise, Paris'teki 
Banlka öommerciaPdan Osmanlı Bankasına gön
derilmiş ve yine adresin yanlış tercüme edilme
si dolayısiyle bu para da Millî Türk Talebe Bir
liğine ödenmiştir. 

Türkiye Millî Talebe Federasyonunun tek
rar ısrarı üzerine aynı miktar para banka ta
rafından federasyona tevdi edilmiştir. 

Avusturya menşeli 4 ncü havale 99 dolar 
10 sent olarak Newyork'taiki Chase Manhattan 
Bank aracılığı ile Osmanlı Bankasına (turist
ler için kaydı ile) gelmiş. Bu para da Türkiye 
Millî Talebe Federasyonuna ödenmiştir. 

Millî Türk Talebe Birliğine seöıven ödenen 
704 dolar 50 sentin iadesi için ban'ka tarafın
dan henüz bir teşebbüs olmamıştır. 

Durum Dergisinin 62 ve 03 ncü sayılarında 
ve diğer gazetelerde neşredilen ve muhtelif saf
haları kapsıyan paralar yukardan izah edilen 
hususlara dair gazete ve dergilerde çıkan bu 
haberleri İstanbul Savcılığı ihbar telâkki ederek 
tahkike girişmiştir. 

3. Yurdumuzda, komünizm idealine hizmet 
malksadiyle Moskova'dan yardım gören müesse
se ve şahısların olduğu bilinmemektedir. Bu 
'ma'ksatla bir irtibat kuran ve hizmet edenlerin 
tesbiti halinde haklarında kovuşturma yapıla
cağından kimsenin şüphe etmemesi gerekir. 

4. Türk - Rus Kültür Andlıaşmasmm me
riyete girmesi için lüzumlu formalite henüz ik
mal edilmemiştir. 

T. C. 
Maliye Teftiş Kurulu 

Sayı :1 
Basit rapor: 

Yılı : 1966 
Maliye Müfettişi 

Bülend Oaycık 

Raporun mevzuu: 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu ile ilgili 

ve Millî Eğitim Bakanlığınca Maliye Bakanlığına 
intikal ettirilen -yazılı soru konusu - hâdise ile 
alâkalı inceleme ve araştırmalar. 

Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığının 28.2.1966 
tarih, 1 sayılı yazılarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanlığının 18 . 1 . 1966 gün, 024/1330 sayılı 
yazısı örneğinde söz konusu edilen hâdisenin 
- konunun hususiyet ve ehemmiyeti göz önünde 
bulundurularak - müfettişlikçe tetkiki ve araştır
ması neticesinde müşahede ve tesbit olunan hu
suslar raporun aşağıdaki bölümlerinde açıklan
mıştır. 

I 
Tetkik konusu olay 

Hâdise Konya Milletvekili İsmet Kapısız'in 
Millî Eğitim Bakanlığından; Türkiye Millî Ta-
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lebe Federasyonunun Rusya'dan para yardımı 
gördüğü yolunda gazetelerde intişar eden haber
ler üzerine, böyle bir olayın vukubulup bulmadı
ğı, buldu ise gelen paranın miktarı ile Federas
yonca hangi maksatlar için sarf edildiği husus
larının açıklanması yolunda vâki yazılı sorusu 
üzerine, konunun tetkikinin mezkûr Bakanlıkça 
Maliye Bakanlığından talebolunması ve bunun 
üzerine Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığınca, mez
kûr yazılariyle, Müfettişliğimizin bu hususta gö
revlendirilmesinden ibarettir. 

I I 
Yapılan inceleme ve araştırmalar ve müşa

hede ve tesbit olunan hususlar 

İnceleme konusu olayın hususiyet ve ehemmi
yeti muvacehesinde, hâdisenin mahiyeti müfet-
tişliğimizce inceleme ve araştırma konusu yapıl
mış; tesbit olunan hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Konu esas itibariyle Türkiye Millî Talebe Fe
derasyonu Turizm Müdürlüğü faaliyetiyle ilgili 
bulunmaktadır. Şöyle ki : 

International Travel Bureau of teh Youth 
of USSR «SPUTNİK» Moscov 5 - 19 - Lebyazhy 
Perenlok 4 RUSSIA adresinde faaliyette bulunan 
Sovyet Rusya Beynelmilel Gençlik Seyahat Bü
rosu SPUTNİK tarafından organize edilen 30 ki
şiden müteşekkil bir Rus öğretmen ve öğrenci ka
filesi Ağustos 1965 ayı zarfında Türkiye'ye bir 
gezi yapmıştır. 

Daha önce mezkûr seyahat bürosu TMTF. 
Turizm Müdürlüğü ile yazılı temas suretiyle, ge
lecek kafilenin Türkiye dahilindeki seyahat plân 
ve programının yapılmasını talebetmiş ve hazır
lanan program SPUTNİK Bürosuna TMTF. Tu
rizm Müdürlüğünce gönderilmiştir. 

SPUTNİK Rus talebe grupunun Türkiye'ye 
yaptığı bu gezinin programı şu şekilde uygulan
mıştır : 

18 . 8 . 1965 Moskova'dan trenle Ankara'ya 
geliş, 

17 . 8 . 1965 İstanbul'a geliş ve İstanbul'da 
ikamet ve ziyaretler. 

20 . 8 . 1965 Bursa'ya gidiş ve ziyaretler. 
22 . 8 . 1965 Erdek ve Truva yoliyle Çanakka

le'ye gidiş ve ziyaretler. 
23 . 8 . 1965 Burhaniye ve Bergama yoliyle 

İzmir'e gidiş. İzmir ve civarında ziyaretler. 
26 . 8 . 1965 İzmir'den Ankara'ya gidiş. 

27 . 8 . 1965 Trenle Ankara'dan Moskova'ya 
hareket. 

Nitekim, yapılan incelemeden TMTF. Turizm 
Müdürlüğünce yabancı talebe grupları için Tür
kiye içinde organize edilen turistik geziler dola-
yısiyle 1965 yılı zarfında aynı şekilde: 

İngiltere'den 
Almanya'dan 
Danimarka'dan 
Fransa'dan 
Yugoslavya'dan 
İspanya'dan 
Belçika'dan 
Avusturya'dan 
italya 'dan 
Kolanda'dan 
Çekoslovakya'dan 
Rusya'dan 

3 
15 
4 
4 
3 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
1 

Grup 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

olmak üzere muhtelif memleketlerden talebe 
gruplarının turistik seyahat ma'ksadiyle Türki
ye'ye gelmiş bulundukları anlaşılmaktadır. 

TMTF. Turizm Müdürlüğünce, yabancı tale
be gruplarının Türkiye'ye yaptıkları bu kabîl 
gezilerle ilgili gelir ve giderler hesapları Grup
lar hesabı ismi altında defter ve kayıtlarında mu-
hasebeleştirilmiş bulunmaktadır. 

Rus Spütnik öğrenci grupunun bu gezisi ile 
ilgili gelir ve gider hesap ve işlemlerinin mahi
yeti, federasyon turizm müdürlüğünce müfet
tişliğimize ibraz olunan defterler ve belgeler 
'kayıt ve münderecatına göre şu şeikilde bulun
maktadır. 

Rus öğrenci grupunun bu seyahati dolayı-
siyle T. M. T. F. Turizm Müdürlüğünce -hazır
laman ve uygulanan program gereğince - öde
yeceği para şu şekilde hesaplanmıştır. 

Fert başına $ 100 X 30 kişi = 
Grupun bir gün geç gelişi se
bebiyle kiralanan otobüsün 
bekletilmesi dolayısiyle ödenen = 
Dönüş yolculuğu için tren 
rezervasyon ücreti = 
Ankara'dan Türk hududuna 
kadar grupun tren yemek ücreti = 

Tasarruf edilen 3 öğün yemek 
(30 X 2. 50 $ = 75 $) = 

3 000.00 $ 

77.00 $ 

15.00 $ 

187.50 $ 

3 279.50 $ 

75.00 $ 
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Yefkûn masraf = 3 204.50 $ 
ıBanka yoliyle ilk havale edilen = 2 500.00 $ 

Federasyon Turizm Müdürlü
ğünün bakiye alacağı olup bi-
1 âhara banka kanaliyle ilci 
partide alman = 704.50 $ 
T. M. T. F. Turizm Müdürlüğünün Sputnik 

Rus öğrenci trupunun bu gezisi dolayısiyle yu
karda belirtilen -alacağı şu şekilde Türkiye'ye 
gelmiş ve döviz bankayla satılarak mukabili 
Türk Lirası Turizm Müdürlüğünce alınıp he
sap ve defterlere intikal ettiril mistir. 

I - Havale : $ 2 500 = 22 500 TL. Osman
lı Banlkası Karaköy Şubesine gelmiş ve banka
ca 19 . 8 .1965 gün, muamele: 105140, sıra: 
061589 sayılı kambiyo dekontu tanzim edilmiş
tir. Bu dekonta göre, gelen bu paranın mah
reci Ranque Commcrciale pour L'Europe du 
Nord - Paris, Vneshtuogbank Moscou olarak 
Ikayıthidır. Aynı banka şubesi mezkûr $ 2 500ın 
satışı doOayısiylc .19 . 8 . 1965 gün, seri: 90685, 
sıra: KAM. 6094 sayılı döviz alım bordrosunu 
tanzim eylemiştir. Bu bordroda dövizin geldi
ği yer «Amerika»1 ve geliş sebebi «Turistik kar
şılama hizmetleri» olarak kaydedilmiştir. 

Gerek kamlbiyo deikontu, gerekse bordro
da alacaklı olarak Millî Türk Talebe Birliğinin 
gösterildiği dikkati çekmiş ve keyfiyet Fede
rasyon ve Turizm Müdürlüğü ilgililerinden mil-
fetişlİkçe sorulmuştur. İlgililerin konuyu ve 
hâdisenin basma ve umumi efkâra intikal ediş 
sebebini belirten açıklamaları aşağıda izah 
edilecektir. 

Ti ve III - Havaleler : Federasyon Turizm 
Müdürlüğünün Sputnilk Rus öğr'enci grupunun 
mezkûr gezisi ile ilgili 704.50$ = 6 336 TL. ba
kiye alacağı ise banka havalesiyle aşağıdaki şe
kilde gelmiş Ve tahsil edilerek Turizm Müdürlü
ğü hesap ve kayıtlarına intikal etmiş bulunmak
tadır. 

.1. Osmanlı Bankası Karaköy Şubesinin 
18 .Yİ . 1965 gün, 065704 No. lu Kambiyo senedi 
ile $ 500 = 4 500 TL. 

Mahreci : Banque Commcrciale pour L'Euro
pe du Nodr - Paris, Chase Manhattan Bank. N. Y. 

Ref : Accueil Groupe Tourister So'vietiques. 
2. Aynı bankanın 18 . 12 . 1965 gün. 

065705 No. lu Kambiyo senedi ile $ 204,50 = 
1 840.50 TL, 

Mahreci: Banquo Commcrciale pour L'Euro
pe du Nord - Paris, Vneslıtuogbank Moscou 
for aceoımt SPUTNIK. 

Ref : Accueil Groupe Toııristes Sovietiques. 
Gelir : 
Böylece, T. M. T. F. Turizm Müdürlüğünün, 

Rus SPUTNIK öğrenci grupunun Türkiye'ye 
vâki gezisi ile ilgili gelirleri yekûnu: 

$ 2 500 = 22 500 TL. 
,$ 704 = 6 336 T.L 

$ 3 204 = 28 836 TL. bulunmaktadır. 
Gider : 

Rus SPUTNIK öğrenci grupunun yukarda 
programı açıklanan bu Türkiye gezisi ile ilgili 
yol, yemek, otel ve benzeri bilcümle giderleri 
yekûnu ise 19 490,85 TL. bulunun aktadır. Prog
ramı organize eden Turizm Müdürlüğünce yapı
lan bu giderlerin hesap ve kayıtlara intikal et
tiği; fatura, bilet, makbuz v. s. gider belgeleri
nin ise mevcut ve muhafaza olunduğu müşaha-
'de edilmiştir. 

Gelen 1 nci havale tutarı 2 500 $ m alacak
lısının Millî Türk Talebe Birliği olarak görül
mesi ve keyfiyetin sorulması üzerine Federas
yon ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri; bu ha
valenin yanlışlıkla M. T. T. B. adına gelmesi 
üzerine, mezkûr birlik genel başkanının banka 
nezdinde teşe'bbüsü ve Rusya'dan gelen bir pa
ranın teşekküllerince alınamıyaeağı, bunun kö
tü maksatlarla gönderildiği ve kendilerinin 
buna alet olmıyacağı yolunda umumi efkâra ve 
basma intikal eden beyanatı ile hâdisenin söz 
konusu olduğunu; aslında Rus öğrenci grupu-
nu mezkûr gezisi dolayısiyle bu paranın Fede
rasyon Turizm Müdürlüğünce beklenmesi sebe
biyle ilgili ban'ka ne'z'dinldc teşebüse geçilercOc 
kendilerine ait bir alacak olduğunun belirtil
mesi ve tevsiki ile yanlışlığın düzeltilip paranın 
bankadan alındığını; bu meyanda konunun 
Millî Türk Taldbe Birliği Başkanlığınca umumi 
efkârda Türkiye Millî Taldbe Federasyonu aley
hine istismarı üzerine yapılan bir basın toplan
tısı ile Federasyon Genel Başkanlığınca olayın 
mahiyetinin umumi efkâra açıklandığını ve bu 
meyaıuda Federasyonca M. T. T. B. Genel Baş
kanlığı aleyhine hâdise ile ilgili davranış ve 
beyanları dolayısiyle dâva da ikame edildiği
ni ve konunun bir yönden adlî mercilere de in-
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tikal eylediğini; esasen Rus öğrenci grupunun 
geliş ve Türkiye içinde seyahatlerinin de ilgili 
emniyet makamlarına daha önce duyurulmuş 
olup, bu makamların kontrolunda cereyan et
tiğini beyan ve izah eylemişlerdir. 

III 
Sonuç ve müfettişlik görüşü 

Basın yoliyle umumi efkâra intikal eden 
ve yazılı soru konusu yapılması dolayısiyle 
tetkiki derpiş olunan bahis mevzuu hâdisenin; 
Federasyon ve Turizm Müdürlüğü hesap ve iş
lemlerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar 
neticesinde, T. M. T. F. na Rusya'dan gönderi
len başkaca bir paranın mevcudiyeti müşahede 
olunamadığı cihetle, yu'karda tafsilen açıklanan, 
Rus öğrenci grupunun Türkiye'ye vâki turis
tik seyahati masrafları karşılığı Rusya'dan 
barika kanal iyi e T. M. T. F. Turizm Müdürlü
ğüne gönderilen mezkûr paralara taallûk eyle
diği ve olayın yukarda detayları ile beılirtilen 
şekilde cereyan eylemiş bulunduğu sonuç ve 
kanaatine varılmaktadır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

İstanbul : 9 . 4 . 1966 
Bülend Oayç.ık 

2. — Sinop Milletvekili ~Hilmi tşgüzar'in, 
Sinop ilini Karadeniz'in dalgalarından koruyan 
surların onarılması hakkında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı (7/65) 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 25 . 7 . 1966 

Hususi Kalanı 
Sayı : 1073 

Konu : Sinop ili surlarının onarıl
ması. 

ıMillet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1. Genel Sekreterlik Kanunlar Mü

dürlüğü 14 . 2 . 1966 gün 7 - 1241 sayılı yazı. 
2. 21 . 2 . 1966 gün ve Lim. Yap. 319 sa

yılı yazımız. 
Sinop şohrini koruyan surların onarılması 

hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Sinop Milletvekili Saym Hilmi İşgüzar tarafın
dan verilen yazılı soru üzerine durum yerinde 
incelenmiş ve varılan sonuca göre bahis konusu 

yazılı soru önergesine olan cevabımın aşağıya 
dercolurıduğunu arz ederim. 

VAem. Erdinç 
Bayındırlık Bakanı 

Yerinde yapılan incelemelerde şehri çevrc-
liyen surların etrafındaki çıplak, kolay aşınır, 
sert meyilli araziden gelen yağmur ve sel su
larının sahile yakın dik meyilli kısımlarda aşın
ma ve toprak kaymalarına sebebiyet verdiği 
ve surların arkasındaki 'zom;ın. kısmın boşalttığı, 
harap çatlak ve bir kısmı yıkık olan sur duvar
larının ortalarında gecekondu tipinde basit 
meskenler vücuda getirildiği, deniz kıyısına 
rastlıyan kısımlarda bu tahribata deniz dalga
ları tesirinin de inzimam ettiği, bu tahribatın 
liman kısmına müsadif olanı ile şehir merke
zindeki burç ve duvarlarda bulunanların Va
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir edil
mekte olduğu görülmüştür. 

Bahis konusu tannırait işi İskân, Topraksu, 
Tabiî âfetler ve Yakıtlar Gonel müdürlükleri 
ilgilendirir mahiyette görüldüğünden Bakanlı
ğımızın iştigal sahası dışında kalmaktadır. 

Not : Millet Meclisi tutanak dergisinin 2 nci 
devre 1 nci toplantı yılının 11.3. 1966 tarihli 
64 ncü Birleşimine konulan 7/65 numaralı ya
zılı mütemmim cevabıdır. 

3. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Tahran Büyükelçimizin makam 
arabasından Türkiye yazısını sildirdiğinin doğ
ru olup olmadığına dair sorusu ve Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangirin yazılı cevabı. 
(7/190) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Dışişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
İsmail. Hakkı Yılanlıoğlu 

Soru : 1. a) Tahran Büyükelçimizin ma
kam arabasından «Türkiye» yazısının sildirdiği 
doğru mudur? 

b) Bu doğru ise- Elçi hakkında ne gibi 
muamele yapılmıştır % 

Soru : 2. a) Bern, Cidde ve Beyrut elçi
lerimizin Türk Milletini temsil edecek nitelik-
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te olmadıkları söylenmektedir. Teşhis doğru 
mudur ? 

b) Doğru ise bu elçiler hakkında bir mu
amele yapılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Personel Dairesi Gn. Md. 
Sicil: 100004 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 

26 . 7 . 1966 tarih ve 2577/13661-7/190 sayılı 
yazıları : 

Malûmları olduğu üzere, Kastamonu Millet
vekili Sayın İsmail Halkkı Yılanhoğlu tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yazılı soru 
önergesinde aşağıdaki soruların bakanlığımız ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması talebe-
dilm ektedir: 

Soru 1. a) Tahran Büyükelçimizin makam 
arabasından «Türkiye» yazısını sildirdiği doğru 
mudur? 

b) Bu doğru ise elçi hakkında ne gibi mua
mele yapılmıştır? 

Soru 2. a) Bern, Cidde ve Beyrut elçileri
mizin Türk Milletini temsil edecek nitelikte ol
madıkları söylenmektedir. Teşhis doğru mudur? 

ıb) Doğru ise bu elçiler hakkında bir mua
mele yapılması düşünülmekte midir? 

Bu suallerin cevapları aşağıda arz olunmuş
tur : 

Cevap 1. — 
Talhran'daki yabancı temsilciliklere ait otomo

billerin plâkalarına mensuboldukları memleket 
adının kaydettirilmesi mecburiyeti yakın zaman
lara kadar mevcudolmadığından dolayı Tahran 
^Büyükelçimiz Necdet Kent Büyükelçilik makam 
arabasına «Türkiye» kelimesini yazdırmamış, bu
nunla beraber, İran Hariciyesinin bahse konu oto
mobillerin plâkalarına memleket adının da kay
dedilmesini Talhran'daki yabancı temsilciliklere 
gönderdiği bir tamimde istemesi üzerine Büyük
elçilik makam arabasının plâkasına, «Türkiye» 
kelimesini ilâve ettirmiştir. Binaenaleyh, makam 
otomobilinin plâkasından «Türkiye» kelimesinin 
ısilinmiş olduğu doğru değildir. 

Cevap 2. — 
Yazılı soru ön'ergesinin verildiği tarihte Bern, 

Cildde ve Beyrut elçilerimiz olan Kemâl Nejat Ka

vur, Halûk Kocaman ve T aha Carım yüksek tah
sil görmüş, birkaç yabancı lisana aşina, hariciye 
meslekinin en küçük derecelerinden başlıyarak 
büyükelçilik mertebesine yükselmiş memurları
nı izdir. Bu memurlarımız hariciye hizmetinde 
muhtelif derecelerde verdikleri hizmetlerle emsal
leri arasında temayüz ederek nihayet Devletimi
zi yabancı memleketlerde ro^sen temsil vazifesiyle 
görevlendirilmeye lâyık görülmüşlerdir. Bu vazi
felerine devam etmelerini mahzurlu gösterecek 
bir kusurları Bakanlığıma aksetmiş değildir. Ha
lûk Kocaman hizmetin icabı olarak Taypeh Bü
yükelçiliğine ve Kemâl Nejat Kavur da tatbik 
edilmekte olan münavebe sistemine uyularak 
merkeze nakledilmektedir. 

Yukardaki cevaplarımızın Sayın İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'na ulaştırılımasmı müsaadelerine say
gılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
1. iS. Çağlayangil 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Kıbrıs politikasının gizlilik içinde yürütülmesin
den ne gibi millî bir menfaat düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Başbakan Demirel ile Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevapları 
(7/225) 

20 . 9 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saym Başbakan ve Sa

yın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı alarak ce
vap lan diril masın a delâlet buyurulmasını saygıyla 
arz ederim. 

Yaşar Akal 
Samsun Milletvekili 

Birleşmiş Milletler 20 nci Genel Kurulunun 
Türkiye aleyhine aldığı kararın eleştirilmesi ve 
bundan böyle Kıbrıs dâvasında izlenmesi gerekli 
politikanın tesbiti için Meclislerde yapılan müza
kerelerden bu yana on aya yakın bir zaman geç
miş bulunuyor. 

Bu müzakerelerde muhalefetin (Kıbrıs anlaş
mazlığının çözümlenmesinde hangi yolu izliyeoek-
siniz) diye ısrarla sormasına rağmen, Hükümet 
açık ve seçik bir yol göstermemiş sadece (Millî 
yararlarımızın çiğnetilmiyeceği) şeklinde bir ce
vapla yetinmiş idi. O günden bu yana, Kıbrıs po
litikamız tam bir gizlilik içindedir. Hükümetin 
hangi yolu izlediğini bilmek imkânına sahilbolma-
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dığnmız gibi, zaman zaman Kıbrıs'da cereyan 
eden olaylara dair bilgi almak mümkün değildir. 
Hattâ o kadar ki, bâzı milletvekillerince bilgi al
mak amacı ile Hükümete yöneltilen sorulara Hü
kümetçe cevap vermek lüzumu dahi duyulmamak
tadır. 

Ancak şu anda ne düşünülürse düşünülsün 
olaylar gizliliğe tahammül edilemiyecek bir ge
lişme içindedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yakında top
lanacaktır. U-Tıhant yeni bir rapor vermiştir En 
mühim mi gazetelerin bassa vf alarmı dolduran Kıb
rıs'a dair haberler tüyler ürpertici niteliktedir. 

Şimdi bu durumda : 
1. Kıbrıs politikasını hâlâ gizlilik içinde yü

rütmek kararında mısınız? Bundan ne gibi millî 
ıbir menfaat görmektesiniz? 

2. Muhasara edilen köylere ne gibi bir yar
dımda bulundunuz? Veya ne gibi bir tedbir al
mayı düşünüyoirisunuz? 

3. Halen küçük çapta fakat verilen bilgilere 
ıgöre gelişme istidadı gösteren çatışmalardan do
ğacak sonuçlar hakkında ve hele Enosise karşı 
tedbirleriniz nedir? 

4. İkili görüşmeler başladığı veya başlıya-
cağı yolunda basında çıkan haberlerin gerçek ma
hiyeti nedir? 

5. Böylesine millî haysiyetimiz ve millî gü
venliğimiz söz konusu olan bir meselede Meclisi 
toplayıp izlenen yolu açıklamayı ve gerekirse 
güven oyu almayı uygun bulmuyor musunuz? 

6. Sadece sizlerin bildiğiniz şekilde ve tam 
bir gizlilik içinde meseleyi halle imkân görüyor 
musunuz? Milletten ve milletvekillerinden gizle
nerek yürüttüğünüz politikanın sonucunda (hiç 
istemediğimiz halde) doğacak ters bir sonucun 
sorumluluğunu taşımanın güç olduğunu düşün
mekte misiniz? 

T. ıC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 -124/128 
9 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 11 . 1966 tarihli ve 7/225-2805/-

15594 sayılı yazınız. 
Kıbrıs politikasının gizlilik içinde yürütül

mesinden ne gibi millî bir menfaat düşünüldü

ğüne dair Samsun Milletvekili Yaşar Akal ' ın 
yazılı soru önergesi için hazırlanan cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

19 Aralık 1966 

Samsun Milletvekili Sayın Yaşar Akal'ın1 

soru önergesine cevaptır 

Kıbrıs politikasının gizlilik içinde yürütül
düğü varit değildir. Dış politikamızın çok önemli 
bir yönünü teşkil eden bu konuda, Hüküme
timiz Yüksek Meclise muhtelif vesilelerle 
bilgi arz etmiş ve 'değerli irşadlanna başvur
muştur. Ezcümle Dışişleri Bakanımız 19 Şu
bat 1966 günü bütçenin müzakeresi vesilesiyle 
genel dış politikamız içinde Kıbrıs meselesine, 
ehemmiyetine binaen, geniş bir yer ayırmıştır. 
Ayrıca, 3 Aralık 1966 tarihinde Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri Komisyonunda milletlerara
sı siyasi durumun kıymetlendirilmesi mey anın
da Kıbrıs konusu ile ilgili politika hedeflerimiz
de kaydedilen başarıları arz etmişti. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 18 Ara
lık 1965 tarihinde aldığı karar üzerine sıklaş-
tırılan diplomatik çabalar sonunda, Kıbrıs 
ihtilâfına, Türkiye'nin rızasının lâhik olmıya-
caği bir çözüm tarzının, hangi çerçeve içinde 
olursa olsun, /mümkün olamıyacağı tebeyyün 
etmiştir. Yunanistan Kıbrıs sorununun bir 
Türk - Yunan meselesi okluğuna dair görüşü
müzü sonunda kabul ederek, Birleşmiş Millet
ler çerçevesinde bir çözüm tarzı aramaktan 
vazgeçip, bizimle 'müzakerelere talibolmuştur. 

Haziran 1966 sonunda Yunanistan ile Kıb
rıs konusunda başlanan dialoğa elan devam 
olunmaktadır. NATO Konseyi toplantısı mü
nasebetiyle geçen hafta içinde Yunan Dışişleri 
Bakara Tumbas ile Dışişleri Bakanımız Paris'
te uzun bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede 
iki Hükümet arasında mutabık kalınımış oldu
ğu veçhile, büyükelçiler seviyesinde gizli ola
rak yürütülen müzakerelerde bugüne kadar 
sağlanan neticeler karşılıklı olarak gözden ge
çirilmiş ve bundan sonra görüşmelerin Dışişleri 
Bakanları arasında devamı kararlaştırılmıştır. 
Bakanlar seviyesindeki gelecek toplantının ta
lihi bilâhara müştereken tesbit edilecektir. 

- 443 -
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Yunanistan ile devam etmekte olan bu .gö
rüşmelere Kıbrıs politikamızın esasını teşkil 
eden şu anaprcnsipler hâkim olmuştur ve ol
mak! adı i'. 

a) Kıbrıs Aııdlaışmaları tek taraflı tadil 
edilemez ve bu andlaşm'alar -ancak tarafların 
rızasiyle değiştirilebilir; 

b) Kıbrıs'taki ikili millî cemaatten biri di
ğerini tahakkümü altına almamalı, Türk Cema
atinin tam güvenlik içinde yaşaması sağlanmalı 
ve bulunacak hal tarzı iki cemaatin Devletin 
idaresine müştereken katılmaları esasına isti-
nadetmelidir; 

c) Kıbrıs hiçbir suretle bir Devlete ilhak 
edilmemelidir; 

d) Bulunacak hal tarzı Lozan'da Türkiye 
ile Yunanistan arasında teessüs etmiş muvaze
neyi bozmıyacak bir çözüm şekli olmalıdır. 

Anlaşmaların1 meriyetinin -sembolü olan 
Türk Alayının değiştirilmesi ameliyeleri pürüz
süz bir şekilde yürütülmüştür. 

Kıbrıs Türk Cemaatinin, özellikle1 iktisadi ba
kımdan içinde bulunduğu güç şartların süratle 
ıslâhı cihetine gidilerek, direnme gücünün mu
hafazası ve geliştirilmesi ehemmiyetiyle müte
nasip bir mesele olarak ele alınmış ve gerekli 
tedbirlerin ittihazına fiilen başlanmıştır. Bu 
cümleden olarak Kızılay yardımlarının Adaya 
intikalinde karşılaşılan güçlükler tamamen ge
ride bırakılmıştır. Ayrıca, Rum yönetimi ta
rafından cemaatimize karşı uygulanan iktisadi! 
baskı ve abluka, tedbirlerinin olumsuz etkisi, 
malî ve aynî yardımların 'artırılması ile büyük 
ölçüde hafifletilmiştir. Filhakika 1964 yılında 
cemaate yapılan malî yardım tutarı 44 425 990 
T. Lirası iken, bu miktarın 1966 da 11:3 356 348 
T. Lirasına yükseltildiğini tebarüz ettirmek 
gerekmektedir. Kısa sayılabilecek bir zaman 
içinde Türk Cemaatinin .ekonomik gücünde kü-
eümsenmiyecek bir inkişaf vuknbulımuş, soy
daşlarımızın çoğunluğunun gelirini sağladığı 
tarım sektöründe önemli istihsal artışları kay
dedilmiştir. 

Kıbrıs Kum yönetimi taralından cemaatimi
ze karşı alman çeşitli baskı tedbirleri ile yara
tılan güç şartların ve gerek günlük hayatın 
idamesine, gerek uzun vade içinde cemaatin 
iktisadım gelişmesine mâni olan takyidatın 'kal
dırılması lüzumu Birleşmiş Milletlere' izallı edil

miş ve geniş ölçüde kabul ettirilmiştir. Genel 
Sekreter U'Thant Ada'daki Barış Gücünün gö
rev süresinin uzatılması vesilesiyle Güvenlik 
Konseyine sunduğu 8 Aralık 1966 tarihli rapo
runda bu lüzumu açıkça ifade etmiştir. 

Kıbrıs'ta emrivakilere müsaade etmeme po
litikamız da azimle yürütülmüş ve Kum Yöne
timince Kıbrıs Türk bölgelerinin daraltılması 
veya dağıtılması 'maksadına matuf bütün teşeb
büsler ıa kam et e uğratılmıştır. 

Bu politikamızın1 tesiri, iahiren ortaya çıkan 
Çek silâhları konusunda da kendini göstermiş
tir. Bu hususta. Hükümetimiz .15 Aralık 1966 
tarihinde Cumhuriyet Senatosunda gerekli 
açıklamada bulunmuş ve yapılan teşebbüslerde 
alınan neticeler hakkında ayrıntılı bilgiler ve
rilmiştir. 

Süleyman Demir el 
Başbakan 

Dışişleri Bakanlığı 
Bakan 28 . 12 . 1966 

A/6 - 348 

ıMilleJt Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 11 . 1966 tarih ve 7/225 - 2805/10504 

sayılı yazıları. 
Kıbrıs politikasının gizlilik içinde yürütül

mesinden ne 'gibi millî bir menfaat düşünüldü
ğüne dair Samsun Milletvekili Yaşar Aka! ta
rafından Bakanlığıma tevcih olunan yazılı so
runun cevalbı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İhsan Saibri Çağlayangil 

1. — İlk Önce şu hususu belirttmek gerekir 
iki, Türkiye'nin Kılbrııs politikası hiçbir suret
te gizli değildir. Bilâkis bu politika, bütün 
önemli veçheleriyle, tam bir saralhaıte kavuştu-
rulmuşitur. 

Birleşımiş Milletler Genel Kurulunun kara
rından sonra Mecliste ve Senatoda yapılan Ge
nel Görüşmede, «(Kılbrıs anlaşmazlığının çözüm
lenmesinde hangi yolu . izliyeceksiniz?» sualine 
kaçamaklı bir cevap vermiş olmaım varit dcğil-
tir. O tarihte Meclis ve Senato kürsülerinden 
'gerek Sayın Başlbakan gerek ben, Türkiye'nin 
bundan sonra güdeceği yolu en açık bir şekil
de izah ettik ve bilhassa şu hususları belirttik; 

fi. — Türkiye Birleşmiş Milletler Asamblesi
nin aldığı 'kararı, Kıbrıs meselesinin çözümlen-
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meşinde bir unsur olarak kabul etmemektedir. 
Bu kararın fiilî olmadığı gibi, hukukî ve mâ
nevi kıymeti de yoiktur. 

2. — Türkiye Kıbrıs meselesinin bir ©mrirva-
Iki ile halledilmesine müsaade etımiyec ektir. 

3. — Yeni bir çözüm şekli bulununcaya ka
dar antlaşmalardan doğan bütün haklarımız 
mahfuzdur. 

4. — Tünk Cemaatine karşı yeni tecavüzlere 
ve emrivakilere müsaade edilmiyeçektir. 

'5. — Türkiye için bir çözüm şeklinin behe
mehal şu prensiplere istinadetmesi gerekir: 

a) Kıbrıs andlaşmaları telk taraflı olaraik 
tadil edilemez ve bu andlaşmalar ancak taraf
ların rızasiyle değiştirilebilir; 

b) Kıbrıs'taki ilki cemaatten biri diğerini 
'tahakkümü altına almamalı, tam güvenlik için
de yaşamaları sağlanmalı ve bulunacak hal tar
zı iki cemaatin Devletin idaresine müştereken 
iştirak etmesi esasına isitinadetmelidir. 

c)1 Kıbrıs hiejbir suretle tek bir devlete il
hak edilmemelidir; * 

d ) Bulunacak hal tarzı Lozan^da Türkiye 
ile Yunanistan arasında teessüs etmiş olan mu
vazeneyi boiamıyacak bir çjözüm şekli olmalıdır. 

6. — Türkiye bundan sonra müzakerelerle 
talibolamıyaealk fakat kendisine vâki müzake
re tekliflerini iyi niyetle inceliyece'kftir. 

7. — Türk Cemaatinin direnme gücünü kuv
vetlendirmek için her türlü tedbir alınacaktır. 

Bütün bu noktalar Hükümetimizce, Hükü
met programından itibaren defalarca tekrar 
edilmiştir. Buna rağmen, Kıbrıs politikasının 
tam bir gizlilik içinde cereyan ettiği nasıl iddia 
'edilebilir bilemem. 

II - Kılbrıs meselesinin yeni Hükümettin ik
tidara geçmesiyle başlamadığını, fakat Hükü
metimizin mesuliyetleri devraldığı anda iki se
nelik bir mazisi olduğunu unutamayız. Yeni 
Hükümet Kıbrıs 'ta bir fiilî durum devralmış
tır. Bu itibarla, ilk nazarlarını Ada'ya çevirmiş 
ve Ada'daki bu durumun Türk Cemaati aleyhi
ne ve Türkiye'nin aleyhine gelişmesini önleme 
ye ve cemaatin mukavemet azmini yükseltme
ye gayretini teksif etmiştir. Bu alanda olumlu 
neticeler alındığından kimse şüphe edemez. 

III - Bu umumi girişten sonra, müşahlhas su
allere cevaplarımız şunlardır: 

1. — Kılbrıs politikasının gizlilik içinde yü-
rütülmediği yukarıda izah edilmiştir. Gizli ola

raik yürütülen veçhe Türk - Yunan müzakerele
ridir. Diplomaside Kıbrıs meselesi gibi konu
larda bir neticeye ulaşmanın birinci şartı, mü
zakereleri gizli olaraik yürütmektir. Müzakere
ler gizli olmadığı zaman, bir netice istihsaline 
matuf görüşmeler olmaktan çıkarak, bir müna
zara haline gelirler. 

2. — Kılbrıs'ta bugün muhasara altında bu
lunan bir Türk köyü mevcult değildir. Bütün 
köylere her türlü gıda ve ihtiyaç maddeleri 
ulaştırılmaktadır. 

3. — Kılbrıs meselesi halledilmediği müddet
çe, ufak tefek bâzı çatışmaların vukuu önlene
mez. Esasen Barış Gücü de bu sebeple Ada'ya 
gönderilmiştir. Gerek Barış Gücünün gayretleri 
gerek Hükümetimizin azimli tutumu sayesinde 
Kıbrıs'taki çatışmaların merdivenleşmesine ve 
Türk Cemaatinin güvenliği aleyhine neticeler 
doğurmasına mâni olunmalktadır. 

Enosis meselesine gelince, Türk Hülkümelti 
hiçbir emrivâkiyi kabul etmiyeceğini açıkça 
ilân etmiştir. Bu hususta bir hesap hatası ya
pılırsa, mesuliyet bize ait olmıyacakıtır. 

4. — İkili görüşmelerin başladığı 18 Mayıs
ta Tüıik ve Yunan hükümetleri tarafından açık
lanmıştır. 

5. — Meclisten yeniden güven oyu alınma
sını gerektirecek bir durum yoiktur. Hükümet, 
ne zaman icabettiyse, Meclise ve Senatoya ge
niş bilgi vermiştir. 

16. — Hükümet; milletten ve milletvekille
rinden Kıbrıs politikasını 'gizlemiş değildir. Yü
rüttüğü politikanın bütün sorumluluğunu yük
lenmiş vaziyettedir ve bunun hesabını vermeye 
her zaman hazırdır. 

5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
"",')/,, Malatya'nın Doğanşehir ilcesine bağlı Ded'-
yazı köyü arazisinin sürgü sulama barajı projesi 
içine alınıp alınmadığına dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı E t em Erdinç, Köy İşleri Bakanı 

'Sabit Osman Avcı ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı İbrahim Deriner'in yazılı cevapları 
(7/243) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar, Köy İşleri ve Bayındırlık Bakanlıkları 
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tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını say-
ıgılarımjla dilerim. 

Sami Binioioğlü 
Manisa Milletvekili 

1. — Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapıl-
ımakita olan Sürgü sulama barajı ve sulama ka
nalları dolayısiyle Dedeyazı köyü 113 kişilik 
imzayı muhtevi bir dilekçe ile yaptıkları mü
racaatta Dedeyazı köyü arazisinin de yapıl
makta olan sulama fcatî projesinin hazırlanması 
lösnasında nazarı dikkate alınması istenmişti. 

Bu dilekçeye Bayındırlık: Bakanlığı Devlet 
'Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi 
Başkanlığı tarafından verilen bir cevapta vâki 
'isteğin nazarı dikkate alınacağı bildirilmişti. 
Şimdi mezkûr katî proje hazırlanmış olduğuna 
•göre, bu husus programa alınmış mıdır? Alm-
maımışısa bu köylerin 15 000 dönümlük arazile
rinin sulanması için ilgili bakanlıklarca ne dü
şünülmektedir ? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 7.11.1966 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1502 

iKonu : Manisa Milletvekili Sami 
ıBiniicioğlu'nun yazılı sorusu Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . 11 . 1966 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/243-2917/16703 sayılı yazılarına ilişik, Ma
latya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı 
köyü arazisinin sürgü sulama barajı projesi 
içine alınıp alınmadığına dair Manisa Milletve
kili Sami Binicioğlu'nun yazılı sorusu Bakanlı
ğımızla ilgili bulunulmamaktadır. 

Bilginizi ve gereğinin buna göre yapılması
nı saygılarımla arz ederim. 

Eteni Erdiniç 
Bayındırlık Bakanı 

T. C. • - • 
Köy İşleri Bakanlığı 24.11.1966 

Müsteşarlık 
Sayı : 1806, 20213 

Konu : Manisa Milletvekili Sa
yın Sami Binicioğlu'uun yazılı 
ısorusu. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 
1. 4 . 11 . 1966 tarih ve 2917/16703/7/ 

243 sayılı yazıları; 
2. 24 . 11 . 1966 tarih ve 1805 No. lu ya

zımız. 
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dede

yazı köyü arazisinin, sürgü sulama barajı pro
jesi içine alınıp alınmadığına dair Sayın Ma
nisa Milletvekili Sami Binieioğlu tarafından 
Bakanlığımla, Enerji ve Talbiî Kaynaklar ve 
Bayındırlık Bakanlığına yöneltilen ve birer 
örneği İlgi : 1 yazı ile bakanlıklarımıza gön
derilen yazılı soru önergesinde bahsi geçen pro
je DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlan
mış olup Bakanlığımızla bir ilgisi görülmedi
ğinden sözü geçen önergenin cevaplandırılma
sı hususu İlgi : 2 yazı ile Enerji ve TaJbiî Kay
naklar Bakanlığına bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Salbit Osman Avcı 
Köy İşleri Bakanı 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 17.1.1967 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri 

Bürosu 
ıSayı : 02/8012/146 

»Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 11 . 1966 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğünüz 7/243-2917/16703 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, 

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeya
zı köyü arazinin sürgü sulama barajı projesi 
içine alınıp alınmadığına mütedair yazılı so
ru önergesinin Bakanlığımızı ilgilendiren ko
nulara verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve TaJbiî Kaynaklar 
Bakanı 

İbrahim Deriner 

Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Ma
latya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı 
köyü arazisinin sürgü sulama barajı projesi 
içine alınıp alınmadığına mütedair yazılı soru 

önergesi icevaJbıdır 

Yapılan incelemede Dedeyazı köyünün sula-
naJbilir arazisinin 313 hektar olduğu, bunun 119 
hektarının mevcut kaynak ve derelerden su
lanmakta olduğu meydana çıkmıştır. 
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Bu duruma göre kanaldan sulanacak olon 
arazinin miktarı 15 000 dönüm olmayıp 1 940 
dönümden ibarettir. 

Bu arazi 10 . 6 . 1966 tarihinde ihale edil
miş olan Akçadağ sulaması 4 ncü kısım inşa
atı muhtevası içinde ele alınacak ve 1969 sene
si sonunda hizmete .girecektir. 

6. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un; 
Sayıştay Başkanlığında makina servisi şefli
ğini ifa eden Şube Müdürünün 183 sayılı Ka
nundan istifade etmesine engel olunması sebe
bine dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Fer-
ruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı (7/248) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Memurlarının yüksek tahsil yapma

larını sağlamak için çıkarılan 183 sayılı Ka
nunun tatıbikatından istifade etmesi gereken ve 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
nin son sınıfında bulunan Sayıştay memurla
rından Makina Servisi Şefliğini tedvir etmekte 
olan Şube Müdürü Ali Birkan'a bu kanundan 
istifade etmesine engel olunması sebebinin ya
zılı olarak Başkanlıklarınca cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
İbrahim Boz 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kananlar Müdürlüğü 25 . 1 . 1967 
7/248 

Sayı : 2994/17242 

Sayın İbrahim Bo,z (Nevşehir Milletvekili) 
İlgi : 10 . 11 . 1966 tarihli yazılı soıru öner

gesi : 

Sayıştay Başkanlığında Makina Servisi Şef
liğini ifa eden Şube Müdürünün 183 sayılı Ka
nundan istifade etmesine engel olunması sebe
bine dair yazılı sorunuzun cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 

Millet, Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı : 544446/2466 
26 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Özü : Nevşehir Milletvekili Sa
yın İbrahim Boz tarafından ve
rilen soru önergesi ilk. 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alı
nan 18 . 11 . 1966 tarihli ve 2994/17842, 7/248 
sayılı yazıları cevabıdır. 

Nevşehir Milletvekili Sayın İbrahim Boz 
tarafından, Sayıştay Evrak Mahzeni Müdürü 
Ali Birkan'm 183 sayılı Kanundan istifadesi
ne engel olunması sebebinin yazılı olarak bil
dirilmesi hakkında Yüce makamlarına verilen 
ve tasdikli örneği »ilgideki yazılarına ekli olarak 
gönderilen 10 . 1 . 1966 tarihli soru önergesi 
incelendi. 

Evvelâ şu ciheti kaydetmek yerinde olur ki, 
soru mevzuu edilen Ali Birkan'm 183 sayılı Ka
nunun hükümlerinden istifade eıttirilmediği 
düşüncesi asla varit değildir. Nitekim devam et
tiği yüksek okulun son sınıfında bulunması da, 
bunun fiilî bir delilidir. 

183 sayılı Kanunun gerekçesi mevcudolma-
dığmdan, bu hususta etraflı mütalâa serdine 
imkân bulunmamakla beraber, kanun koyu
cusunun maksadının, istekli memurların tah
sile devam etmelerine bir imkân bahşetmek 
olduğu aşikâr ise de, bu durumda Devletten ma
aş ve ücret alan memurların bütün tahsil süre
since okula devam edip hizımeti bir yana bıra
kacak şekilde geniş bir izin verilmesini ve âm
me hizmetini kökünden sarsacak bir vaziyet 
ihdas edilmesini düşündüğünü kabul etmek 
imkânsızdır. 

Esasen; mevzuatımızda, memurların tahsil 
müesseselerine devamlarını sağlamak için Daire 
Âmirlerini zorluyacak bir hüküm olmadığı gibi, 
izin verilmesi halinde bunun hududunu tesibit 
eden bir kıstas da mevcut değildir.. 

Hei" ne kadar, memurların tahsil yapmaları
nı enıgelliyen 4007 sayılı Kanun, 183 sayılı Ka
nunla kaldırılmış bulunmakla ımâni zail olmuş 
ise de, bundan, memurların tahsil müessesele-
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rine devamlarına genel olarak müsaade ve izin 
verilmiş olduğu mânası çıkarılamaz. 

Bir memur için işgal ettiği kadronun kendi
sine tahmil eylediği görevin hakkiyle ifası ön-
plânda gelip, tahsil ise, görevinin verdiği müsa
ade nisbetinde memura ikinci plânda tanınması 
gereken bir haktır. 

Âmme hizmeti yapan memurun uhdesine mev
du görevi hassasiyetle ifa etmesi, hukukî bir esas 
olduğuna göre, Mahzen Müdürü Ali Birkan'm 
bu husustaki durumu ve vazife anlayışındaki tu
tumu hakkında kısaca bir açıklama yapmayı 
lüzumlu görmekteyiz : 

Şöyle ki; Birinci Başkan vekâletine başladığım 
1 . 4 . 1965 tarihinden sonra takriben Ekim 
ayında, bir gün adı geçen Başkanlık Makamına 
gelerek, kendisinin İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisine devam ettiğini üçüncü sınıfa geçtiğini, 
bâzı dersler için hocaların takrirlerini dinleyip 
not almak zorunda olduğunu, bunun için hafta
da üç gün izin istemek mecburiyetinde kalacağını 
boyan etmiş, Başkanlıkça da kendisine hizmetin 
aksamaması, şikâyeti mucip bir halin duyulma
ması şartiyle ve hattâ teşvik sadedinde, sınıfta 
kalmamak kaydiyle izin verilebileceği bildirilmiş, 
üçüncü sınıfa kadar gelmiş bir memur talebenin 
tahsilini ikmale engel olmanın vicdani ve insani 
bir hareket olmadığı da ilâveten ifade edilmiş
tir. 

Hüsnüniyetle kendisine verilen bu tâvize rağ
men, Ali Birkan'm okula gitmek maksadiyle veya 
sair sebeplerle hiçbir gün bu baptaki tamim ge
reğince ne Genel Sekreterlikten ne de Başkanlık
tan izin almak lüzumunu hissetmediği gibi, san
ki bir memur değil bir talebe imiş gibi serbestçe 
olculuna devam ettiği sonucuna varılmıştır. 

Meselâ, Genel Sekreterlik veya Başkanlıkça 
ne zaman yerinde aranmış olsa, servisinde çalışan 
arkadaşları, bahçedeki mahzenlere gittiğini bil
dirmişler, arayıp bulun gelsin diye emir veril
diği halde, bulamadıklarını ve nerede olduğunu 
bilemediklerini söylemişlerdir. 

Günlerce devam eden bu durum, ele geçtiğin
de kendisine anlatıldığı zaman bahçedeki mah
zenlerde meşgul bulunduğunu, dairenin müşte
milâtı dâhilinde olduğunu beyan etmek suretiyle, 
daire haricine çıktığını gizlemeye çalıştığı anla
şılmış olduğundan, bundan böyle arandığı za
man bulunabilmesi için bir daha nereye gittiğin

den mesai arkadaşlarını haberdar etmesi gerek
tiği hususunda kendisine ihtar ve ikazda bulu
nulduğu halde yine müspet bir sonuç, elde edile
memiştir. 

Bu hal böyle devam etmekte iken, mahzen iş
lerinin iyi yürütülemediğinin ilgililer ve denet
çiler tarafından Başkanlığımıza kadar aksettiril-
mesi üzerine bir Başdenetçi mahzenin teftişine 
memur edilmiş, alman ve ilişik olarak sunulan 
ilk tahkikat raporunda da görüleceği üzere, gerek 
Ali Birkan'm, gerekse yanında çalışan ve aynı 
okula giden iki memurun devamsızlık ve işlerle 
alâkasızlıkları yüzünden mahzen işlerinin yüzüs
tü bırakılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Mezkûr raporda da belirtildiği üzere, sayman
lıklar tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen 
1966 yılı hesap evrakının, Bakanlık Muhasebat 
Genel Müdürlüğü tarafından Sayıştayca alınma
sı Mahzen Müdürü Ali Birkan'a mütaaddit defa
lar telefonla bildirildiği halde, Mayıs 1966 tari
hinden beri mahzenlerde yer yok bahanesiyle 
hesap evrakını aldırmamış, Temmuz 1966 tarihin
de Genel Sekreterliğe Bakanlıkça yapılan müta
addit müracaat üzerine, evrakın teslim alınması 
için kendisine emir verildiği ve bu emrin yerine 
getirileceği cevabı alındığı halde, yine evrakı al-
dırmamakta ısrar etmiş ve nihayet iki defa da 
Başkanlığı, Maliye Bakanlığının telefonla müra
caatına muhatap tutmaya sebebiyet verdiğinden, 
Başkanlıkça kendisine verilen kesin emirleri din-
lemiyen bu memurun yerini değiştirmek ve gö
revinde gösterdiği lâkaydiden dolayı Memurlar 
Disiplin Kuruluna verilmek üzere hakkında daha 
geniş bir tahkikata tevessül edilmek zorunda ka
lımlını ştır. 

Ali Birkan'm bu hususta yaptığı savunma 
sadece (mahzenlerde yer yok) bahanesine inhi
sar etmiş bulunmakta ise de, 6 senelik eski hesap 
evrakı, tüzüğüne göre teşkil edilen bir imha heye
ti marifetiyle daha evvel imha edilmiş olduğun
dan, mahzenlerde yer bulunmaması bahse konu 
olmayıp, mahzen işlerinin zamanında yapılama
ması, kendisinin ve yanındaki daha birkaç arka
daşının mektebe devam etmesi ve iki seneden be
ri hastaneye giderek fizik tedaviye tabi tutul
ması sebebiyle görevini yapmaya vakit bulama
ması ve maiyetine de mahzen işlerini yaptırama
ması yüzünden ileri geldiği kanaatine varılmış
tır. 
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Bu durum karşısında Başkanlık 2 seneden 
beri ihmal edilen hizmetin lâyiki veçhile ifasını 
sağlamak maksadiyle, Mahzen Müdürlüğü kadro
sunda gerekli değişikliği yapmak zorunda kalmış 
ve kendisi do bir ay kadar önce Mahzenden alı
narak daha göz önü olan Vize Şubesi Makimi 
Dairesi Müdürlüğünü ifaya memur edilmiştir. 

Bu yeni vazifesinde, eski vazifesinde, olduğu 
gibi, serbestliği bulamıyan adı geçen, yapılan bu 
değişikliği hoş görmiyerek duyduğu infial üze
rine Yüksek Başkanlıklarına takrir verdirilmesi-
ne sebebiyet vermiştir. 

Gayet kibar tutumu ve iltifatkâr konuşması 
ile senelerden beri kendisine itimat telkin ettir
mek istiyen bu arkadaş, meğerse sırf kendi çıka
rı için çalışmış, üzerine mevdu vazifeyi yapmakta 
ihmal ve lâkaydi göstermiştir. 

1966 - 1967 ders yılında Akademinin 4 ncü 
sınıfını okuyarak yüksek tahsilini ikmal edecek 
olan adı geçenin bu nahoş tutumuna rağmen, 
yanılıp da bir gün izin istemek zahmetinde bu
lunsa idi, talebi yine bittabi rcddedilmiyecekti, 
bundan böyle de, asi olan hizmetin sekteye uğra
madan ifası sağlandığı takdirde bir senesi kal
dığından, tahsilini ikmale engel olmak değil, bi
lâkis hevesini kırmamak ve hattâ kendisini teş
vik etmekte Başkanlığın vicdani bir vazifesi ola
caktır. 

Binaenaleyh; evvelâ, âmme hizmetinin aksa
tılmadan yürütülmesi prensibolduğuna göre, bu 
husus üzerinde Başkanlıkça hassasiyetle durul
makta, mesaisi memnuniyet verici memurlar her 
zaman için takdir ve taltif edilmekte, görevini 
yapamıyanlara da gerekli ceza tâyini cihetine gi
dilmektedir. 

Bir Anayasa müessesi olan Sayıştaya kanun
larla tahsis edilen âmme hizmetinin lâyiki veçhile 
yürütülmemesinden sorumlu olan Başkanlık, tak
dir hakkını da adilâne bir şekilde kullanarak iyi 
niyet sahibi memurlara kanunen mümkün olan 
her türlü kolaylığı göstermek ve isteklerini yeri
ne getirmek suretiyle severek ve sevdirerek vazi
fe yaptırmayı şiar edinmiş bulunmaktadır. 

Durumun ve bu husustaki mütalâamızın bun
dan ibaret olduğunu derin saygılarımla arz ede
rim. 

Kemalettin Tolluoğlu 
Sayıştay Başkanvekili 

T. C. 
ıSayıştay 
Sayı : 396 

Yüksek Başkanlığa . 
14 . 10 . 1966 gün ve 542676/2121 sayılı 

yazı ile tavzif buyuru!mıış olduğum mahzen 
müdürlüğünde yapılan tetkikat neticesinde: 

1. Maliye Bakanlığı ve Genel müdürlükler 
kanalı ile Sayıştaya gönderilmekte olan 1966 
malî yılma ait Saymanlık hesaplarının zamanın
da bu bakanlık veya idarelerden alınması se
bebinin. 

Saklama sürelerini doldurmak suretiyle 
im;ha edilmiş bulunan 1954 ilâ.... 1960 malî yılı 
hesaplarından boşalan yerlere eski yıllara ait 
olup henüz saklama süresini 'doldurmuş olan 
diğer hesapların zamanında taşınmamasından 
ileri geldiği anlaşılmış bulunmakta ise de imha 
olunan hesaplardan boşalan yerlere nakil işi
nin bir hafta önce hazırlandırılmak suretiyle 
Maliye Bakanlığı ve diğer genel idarelerden 
1966 hesaplarının Sayıştaya şevkine de başla
nılmış ve hattâ Maliye Bakanlığından 1966 malî 
yılma ait ilk 3 aylık hesaplarda mahzen müdür
lüğüne teslim edilmiş ve tasnif işine de başla
nılmış (bulunmaktadır. 

Başkanlık makamınca şifahi surette verilen 
direktif dairesinde yapılan tetkikata gelince: 

2. 16 . 10 . 1966 tarihinde telefonla tarafı
ma yapılan 2 ihbarda, Mahzen Müdürü Ali 
Birkan ile Hasan Ünkay, Necati vHan ve Ali 
Hançer adlarındaki memurlar sıra ile haftada 
asgari ikişer gün vazifeye gelmemekte ve de
vam defterine de -imzalarının başlıkları tara
fından atılmakta olduğu, 

3. Yüksek İktisat ve Ticaret Akademisinde 
tahsilde bulunan Ali Birkan, Ercan Akçaal, ve 
Yüksel Özsaygıl'ın dairede bulundukları mesai 
saatleri içinde hiçbir surette mahzen muamelâ
tı ile ilgilenmeyip her üçünün de bazan müdür 
odasında ve bazan da başka yerlerde toplan
mak suretiyle derse çalıştıkları gibi muayyen 
günlerdeki devamsızlıkları da bazan imzaları
nın başkaları tarafından atılmak ve bazan da 
birer saatlik izin kâğıtları doldurulmak sure
tiyle kapatılmakta olduğunun bildirilmesi üze
rine Zat İşleri Müdürlüğünden almış olduğum 
(Mahzen Müdürlüğüne ait) 17 . 10 . 1966 ta
rihli devam cetveli ile İdare Hesap İşleri Mü-
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dürlüğünden aldığım Ekini 1966 maaş tevzi 
ıbordrasundaki izmalarm tarafımdan karşılaş
tırıldığında: 

S. Ahmet Bayram, Ercan Akçal, Yüksel Özsaygı 1 
ve Lütuf kâr Çubukcu'ya ait imzaların yekdiğe
rine uymadığı, görülmek suretiyle vâki ih
barın doğruluğu teyit edilmiş, bulunmaktadır. 

4. Ma'hzon Müdürü Ali Birkan tarafından 
kurulmuş okluğu kanaatine varılan Hasan Ün-
kaya, Necati Han, ve Ali Hançcr'den müteşek
kil 4 kişilik şebekenin diğer memurlar üzerinde 
tedrici surette yapmakta olduğu şiddet, taz
yik ve kötü muamelenin meydana getirdiği 
disiplinsizlik ve itimatsızlığın giderilmesi bu 
4 memurun Mahzen Müdürlüğünden derhal 
uzaklaştırılması ve yerlerine de evvelce Mahzen 
düdürlüğündc çalıştırılmış tecrübeli memurlar 
ikâmesi suretiyle bariz bir şekilde görülmekte 
olan bu aksaklıkların izale edilebileceği kanaa
tinde bulunduğumuzu saygılarımla arz eyle
rim. 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim
oğlu'nun, Adana'nm hangi köy ve mahallesinde 
içme suyu olduğuna ve bunlardan, hangilerinin 
sıhhi .şartlara uygun bulunduğuna dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'uın 
yazılı cevabı (7/269) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına d el file
tinizi rica ederim. 

9 . 12 . 1966 
Adan,", Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. Adananın hangi köy ve mahallesinde iç
me suyu vardır? 

2. Bunlardan hangileri sıhhat şartlarına uy
gun ve içmeye elverişlidir1? 

3. Sıhhat şartlarına uygun olmadığı tesbit 
edilen hangi köy ve mahallenin suyudur? 

4. Sıhhat şartlarına uygun ol mı yan suların 
ıslahı veya yenilerinin getirilmesi için ne gibi 
tedbirler düşün ül m ektedir? 

5. Adana'nm vilâyet hudutları dahilindeki 
köy ve mahallelerinin han-gilerindo içme suyu 
mevcut değildir? 

6. Bunların sıhhi içme sularına kavuştu
rulması için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

I 7. 1967 programında Adana ili ve ilçeleri
nin hangilerine yeni su getirilmesi, hangilerinin 
sıhhat şartlarına uygun olmıyan sularının ıslahı 
mevzuunda yer verilmiştir? 

8. Yıllardan beri ilgili memurlara Yumurta
lığın Akpmar köyü hudutları dahilindeki Da
vudi namı ile mâruf akar suyundan faydalanı
larak, Yumurtalık ve bir kısım Ceyhan ve Ka-
rataş köylerine içme suyu verilmesinin müm
kün olduğunu ifade vo ikaz etmiş bulunmak
tayım. Yapılan etütlerden saniyede 80 litre su 
aktığı bu suyun 80 - 100 köye kâfi geleceği şi
fahen tarafıma ifade edilmiş idi. 

Bu çalışmalar şimdi ne safhadadır? 

9. Ceyhan'ın Tatarlı köyünden çıkıp Merein 
köyünden geçerek Ceyhan nehrine dökülen bü
yük bir akar sudan faydalanmak suretiyle, Cey
han, Kadirli ve Kozan'm birçok köyleriyle Ada
na'nm Yüreyir ovasmdaki ve Karataş'ın hemen 
bütün köylerinin içme suyuna kavuşturulması
nın mümkün olacağım ilgililere üç sene kadar 
evvel duyurmuştum. Not almışlar gereken tetki-
katı yapıp programa alacaklarını söylemişlerdi. 
Aynı zatlar makamları birer derece yükselmek 
kaydı ile halen aynı işlerin başında bulunmakta
dırlar. 

Bu mevzuda bugüne kadar bir çalışma yap
mışlar mıdır? Çukurova'nın bir susuzluklar ül
kesi olduğuna göre böyle bir fırsattan faydalan
makta acele edilmesi lüzumuna inanılmakta mı
dır? 

T.C. 
Köy İşleri Bakanlığı 16.1.1967 

Müsteşarlık 
Sayı : 51/00862 

Konu : Adana Milletvekili Saym 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun yazılı 
soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.12.1966 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/269-3267-18571 sayılı ya
zıları 

Adana'nm hangi köy ve mahallesinde içme 
suyu olduğuna ve Ilımlardan hangilerinin sıhhi 
şartlara uygun bulunduğuna dair Adana Millet-

î vekili Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu tarafından 
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verilen yazılı soru önergesinin cevabının ilişikte 
sunulduğunu arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

Not : Bu tezkereye ilişik olan cevap metni ile 
liste, kesafeti sebebiyle yayımlanamamıştır. Aslı 
dosyasında muhafaza edilmekte olup bir sureti 
soru sahibine verilmiştir. 

8. — Muğla Milletvekili İzzet Oktay'ın, 33 ncü 
Piyade Alayında askerlik fiilî görevini ifa eden 
bir erin 8.11.1966 tarihinde, başına taşla vuru
larak öldürülmesi olayı ile ilgili tahkikat neti
cesinin ne olduğuna dair sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/274) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla delâletle
rinize arz ederim. 

tzzet Oktay 
Muğla Milletvekili 

Mukaddes askerlik fiilî hizmetini Kağızman'
daki 33 ncü Piyade Alayında ifa etmekte bulu
nan er Yaşar Ölmez, 8.11.1966 tarikinde saat 19 
raddelerinde, başına taşla vurularak Öldürülmüş
tür. 

Bu münasebetle : 
a) Olay il o ilgili tahkikat ve neticesi ne ol-
b) Fail kimdir? Sarih adresi nedir? Nasıl 

muştur? 
Mr ceza ile tecziye edilmiştir? 

c) Cinayet ne sebeple ika edilmiştir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 20.1.1967 

Müsteşarlığı 
Kanun : 1334/1-66 

Konu : E r Yaşar Ölmez 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 20.12.1966 

gün ve Kanunlar Müdürlüğü 3321/18758-7/274 
sayılı yazısı. 

Kağızman 33 ncü Piyade Alayı erlerinden 
Yaşar Ölmez'in 8.11.1966 tarihinde öldürülmesi 
olayı ile ilgili olarak Muğla Milletvekili tzzet 

25 . 1 . 1967 O : 2 

Oktay tarafından sorulan hususların incelenmesi 
neticesinde : 

a) 8 Kasım 1966 günü saat 19,00 - 19,15 su
larında Alp Eğitim alanındaki nöbetçilerin yeti
şin adam öldürüyorlar şeklinde bağırmaları üze
rine nöbetçi heyetinin olay yerine yetiştikleri, 
şehir elektriğinin kesilmiş olması dolayısiyle ka
ranlık olan mahallinin araştırılması netice
sinde Yaşar Ölmez'in koma halinde başından ya
ralı olarak bulunduğu, 3 gün komada kalan erin 
yapılan müdahalelere rağmen, maalesef kurtarı-
lamıyarak 12 Kasım 1966 günü saat 01 de vefat 
ettiği; 

b) Hâdise üzerine alayın derhal içtima etti
rilerek gerekli araştırmalarının yapıldığı, iki 
erin elleri kanlı olarak yakalandığı, 9 ncu Tümen 
Askerî Savcılığınca soruşturmaya başlanarak, bu 
iki erin ellerindeki kan lekelerinin maktulün ka
nı ile tahlile tabi tutulmak üzere adlî tıbba gön
derildiği, 

c) Cinayetin faili olarak bu erler üzerinde 
durulmakta olup, soruşturmanın bu yönde geliş
tirildiği, bundan ayrı olarak maktulle aynı köy
den olup 4.2.1966 tarihinden beri firarda bulu
nan ve hâdise günü Kağızman'da görülmüş olan 
diğer bir er üzerinde de durulmakta olduğu, 

Anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yukarda izah olunan duruma göre olayın faili 
henüz tesbit edilmediğinden cinayet sebebi anla
şılmamıştır. Soruşturmaya 9 ncu Kor. As. Sav
cılığınca devam edilmektedir. 

Soruşturma neticesinden ayrıca bilgi verile
cektir. Önerge sahibine duyurulmasını arz ede
rim. 

Ahmet Top ti oğlu 
Millî Savunma, Bakam 

.9. — Muğla Milletvekili Seyfi Sadi Pencap'-
ın, Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Bozburun bu
cağı arasındaki yol güzergâhının, Söğüi kö
yünden geçirilecek şekilde tesbit edilip edilmedi
ğine. dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Eteni 
Erdinç'in yazılı cevabı (7/283) 

21 . 12 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka-
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nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Seyfi S. Pencap 

Muğla Milletvekili 

Muğla iline bağlı Marmaris ilçesi ile Bozbu-
run bucağı arasında 15 yıldan beri işlemekte ve 
köylülerin Devlet gücü olmaksızın yaptırdıkları 
yol güzergâhı, A.P. li il daimî encümen üyeleri
nin partizan kararlariyle değiştirilmiş bulun
maktadır. 1965 yılı içinde Devlet Karayolların-
ca tâyin edilen güzergâh üzerindeki köylülere, 
bu arada, Söğüt köylülerine, bu güzergâh için
deki yol yapımına iştirakleri halinde, 1966 prog
ramına alınacağı bildirilmiştir. Bunun üzerine, 
işe sarılan Söğüt köyü bahis konusu yolu yap
maya çalışmışlardır. Fakat, partizanlıkla hare
ket eden encümen üyelerinin müdahalesiyle, gü
zergâh, Karayollarının tesbit ettiği şekilden çı
karılmıştır. 

Bu iddiaların ışığında : 
1. Karayolları Genel Müdürlüğünce, 1965 

yılında Marmaris - Bozburun yol güzergâhı, Sö
ğüt köyünden geçirilecek şekilde tesbit etmiş 
midir? 

2. Yolun, il encümenince ve siyasi müdahale
lerle Dclikyol - Selimiye üzerinden geçirilmesine 
dair bir değişiklik yapılmış mıdır? 

3. Karayollarına geçen bu yolun Söğüt kö
yü ile iltisakma kadar kısmı ne zaman ve hangi 
idare tarafından yaptırılacaktır? 

T.C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19.1.1967 

Bakan 
49 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.12.1966 gün, 7-283/3400-19184 sayılı 

yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Seyfi Sadi Pencap'-

m, Marmaris - Bozburun yolu güzergâhı hakkın
daki yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bozburun, Söğüt, Bayrı ve Selimiye'yi Mar
maris ilçesine karayolu ile bağlamak maksadiyle 
evvelce iki ayrı güzergâh üzerinde geçit yolu ça
lışmaları yapılmıştır. 

Bu güzergâhlardan Söğüt üzerinden geçip 
Bozburun'a gideni daha iyi durumda olup geçit 

vermektedir. Selimiye üzerinden giden güzergâh 
ise, hiç çalışılmamış 2 Km.lik arızalı bir kısmı 
bulunduğundan geçit vermemektedir. 

Bozburun iltisak yolunun Karayolları Genel 
Müdürlüğüne devredümesi üzerine, başlangıç
ta nisbeten geçit verir durumda olan Söğüt yö
nünden geçen güzergâh tercih edilmişse de, bilâ-
hara mahallî müracaatlar üzerine durum yeniden 
incelenmiştir. 

İnceleme sonunda, Karayolları Genel Müdür
lüğünce, sözü geçen iki güzergâhtan birinin terci
hine tesir edecek bir faktör bulunamamıştır. 

Bu sebeple, esasen mahallî ihtiyaçlara cevap 
veren söz konusu yolda güzergâh için tercihin 
Muğla ili tarafından yapılması uygun görülmüş 
ve il daimî encümeni 13.6.1966 gün, 560 sayılı 
karar ile Selimiye üzerinden geçen yolu il yol
ları ağına almıştır. Bundan böyle Karayolları 
Genel Müdürlüğünce yapılacak çalışmalar De-
likyol ve Selimiye üzerinden geçen güzergâhta 
devam edecektir. 

Marmaris - Datça ve Datça ayrımı - Bozburun 
yolları 1966 yılında programa alınmış olup, büt-
ço imkânlarımız nisbetinde mütaakıp yıllarda da 
çalışmalara devam edilecektir. 

Delikyol - Selimiye - Bozburun yolunun ya
pımı tamamlanıncaya kadar eski yol bakım al
tında bulundurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Etem Erdinç 
Bayındırlık Bakanı 

10, — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin,. 
Horasan demiryolunun Karaköse'ye kadar uza
tılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in ya
zılı cevabı (7/293) 

6 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurmanızı saygılarımla istirham ederim. 

Ağrı Milletvekili 
Kasım Küfrevi 

Horasan demiryolunun Karaköse'ye kadar 
uzatılması düşünülmektemidir?. Bu hususta bir 
çalışma var mıdır? 
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T.C. 
Bayındırlık Bakanlığı 23.1.1967 

Hususi Kalem 
Sayı : 65 

Konu : Ağrı Milletvekili Kasım 
Küfrevi'nin yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9.1.1967 gün ve 7/293-3511/19786 sayılı yazı 

^karşılığıdır. 

Horasan demiryolunun Karaköse'ye kadar 
uzatılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi tarafından ve

rilen yazılı soru önergesine dair malûmat aşağı
da arz edilmiştir. 

Horasan - Ağrı demiryolu için Bakanlığımca 
yaptırılan etütler, tabiat şartlarının müsaadesiz-
liği dolayısiyle, ancak en düşük standartların 
tatbik edilebileceği neticesini vermiştir. 

Bu takdirde dahi hattın maliyetinin çok 
yüksek, işletmesinin gayriiktisadi olacağı neti
cesine varılmış ve bu programın ele alınmasın
dan sarfınazar edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Etem Erdinç 
Bayındırlık Bakanı 

)>&<{ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

25 . 1 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

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

CB - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — İthalde alınacak Damga Resmi hak
kında kanun tasarısı (1/301) (S. Sayısı : 182) 

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

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 bulunan Ham-
zan ve Mcman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tcsbit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizmi 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 Karaçoban nahiyesinde ortaokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ih
tiyaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi 
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 Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

9. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'mın, Türkiye Millî Talebe Federasyonu
na, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rus
ya'dan para ve laynî yardım yapıldığı hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığıma dair 
İçişleri ve AdaJlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(•6/106). 

10. — Antalya Milletvekili îhsıaın Ataöv'ün, 
som yapılan basın toplantısının TRT ile yayım-
lanmıası hakkımdaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuma dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

11. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'^ 
m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına .karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 



çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Baklanından sözlü sorusu (6/168) 

1:2. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'^ 
nun, 'Tarsıus'ta, vergi borçlarından ötürü, Mali
ye Bakanlığınca icra voliyle satışa çıkarılan 
Rasim. Dokur Fabrikasının halen ne durumda 
ibulunduğuna dair Maliye, 'Sanayi ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/169) 

1.3. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için ıbıir hazırlık olup olmadığı
ma dair Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/170) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı »daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler alındığına 'dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/171) 

15. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali için 
'verilen müsaade için hangi kıstasın esas alındı^ 
ğnna dair 'Tarım ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/172) 

16. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, sel 
felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi kooperatif
lerine olan borçlarının ertelenmesi hakkında 
ne düşünüldüğüne dair 'Başbakandan sözlü so
rusu (6/173) 

17. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Bey-
likahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el, 
çektirilmesini icaJbottiren hâdisenin ne olduğu
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/174) 

18. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün 'başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (ı6/175) 

19. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin ıbakanlık 
emrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/17.6) 

2 — 
20. — iSakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tosıbit edil
diğine dair Sanayi 'Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

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

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

23 — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
'bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/1.8.1) 

24. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne iz aman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

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

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 oklu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(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 scru.su. 
(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 İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 
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29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/187) 

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

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

32. — Adana Milletvekili Ali Karcı'mn, Abla
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite anıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

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

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

35. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 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 Uy-
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 Adil Kurtcl'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 İşgüzar'm, 
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) 

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

45. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/23) 

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

47. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Çal-
dıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak olan yolun 



ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205) 

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

49. — Adana Milletvekili Kemal Sarıiibra-
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunhas adını taşıyan kolları ve Kozan'm 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha evvel 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabi Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/207) 

50. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 

yabancı şirketlerin memleketimizde almış oldu
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 
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