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

84 ncü Birleşim 

12 . 4 . 1967 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti. 
2. — Yoklama. 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları. 
1. — Ağrı Milletvekili Abdül'bâri Ak-

doğan'm, sanayide fuel - oil yerine linyit 
kullanılmasının faydalarına dair demeci. 
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47 
48 

48 

48: 
49 

2. — Samsun Milletvekili İlyas Kilis'
in Karadeniz tütün piyasasında alını fi
yatlarının 'düşük olduğu ve Telkelin ge
rektiği şekilde destekleme alımları yap
madığı hakkında demeci. 49 

3. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
nıanoğlu'nun, «Fikir ve sanat eserlerini 
•derleme kanun teklifi» nin Millî Eğitim, 
Plân ve Adalet komisyonlarından seçile
cek 5 er kişiden kurulu bir Geçidi Ko
misyonda görüşülme's'ine dair önergesi 
(2/320) , 49:50 

4. — Çanakkale Milletvekili Cihad 
Baban'ın, yerli ilâç endüstrimizin sosyal, 
sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ay-
rıntılariyle aydınlatmak üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırmasına dair önergesi (10/13) 50:51 

Sayfa 
5. — Urfa Milletvekili Behice Boran 

ve 2 arkadaşının, Amerika Birledik Dev
letleriyle memleketimiz arasında akdedi
len ikili anlaşmalar konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi.-
(10/12) 51:78 

4. — Sorular ve cevaplar 78 
a -— Sözlü sorular ve cevapları 78 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kur'tel'-

in, 227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumu müstahsilin is
tihsal ettiği sütü işleterek ve değerlen
dirmek için, memlelketin hangi stratejik 
bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 78 

2. — Kars Milletvekili Âdili Kuntel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümullüne gineaı 
kasaba ve (köylerin adedinin ne kadar olduğu
na dair İçişleri Bakaınınıdan söızilü sıonusaı 
(6/185) 78 

3. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'-
in, 4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma ta
bi tutulacak arazi miktarının tesbilt edil-
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Sayfa 
mis, olup olmadığına dair Köy İşleri Ba
lkanından sözlü sorusu. (6/186) 78 

4. — Artvin Milletvekili Turgult A'l-
tunkaıya'nm, Artvin'de kontral'it fabri
kası kurmak üzere Ruslarla yapılan an
laşmanın mahiyetinin ne olduğuna dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/188) 78 

5. — Hatay Milletvekili Yahya Kan-
bola't'm, tütün için tafoan fiyatının tesbit 
edilmiş olup olmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/189) 78:79 

6. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
nm, Adana'da bütün fakülteleriyle bir' 
üniversite anılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/100) 79 

7. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Bergama ile Akhisar arasında 
yapılması takarrür eden asfalt yolun 
1966 yılı içinde yapılıp yapılmıyacağına 
dair Bayındırlık Balkanından sözlü soru
su. (6/191) 79 

8. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun, servet transferi yoliyle mem
leketimize ne gibi malların girdiğine ve 
bu müsaade belgelerinin kimler'e verildi
ğine dair Ticaret ve Maliye Balkanla
rından sözlü sorusu. (6/192) 79 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1966 
te meydana gelen âfet ve sel baskınları 
[sonucunda ne kadar maddi zararın tes-
'bit edilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe 
ve köylere ne çeşit yardım yapıldığına 
dair Başibakan, Bayındırlık, Tarım, Ça
lışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, îmar 
ve İslkân ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/195) 79,87:09 

10. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
kurulması derpiş edilen radyo istasyon
larından Erzurum ve Diyarbakır verici 
tesislerine bugüne kadar ne miktar yatı
rım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/197) 79 

Sayfa 
11. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'-

in, 1966 Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu aracılığı ile yurt dışına 
gönderilen kadın ve erkek işçi adedinin 
ne kadar olduğuna dair, Çalışma Bakan
ından sözlü"soi'usu. (6/198) 79 

12. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Erzurum'da bir askerî di
kimevi kurulması hususunda ne düşünül
düğüne dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/202) 79 

13. — Manisa Milletvekili !Sami Bini-
cioğlu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaoku
lunda vazifeli bir öğretmenin, derste 
talebelerine Allah yoktur mealinde konuş
malar yaptığı hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sıözlü sorusu (6/212) 79 

14. — KJotnıya Milletiveklli Vıefa Ta-
nır'ım, Haızdınıenıin mıülıkiıyieıt veya tasacrnıfu 
aılltımda bulumam tanıma djverişjli toprak
larım icara verilmesi işlemimde, mangi oib-
jiektif kıısltaısılana göne hanelket 'ödıiiluneik̂  
te oilduğuna dair MıaHiıye Bakaınamdam söz
lü sorusu. (6/215) 80 

15. — Simıop Milileltivıeıkiili Hilmd îşgü-
zar'ım, foilûniiuını nesmî binalar içıin Anka
ra'da her yıl ödenen kira bedelılerimiıi]! 
miktarıma ve binalarda yapıilam tadilât 
ve tamiratın kimıe aüdodiduğuna dair sora-. 
su ve Bayındırlık Bakamı Orhan Aıip'ım 
sözlü oevaibı (6/217> 80 $ 1 

16. — Sinıop Miletvelkiiıli Hifllmi Işıgü^ 
zar'ım, ortaokullardaki .ev - işi <öğr,eıtımıeaî-> 
ligimde ilsltilhldaım ledilnmefk maksadiylâ 
açılmış olan sınava giren kız enstitüsü me
zunlarınım adedime ve kaçımın öğrıeıüınıeni-
lige atandığıma dair Millî Eğitim Balka
nından SIÖBIÜ SIOIPUSU. (6/218) 81 

17. — tfâltanlbud Milletvekilli Reşüt Ül
ker'in, Istanlbuıl Belediye Mıecıliısi A. P. 
üyeısi bir zatım 27 Mayıs Devrdımini y&r-> 
siz, haıksıız vie gaynimıeışru ıgöıstertmeye 
kalktığı yolundaki neşriyatın dıoğra olup 
olmadığıma dair Adalet Bakamımdan söz
lü sorusu. 06/219)' 81 

-~44 — 
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Sayfa ı 
18. — Vam Milletvekili Mehmet Ern 

dinç'in, Van'ın Muradiye ilçesinde kural- I 
iması mutasavver Bendim ahi Hidro - Bleıku 
trilk Santrallinin haziırlıklannua biıtip bilt-
ımediğine dair Enerji ve Tabiî Kayiaık-
lar Bakanından sözlü soırusu (6/220)' 81 

19. — Van Milletvekilli Mehmet Er
dinç'in, Van ili içindem geçen Akköprü.ve I 
Kuruhaş derelerinin ıslâhının düşünü- I 
lüp düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynak1 ar Bakanından ısözlıü soruısu. 
06/221 > 81:8,2 

20. — Van Milletvekili Melhmelt Er
dinç'sin, Van iıli Erciş ilçesinde yapılma
sı düşünülen Koçıköprü Barajı <etütileri-
ınin ne safhada oduğuna Cair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu. (6/222)1 82 

21. — Van Milletvekili Mehmet Er-
•dinç'in, Van ili Çatak ilçeısiniın OTtasın^ 
dan geçen derenin ıısılahının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/223) 82 

22. — Van 'Milletvekilli Mehmet Er
dinç'in, Erciş ilçesini ve 'güzergâhında 
takman 10 - 12 köy arazisini sulıyan 
toprak kanallın ıslahı konuşumda bir ha
zırlık olup olmadığına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü m» 
mısra ('6/224) 82 

23. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van ilinde, yeniden DSÎ Bölge 
Başmüdürlüğü ihdasının düşünülmekte 
olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 82 

24. — Sinop Milletvekili Niyazi Öz-
güç'ün, yangın felâketi geçiren Gerze il
çesi halkı için inşa edilmekte olan mesken
lere dış memleketlerden yardım yapılmış-
olup olmadığına dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu. (6/226 82 

25. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van - Gevaş Beyarkı sulama proje-
snin yeniden ihalesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 82 | 

— 45 
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Savfa 
26. — Van Milletvekili Mehmet Er

dinç'in, Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolla
rı 11 nci Bölge Müdürlüğünün bir şube
sinin açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 82 

27. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahi
yesi yoliyle Erciş - Diyadin yolunun yapı
mına devam edilip edilmiyeceğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. ('6/229) 82 

28. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Erciş ilçesinde bir kız sanat 'ensti
tüsü açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/230) " 82 

29. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükü
met konağı yapılmasının düşününülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakamnm-
dan sözlü sorusu 06/231) 82 

30. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders 
yılında, lise açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/232) 82 

31. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 
yılında vukubulan âfete mâruz kalan kaç 
aileye ne kadar yardım yapılmış olduğu
na dair Imıar ve îskân Balkanından söz
lü sorusu (6/233) 83 

32 —• Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 19B6 
tarihinde yapılan belediye seçimlerinde 
vatandaşları 'tehdideden Adalet Partili 
ınıilletvekilleri hakkında ne işlem yapıl
dığına dair Adalelt Bakanından sözlü so
rusu. (6/234) 83 

33. — Sinop Milletvekili Hilmi İş
güzar'm, Onman Genel Müdürlüğünde 
çalışmakta olan orman müfettişlerinin 
ve teftiş, 'görevlisi bulunanlarınım ade
dine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/235) 83 

34. — İstanbul Milletvekili Osman 
üzer'in, İstanbul'un su derdine büyük öl-
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Sayfa 
çü'de yardımcı olacak olan Alilbey Ba
rajı hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından 
sözlü sorusu. (6/236) '83 

35. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Adana'nın, Bahçe ilçesini 
Haruniye bucağına en kısa mesafeden 
bağlıyacak: stabilize bir yol yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/237) 8*3 

36. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine 
bir lise yapılmasının düşünülüp düşünül-" 
mediğine dair Millî Eğitim Bakarımdan 
sözlü sorusu. (,6/238) 83 

37. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Çulkobirlik'in, ortakların
dan, bilâhara ödeımek üzere 'kestiği yüzde 
yirmi nisbetindeki paraların ne azıman 
ödeneceğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/239) 83 

38. — Van Milletvekili M. Salih 
Yıldız'm, Van'da 'bir otomatik telefon 
santrali kurulması için her hangi bir 
hazırlık yapılıp yapılmadığına dair Ul'aış-
tırma Bakanından sözlü sorusu. (6/240) 83 

39. — Van Milletvekili M. Salih Yıl
dız'm, Van 'da bir Adalet Sarayı inşası 
için her hangi 'bir hazırlığın yapılmış 
olup olmadığına dair Adalet Balkanından 
sözlü sorusu. (6/241) 83 

40. — Van Milletvekili M. Salih Yıl-
dız'ın, Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul 
ile Hoşap ve Norduz bucakları köylerine 
ilkokul yapımı hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bıakanından 'söz
lü sorusu (6/242) 83 

41. — Van Milletvekili M. Salih Yıl
dız'm, Van ilinin Çataik - Narlı yolu in
şaatının noksansız olarak ne zaman biti
rileceğine dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in sözlü cevabı (6/243) 83 ; 

Sayfa 
42. — Van Milletvekili M. Salih Yıl

dız'm, Van'ın Çataik ilçesinin elektriğe 
kavuşturulması konusunda bir etü't bu
lunup burummadığına dair sorusu ve 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'in sözlü cevabı (6/244) 84:85 

43. — Van Milletveikili M. Salih Yıl
dız'm, Van'ın Hoşap Kalesinin restoras
yonu ile kaleye çıkacak vasııtalar için 
'bir yol yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından, sözlü sorusu (6/245) 85 

44. — Van Milletvekili M. Salih Yıl
dız'm, Van'ın Gürpm'ar ilçesinin Zernek 
'mevkiinde 'bir baraj inşasının programa 
alınıp .alınmadığına dair sorusu ve Ener
ji ve TaJbiı Kaynaklar Bakanı Eefelt Sez
gin'in .sözlü cevabı (6/246) 85:86 

45. — Tydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, TaJbiî âfeltler, özellikle su bas
kınları konusunda, mevcut mevzuata gö
re, alınması gerekli tedbirlerin nelerden 
ibaret olduğuna dair, Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/247) 86 

46. — Çankırı Milletvekili Mehmet 
Ali Arsan'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi 
ile Ankara'yı birleış'tiren Çubuk ilçesi 
yolunun ıslahının düşünülüp düşünülm'e-
diğine dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/248') 86 

47. — Konya Milletvekili Vefa Ta
nır'm, Konya'nın Ilgın ilçesi1 Dığrak köyü
nün, 1965 yılında, başka bir ımalhalle nakli 
kararlaştırıldığı halde, bugüne kadar, 
nakledilmemesi sebebine dair Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/249) 86 

48. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı - Karasu turistik 
yolunun yeniden düzenlenmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair, Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/250) 86 r87» 

49. — Sakarya Milletveki Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer 
bucaklarına orta dereceli eğitim imkân-

— 46 — 
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Sayfa 
lan götürmek içini ortaokul ya da sanat 
okulu gibi her hangi 'bir eğitim 'kurumu 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/251) 

50. — Mardin Milletvekili İbrahim. 
87 

Sayfa 
Atasoy'un, Mardin ili merkez ve ilçelerin
de mütehassıs hekim, hekim, hemşire ve 
sağlık memuru kadro adedine ve taunla
rın ne 'kadarının münhal bulunduğuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/252) ,87 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli, «kış 
mevsiminin uzun sürmesi sebebiyle Doğu v-o 
Güney - Doğu Anadolu'da kasaplık küçük baş 
hayvanların büyülk kısmının telef olduklarıma 
Tarım Bakanlığının hastalıklarla, ciddî olara'k 
mücadele etmesi ve çiftçiye hayvancılık kredisi 
verilmesi gerektiğine dair gündem dışı demeç
te bulundu. 

13 . 4 . 1967 Perşembe günlü yapılacak (bir
leşimin ilk saatinde 123,, 127, 178, 191, 22 ye 2 
nci ek ve 106 ya ek S. Sayılı kanun 'teklif ve ta
sarılarının görüşüleceği bildirildi. 

Başbakanlık Basımevi döner sermayesi iş
letmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumihuriyet Senatosu Raışkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru ımevcudun salt çoğunluğu ile kabul olu
narak tasarı kanunlaştı. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim. Şirketi kâr hisseeri hakkında kanun 
tasarısı üzerinde 'bir süre görüşüldü ve alman 
karar gereğince 1 saıatlik müddet dolduğu için 
13 . 4 . 1967 Penşeımbeı 'günü yapılaloak birle
şimin ilk saa'tinde tasarı üzerindeki -görüşme
lere devam olunacağı bildirildi. 

İş kanunu tasarısının Komûaıyon tarafından 
geri alınarak yeniden düzenlenen maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

12 4 . 1967 Çarşam'ba günlü saat 15,00 te 
toplanılmaik üzere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Nurettin Ok 

Kâ: 

Kâtip 
Sivas 

um Kangal 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 
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B Î R Î M C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 84 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 

üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yokla
ma işlemi başlamıştır. 

1. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm, 
sanayide fuel - oil yerine linyit kullanılmasının 
faydalarına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bir 
haftadan beri Hükümet bildirisine uygun olarak 
fuel - oil hakkında, gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Akdoğan, beş dakikayı geçme
mek üzere lütfen. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri, 6 . 4 . 1967 gününden bu yana 
iki defa radyolarda dinlediğimiz, Hükümet bil
dirisi olarak yayınlanan, kömür istihsali ile 
fuel - oilin kullanma sahalarının gerekli yerler
de tahdidedilmesi hakkında Söz almış bulunuyo
rum. 

Hükümet bildirisi hakikaten yerindedir. Zira 
malûmu âliniz olduğu veçhile, fuel - oilin kul
lanma sahaları hali hazırda istihsal ettiğimiz 
1 750 000 tonun üzerini aşmıştır, 2 100 000 ton 
civarındadır. 1966 senesine kadar bir miktar 
fuel - alili yabancı memleketlere ihraç dahi et
mekte iken, maalesef bugün kâfi miktarda de
ğildir. Hükümet bildirisine uygun olarak, hiçbir 
zaman döviz karşılığında dışardan, yabancı 
memleketlerden fuel - oil ithal etmiyeceğimize 
göre, elde bulunan linyit kömürlerinin çalıştırıl
ması ve üzerinde titizlikle durulması icabetmek-
tedir. Sanayide kullanılan linyit kömürlerinin 
bilhassa limitsel olmak üzere Sanayi Bakanlığı
na bağlı çimento sanayiinde kullanılan linyit kö-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur. Mü

zakereye başlıyoruz. 

mürlerinin, basit bir misal ile izahını yapacağım. 
Aşağı - yukarı 400 bin ton yıllık istihsali bulu
nan bir çimento fabrikasında, iki yüz bin ton 
linyit kullanılmaktadır. Eğer biz bu linyit kö
mürlerini yeni kurmakta olacağımız Ankara, Er
zurum ve Bursa Çinmento fabrikalarını fuel -
oil ile çalıştırdığımız takdirde, 1 300 ilâ 1 500 
arasında maden işçisinin açıkta kalacağına işa
rettir. Bu bakımdan muhakkak surette yeni ku
racağımız çimento fabrikalarının, linyit kömür
leri ile çalışacak şekilde kurulmasına ve buna 
benzer sanayi merkezlerinin kömürle işletilmesi 
yoluna gidilmesi zarureti vardır. Sonra fuel -
oil fiyat bakımından da, linyit kömürlerine na
zaran çok farklı durumdadır. Zira, linyit kömür
leri ton başına yakıt olarak çimento sanayiinde 
21 lira tutarken, fuel - oil 27,5 lira yakıt masra
fına baliğ olmaktadır. Yılda 400 000 ton çimen
to istihsal eden bir fabrika 2 600 000 lira kadar, 
eğer fuel - oil kullandığı takdirde zarar edecek 
demektir. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, gerek 
yabancı memleketlerden döviz karşılığında ithal 
edeceğimiz fuel - oili fazla kullanmamak mak-
sadiyle, gerekse linyit kömürlerinin daha ucuz 
olması hasebiyle, linyit kömürlerinin, sanayi 
merkezlerinde kullanılması mecburen yapılmalı
dır ki, Hükümet bildirisi buna uygundur ve ye
rindedir. Sonra hususi teşebbüslerden elde edilen 
linyit kömürleri daha ziyade malûmuâliniz bir 
lavvar tesisinden de geçmediği için yüzde 40 nis-
bete kadar toz ihtiva etmektedir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Sayın Akdoğan, lütfen bağ
layınız. 

ABDÜLBARt AKDOĞAN (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Şayet yüzde 40 ı ihtiva eden bıı tozu, sa
nayi merkezlerinde yakmadığımız takdirde. is
tihsal edilen linyit kömürlerini vatandaşa sa
tacağımız zaman, yüzde 40 m fiyatı da bunun 
üzerine bineceğinden vatandaşın alış yönümden 
de zararlı olacağını bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

2. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, Ka
radeniz tütün piyasasında Sim fiyatlarının dü
şük olduğu ve Tekelin gerektiği şekilde destek
leme alımları yapmadığı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, tütün mev
zuunda gündem dışı söz istemişisiniz, buyuru
nuz. Lütfen beş dakikayı geçmeyiniz. 

İLYAS KILIÇ ('Samsun) — Sayın Başkan 
mulhterem arkadaşlarım, hepinizin malûmu ol
duğu veçhile Karadeniz tütün piyasası 10' Mart 
1967 tarihinde açılmıştır. Fiyatlar, alım mer
kezlerinde yine evvelki senelere kıyasla tesîbit 
ve ilân ddilmlişjtir. Üzülerek itiraf etmek lâ-
zımgelir ki, bölgemin mille'tvekilleri de buna 
şahittir, partili partisiz bütün arkadaşlar, 
Samsun tütün piyasasının devamından endişe
lidirler ve üzüntü içindedirler. Piyasanın açıl
dığı anda ilân edilen fiyatlar, hemen hemen 
sembolik bir fiyatın da üstünde, sdmbolik bir 
alımın da üzerinde her köyde damiyeceği'm, fa-
kat her oymakta birkaç kişi hariç âni bir dü
şüş göstermiş ve tekel destek mevzuunda lâ
yık olduğu şelkillde piyalsayı takifbetmemiş ve 
etmemektedir. Bundan mütevellit de ekici 
muztarip durumdadır. Piyasanın açıldığı gün. 
Sayın B,akana her hususta müzalhiir olacağını 
Ibeyan etmiş olduğumuzdan ve bu mevzuu poli
tik bir mevzu haline getirmek istemediğimiz
den her hangi bir talepte bulunmadık ve dik
katle, sükûnetle 'takiıbdttik. 

Bugün iktidarın dahi, Tekel Bakanlığının 
"kapılarını aşındırımış olmasından cesaret ala
rak, bu mevzuu burada dile getirmiş bulunu
yoruz. Samsun'un 'kazalarından, 'bilhassa Baf
ra ve Alaçam geçen sene de borçlu kalmış idi, 
bu sene de borçlu durumdadır. Böyle devam 
ettiği takdirde, bundan sonra da borçtan kur-
tulmıyac aktır. 

Tütün, değer pa'hasmı bulamamıştır ve bu
gün için tütün bu iştahsız alım karşısında" çok 
ucuza, üç liraya kadar düşmüştür. Scimıbolik 
malhiyetdeki fiyatlardan vazgeçilerek, alınacak 
ve takilbddileoek fiyatın etrafında piyasanın 
açılmasını rica etmiş olmamıza rağmen, bizim 
*bu fikrimize iltifat edilmediğinden, bugün eki
ci maalesef çok müşkül durumdadır. Bu da 
yetmiyormuş gübi nakliye belgeleri mevzuun
da, depolama mevzuunda lâyılk olduğu alâkayı 
görelmiyen ekici, fermantasyon mevsiminin baş
lamış olduğu bugünlerde ve köylünün iskân 
vaziyeti de-hepimizce malûm olması karşısında, 
tütün ekicisinin durumu hakikaten endişelidir. 
15 Mayısa, haltta Hazirana kadar gün veril
miştir. Çok arzu ederiz ki, fiyatlar bir defa 
dalha elden geçirilsin, te^biitlere dikkat edil
sin ve depolama hususunda büyük bir gayret 
göstermek suretiyle, biir günde birçok köyle
rin depoya alınmasını, falkalt bakım ve iskân 
işinin zamana bağlanmasını faydalı mütalâa 
ederiz. Sözlerimizi bağlarken, hiçlbir suretle 
istisımar mevzuu yapmak islteme'dliğilmiz tütün 
piyasasını, Hükümetin bir defa dalha ilgilileri 
göndermek suretiyle, ekincinin yanında görün-
imesini, destek mülbayaasma dikkatle devam 
etmesini, ekiciyi içinde bulunduğu sıkıntıdan 
ve endişeden kurtarmasını ehemmiyetle "rica 
ederim. 

Burada rakamları söylemek suretiyle, mev
zuu dalha fazla eşmek istemiyoruz, sadeee üzün
tümüzü beyan etmek istiyoruz. Ekincinin ya
nında ve ekiciye yardımcı .olalım. Saygılar su
narım. 

3. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, «Fikir ve sanat eserlerini derleme ka
nun teklifi» nin Millî Eğitim, Plân ve Adalet 
komisyonlarından seçilecek 5 er kişiden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/320) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, fikir 
ve sanat eserlerini derleme kanun teklifinin 
'bir geçici komisyonda (görüşülmesine dair Sa
yın Nuri ' Kodamanloğlu tarafından verilmiş. 
olan bir önerge vardır. Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim, Plân ve Adalet komisyonlarına 

havale edilmiş bulunan «Fikir ve sanat eserleri-
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ni derleme kanun teklifi» nin, bu komisyonlar
dan seçilecek 5 er kişiden kurulu bir Geçici Ko
misyona havale buyurulmasmı arz ve teklif ede
rim. 

Yozigat 
Nuri Kodamanoğlu 

• BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. Kanun teklifi bir geçici komis
yonda görüşülecektir. 

4. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
tn, yerli ilâç endüstrimizin sosyal, sağhk ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılarıyla ay
dınlatmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırmasına dair öner
gesi (10/13) 

BAŞKAN — Sayın Cihad Baban tarafın
dan verilmiş bulunan ilâç endüstrisi konusunda 
bir Meclis araştırması hakkında önerge mevcut
tur. Önergeyi okutuyorum. 

Önerge okunduktan ısonra müzakeresi gele
cek birleşimde oerayan edecektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 Mart 1967 tarihli Millet Meclisinin 68 nci 

birleşiminde sayın Kastamonu Milletvekili Os
man Zeki Oktay'ın, ilâç sanayii, bir firmanın 
doktorları işe ortak etmesi dolayısiyle yaptığı 
gündem dışı konuşmaya cevap verem ısayrn es
ki Sağlık ve Sosyal Yardum Balkanı Edip So-
munoğilu : «Kanun ve ımevzuuatı inceliyerek 
tetkikat yapıyoruz. Bu tetkikat bitmeden ke
sin ıbir sonuca varmayı doğru 'görmemıeikteyiz.:» 
demiştir. Nitekim, yine sayın eski Bakan Sena
toda da aynı konuda 'bir konuşma yapan sa-
Z/rn Senatör Enver Kökte verdiği cevapta da ; 

yine (tetkikat yapıldığından bahsetmiş ve söz
lerine 'meseleyi Ticaret Bakanlığını da ilgilen
dirdiğini ilâve 'ederek ıbir komisyonun çalışma
lar yaptığını söylemiştir. 

Genel olarak ilâç konusu, ımıemlekeltite büyük 
ilgi uyandırmıştır. Meclis ikürısüsıünde itinaını 
edilen bir firma, basın toplantıları tertibede-
rek ve gazetelere (büyük ilânlar vererek hem 
kendi savunmasını yapmış ihem de mukabil it
hamlarda ıbulunımuştur. 

Bütün tanların dışında, ilâç endüstrisi ko
nusu, Türkiye'yi hem sağlık yönünden, hean de 
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ekonomik yönden çok yakından, ilgilendirmek-
tediir. 

Bâzı iddialara 'göre leeirıdbi sermaye ile ku
rulan ımıüesıseseleır görevlerini lâyikiyle yapma-
.makta, aksine yerli sanayii yıkıcı 'bir faaliyet 
içinde (çalışmaktadırlar. Yine bâzı ilgililerin 
gazetelerle intikal ıeden ifadeilerindeın de anla
şıldığına göre, Tüfkiye'de lüzumundan >çok 
fazla ıçeışilt ilâç vardır ve tanlara ödenen pa
tent lıakkı, memleketimiz için zararlı olmakta
dır. Bunun .gibi, ımillî ilâç endüstrisinin ku
rulması yolunda, iptidai maddelerin yapılma
sına öneım verilmediği de söylenmektedir. 

Bu analda Sağlık ve Sıoısıyal Yardım Bakan
lığının gereken kontrolları yapamadığı, fiyat
lar üızierinide hassas hareket etmediği, ıbâzı ilaç
ların fahiş fiyatla satıldığı da iddia edilerek 
Bakanilılk, sorumluluk altında bırakılmaktadır. 

Diğer taraftan, büyük ilâç istilMâk eden ımü-
eıssıaselerlie, eczacılar arasında 'bir tür/M nihayet 
bulmıyan şikâyetler sürüp gitmekte, ve bütün 
bunların neticesi olarak (halikın sağlığı ile çok 
yakından ilgili ilâç konusu 'büyük huKursuzl/uik-

lara yol ahmaktadır. 

Yine rivayet edildiğine göre, Milletlerarası 
şöhreti haliz yajbancı sermayelerle kurulan fab
rikaların ilâçlarının ihracına ve ımelbde Türki
ye olmak üzere Türkiye'ye döviz kazandıra
cak bir imkâna da izin verilmediği söylenmek
tedir.! 

Bu meselenin tetkik edilmekte olduğunu 
ifade eden sayın Bakan görevinden ayrılmış 
bulunuyor, onu istiıhlâf eden arkadaşımız, Ba
kanlığa başladığı ilk ıgünde yinıe bu konu et
rafında ıbâzı şaihsi düşüncellerini açıklamıştır. 
Bu ıgüne kadar yapılan tetkikatm bittiğine ıda-< 
ir henüz billgi de almış değiliz. Binaenalyh 
bu ıhuızursuzıluğu gidenmıelk ve Türkiye'de ge
lişen ilâç endüstrisinin yanlış istikameıtleir al-
ımasını önlemek •maksadiyle bu endüstri hak
kında sosyal, sağlık ve lelkonomik cephelerini 
bütün ayrıtlariyle kapsıyan ve bu konu
da eğer varışa,, hükümetin ,dksik ituıtulmunu da 
aydınlatacak olan bir Meclis araştırmıaısı açıl-
'masını Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince 
arız ve (teklif elderim. 

Çanakkale Milletvekili 
Cihad Baban 
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BAŞKAN — Müzakeresi Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca, gelecek birleşim, yani gele
cek Çarşamba günü yapılacaktır. 

5. — TJrfa Milletvekili Behice Boran ve 2 
arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleriyle 
memleketimiz arasında akdedilen ikili anlaş
malar konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/12) 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Behice Bo
ran ve 2 arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leriyle memleketimiz arasında akdedilen ikili 
anlaşmalar konusunda Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi müzakere edilecektir. 

İkili anlaşmalara mütedair verilmiş bulunan 
önergeyi tekrar yüce huzurunuzda okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Dışişleri Bakanının ikili anlaşmalarla 

ilgili olaraik son zamanlarda yaplmuş olduğu açık
lamalar endişe verici mahiyettedir. Nitekim bu 
açıklamalardan 24 ikili anlaşmanın metinleri
nin Hükümet elinde bulunmadığı ve anlaşma 
hükümlerinin «sınırını aşmış tatbikat» ve «hü
kümlerin dışına çıkmış haller»1 bulunduğu an
laşılmaktadır. Bunlar, millî bağıımisızhğrmız 
ve egemenlik haklarımızın 'korunması bakımın 
dan son derece önemli ve vahim bir durumun 
ımevcudoMuğunu açıkça ortaya 'koymaktadır. 
Diğer taraftan, Hükümettin mevcut durumv 
(kemaliyle bilmediği de meydandadır. Oysa. 
BÜyük Meclisin bu konuda tam bir bilgi sahi
bi olması hayatî bir zarurettir. 

İBu itibarla, aşağıdaki hususların Anayasa
mızın 88 ndi maddesine göre bir Meclis Ara sar
ması 'konusu yapılmasına aracılığınızı dileriz. 

1. Amerika Birleşik Devletleriyle memle
ketimiz arasında kaç ikili anlaşma yaridir? Bun
lar kimler tarafıridan ve hangi tarihlerde imza
lamışlardır. Süreleri nedir. 

2. .Sayın Dışıiş'leıri Balkanının metinlerinin 
mevcudolmadığını beyan ettiği 24 anlatmanın 
hangi konulara taallûk ettiği ve uygulama du
rumlarına göre kapsamlarının ayrmtılariyV 
tesbiti. 

.3 Bunların metinlerinde Hükümet elinde 
'bulunmayışının (Sebepleri neleridir: .Çalınmışlar 

midir? Kayıp mı olmuşlardır? Yoksa esasen 
yazılı olaraik yapılmamışlar mıdır? 

4. Elde bir metin olmadığına göre uygu
lamanın hukukî dayanağı nledir ve uygulama
nın anlaşmaya uygun olup olmadığı neye göre 
d enetlenım ektedir ? 

'5. Sayın Dışişleri Balkanı- 6 . 1 .1967 gün-
I lü Meclis konuşmasında anlaşma hükümleri

nin «sınırını aşmış tatbikat» ve «hükümlerin 
dışına çıkmış haller» mevcudolduğunu belirt
miştir. Bu gi)bi tatbikat ve hallerin ve bunla
rın sebeplerinin tesbiti. 

6. Sayın Dışişleri Bakanının A. P. Ortak 
Orupunlda 30 . 3 . 1967 günü ikili anlaşmaların 
«en vahimi, olarak nitelediği ve Millî Birlik 
Komitesi tarafından imzalandığını ileri sürdü
ğü ikili anlaşma hangisidir? Diğer anlaşmala
rın vahamet noktaları ve dereceleri nelerdir? 
Bu anlaşmaların gerek metinleri gerek uygula
maları bakımımdan bağımsızlığımız ve egemen
lik haklarımızla ne dereceye kadar bağdaşıp 
bağdaşmadığının tesbiti. 

7. Metni dahi olmıyan 24 ikili anlaşmanın 
I devletler hukuku bakımından anlaşma sayılıp 

sayılmıyacağmın tesbiti. 

8.̂  Sayın Dışişleri Bakam 6 . 1 . 1967 gün-
I 1Ü Meclis konuşmasında «Hukuku düvele sığ-

mıyan hâdiseler» mevcudolduğunu ve bunları 
«ıslâh etmenin gayretti içinde» bulunulduğunu 
beyan ettiğine göre: Metinleri mevcut anlaş
maların da devletler hukuku balkımından mu
teber sayılıp sayılamıyacağmın tesbiti. 

I 9. İkili anlaşmaların aktedi'MÜkleri tariıh-
I te yürürlükte olan Anayasa hükümlerine uy

gun olaraik yapılmış olup olmadıkları ve bu-
J gün de yürürlükte olduklarına göre 1961 Ana

yasası açısından hukukî durumlarının tesbiti. 
Saygılarımızla. 

Urfa İstanbul 
Belhice Boran Sadun Aren 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
okunmuş bulunan önergenin müzakeresine geç
meden evvel görüşmelerin 15 şer dakika ile 
tahdidedilme'slni öngören bir önerge mevcuttur. 

| O önergeyi okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 
G-ündemin birinci maddesini işgal eden 

Meclis Arattırması talelbi baklkınidaiki görüşme
lerin 15 şer dakika ile tahdidini arz ve teklif 
ederim. 

Sivas 
'Gültekin Sakarya 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Ozanda, aleyhin
de, buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'nin en 
önemli konularından birisi olan ve öteden beri 
Türk efkârı umumiyesinde çeşitli tefsirlere yol 
açan bir konunun müzakeresi, daha doğrusu 
ikili anlaşmaların mahiyetinin ne olduğu, hiç
bir parlâmento üyesinin bilmediği, vâkıf olma
dığı bu konu üzerinde milletvekillerinin bilgi 
sahibi olmalarını sağlamak için bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulması hakkında bir tak
rir verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğümüze göre, 
milletvekillerinin konuşmaları serbesttir, irti
calen konuştukları takdirde diledikleri kadar 
konuşma imkânına sahiptirler. Ancak, konuş
maları yazılı olarak yaptıkları takdirde, 20 da
kikadan sonra konuşmalarının devam edip et
memesi, Millet Meclisinin müsaadesine bağlıdır. 
Binaenaleyh, böyle önemli bir konuda bir Mec
lis Araştırma Komisyonu kurulması lâzım mı
dır, değil midir gibi, önemli bir konunun müza
keresinde hiç olmazsa, arkadaşlarımdan rica 
ederim, içtüzüğün yazılı konuşmalarda şart 
koştuğu en az 20 dakikalık müddeti bunda da 
kabul etsinler. Yüksek Mecliste beş tane grup 
var, beş siyasi parti grupu 15 er dakika konuş
mak suretiyle neticede kifayeti müzakere tak
riri ve mesele tamam... Ondan sonra oylama ve 
ret... 

Muhterc'm arkadaşlar, bugün Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti birtakım ikili anlaşmalarla 
millî bekâsını devam ettirip ettirmemek, konu
sunda dış memleketlerin tesiri altında kalan an
laşmaların tesiri altındadır. Bu anlaşmaların ne
lerden ibaret olduğu, bu anlaşmaların meydana 
çıkarılmanın lüzum ve ademilüzumu hakkında 
karar verip vermemek, bu anlaşmaları araştı
rıp araştırmamak ve bu anlaşmaları meydana 

çıkarmak için bir Meclis Araştırma Komisyonu
nun kurulup kurulmamasma karar vermek Yü
ce Meclisinizin yetkisi dahilindedir. Böyle önem
li bir konuda meselelerin ortaya konup, fikir
lerin, hâdiselerin, vakıaların, dokûmanl'ariyle 
ortaya dökülüp, Heyeti Umumiyeyi müspet bir 
kanaate ulaştırabilmek için konuşmaların daha 
geniş bir zaman içinde dile getirilmesine müsa
ade edilmesi elbette lâzımdır. 

Siz Adalet Partili arkadaşlarım, rica ederim 
15 dakika veya 20 dakika, beş dakikalık za
manı kısmakla ne kazanacaksınız1? Bugün Mec
lisin zaten gündeminde araştırmalar, sözlü soru
lar vardır. Bu mesele bugün kısa bir zamanda 
halledilmiş olsa dahi, kanunların müzakeresine 
geçilmesine imkân yoktur. Bugün bu mesele gö
rüşülecektir. Binaenaleyh, içtüzüğün yazılı ko
nuşmalar için tâyin ettiği asgari müddet olan 
20 dakikayı lütfen kabul ediniz ve 20 dakika 
içerisinde konuşan sözcü fikir ve kanaatini or
taya koysun ve ondan sonra da oylamaya gidil
sin. 

Binaenaleyh, içtüzüğün tâyin ettiği yazılı 
konuşmaların 20 dakikadan fazlasının Yüce 
Meclisin tasvibine arz edilmesi lâzımgele'ceği 
hakkındaki hükmüne muhalif olarak, 20 daki
kalık konuşma müddetinin, 15 dakikaya indi
rilmesi cidden hazindir. Onun için rica ediyo
rum, bu takriri veren arkadaşlar takrirlerini 
15 er dakika yerine 20 şer dakika olarak tas
rih etsinler. 15 dakika ile 20 dakika arasında 
konuşmakta bu Meclis hiçbir şey kaybetmez. 
Bilâkis içtüzük hükümlerine riayet edilmiş, ni
hayet bir meselenin önemi üzerinde durulmuş 
olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, buyurunuz, 
Sayın özarda, konuşmanızdan anlaşıldığına 

göre anlaşılan nuânasiyle değişik bir teklif ile
ri sürmektesiniz. Lütfen teklifinizi yazılı ola* 
rak Başkanlığa gönderin. 

Sayın Çetin Altan, buyurunuz. 
ÇETİN ALTAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bâzı meseleler var
dır ki, insan onu söyliyemez, yani ağzından 
öyle bir teklif çıkamaz. Meselâ, «ölü evinde 
dans etmek» teklif edilemez. Edilirse ne olur? 
Edilemez, yürekten gelmez, dudaklar bu tek
lifi telâffuz edemez. 
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Bir memleket bir ya'bancı Devletin boyun
duruğu altında mı, değil mi? Mesele bu. 24 
tane gizli anlaşmanın kaybolduğu ilân edilmiş 
Türkiye'de, 24 gizli anlaşma yok ortada. Ve 
Türkiye'nin millî egemenliğinin temsilcisi olan 
Meclis bir arkadaşın ağzından teklif getiriyor. 
15 dakika konuşulsun. Bâzı yerlerde bâzı tek
lifler yapılamaz arkadaşlarım. 15 dakika ko
nuşulsun, 5 dakika konuşulsun mesele o değil
dir, mesele, böyle bir teklifi yapabilecek bir or
tamda nasıl olup da boy atabilmiş olmaktır. 
Nasıl yapılabilir böyle bir teklif? Türkiye bu
gün, ben iddia ediyorum Meclis kürsüsünden, 
eğer bu anlaşmalar ortaya çıkmazsa ihanete 
uğramış durumdadır. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — İhanet sizden 
geliyor. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — 15 dakikalık 
teklifler bunun yan yoldan konuşulmasını arzu 
etmemek eğilimlerinin aynı zamanda bir yan
kılanmayıdır. Sizler arkadaşlarım, istemiyor
sunuz, Türkiye'de Amerikan emperyalizminin 
tenkid edilmesini. Ya, bundan gizli çıkarlarınız 
vardır, tenzih etmek isterim hepinizi.. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Yahut da meselenin 
farkında değilsiniz. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibe müdahale 
etmeyiniz, rica ederim, müdahale etmeyiniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bütün Batı 
basınında, bugün Avrupa'nın Amerikan sulta
sından çıkması istikametinde hareketler olmak
tadır. Sırf bu sebepten Amerikan Başkan Yar
dımcısı bir Avrupa seyahatine çıkmıştır. Bun
ları aranızdan, ola ki vakit bulup da izlemiyen-
ler bulunabilir, ama bir havası vardır bir 
memlekette yaşamanın. 56 tane gizli anlaşma
yı biz burada ortaya attığımız vakit, bendim 
yine konuşan, Sayın Genel Başkandan sonra. 
Millî Savunma Bakanı «yalan» diye bağırdı, 
zabıtlarda tesbit edilmiştir. Şimdi Hariciye Ba
kanı bu anlaşmaların olduğunu kabul etmiştir. 
Hangisi yalanmış sözlerin? Mesele, bir ba^ka 
yürekle eğilmektir dâvaların üstüne, bir başka 
yürekle. İnsanın içi sızlamalıdır. Memleketi
nin 35 000 000 metrekarelik arazisi üstünde, 
kendisinin giremiyeceği bir yabancı bayrak 
dalgalanırken; içi sızlamalıdır. 56 anlaşma
dan 24 ünün Hariciye Bakanlığı arşivlerinde 

bulunmadığı en yetkili organlar tarafından 
söylenirken, içi sızlamalıdır. Kendi kanunları^ 
na aykırı olarak birtakım radyo istasyonları 
çalışırken içi sızlamalıdır. 

Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi, bâzı 
anketlerin casusluklar için yapıldığı itiraf edi
lirken Sayın Başbakanın kendisinin tamimi var
dır resmî daireleri, «Amerikan uzmanlarının is
tediği anketlerin hepsine cevap vermeyiniz, 
cevap verirken dikkatli olunuz» diye. Bu ka
dar önemli bir meselede, bunun daha önemlisi 
olamaz. Bir memleketin burada bilinerek veya 
bilinmiyerek hiyleli yoldan veya desise ile, 
Mustafa Kemal'in dediği ıgilbi, satılık olup olma
dığının meydana çıkmasıdır bunların (konuşul
ması. 15 dakika konuşulsun. Nasıl insanın 
içinden gelir, nasıl dudakları bunu telâffuz 
edebilir, nasıl verebilir bu önergeyi? O öner
geyi yazan kalem, nasıl çalışmış kâğıt üzerinde, 
bu iki satırı koymak için? Mesele 15 dakika 
meselesi falan değil. Burada biz tutup saatler
ce, saatlerce birtakım meseleleri konuştuğumuz 
olmuştur. Parlâmentoda bir memleketteki gizli 
anlaşmaların kaybolup, olmadığını araştırma 
meselesinde konuşmaktan başka ne konuşulur? 
Yani sadece gündem dışı konuşmalarla bir be
lirli bölgeye selâm göndermek midir milletve
killiği yapmak? Burada saatlerce, zaman za
man çeşitli, çeşitli hikâyelerin ne kadar uzadı
ğını benden çok daûıa iyi bilirsiniz. Ne zaman 
ki, Amberikalılarla Türkiye arasında bu an
laşmalara ait bir mesele gelir, ya böyle bir şey 
yoktur, diyerekten bâzı arkadaşlar feryadeder-
ler, sonra şaşırıp kalırlar. Çünkü anlarlar ki, 
vardır böyle bir mesele. Yahut da 15 dakika 
konuşulsun veya hiıç konuşulmasın.. Niçin hiç 
konuşulmasın, yahut 15 dakika konuşulsun? 
Çıksın, bu araştırmayı yapmalıyız, Tarihte her 
Parlâmentonun bırakacağı sıfatlar vardır. Bi
zim de içinde üyesi bulunduğumuz bu Meclis 
dönemi acaba yarınki tarihe hangi sıfatla intk 
kal edecektir? «Mesleklerini en iyi yapan üye
lerin bulunduğu bir devre miydi?» diyecekler, 
yoksa «Pek o kadar işin farkında olmıyanların 
topluluğu» mu diyecekler? Bütün bunların ve
bali, sadece bizim omuzlarımızda değil, çocuk
larımızın da omuzlarında yüklüdür. Ama bu 
vebal böyle 15 dakikalık önergelerle taşınmaz. 
Beş dakikaya indirin ne çıkar? Çünkü dünya 
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kamu oyu dahi bilmektedir ki, Türkiye bu
gün Amerika'nın yanında eşit dostluk içinde 
değildir. Eşit dostluk içinde ıolsa idi, Sayın 
Cumhurbaşkanı Amerika gezisinde, «Eşit dost
luklarla ancak dostluklar devam edebilir» cüm
lesini kullanmazdı. Harugi eşit dostluk? Bunu 
söylerken, siz de biliyorsunuz ki, Amerika ile 
Türkiye eşit dostluk içinde değildir. (A. P. sı
ralarından gürültüler, «önerge ile alâkası yok» 
sesleri) Amerikan bayrağını.. ((Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, onu an
cak; Riyaset takdir eder. Esasen Riyaset bakı
yor ve takiibediyor, rica ederim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Barış gönül
lüleri burada 450 tane, dolaşmaktadır. Bura
da kazara ailenizden bir tanesine bir Amerikan 
arabası çarpsa, Türk mahkemelerinde dâvasını 
y ür üteme zs iniz. 

BAŞKAN — Sayın Altan, esasa girmeyin 
lütfen. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bu meselele
rin araştırılmasını teklif ediyoruz. Bu mesele
ler ayan beyan ortaya çıksın, şu memleketin 
bugünkü sahipleri olmanın verdiği sorumlulu
ğu yerine .getirelim diyoruz ve 15 dakika konu
şulsun. Ben 15 dakika süresinin teknik yön
den üzerinde durmuyorum. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Çok bile. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Beyefendi, 

siz satarlarsa memnun olursunuz. Gayet tabiî 
çok. Parasını zatıâlinize mi verecekler Ayıp
tır böyle söylemek. «Çok bile!..» Bir yabancı 
memleket, gelmiş memleketinize bayrağını çek
miş, çok bile... 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, rica ederim. Mü
dahale etmeyiniz, sizin hakkınız yok. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Gizli anlaş
malar... Çok bile... Peki beyefendi peki. Sizin 
bu anlayışınız karşısında konuşmak beyhudedir 
burada. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın 
Balkan, ne söylediğini bilmiyor bu. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Zatıâliniz bu 
memleketin ne durumda olduğunu... 

(BAŞKAN — Karşılıklı (konuşmayın. Sayın 
Aytaş... Rica ederim Sayın Aytaş, size ihtar 
veriyorum. Rica ederim efendim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sizlerden is
tirhamım 15 dakika meselesi değildir. Bâzı 

şeyler vardır teklif edilemez : Ölü evinde dans 
etmek gibi. Türkiye'nin Meclisine, bir yaban
cı Devlet ile ıgiızli anlaşmaların, üstelik de kay
bolduğu iddiası ortaya çıkarılan bir meselede 
araştırma önergesi verilirse, orada 15 dakika, 
hiç konuşulmasın ıgibi sözler teklif edilemez, 
bu taleplerde bulunulamaz... 

BAŞKAN — Sayın Altan hiç konuşulmasın 
teklifi yoktur. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bulunursa 
tarih hepimize bakarak teessüf eder arkadaş
lar, teessüf eder. 

Benim sıözüm bu kadar, beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ederim. (T. 1. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, önergenin 
lehinde, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 

Bütçesini yeni kabul etmiş okluğunuz bir 
Hükümetin ve o bütçe üzerinde büyük tartış
malar yapmış bir Meclisin, üzerinde duraca
ğı konular vardır. Bu konular, (memleketin iç 
politikasını da, dış politikasını da ilıgilendire-
bilir. Bunlar konuşulmasın, tahkik edilmesin 
diye bir iddianın sahibi de değiliz. Ama mem
leket meselelerini konuşurken, sanki bu meırı-
Tekettc doğmıamış, bu memlekette yaşıyanla-
•ın kanını taşımıyormuş gibi, bu memleketin 
luntulıışu, bu memleketin sınırlarında dalga

lanan bayrakların, hürriyeti uğruna şehitler 
/ermiyen ailelere mensup insanlar ıgibi, bu kür-
)üde aziz vatanı işgal altında ilân edecek ka
bir sefalet, hiçbir zaman dile 'gelmemiştir 
;A. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Biz 
Türkiye'nin bütün meselelerini tartışacağız. A. P. 
•i^jjjdarı olaralkliş başına geçıüiğl'm'i'z günclkili: an
laşmaları ele almış bir Hükümetiz. 27 Mayıs 
'960 da TüıCdye'nln kaderine ül koyanların 
ilki dudağının arasından çıkan her sözün kanun 
»lduğu devirlerde bu anlaşmalar baki idi. 
(O. II. P. sıralarımdan, nıiçiin Ikarıştırıyamm 
bunu •'Sekleri) Niçin kariLşıtnllığiimı sövliye-
yim, elbette ki bir hâdiseyi izah için onun ev-
/eliyatına gitmek lâzım, e 1betteki bu anlaşma
ların altında bizden önceki bütün iktidarların 
imzasının bulunduğunu, o imzalar C. II. P 
Hükümetlerini ilgilendirse dahi, ondan sonra 
gelen hükümetler olarak, o anlaşmaların, Dev-
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let 'haysiyetini taşıyan insanlar olarak, savunu
cusu bulunacağımızı ispat sadedinde bahsedi
yorum ibunlardan. 

Aziz arkadaşlarım, memlekette Adalet Par
tisi Amerikalılarla olan anlaşmaya özel bir ya
kınlık duymakta değildir. Türkiye'nin mesele
lerini 'Türklerin 'halledeceğine inanmış insanla
rız, Türkiye'nin meselelerini, Türkyie'nin hür
riyetini, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü Türk 
olduğumuz için, hu topraklarda geçmiş nesil
lerin devamı, gelecek nesillerin mesuliyetini ta
şıyan insanlar olduğumuz için elbette savuna
cağız. Ama... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, 15 dakikalık 
teklifin lehinde görüşüyorsunuz, lütfen esasa 
girmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devaimlıa) — Lehinde görüşü 
yorum. Bahigbddlen iddialara karşı (müdafaa sade-
'dinde elibötibe Udi, bâzı huisusTard'a'n IbaJhseltımeJk ge-
reikir. Henüz daha Türkiye'nin işgal edilen 
35 000 000 m2 araziye gelmedim Sayın Başka
nım. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, biz her zaman 
söylüyoruz, Türkiye'de Amerikan emperya
lizmi, Adalet Partisi iktidarında değil, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerinin hiçbirisinin dev
rinde asla vaisıalt 'bulaımıyacafkltır. Türk Hükü
metleri Amerika değil, dünyada hiçbir Devle
tin ne uydusu olacak, ne menfaatlerini onla
ra satacak, ne de 'buna ımüsaade edecektir. Hü
kümetleri huna müsaade eder, Hükümetler böy
le eğilim gösterirse, kahraman Türk halkı, 
Türk Milleti o Hükümetleri alaşağı edecek
tir - ve hakkını asla ecnebilere, başka Hükü
metlere peşkeş çektirmiyecektir. Türk halkını 
tammıyanlar Türk 'halkının gücünü ıbilmiyen-
ler, Türk 'halkının, dört ıtane komünist ajanı
nın emri ile Hükümet kuracak sananlar bunu 
anlıyamazlar. 

Arkadaşlar, bu kürsüye çıkacaksınız, 16 
dakikada söylenmesi istenen sözleri söyliyemi-
yeceğinizi 'beyan ederek Türkiye'nin (meselele
rini konuşturmuyor diyeceksiniz. Şu ikili gö
rüşmelerin ne kadar devam ettiğini' hepiniz bi
liyorsunuz. iSaym (Benice Boran burada Dış
işleri Bakanlığı Bütçesinde T. î. P. sözcüsü idi. 
Saatler ve saatlerce burada konuştu. Hariciye 
Vekili çıktı bunlara cevap verdi. Bunların mü
zakeresinden yeni ikili anlaşmalar yapılmadı, 

yeni meseleler ortaya atılmadı. Esas bunların 
daha uzun konuşulup, daJha çok deşilmesi, ikili 
anlaşmaların 'tasfiyesine yardım değil, zarar ve
rir. Şimdi sayın İşçi Partisinin sayın milletve
kilinin iddialarına şu cevabı vereceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, Amerikan düşmanlığı 
ve memlekette Amerikalıların gerçek durumla-
•ı ile kabili kıyas olmıyacak şekilde büyük 
lenfaat sağlar şekilde ilân etmenin büyük 

Türk Milletine 've Cumhuriyet Hükümetine ne 
?aydası vardır"? Bunun karşısında, Amerikalı
m l a irtibatımızı keselim, Rusya ile irtibat ku-
•alım, Rusya'yı başımııza çöreklendirelim, de-
ııirperde arkasına girelim sözü söylenmeden 
Tade edilmektedir. Ölü evinde dans edilemez 
;')zü ile, büyük Türk Milletini, 'büyük Türk 
/atanını ölü evine benzetmek istiyen bu dan
söze huzurunuzda sözlerini aynen iade edjyo-
•um.. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — (Sayın Ataöv, Ibir milletvekiline 
bu şekilde hitabedemezsiniz, çok rica ederim. 
(T. 1. P. sıralarından, sözünü geri alsın, kesin 
sözünü, sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bahsettiği 
benzetme... (T. 1. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ederim, beyefendiler bu 
Meclisi Reis idare ediyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bahsettiği 
benzetme çerçevesi içerisinde cevap vermiş bu
lunuyorum. Eğer büyük Türk Milletine ve 
Türk vatanına ölü evi 'olarak ilân etmemişse 
lansöz değildir, eğer ölü övi olarak ilân j et-
nişse dansözün daha 'fecisidir. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi Türk yatanıjnda 
)5 000 000 metrekarelik işgal altında to^ra-
j ın 'bulunduğu ve 'burada Amerikan bayrağjınm 
dalgalandığı, bu Hükümetin ilk kuruldjnğu 
zamanlarda görüşülmüş ve lâyık olduğu ceva
bı da almıştı. Ve şimdi soruyorum Büyük Mec
lise ihtilâl yapanlara, ihtilâlden sonra hu mem
lekette Hükümet edenlere soruyorum; rjasıl 
vicdanlarınız sızlamadı da işgal altındaki bu 
topraklarda Amerikan bayrağının dalgalanma
sına senelerce müsaade ettiniz?... i 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bu bahsettiğiniz 
hususlar, esasa taallûk eden hususlardır. Qok 
rica ederim 16 dakika üzerinde... 

KENAN ESENG-İN (Zonguldak) — D,aha 
iyi-
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BAŞKAN — 'Beyefendi, (takviyeye ihtiya
cımız yok. Sayın Esengin takviyeye ihtiyacı
mız yok. 

Sayın Ataöv, bu bahsettiğiniz hususlar esa
sa taallûk eden hususlardır. Çok rica ederim, 
ne zaman bunlar müzakereye konur, o zaman 
bunlardan Iba'hsedersiniz. Şimdilik 15 dakika 
ile kayıtlanması hususunu izah ediyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kenan Paşa; 
siz oturun, siz Kemâlizmi, faşizm olarak ilân 
etmiş bir faşistsiniz. Siz oturun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Esemgin, görüyorsunuz 
usulsüz yapmış olduğunuz müdahaleler, nasıl 
karşılıklı çatışmayı tazammun ediyor. 

.Sayın Ataöv, lütfen 15 dakika ile kayıtla
manın lüzumlu olduğuna dair beyanda bulu
nunuz. Çok rica ederim, istirham ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım aşağıdan müdahale etmesin Kenan Bey, 
ne karışıyor buna yani... Biz ımemlekotin bü
yük meselelerini müzakere ve münakaşa ediyo
ruz. Faşizm, kemâlizm... 

BAŞKAN — MüdaJhaleye de mâni olduk 
beyefendi. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sokak 
değil, burası.. 

BAŞKAN — iSaym Esemgin... Buyurun Sa
yın Ataöv.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, şimdi bu müzakerelerde karara 
vardıktan sonra, şayet Yüce Meclis lüzum gö
rürse uzun uzun incelenip tahkik edilecektir. 
Ama karara varıncaya kadar, İramın niçin tah
kik edilmesinin gerektiği hususundaki görüş
melerin 15 er dakikada konuşmakla halledil
mesi mümkündür. 15 dakikada halledebilir, 
Ihalledilme'z diye bir neticeye varmak için bu 
kürsüde, ıbâzı efendilerine hoş 'görünmek kay
gısı... 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Efendi
yi siz saklıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, biraz evvel 
usulsüzlükten bahsettiniz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sataşı
yor efendim. 

BAŞKAN — Sizin şahsınıza bir sataşma yok, 
mücerret konuşuyor. Rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Çünkü biz 
bu memlekette evlâtlarını Amerikan Kolejinde 

okutup da Amerikan düşmanlığı yapanlardan de
ğiliz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, çok rica ederim, 
müzakereleri 15 dakika ile kayıtlanmanın lüzu
mu hakkında beyanda bulununuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 15 dakika ile 
kayıtlamanın lüzumundan bahsederken oradan 
sataşıyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sataşmaya biz mâni 
oluyoruz. Çok rica ederim, üçüncü şahıs araya 
girmesin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, sevgili 
arkadaşlarım, ben huuzrunuzda bu işin 15 dakika 
ile tamamlanacağı kanaatimi ifade ederken, bu 
grupun, bir fendi, bu Meclisin bir üyesi olarak 
Yüce Meclise yapılan ithamları reddetmek üzere 
bu mütalâaları serd ettim. Memleketimizde ya
pılmış olan ikili anlaşmalarla iktidarımızın imza 
yönünden bir alâkası olmadığını beyan ettim. 
Bunların tartışılmasından hiçbir gûna çekinme
mizi icabettirecek her hangi bir sebebin bulunma
dığını arz ettim. Ama, çıkıp da bir şey söylemi-
yebilirdim. Yalnız gönül istiyor ki, bunu diğer 
grup arkadaşlarımdan da çıkıp söylesinler Bu 
Meclisin kürsüsüne gelip, memleketimizi Ameri
kan boyunduruğu altında diye ilân etmek, Ame
rikan işgali altında diye ilân etmek... Yapılmış 
olan anlaşmaları, altına imza koymuş olanların 
savunması gerekir. Bunun lüzumuna anlatmak 
için beyanda bulunuyorum ve şunu söylüyorum 
ki, Türkiye hiçbir zaman ölü evi değildir. 

Türkiye hiçbir zaman ölü evi olmıyacaktır. 
Türkiye'de o arzuyu besliyen ve memleketi o yö
ne doğru itmek istiyen insanlar vardır. O kırıla
cak olan kalemler, bu • takriri verenlerin 
değil, bu memleketi dünyaya karşı kötü 
gösteren, işgal altında gösteren, vatandaşı 
biribirine katan, aramıza nifak sokan, kızıl, 
komünist propagandası yapan satılmışların ka
lemleridir, onlar kırılıp, onlar kahredilmelidir. 
Onlar kahredümedikçe, Türk Milleti daha büyük 
bir salâha gidemiyecektir. Benim Tanrı'dan di
leğim, bu kalemlerin kırılması ve bu memlekete, 
cemiyete, Hükümete, millete zararlı olan satılmış 
uşakların aramızdan tasfiye edilmesidir. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş, mü

zakerenin 15 er dakika ile kayıtlanmasına müte
dair önerge hakkında lehte görüşeceksiniz. 
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MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Evet 
efendim, yalnız bunu konuşacağız. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Hakika

ten her fikir 15 dakikada ifade edilebilir. 15 da
kikada ifade edilmiyecek bir fikir yoktur. Yalnız 
buraya gelen arkadaşlar bunun müdafaasını yap
mıyorlar, Amerika ile Türkiye arasındaki dost
lukları mevzuubahsediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerikalılar bizim 
dostumuzdur. Bu dostluğu Türk Milletinin ekse
riyeti benimsemektedir. Yalnız bu dostluktan 
memnun olmıyan ve dostluğumuzun daha ziyade 
sıklaştığmı gördüğü zaman hiddetten kuduran 
bir zümre vardır. Türk Milleti bu zümreyi gayet 
iyi tanıyor. Bunlar bu memlekette hiçbir emel
lerine nail olamıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, Amerikalılarla bizim 
aramızda müsavi şartlar altında münasebetler 
vardır. Bu münasebetlerimiz her gün devam edi
yor ve daha ziyade sıklaşacak ve dostluğumuz 
daha verimli bir sahaya doğru yönelecektir. Türk 
milleti hiçbir kimsenin uydusu, şimdiye kadar, 
olmamıştır, bundan sonra da olmıyacaktır. Türk 
milletini bir uydu gibi 'göstermek, Türk milletine 
hakarettir, Türk milletine iftiradır. Kimsenin 
böyle bir hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Amerikalılarla biz ken
di prensiplerimizi birlikte müdafaa ediyoruz. 
Şüphesiz Amerikalılarla dostluğumuz devam ede
cektir. Amerikalılarla biz karşılıklı yardımlaş
mada buluyoruz. Amerikalılar bize yardım edi
yorlar, biz de Amerikalılara yardım edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu böylece devam edip 
gidecektir ve Türk - Amerikan dostluğunun düş
manları her zaman hüsrana uğrayacaktır. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüşme

lerin 15 er dakika ile, daha sonra da Sayın Reşat 
Özarda tarafından verilmiş bulunan önerge mu
vacehesinde 20 şer dakika ile kayıtlanması husu
sundaki önergelerin iki aleyhinde, iki lehinde ar
kadaşımız konuşmuştur. Şimdi aykırılığı itiba
riyle önce 15 şer dakika ile kayıtlanma teklifini 
oyunuza sunacağım. Daha sonra 20 dakika ile 
kayıtlanma teklifini oyunuza sunacağım. 

önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Gültekin. Sakarya'nın 

önergesi tekrar okundu). 

- 6 7 

12 . 4 . 1967 O : 1 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Diğer öner
geyi de okutun. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmayın, elbet
te okunacak, acele etmeyin. Başkanlığa çok mü--
dahale oluyor. 

Sayın Özarda'nm önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu üzerinde yazılı konuşmaların 20 daki

ka, irticalen konuşmaların süresiz olarak yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — .Sayın Gültekin Sakarya'nın 
15 dakika ile tahdide dilmesi hakkındaki öner
gesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maalesef anlaşıla
madı. Tekrar oya sunacağım. Sayacağız bu se
fer. («Ayağa kalkalım» sesleri). 

Lüzum yok, şayet buradan saymak müm
kün olmazsa, o zaman ayağa kaldırırız. Öner
geyi kabul edenler... Etmiyenler^. Müzakerede 
görüşmelerin 15 er dakika ile kayıtlanması hak
kındaki önerge kabul edilmiş bulunmaktadır. 
109 oya karşı 161 oyla. 

Şimdiye kadar ısöz istiyen arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum. 

Sayın Reşat Özarda şahsı adına, Sayın Ka
sım Gülek şahsı adına, Sayın Hilmi İşgüzar 
Millet Partisi Grupu adına, Sayın Nuri Erogan 
şahsı adına. 

Sayın Hilmi İşgüzar, Millet Partisi Grupu 
adına buyurunuz efendim. 

BEHlCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergenizi izah mı edeceksi
niz? 

BEHÎCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Evet, 
BAŞKAN — O dahi talöbe bağlıdır efendim. 

Önergeyi veren şahsa mutlaka söz verilir diye 
bir kayıt yoktur. Bu dahi taleple vücut bulur. 

Buyurun. 
BEHlCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, 
İkili antlaşmalar meselesine ilk dikkati çe

ken, bu meseleyi ilk defa ortaya koyan T. 1. P. 
olmuştur. Muhtelif vesilelerle 'bu meseleyi Mec
lise ıgetirerek ikili andlaşmalarm bağımsızlık 
ve egemenlik haklarımızla bağdaşmıyan yönle
rini, Devletler Hukukuna uymıyan niteliğini 
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memlelke'timizin savunma ve güvenliği ve dünya 
barışı bakımından arz ettikleri tehlikeyi uzun 
uzun Mec'lisde izah etmiştir. Bu şekilde bir ta
raftan memleket kamu oyunu ve bir taraftan 
da Hükümeti bu konuda uyarmaya çalışmış
tır. Son zamanlarda bu uyarmanın a>z çü'k tesi
rini göstermeye başladığım görerek memnun 
olmuştuk. 

Bütçe 'konuşmalarından önce, Dışişleri Ba
kanı Sayın Çağlayangil, ikili anlaşmaların çöp-
süz üzüm olmadığını, Devletler Hukukuna .ay
kırı hususları ihtiva ettiğini, ıslaha muhtaç (bu
lunduğunu, tatbikatta andlaşma hükümlerinin 
dışına çıkıldığın söylemiş yani, biraz evvel Ada
let Partisi .sözcülerinin ifade ettiğinin aksine 
olarak bu andlaşmalarm eşitlik şartlan altın
da olmadığını ve işlemediğini bizzat Adalet 
Partisi Dışişleri Bakanı kaibül etmiş ve neti
cede de bundan dolayı bir anaanlaşma hazır
ladık, bu anaanla'şma ile Amerika Birleşik Dev
letlerini müzakereye davet ettik demişti. Hü
kümetin meselenin önemini nihayet kavramaya 
haşlamış olmasından ve hiç değilse şu veya bu 
şekilde bir adım atmaya teşebbüs etmiş olma
sından memnunluk duymuştuk. Ama, son za
manlarda yine Sayın Dışişleri Bakanının yap
tığı beyanlar ve gazetelerde çıkan bâzı haJberler 
bu meselenin tekrar -Meclisin huzuruna getiril
mesi zaruretini ortaya koydu. 30 . 3 . 1967 gü
nü Sayın Dışişleri Bakanı Adalet Partisi ortak 
grupu toplantısında yaptığı açıklamada, daha 
önce 54 tane olduğunu söylediği ikili anlaşma
lardan, 24 tanesinin metninin dahi mevcudolma-
dığını belirtti. Bu, kanaatimizce havsalanın ala-
mıyaeağı bir durumdur. Nasıl olur 24 tane and-
laşmanın metninin mevcudolmayışı buna ihmal
cilik, umursamazlık, lâkayıtlik, Hükümet etme 
ciddiyetinden yoksun olma, Hükümet etmenin 
sorumluluğundan tüm yoksun olma diyebiliriz, 
daha çok şey söyliyebiliriz. Ama, hana öyle geli
yor ki, ne söylesek bu durumun niteliğini ve 
va'hametini belirtmek bakımından kifayetsiz ka
lır. Mademki elde bu landlaşmalarm metni yok, 
nasıl oluyor da bunlardan andlaşma diye bahse-
dileb iliyor? Bir andlaşmanm mevcudiyeti nere
den bilmiyor? Mademki yazılı metin yok, 24 tane 
olduğu nereden biliniyor? 

Sonra, uygulama neye 'göre yapılıyor, yazılı 
metin olmadığına göre, neye 'g'öre denetleniyor? 

Yapılan uygulamanın andlaşmaya uygun olup 
olmadığı? Bütün bu hususlar açık kalıyor. 

Devletler Hukukuna göre, hepimizin bildiği 
gibi, andlaşmalar ancak yazılı olur, onaylı, imzalı 
nüshaları âkıd taraflar arasında et ati edilmek su
retiyle, tescil edilmek suretiyle yapılır. Ancak o 
zaman geçerli ve muteber olur. Metni olmıyan 
anlaşmalardan anlaşma diye bahsedilmesinin 
bile imkânı yoktur. Bu durumda insanın aklına 
ister istemez bir hayli zaman önce bu konuda ga
zetelerde çıkmış olan haberler ve söylentiler ge
liyor. O zaman denilmişti ki, yazılmıştı ki, bu 
ikili anlaşmaların bir kısmı sözlü olarak yapıl
mış, hattâ birtakım resmî şahıslar arasında ko
nuşmalardan ibaretmiş denilmişti. Mademki ya
zılı metin yok, öyle ise bu haberlere inanmak ge
rekiyor ve o zaman o mevkileri işgal edip de, bu 
konuşmaları yapmış, bâzı hususlarda sözlü ola
rak mutabık kalmış olan şahıslar da artık o mev
kileri işgal ^etmediklerine göre, Hükümetin yapı
lan sözlü muhaverelerden, mutabakatlardan da 
haberi yok bugünkü durumda. Ama ister öyle 
sözlü olmuş olsun, isterse metinleri mevcudolma-
mış bulunsun; madem ki, metinler mevcut değil, 
bu anlaşmalardan artık anlaşma diye bahsedile
mez ve uygulama yapılmasına Hükümetin müsa
ade etmemesi lâzım. B udurumda demek ki, şöy
le bir hâdise cereyan ediyor: Amerikalılar bir
takım uygulamalar yapıyorlar, birtakım işler gö
rüyorlar. Bizim elimizde metin yok. Diyorlar M, 
şöyle, şöyle bir anlaşma var ya, işte o anlaşma
ya göre biz de böyle böyle yapıyoruz. 

Arkadaşlar, biran için bıraktım egemenlik, 
bağımsızlık hakları, millî savunma, güvenlik, ba
rış meseleleri, böyle bir durum yani, bizim Hü
kümetimizin elinde metin yok ve Amerikalılar 
istedikleri gibi at oynatıyorlar. Böyle bir and
laşma var, onun için böyle yapıyoruz diyorlar. 
Böyle bir duruma müsaade etmek, en kısa teri
miyle ayıptır. Bir hükümet için, bir Devlet için 
haysiyet şiken bir durumdur. Elde andlaşma 
yok, karşı taraf söylüyor andlaşma var, onun 
için ben böyle yapacağım diye. Nasıl bir Hükü
met, egemen bir Devlet böyle bir durumu kabul 
edebilir, müsaade edebilir? Bizde metni olmıyan 
bu andlaşmalar andlaşma olmaktan 'çıkarılmalı
dır, andlaşma olmadığı ilân edilmelidir. Güya ya
pılmış olduğu söylenen, fakat metni olmıyan bu 
andlaşmalara göre yapılan yürütmeler de derhal 
durdurulmalıdır. 

— 58 — 



M. Meclisi B : 84 12 . 4 . 1967 O : 1 

Sayın Dışişleri Bakanının kendi partisinin 
ortak grupunda yaptığı açıklamada, araştırılma
sı gereken diğer bâzı 'hususlar da vardır, ikili 
andlaşmalardan birini, en vahimi olarak nitele
di. Demek öbürleri de vahim, öbürleri de vahim 
ama, bir tanesi en vahimi. Vahim olan antlaş
maların neticelerine göre, yürütülen münasebet
ler acaba, ne derecede eşitlik şartlan altında 
yürütülen dostluk münasebeti olarak ileri sürü
lebilir. A. P. Hükümetinin Dışişleri Bakanı «va
himdir,» diyor «en vahimi de şudur» diyor. Bi
naenaleyh, bu vahamet meselesinin de biran önce 
Meclis tarafından araştırılması gerekir. 

Üçüncüsü, aynı açıklamasında Sayın Çağla-
yangil, Amerikalıların iklim şartlarını kontrol 
etmek üzere istasyonlar kurmuş olduklarını, fa
kat bu istasyonların ne iş yaptığının bilinmedi
ğini söylüyor. Yani öyle anlaşılıyor ki, hassasi
yetimiz o kadar körleşmiş ki, bu biçim beyanlar 
karşısında hiçbir hiddet, hiçbir infial göster
miyoruz. Egemen, bağımsız bir devlet nasıl olur 
da kendi toprakları üzerinde bir yabancı devle
te ne yaptığı bilinmeyen istasyonlar kurdurur; 
nasıl olur, bu nasıl düşünebilir ve bu nasıl böyle 
bu kadar soğuk kanlı olarak ifade edebilir ve 
karşılanabilir? istasyon kurulmuş, bizim toprak
larımızda ve en yetkili şahıs, Dışişleri Bakanı 
diyor ki, ne yaptığını bilmiyoruz istasyonların, 
Bu noktanın da muhakkak surette araştırılması 
gerekir. 

Nihayet son günlerde gazetelerde bir ma-'' 
yın meselesi çıktı. Türkiye'nin bâzı smır boyla
rını, bilhassa doğudaki sınır boylarını Amerika 
nükleer mayınlarla döşemdş. Her ıhaide bu da ıbir 
ikili andlaşimaya göre yapılmıştır. Ve çok iyi tah
min ed'iüjir ki, şu metni mevcudofanadığı söylenen 
24 arodlaşunadan birisidir ve bundan da Hüküme
tin haberi yoktur, nerede olduğumdan haberi yok
tur. 

Şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim ki, 
bu mayınlar eskiden beri bildiğimiz alelade ma
yınlar da değildir, nükleer mayınlardır, Ameri
kanın kontrolündedir bu mayınlan hangi haller
de, ne zaman 'patlatacağı i . Ve bunlar patladığı 
zaman, diğer mayınlar gibi sadece patlamadan 
mütevvellit bir zarar meydana getirmeyecek o 
bölgeyi radyoaktif hale yani yaşanmaz hale ge
tirecektir. Bu mayınlar konusunda da Meclisin 
hiçbir bilgisi yok, hangi andlaşmaya dayandı
ğını bilmiyoruz. 

Bu yeni öğrenilen vakalar, eskiden beri bil
diklerimize eklenince yani Amerikalılara Tür
kiye kanunlıan dışında tanıman imtiyazlara, ege-
ımenl'ik >ve bağımlsızlıği'mızla bağdaşanıyan haklara, 
ikili andlaşıma'lara dayanılarak .burulmuş üstlere, 
bu üslttodeki tenwo nükleer silâJhlaına, uçaklara, 
casus uçaklarına ve benzeri olaylara eklenince 
zaruri olarak şu neticeye 'geliyoruz ki, artık bu 
durum sadece Hükümetin sorumluluğuna bıra
kılmaz. Millî Egemenliğin en yüksek mümessili 
olan Meclisin, bu 'hayatî konuya el koyması ve 
bir araştırma yapması gereklidir, ikili andlaşma-
lar kaç tanedir, hagilerinin metni yoktur, bun
ların kapsamı nedir, şartlan nedir, uygulama ne 
şekilde olmaktadır? Bu hayati konular artık 
tesbit edilmeli ve açığa kavuşturulmalıdır. Bü
tün bu 'gerekçelerle Meclisin bu konularda bir 
•araştırma açması hususunda karar verilmesini 
saygılarımla dilerim. (T. t. P Grupundan alkış
lar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar, buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HlLMİ İŞGÜZAR 
(iSinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Millet Partisi Meclis Grupu adına Urfa 
Milletvekili Sayın Behice Boran ve iki arkadaşı
nın Amerika Birleşik Devletleriyle memleketi
miz arasında akdedilen ikili andlaştmıalar 'konu
sunda Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz etmeye çalışaca
ğım. 

Evvelâ, şu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek 
istiyoruz ki, bu konunun tamamen partiler üze
rinde, millî menfaatler açısından ele alınmak 
suretiyle kıymetlendirilmesine taraftarız. Bu ba
kımdan konıuşmalanımızın bu ölçü içeriısinde kıy-
metlendirilmesini ve ona göre kıymetli milletve
killerinin reylerimde kullanmalannı istirham 
ediyoruz. 

ikili andlaşmalar ve üsler konusu üzerinde 
M. P. daha önce görüşlerini, M. P. Genel Baş
kanı Sayın Osman Bölükbaşı tarafından efkârı 
umumiyeye ve Yüce Meclis kürsüsünden millet
vekili arkadaşlanmıza açıklamışlardır. Yine ay
nı görüş içinde kalmak suretiyle bu ikili anlaş
malar üzerinde Meclis araştırmasının neden açıl
ması lâzîmgeldiği tezi üzerindeki fikirlerimizi 
burada izaha çalışacağım. 
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Parti olarak, araştırmanın lehinde olduğu
muzu işaret etmek istiyoruz. 

Türkiye bağımsızlığı için mücadele etmiş, 
her hanesinden tüten duman şehitlerinin mate
mini tutan bir ülkedir. Bu bakımdan, hüküm
ranlık haklarına, millî haysiyet ve şerefine en 
çok bağlı olan bir ülkedir. Atatürk istiklâl Sa
vaşındaki mücadelesini ve mesnedini hürriyete 
kavuşturmak için yapmıştır, insanlığın saadet 
ve selâmeti, haysiyetli yaşama, hür yaşama, ko
lektif yaşamakla mümkündür. Devletler de bir
birleriyle yaşamak, birbirleriyle anlaşma yap
mak suretiyle kolektif hareket yapmak ve 
ahenkli, dengeli bir şekilde bulunmak mecbu
riyetindedir. Millet Partisi olarak bütün devlet
lerle, devletler hukuk kaidesine ve beynelmilel 
âkidelere ve teamüllere uygun bir şekilde an
laşmaların yapılmasını tabiî görmekteyiz. Ame
rika Birleşik Devletleriyle de Türkiye'nin an
laşma yapmasını en tabiî bir hak olarak gör
mekteyiz. Ancak,, andlaşmalarm millî menfaat
lerimize, hükümranlık haklarımıza uygun olma
sı şarttır. Hür ve bağımsız devletlerin eşit hak, 
menfaat ve mesuliyetleri paylaşmaları esastır. 
Demokrasinin de gerçek kaidesi budur. Aksi, 
kuvvetliye hak tanımak onun her tasarrufuna 
evet demek olur ki, bunun da bağımsızlık ile 
ilgisi yoktur. O devlet, bağımsız devlet değil 
bir tâbi devlettir, ikili andlaşmaları biz bu ölçü 
içerisinde, Anayasanın 88 nci maddesine göre 
ele alınmak suretiyle bir Meclis araştırması ya
pılması ve gerçeklerin aydınlatılmasını istiyo
ruz. 

ikili an'dlaşmalar ve üsler konusunda Türki
ye'nin gerçek durumu, yetkisi ve hakları yıl
lardır tartışılmaktadır. Dün, C. H. P. iktidarda 
iken ve ondan sonraki iktidarı elinde tutan 
Millî Birlik Komitesinin bulunduğu zamanda 
A. Partisi devamlı bir şekilde C. H. P. ve Mil
lî Birlik idaresinin zamanında yapıldığını iddia 
edegelmiştir. Bugün kendileri iktidarda oldu
ğuna göre, dün yapılmış bir hata varsa, bunun 
derhal ele alınmak suretiyle tamir edilmesi en 
tabiî bizim isteğimizdir. Bunların münakaşa 
edilmemesi ve millî menfaatlerin ele alınması 
suretiyle kıymetlendirilmesi gerekir kanısında
yız. 

Bugün basını ve bütün zinde kuvvetlerle 
halkımızı da çok yakından ilgilendiren bu konu 
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j hakkında gerçek bilgilerden, milletvekilleri ola-
I rak, bizler de mahrum bulunmaktayız. Yerli ve

ya yersiz, haklı veya haksız tenkidler devam 
edegelmektedir ve efkârı umumiyede çeşitli yan
kıları görülmektedir. Demokrasilerde, hür fikir-

I lerin çarpıştığı bir ülkede hiçbir şey gizli kala
maz. Gizli kalması şöyle dursun, dedikodusu ve 
tenkidleri devamlı olarak uzayıp gidemez, vu
zuha kavuşması, aydınlatılması gerekir, bu işin 
Bu bakımdan Türk halkı, köylüsü, işçisi ile, 
memuru ile, esnaf ve ticaret sahipleri, üniver
site mensupları, siyasi teşekkülleri millet ola
rak bu ikili anlaşmanın mahiyetini öğrenmek 
istemektedir. Biz gezdiğimiz yerlerde bunu gör
mekteyiz ve duymaktayız arkadaşlar. Bunun 
için, bir Meclis araştırmasının açılmasına, Ana
yasanın 88 nci maddesine göre, oy vermek su
retiyle, imkân verilmesi yerinde olur. Bu araş
tırma ile her şeyden evvel ikili anlaşma maksa
dının ve şümulünün mahiyeti ortaya çıkacak
tır. ikili anlaşmada tarafların hukukî hakları 
ve menfaatleri nedir? ikili anlaşmada taraf
lara tanınmış tercih hakları var mıdır, varsa 
nedir? İkili anlaşmaların millî menfaatle
rimize uygun olmıyan hükümleri var mı
dır, varsa bunların şekli ve esası nedir? 

NATO ya ve CENTO ya bağlı bir millet ol
duğumuza göre ve hür dünya devletlerinin ko
lektif menfaatleri ve müdafaaları için kurul
muş olan NATO birliğine bağlı olduğumuza gö
re, ikili Anlaşmaların bu NATO birliği yanın
daki memleketimize getirdiği menfaatler nedir? 
Bunun yanında bir de diğer memleketlerde 
NATO ya bağlı ve Amerika devletleri ile yap
mış oldukları ikili anlaşmalara göre çalışan 
devletlerdeki durumu nedir ve bu duruma, bu 
normal bizim anlaşmaların getirilip geıtirilme-
ımesi hususunun araştırılması Meclis Araştırma-
siyle mümkün olacaktır. Hükümetimizin Hari
ciye Vekili olan Saym Çağlayangil'in vermiş ol
duğu bir beyanatta, «ikili anlaşma (gereğince ve 
bu anlaşmaların ajhkâmma göre kurulan üsler-
•den haberimiz dışında hiç bir şekilde uçakların 
kalkmadığını da» işaret etmiş idi. Bizim yapmış 
'olduğumuz seyahatlerin anında, demin arz etti
ğim grupların bize nalklettiği bilgilere göre, bu
gün üslerin kontrolsuz devlet içinde ayrı bir dev
let statüsüne tabi olduğu, buraılardan uçakların 

I kalktığı hiç bir kontröla talbi olmadıkları hattâ 
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Amerika'ya kaçak eşyaların . daihi bu üslerden I 
kalkan tayyareler vasıtasiyle yapıldığı, halk ef
kârı tarafından, yapmış olduğumuz sohbet top
lantısında, bize intikal ettirilmiştir. Bu bakımdan 
herşeyin vuzuha kavuşması, aydınlatılması ve de
mokratik nizama ayak uydurmak bakımından ge
tirilmiş olan bu önergenin lehinde oy kullana
cağız. Bu suretle de üslerde kontrol hakkımız var 
mıdır, yok mudur, kontrolsuz uçuşlar yapılmak
ta mıdır, yapılmamakta mıdır, kontrol hakkımı
zın sınır ve şümulü nedir? bunların öğrenil
mesini bu şekilde imkân dâhilinde görmekteyiz. 
Hükümranlık haklarımızın zedelenmemesi, halkı
mızın millî güvenlik yönünden devlete olan iti
madının sarsılmaması için de araştırmanın açıl
ması zaruridir. Türkiye'de Türk Devleti'nin mut
lak hakimiyet kuralları üslerde de cari midir? Bu
nun da görülmesi bu araştırma ile mümkün ola
caktır. Türkiye haysiyetli, şerefli ve hürriyeti için 
her şeyini fedaya hazır insanların yaşadığı bir 
ülkedir. Bu ülkeye hiç bir kimsenin gölge düşür
meye hakkı yoktur. Binaenaleyh bu gölgenin de 
ortadan kaldırılması, gerçeklerin tümü olarak halk 
efkârına açıklanması için de araştırmanın açılma
sı lâzımdır. Hem partilerin, birbirlerini de gerek 
C. H. P. nin, gerek Adalet Partisinin ve gerekse 
zamanında iktidarı elinde bulunduran şahısların 
da töhmetten kurtarılması bakımından da açıl
masının lehin deyiz. Millet Partisinin görüşü, önce 
millî menfaatlerimiz, haysiyetli, şerefli ve hür ya
şamamız, sonra da hükümranlık haklarımıza say
gılı olan andlaşmalara girişilmesidir. Parolamız I 
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Politikamız ise, Ata
türk'ün gerçek politikası olmalıdır tezini kabul 
ettiğimiz için de bu araştırmanın açılmasının le- I 
hindeyiz. Bu politika devletlere haysiyetli, dürüst, I 
vatan menfaatlerine uygun davranmakta bu- I 
lunmayı, eşit haklara titizlik göstermeyi ica-
bettirir. Açık politika icabı da araştırma yapıl
masını âmirdir. Bu bakımdan Millet Partisinin 
'görüşü, iltifat ettiğiniz takdirde, yani bu araştır
ma açıldığı takdirde memleketimizin menfaatinin 
ve çeşitli menfaatlerin bulunduğu kanısıyla lehte 
oy vereceğimizi beyan eder, hepinizi hürmetle se
lamlarım arkadaşlar. (M. P. Sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali 
İhsan Çelikkan buyurunuz efendim. | 
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Y. T. P. GRUPU ADINA ALÎ İHSAN ÇB-
Ll'KKAN ('Gümüşhane) — Sayın Başkan, Muh
terem milletvekilleri. 

Türkiye işçi Partisinin ikili Anlaşmalar ko
nusunda Meclis Araştırması iıstiyen önergesiyle 
ilgili olarak Y. T. P. Meclis Grupunun görüş
lerini arz etmeye çalışacağım. 

Konuya ikili anlaşmalar hakkında kısa bir kri
tikle girmek istiyorum. İkili Anlaşmalar birçok 
ülkeler tarafından yapılmıştır ve yapılmaktadır. 
Her ülke, savunma gücünü karşılıklı yardım ted
birleriyle takviye etmeyi aramıştır. Bu anlaşma
lar esas itibariyle stratejik ihtiyaçlardan doğmuş
tur. Karşılıklı yardımlar İkili Anlaşmalar prose
dürü içinde yapılmış bu anlaşmalar Milletlerara
sında eok çeşitli şekillerde olmuştur. Meselâ, üye 
devletlerden birinin ıdiğer ülke toprağı üzerinde 
birliğinin bulunması, üye ülke- askeri mensupla
rının diğer üye bir ülke arazisinde yetiştirilmesi 
en bilinen usulde zengin üye ülkelerin az geliş
miş üye ülkelere malzeme hilbesidir. Bir diğer ikili 
anlaşma çeşidi de : Üye ülkelerin, diğer üye ülke
lerin savunma masraflarına iştirakidir. Bu karşı-
hklı yardımlaşma ve savunma gücünü artırma 
esprisi içinde yapılan ikili anlaşmalar, NATO 
Andl asmasının 3 ncü maddesiyle tavsiye edilmiş 
Andlaşmalardır. NATO üyeleri arasında yardım 
eden ülkelerden Kanada, yardım paylaştırma 
yetkisini NATO Askerî otoritelerine bırak
mıştır. Amerika ise bu askerî yardım ve 
takviye tedbirlerini ikili anlaşma ve müzakere 
esasına dayandırmıştır, ikili Anlaşmaların, NATO 
Andl aşmasının 3 ncü maddesiyle ilişkisi itibariyle 
konuyu temelinden ele alarak, NATO'dan başla
mak istiyoruz. 

NATO'nun kuruluş .günleri öncesi Türkiye'
nin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu, kısa
ca ifade ile konuya girmek istiyoruz. 

NATO öncesi Türkiye'nin ve dünyanın duru
mu : 

Kızıl ordu bir taraftan, Balkan ülkelerine sız
mış iken, öte yandan Kremlin idarecileri Tahran 
konferansı isırasında İran ve Türkiye üzerindeki 
taleplerinde ısrar ediyorlardı. Stalin devri, Çar 
diplomasisini devam ettirmekte idi. Bir yandan 
1907 Rus - ingiliz Anlaşmasının tatbikini istiyor
lardı ki, bu anlaşma iran'ı bölmeyi hedef tutmak 
ta idi. öte yandan ise, 1915 gizli anlaşmasının 
uygulanmasını istiyorlardı. Buna göre de Istan-
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bul'un Rus'lara verilmesi gerekiyordu. Bu umumi 
hava içerisinde Sovyetler, 1947 de Kominformu 
kurdular. Kominform, Marşal Plânına karşı bir 
tepki idi. 

Maırşa'l Plânı, sivil 'harlb eşiğimde oılan Yu
nanistan'ın taleplerini ve 'Türkiye'nin endişe
lerini izhar etmesi üzerine ortaya atılmıştı. İk
tisadi yardım, millî bağımsızlığı temin gaye
sini güdüyordu. Bunun dışında, ne iane, ne ik
tisadi ve ne de bir siyasi amaçları vardır. Mak
sat dünyanın yaralarını sarmaktı. 

O sırada dünyanın yaralarını sarmada Sov-
et, Rusya Amerikanla iişjbirlliği politikasını güder 
gözükmekte idi. dok la r ın teşekkülü Haziran 
ayında Fransa ile İngiltere'nin Marşal yardımı 
konusunda Rusya'ya başvurmaları üzerine ol
du. 17 - 18 Haziranda Fransa ve İngiltere bir 
konferans hususunda Rusya'yı davet etti. Rus
ya Paris'teki konferansa katıldı ve hiçbir olum
lu netice ıçıkmadı. Fransa ve İngiltere bunun 
üzerine Amerikan tekliflerini incelemek üze
re, bütün Avrupa ülkelerini davet ettiler. Bu 
toplantıya İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanis
tan,, Holânda, İzlanda, Belçika, Lüksenburıg, 
İsviçre, Avusturya, Danimarka, İsveç, Norveç 
ve Türkiye (katıldılar. Komünist devletler ka
tılmadılar. Çekler kabul edip, delegasyon tef
rik ettikleri halde, Sovyet baskısı sonunda özür 
dilemek mecburiyetinde kaldılar. 16 ülke Mar
şal plânı, konusundaki raporlarını bildirirken, 
komünist ülkeler beri yandan kominformu ku
ruyorlardı. Rusya, 1947 - 1948 arasında 5 dev
lete hükümran olmuş, aynı zamanlarda faali
yetlerini de şu alanlarda geliştirmekte idi. 

1. Tahran konferansına ve Amerika'nın 
itirazlarına rağmen İran'ın Kuzeyinde Rus or
duları yerleşme çabaları içerisindeydiler. 

2. Türkiye'den Kars ve Ardahan'la birlik
te, boğazlarda üs talebetmekte idiler. 

3. Yunanistan'da 'gerilla savaşı sü
resince Markos idaresindeki isyan ve sabotaj
lar komünist devletlerinin desteğini görüyor
du. 

4. Asya'da Mançurya'nın büyük kısmı ve 
Kuzey Kore işgal edilmiş, Malezya, Birmanya 
ve Filipinler'de karışıklıklar tahrik edilmek
teydi. 

Dünyanın 'bu manzarası karşısında Sosya
list Pol Heari Spak 1948 de Birleşmiş Milletler 
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Toplantısına Belçika Dışişleri Bakanı sıfatiyle 
gittiğinde, Sovyet delegasyon Başkanı Vi-
şinsıki'ye ıhditalben, kürsüden şu konuşmayı ya
pıyordu. «Politikamızın temeli neldir biliyor 
muşumuz? Korku, sizin politikanızdan, sizin 
Hükümetinizden korku. Bahsettiğim korku, bir 
alçağın, korkusu değildir, titreyen bir ülkeyi 
temsil eden bir bakanın korkusu hiç değildir, 
merfıamet ve af dileyen bir ülkenin korkusu 
ise asla. Hayır, bu kartal ileriye bakan ve ile
riye baktığında istikbalde yer alabilecek faci
aları görebilen bir insanın bissetifciği ve hisset-
(m'esi gereken 'koırkudur. Gerçek şudur M, sizin 
bugün dış politikanız Çar devrindekinden çok 
daha ihtiraslı ve mütecavizdir.» Bu Dünya 
şartları içinde yerimizi almak ve politikamızı 
teöbit zorunluğundaydik. Yerimiz hür Batı 
alemi idi, kısaca Batı yakası, bunda ihtilâf 
olmamalı gerek... 

Bugünkü durum nedir? 
Doğu ve Batı bloku diye kutuplaşmış olan 

devletler, bugün yılda 80 - 100 milyar Türk 
Lirası harcıyarak geleceğin savaşlarına hazır
lanıyorlar Çağımızda klâsik silâhlara dayalı sa
vaş stratejisi geri plâna itilmiştir. Stratejik 
hava .kuvvetleriyle, atomik roketlerle bir nük
leer savaş stratejisi geliş'miştir. Bizimi için 
tehlike devam etmektedir. Mesele var olmak 
veya olmamak mcselesild'ir. Devlet olarak ba
ğımsızlık ve özgürlüğümüz, millet olarak hay
siyet ve vakarımızda, tek kelime ile bekamuzla 
ilgili olan bu konuyu dostluk edebiyatı ve bir
birimizi aşırı Amerikan taraftarlığı ve Rus sem-
pafizanlığı idldİalariyle itham edere'k hal tarzı
na bağlayamıyacağıımızı peşinen kaJbul zorun
dayız. 

«Amerika ile ilgili konularda, Hükümetin 
(kıraldan ziyalde kıralcı olduğu şeklindeki idd'i-
aları konunun ehemmiyet ve ciddiyeti ile ne 
(kadar bağdaşlmaz buluyorsak, ne kadar inan
mıyorsak, U 2 uçağı olayını büyütenlerin, Kü-
ba^daki üslerin U 2 uçaklariyle deşifre edilmiş 
olmasının rahatsızlığıyla, bu konuları sik sık 
ele aldıkları şeklindeki söylentilere de o kadar 
inanmak istemiyoruz. Her Türk vatandaşı, si
yasi temayülü, benimsediği doktrin ve d'ünya 
görüşü ne olursa olsun, millî menfaatlerimiz 
ve bekamızla ilgili konularda millî menfaatle
rimiz istikametinde düşün'meye mecburdur. 
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Aksi, ihanet ıOİur, vatan ihanetinin Türkiye'de 
cezasız kalalhileöeğini ka'bul etlmek ise tuhaflı
ğın ta kendisidir. 

Bu açıdan ikili anlaşmalara bakıldıkta, ta
rihî gelişime içindeki dunum şöyle özetlenebilir: 

a) İkili anlaşmalara! adedi ihtilât konu
suzdur. Sayın Dışişleri Balkanı, 3 ü T9'50 den 
önce, 31 i 1950 - 1960 arası, 20 adedi de 1960 -
1966 tarihleri arasında olmalk üzere 54 tane iki
li .anlaşana olduğunu ifade' ederler. Oysaki bir 
partinin sözcüsü bunu tekzibeder. O kadar 
telkzibeder ki, zikredilmiyen, sayılmıyan, ih
mal edilen andlaşmaların tarilhlerinıi de söyler 
19'5'û den önce 3 tanıe değil, 5 tane yapılmıştır, 
tarihleri de şunlardır der. O hailde vuzıulıa ka
vuşturulması gereken birinci konu ilkiti andlaş-
maların adedlerinin gerçek olarak meydana 
çıkarılmasıdır. 

, b)' İkinci ihtilâf noktası : Türkiye'de im
tiyazlı Amerikan üslerinin mevculdolup ol/ma -
dığı 'konusudur. Sayın Başbakan, Türkiye'de 
Amerikan üsleri yolktur, Amerikan tesisleri 
vardır dediler. İkinci ihtilâf noktası budur. 
Mevcuidolan üs müdür tesis raidir? Gelişme üs 
Mikaım etinde görülüyor, bu konmyu da vuzu
ha kavuşturmak zorunluğu içindeyiz. 

c) İkili anlaşmalar konusunda üçüncü 
safha : Sayın Dışişleri Bakanımızın beyanla-
riyle yarattıkları tereddütler safhasıdır. Sayın 
Dışişleri Bakanı, .anlaşma hükümlerinin sınırı
nı aşmış tatbikat ve hükümlerin dışına çıkmış 
haller var, diyorlar. Nedir bu sınır aşmaları 
Ve hüiküm taşımaları? Yüce Meclis her halde 
öğrenmek zorunluğu içindedir. 

'd) Dördüncü safha : Sayın Dışişleri Ba
kanının ikili anlaşmaların en vahiimı olarak ni
telediği ve Koımite İdaresi zamanında yapılan 
anlaşma, bu anlaşmanın yarattığı vahametin 
derecesi neldir ve millî .menfaatlerimizi ne de
recede haleldar etmektedir? Bu konuda da 
Yüce Meclis ve Büyük Türk Milleti tereddüt
tedir, vuzuh getirmek şarttır. 

e) Beşinci safha : Sayın Dışişleri Bakanı
mız diyorlar ki, «ikili anlaşmalarla ilgili olarak 
!büyük devletlerle ilişki kurmak zordur. Ta-
'ha/didüs etmiş variyetleri derhal bütün yönle
riyle ortaya çıkarmak meseledir.» Bu, ne de
rnektir arkadaşlar? Rusya'nın yarattığı gü
vensizlikten kurtulmanın bedeli olarak, Anı eri -
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ka'ya verilmetmesi gereken bâzı tavizler veril
miş de, Amerika dostumuz bunlardan vazgeç
memek direnmesi içinde midir? Yüce Mecli
sin ve Milletimizin bunları öğrenmek ve ona 
göre tu'tuim almak hakları ve vazifeleri değil 
mildir? 

Beri yandan, Sayın Amerikan Büyükelçisi 
gazetecilere «son zamanlarda ortaya çıkan me
seleler köklü dostluğu bozacak nitelikte de
ğildir, ortaya çıkmış gözüken meselelerin 
hepsi, karşılıklı anlayış içinde çözülebilecek ni
teliktedir» beyanında bulunuyorlar. Sayın 
(Büyükelçi beyanlarına devamla «'çeşitli bölge
lerde muhtelif kimselerle temasları sonunda 
Türk Amerikan dostluğunun eski kuvvetini 
muhafaza ettiğini» gördüklerini beyan buyu
ruyorlar. Doğrudur, ancak bu dostluk, bağım
sızlığımız, özigürlüğümüz, anlaşmalarda ha'k 
eşitliği ve mütekabiliyet esasları ve inisiyaltrf 
kullanmada mutlak mutabakat d'evam ettiği 
'müddetçe, dostluk bu gfüçde devam edecektir. 
Bunlara itibar azalırsa, dostluk da gücünden 
mutlaka kaybedecektir. 

f) Altıncı safiha : Gazetelere intikal edlen 
ve teıkzübedillmiyen son haberle ilgili son 
safhadır. 24 ikili anlaşmanın metinlerinin 
Devlet arşivlerinde bulunmadığı haberi
dir. Eğer bu doğru ise, Millet haysiyet ve 
vekariyle ve Devlet olmalk ciddiyetiyle bağ-
daşmıyaıı bu durumun sorumlularını Türk Mil
leti kim olursa olsun af fe'tmiyec ektir. Bunu 
Yüce Meclis bilmeli ve bu olaya el koymalıdır. 
Devletimizin bağımsızlığı, özgürlüğü, Milleti
mizin haysiyet Ve vekârı ve millî güvenliğimi
zin icapları bu konuya Meclisçe eğilmemizi 
icaibettiren niteliktedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bizim görüşümüze göre, ikili anlaşmaların 

hayatî düğüm noktası, nihai karar ver'me yet
kisi ve inisiyatif kullanma anıdır. Bunun bir 
'misalini partimiz koalisyonda bulunduğu devre
de, 1962 Küba krizi sırasında Türk Hükümıeti 
çok yakından görmüş ve o zamanki Hüküme
tin-bir kanadı olarak partimiz, diğer kanatlar
la birlikte bunun ıstırabını yaşamıştır. Bu iti
barla, ikili anlaşmaların yararına ve lüzumuna 
inanmakla birlikte, tarihî gelişmenin ortaya çı-
(kaıidığı gerçekleri, tereddütleri ve aksaklıkları, 
büyük devlet, küçük devlet anlayış ve görüşü-
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nün ilerisinde süratle hal tarzına bağlamaya 
meeburuz. Türk Milleti bu anlaşmalarla girişti
ği taah/hütlerin çok acele ve her türlü tereddüt
leri ortadan kaldırıcı bir şekilde, tesbiti ve vu
zuha kavuşturulmasını bdklemektödir. Bizim 
(kanaatimiz odur ki, anlaşmaların tatbiki zama
nında (ibu umumiyetle Dünya buhranları vazi
yetlerinde olmaktadır) inisiyatifin bizim elimiz
den çıkma ihtimalleri büyük ölçüde meydana 
gelmektedir. 

Bu itibarla, bu önergeyi bütün Meclisin be
nimsemesi gerektiği kanaatindeyiz. Ancak, me
sele böylece vuzuha kavuşur. Hükümetimiz de 
konuyu daha güçlü olaraik hal tarzına bağlama 
şansı kazanır. 

Her halde, üs yok, tesis var, şeklin/deki bu
luşlarla bu tereddütler ortadan kaldırılamaz 
ve millî menfaatlerin icapları sağlanmış olamaz. 

Saygılar sunarım. (Y. T. P. sıralarından al
kışlar. ) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Selim Sarper. Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELİM SARPER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekili 
arkadaşlarım, Türkiye İşçi Partisine mensup 
üç arkadaşımızın vermiş oldukları ve Türkiye 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında eski
den akdedilmiş bulunan ikili anlaşmaların bir 
Meclis araştırmasına tabi olması hakkındaki 
önergesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerini gayet kısaca açık
lamaya çalışacağım. 

Bu önergeyi tetkik ettiğimiz zaman görü
yoruz ki, birinci paragrafında Sayın Dışişleri 
Bakanına atıfla ve tırnak işaretleri içerisine 
alınmış birtakım beyanlar, iddialar veyahut 
ifşaatlar var. Meselâ tırnak işareti içine alınmış 
diyor ki ; «hükümlerinin sınırını aşmış tatbikat» 
işareti kapıyor ve devam ediyor. Yine tırnak 
işaretini açıyor, «hükümlerin dışına çıkmış hal
ler» diyor kapatıyor. Ve umumi mânası ve muh
tevası itibariyle 1 nci1 paragraf Dışişleri Bakanımı
zın açık veyahut yarı açık beyanlarına istinadetti-
riliyor. Bu itibarla gönül arzu ederdi ki, bu .ko
nuşmamız sırasında, Dışişleri Bakanı burada 
bulunsun ve bu beyanları hakkında bizi tenvir 
etsinler. («Vekili var» sesleri) Vekilleri bura
dadır. Memnuniyetle görüyorum arkadaşımın 
mevcudiyetini. 
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Veyahut başka bir nokta üzerinde daha dur
mak mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
refakatinde olarak Dışişleri Bakanı bugün Ame
rika'dadır ve basm haberlerinden edindiğimiz 
intıbaa göre resmî ve gayrircsmî suretle bu 
ikili anlaşmalar hakkında Amerika'da bâzı ko
nuşmaların cereyan ettiği hakkında haberler 
sızmaktadır. Bu sebeple, Cumhurbaşkanımızın 
şu sırada Amerika'da bulunduğu bir zamanda 
bu önergenin verilmemiş olmasını ve daha geç 
verilmiş olmasını veyahut avdetlerinde verilme
sini tercih ederdim. Fakat bir kere önümüzde
dir. Önümüzde olduğuna göre, bu önergeyi bi
raz tahlile, gayet kısaca tahlile tabi tutmakta 
fayda vardır. 

C. H. P. eskiden beri kamu oyunda veyahut 
Yüce Mecliste teredütler hâsıl olduğu zaman, 
bu teerddütleri izale edecek ve Meclisin bu 
Türk kamu oyunun tereddütlerden kurtularak 
aydınlığa kavuşmasını temin edecek yollara ve 
usullere başvurmaya daima taraftar bulunmuş
tur. Bu ışık altında ve bu hisle tetkik ederek 
önergenin kabulünü destekliyeceğiz. 

Ancak, bu önergeyi kabul ederken ve bu 
önerge hakkında kesin bir vaziyet alırken, şunu 
da göz önünde bulundurmak lâzımdır ki, bahis 
konusu anlaşmalar yani, şu ikili anlaşmalar de
diğimiz anlaşmalar bizim de, memleketimizin 
de üyesi bulunduğu Kuzey Atlantik Paktının 
uygulanmasına mütedair, uygulama andlaşma-
larıdır. Bu tâbir üzerinde be/tahsis durmakta 
fayda görüyorum. Alelusul Meclisin tasdikine 
iktiran etmiş olan bir beynelmilel andlaşmanm, 
yani, NATO Andlaşmasını'n uygulanmasına mü
tedair birtakım ikili anlaşmalardır. Şimdi bu 
ikili anlaşmaların hepsi olmazsa bile hattâ, bü
yük çoğunluğu olmasa bile, bir kısmı birtakım 
askerî sırlara mütedair anlaşmalardır. Bunun 
için de Anayasamızda derpiş edilmiş birtakım 
hükümler vardır. 

Şimdi Anayasamızın 65 nci maddesi bir pren
sip vaz'eder, bu prensip der ki, «Türkiye Cum
huriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler
arası kurulla yapılacak aııdlaşm alarm onaylan
ması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayla
mayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.!» 
Bu prensibi vaz'etmiş. Sonra aynı maddenin 
3 ncü fıkrasında bu prensibin istisnalarını say
mış, tadadetmiş. Bu 3 ncü fıkrada da der ki, 



M. Meclisi B : 84 12 . 4 . 1367 O : 1 

«Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygu
lama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye 
dayanarak yapılan iktisadi, ticari.... 

(Bu sırada elektrikler kesildiğinden mikro
fonlar çalışmadı) 

C. H. P. GRUPU ADINA SELİM SARPER 
(Devamla) — Mikrofon açıldı mı efendim1? 

BAŞKAN — Açıldı efendim.. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELİM SARPER 

(Devamla) — Bu ı65 nci maddenin 3 neü fık
rasını tekrar okuyorum: 

«Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uy
gulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak yapılan ticari, iktisadi tek
nik veya idari andlaşm alarm Türkiye Büyük 
Millet Meclisince uygun 'bulunması zorunlulu
ğu yoktur» diyor. Yani €5 nci maddeye bu is
tisnayı koymuş. Bu istisnanın konması zama
nında Anayasamıza, ben Dışişleri Bakanı idim 
ve NATO Konseyinin Türk Mümessilliğinden 
yeni dönmüştüm, birkaç ay olmuştu. Yakından 
alâkadar oldum. Onun için bu noktaya büyük 
Meclisin nazarı dikkatini celbetmekte şahsan 
fayda mülâhaza ediyorum. Şimdi 'gerçekten 
askerî sır mahiyetinde olan noktaların açıklan
masını talobetmekte Meclis için bir fayda ol
madığı gibi 'bâzı ahvalde, bâzı zararlar da hu
sule gelebilir. Yani memleketin yüce menfaat
leri ile telifi mümkün olmıyaibilir. Bunu tabiî 
umumileştirmenin ve bütün anlaşmalara teş
mil etmenin imkânı yoktur ve zaten 65 nci 
maddenin 3 neü fıkrasının delâlet ettiği mâna 
da budur. 

Şimdi arkadaşlar, şu var ki, diğer NATO 
üyeleriyle veya anlaşmaya taraf olan her hangi 
bir devletle eşitliği veya anlaşmaya taraf olan 
her 'hangi bir Devletin egemenliğimize teca
vüzü mânasına alınabilecek hükümleri varsa 
bunların Ibertaraf edilmesi muhakkak ki, lâ
zımdır. Bunda partimin hiçbir şüphesi ve te
reddüdü yoktur. 

Sonra, kaybolduğu iddia edilen 24 andlaş-
manın metninden bahsediliyor. Bu bizi hayrete 
düşürdü. Andlşamanın metni kayboldu, demek 
için andlaşmalarm mevcudiyetini bir kere mü
şahede etmiş olmak lâzımdır. Andlaşmalarm 
mevcudiyetini müşahede etmeden, «Metinleri 
kayboldu» dersek, mantıken 'bu, 'böyle 24 and
laşmaya yok demektir. Biz yok dediğimiz an

dan itibaren, eğer varsa bu andlaşmanın ikinci 
nüshasını, yahut asıl nüshasını ııezdinde bu
lunduran yani, Amerikalıların ibu and] aşmayı 
imza eden kişisi kimse o, çıkarıp bize ibraz 
edecek. Yani bu üç ihtimalden biri, 
başka ihtimal yok, göremiyorum. İbraz 
ettiği zaman bu andlaşmanm altında iki 
tane, yaihut iki taraflı temsil eden 'birkaç tane 
imza olacak. «Bunların arasında Türklerin de 
imzası olacak. Amerikalılar göstersinler bunu 
'bize ve desinler ki, ıbu anlaşma sizde yok; kay
betmişsiniz ama bende var, 'bunun altında fi
lân adamın imzası, var. Bu filân adam bulu
nur, ondan sorulur, ne yaptın bu. andlaşm ayı, 
nereye koydun, hangi dosyaya koydun? Bu ba
kımdan ve buna benzer -sebeplerden dolayı bu 
Meclis araştırmasının açılmasında partim fay
da görmektedir. Binaenaleyh, yukarıda arz et
tiğim kayıtlar ve şartlar mahfuz kalmak şar-
tiyle, hu (önergeye müspet rey vereceğiz. 

Buna ilâveten Ibir noktayı daha huzurunuz
dan ayrılmadan evvel arz etmek istiyorum ar
kadaşlar. Hiçbir anlaşma veya andlaşma ebe
diyete kadar devam etmez. Zamanın şartlarına 
göre bâzı anlaşmalar ve andlaşmalar yapılır. 
Fakat zamanın değişmesi ile, şartların değişme
si ile, hayat yerinde durmaz, yaşar, anlaşma
larda yaşıyan nesnelerdir. Bunlar da hayata 
uygun ve o günün şartlarına uygun bir hale 
getirilir. Bütün ibu seibeplerle ve dediğim şart
lar maihfuz kalmak şartiyle, bir Meclis araştır
masının iöliinide oy kullanacağımızı saygılarımla 
arz ederim muhterem arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ertuğrul Akça, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 
(Manisa) — Sayın Başkan, mıihterem millet
vekili arkadaşlarım, Sayın Belhice Boran ve 
iki arkadaşı tarafından verilen önergenin, Dış
işleri Bakanının ikili anlaşmalarla ilgili ola
rak, son zamanlarda yapmış olduğu açıklama
lardan mütevellit endişelere istinat ettiği gö
rülmektedir. Böyle 'bir endişe var mıdır, yok 
mudur? Bunu, biraz sonraki mâruzâtımdan ne
ticenin ortaya çıkması halinde anlıyacağız. 
Yalnız sevgili arkadaşlarım, bizden evvel ko
nuşan ç'ok kıymetli grup sözcüsü arkadaşları
mız, meseleyi bir noktadan aldılar. Sanki, Ada-
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let Partisi, iktidarı aldıktan sonra 'bu işlere 
eğilmemiş, iktidarı aldığı gün hangi noktada 
ise, bugün de aynı noktadadır. Bir, iki gazete
nin yazmış 'olduğu 'bâzı •havadisler tamamiyle 
bir doğru, 'hakikat haline getirilip onun üs
tünde ahkâm bina etmek ve do bayisiyle mebdei 
(hareket 'bu olunca da konuşmaların seyrinin 
'başka bir istikamete tevcihi 'gibi bir netice çı
kıyor. 

ıSaym milletvekilleri, her şeyden evvel bu
gün hangi noktada 'bulunduğunuzu tesibit et
memiz .gerekir. Hangi noktada bulunuyoruz 
bugün? Bu nokta tes'bit edildikten sonra öner
genin 'de oevalbı verilımıiş olacak, iisitilfhaımlar 
da giderilmiş 'bulunacaktır. Yalnız her 
şeyden evvel şunu ifade etmek isteriz ki, 

Amerika'ya en yükselk seviyede feir doısıtluk 
ziyaretimin yapıldığı ve devaım edegeldiği şu 
anda dünya 'bloklarından Ihaınlgisinıe karşı şid
detli bir ımeyil taşıdıkları bütün Türik umumi 
efkârınca (bilinen ıbu küçük topluluğun böy
le 'bir önergeyi bu zamanda vermesinin mâna
sını anlamıyacalk tek Türk vatandaşı da yok
tur. işte ıbu sebepledir iki, basit ve ımalûm tak-
'tiklterinin üzerinde fazla durmayacağız. Ken
dilerine, 'bizi sürüklemek istedikleri poleımik 
çerçevesinde de ceviap vermeyeceğiz. Ve 'böyle
ce de «stratejilerine yardımcı olmıyacağımızı 
ifade ile yetineceğiz. 

Muhlterem arlkadaşlar, 
Dışişleri Bakanının Yüce Meclisle, Senatoya 

ve Dılşişlcri komisyonlarıma ımuhtelif tarih
lerde meizkûr konuda vermişi olduğu iz.alha.tin 
dışında her hangi 'bir beyanat vermemiş oldu
ğu yüksek .malûmlarıdır. 

Anlaşıldığına göre önerge sahipleri 30 Mart 
1967 tiarihin.de yapılan grup toplantımız ile il
gili olarak 31 Mart 1967 günlü (bâzı ıgazeteler-
de çıkan ve 'hakikatlere uymıyan bir haberden 
güya istifade etmek istemişlerdir. 

Sayın Çağlayamgil'in 30 Mart tarihinde gru-
pumnıza verdikleri izahatın (kendi çerçevesin
den çıkartılarak ve ilâveler yapılmak suretiy
le ıbâzı gazetelere aksettiğini gören grup 'baş-
ıkanlığumiız 31 Mart 1967 günü derhal bir bil
diri yayınlamış ve ıbu /bildiri 1 Nisan günü Ana
dolu Ajansı ve gazetelerde intişar etmiştir. 

Biraz evvel (burada 'bir arfkadaşıımız «tekzip 
da'hi edilm'emiştir» dedi. Çılktığı gün, grupun 

j en ıs'alâ'hiyctli başkanı tarafından tdkzibedilmiş, 
Anadolu Ajansı vasııfcasiyle de, gazeteler vası-
tasiyle de neşredilmiştir. 

Şayet bu önerge A. P. Grup Başkanlığının 
mezkûr açık'lam.aısmdan evvel ve 'bahis /konusu 
gazete haberlerinden sonra Meclise intikal et
tirilmiş ols,a idi, (kendilerinin hareket tarzını, 
muayyen bir çerçeve içinde, makûl karşılamak 
iımkânı vardı. Ama, dört gün sonra, vuku bul
duğu iddia edilen, kıonuışmaıdan beş gün, tek
zipten dört gün ısonra (bunun bir önerge ile 
Yüce Meclis'e getirilmiesindeki •hareketin sami
miyetle, iyi niyetlilikle 'bağdaştırılıp, »bağdaştı-
rılaımıyacağı cai sualdir. 

Sevgili aılkadalşlaram, tdkzip vükubuknuş-
tur dedik. Şimdi Anadolu Ajansının 1 Nisan 
1967 tarihli) bülteninden aynen size okuyorum: 

A. P. Müşıtereik Grup Başkanlığının bildiri
si 

Ankara 
(Anadolu Ajansı), 
Adalet Partisi Parlâmento Müşterek Grup 

Başkanlığından dün yayınlanan 'bildiride, 
Dışiış]eri Balkanı İhsan Salbri ÇağlayangM'in, 
müşterek grup toplantısında yaptığı konuşma
sının basında yanlış aksettiğine değinilmekti 
ve resmî bülten içinde yer almıyan haberlerin 
gerçekle bir ilgisi bulunmadığı .açıklanmakta
dır. 

A. P. Parlâmento Müşterek Grup Başkanlı
ğının tebliği şöyledir: 

30 Mart 1967 Perşembe günü A. P. Müşterek 
Grup toplantısında Dışişleri Bakanı Sayın İhsan 
Sabri ÇağlayangiPin dış politika hakkında yap
tığı konuşmalara dair bugün gazetelerin bâzı
larında gerçekle ilgisi olnııyan haberler çıktığı 
görülmüştür. Resmi basın bülteni içinde yer 
almıyan bu gibi havadislerin gerçekle ilgisi bu
lunmadığı tebliğ olunur. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, şu tebliğ ve şu 
tekzip muvecehesinde, artık söylenmemiş olan 
şeylerin söylenmiş farz edilerek, iki gazete hava
disine istinadederek, söylenmiş farz edilip bu 
kürsüye getirilmesi ve bunun üzerinde bu şekilde 
konuşmaların devanı etmesi, devam ettirilmek 
istenmesinin maksat ve gayesinin de elbetteki 
tesbiti icabeder. 

Gerek bu bildiri muvacehesinde ve gerekse 
Dışişleri Bakanımızın Senato ve Meclis îıuzu-

| runda vâki açık ve net beyanlarında bahis konusu 
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mevzuların haricinde bir söz söylememiş olması 
karşısında önergedeki iddiaların mesnetsizliği de 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Kal di ki muhterem arkadaşlarım, şu noktayı 
belirtmekte bir kere daha fayda mülâhaza ediyo
rum. 

Dışişleri Bakanlığınca imzalanmış olan bütün 
anlaşmaların metinleri mezkûr Bakanlıkta mev
cut bulunmaktadır. Tabiatiyle Türkiye ile diğer 
memleketler arasında akdedilen anlaşmalar çer
çevesinde yetkili makamlar arasında bu nevi an
laşmaların tatbikatı ile alâkalı tertiplere müte
dair metinler de ilgili dairelerde muhafaza edil-
meıktefdir. Ve normali de budur. Şu kusa mıâra-* 
zatımızdan da anlaşılacağı veçhile, önergede 
zikredilen «endişe» mevzuubahis değildir. 

İkili anlaşmalar hususunda Yüce Meclise Sa
yın Dışişleri Bakanı tarafından mükerreren ge
niş izahat verilmiştir. Ezcümle 6 Ocak 1967 ta
rihinde bir gensoru önergesi ve yine 17 Şu
bat 1967 günü Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresi dolayısiyle ikili anlaşmalar konu
sunda gerek Dışişleri Bakanımız, gerekse bu 
münasebetle grupum adına bendenizce arz edi
lenlere ilâve olarak söylenecek, bugün için baş
ka bir söz yoktur. Bu konudaki müzakereler 
devam etmektedir. Bu müzakerelerin inkıtaa 
uğradığı ve tekliflerimizin Amerikalılar tarafın
dan reddedildiği hususundaki neşriyat da kati
yen v&rflitı değildir, hilafı hakiıkaıtltır. 

Yüce Meclis, bugüne kadar olduğu gibi, şim
di de takdir buyuracaktır ki, mazileri 20 seneye 
yaklaşan bu gibi anlaşmaların yeni esaslara bağ
lanması elbetteki zamana mütevakkıftır. 

A. P. Grupu olarak biz, Anayasanın G5 nei 
maddesi ile ki biraz evvel Sayın Sarper zikretti
ler, bununla beraber 244 sayılı Kanunun mâna 
ve medlulünün kendisine tanıdığı hak ve salâ
hiyetlerin ve mesuliyetlerinin hudut ve şümulü
nü Hükümetimizin müdrik olduğuna kaani bu
lunmaktayız. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Müzakelerin devam ettiği bir sırada vesileler 

ittihazı suretiyle mevzuun tekrar tekrar ortaya 
getirilmesini Grupumuz, konuşmaların selâmetle 
cereyanı ve memleketimizin menfaatleri bakımın
dan uygun mütalâa etmemektedir. Yine sevinç
le şimdiye kadar müşahede etmiştik ki bundan 
evvelki toplantılarda, bu mütalâa Grupumuzun 

inhisarında değildi. Yüce Meclisin büyük bir 
çoğunluğu da bundan evvel bu gibi toplantılar
da, bu müzakerelerin devamı sırasında hâdisele
rin üzerine varılması icabettiği noktasına gelmiş 
bulunuyordu. 

Devam etmekte olan görüşmeler neticesinde 
bu anlaşmalar yeni esaslara bağlanınca sevgili 
arkadaşlarım, eğer varsa, tabiatiyle «sınırı aş
mış olan tatbikat» da ortadan kalkacak ve yine 
eğer varsa «Hükümetlerin dışına çıkmış olan 
haller» yeni esaslar dairesindeki hükümlerin 
içine itilmiş olacaktır. 

Cümlenin malûmudur ki, A. P. İktidarı, Hü
kümeti devralır almaz, bu meselenin üzerine tanı 
bir ciddiyet ve sorumluluk duygusunun hâlesi 
içinde eğilmiş ve bu faaliyeti de elan devam et
mektedir. 

Müzakereler devam safhasında iken ve henüz 
netice istihsalinden evvel birtakım mesnetsiz iddi
aları esas alarak, yeni bir görüşmenin açılmasını 
grupumuz sakıncalı görmektedir. Bu itibarla 
verilen önergenin, bundan evvelkiler gibi, Yüce 
Meclisçe de reddedileceğine inanarak, saygılarımı
zı sunarız. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç isminizi yaz
dım. Sayın Boran siz Grup adına mı söz istiyor
sunuz? 

BEHİCE (HATKO) BORAN (Urfa) — 
Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — En sona yazmıştım, size takdi-
men söz veriyorum. Buyurunuz.. Grup adına 
başka söz istiyen var mı efendim? Yok. 

T. İ. P. GRUPU ADINA BEHİCE (HATKO) 
BORAN (Urfa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, buraya kadar yapılan görüşmelerde 
kanaatimce mesele esas çizgisinden az çok inhi
raf leltitiriilımiştir. Bir ıkene gerek muıhadıefeıt, ge 
rek konuşan A. P. Sözcüsü gerekse şimdi konuşan 
sözcü esas olarak meseleyi, bundan evvelde bir
çok meselelerde yaptıkları gibi, biz imzaladık, 
biz imzalamadık, bizden öncekiler imzaladı, fi
lânca zamanda imızıallanıdı ışeıklline döküyorlar. 

Burada söz konusu olan, kim imzaladı, kim 
sorumludur, o değil, Onun da belki hesabı yapı
labilir ama, bence bu tarihe kalmış bir sorumlu
luktur. 15 dakikalık kısa bir konuşmada mese
leyi tabii 'taim iyi .açıklıya/maldım ama, "bir 
vahameti göz önüne sermek istedim. İkili an
laşmaların zaten niteliği üzerinde daha önce 
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uzun uzun durduk. Şimdi metinleri olımıyan 
ikili anlaşmalardan bahsediliyor, nükleer ma
yınlardan bahsediliyor, ne yaptığı belli olmı-
yan istasyonlardan bahsediliyor. Mesele bu du
ruma çare bulmaktır. Biz imzaladık, siz im
zaladınız, siz mesulsünüz, biz mesulüz mese
lesi değildir. Ben öyle koymadım, partimiz 
öyle koymuyor meseleyi. Bir mesele var, ege
menliğimize, bağımsızlığımıza, güvenliğimize do
kunan bu konularla yakından ilgili, hayati bir 
mesele vardır. Bunun açıklanması lâzım ve 
biz mademki Meclisiz, millî egemenliğin en 
yüksek .temsilcisiyiz. Bu konularda da bilgi
miz yok, bir araştırma yapalım, bu konular 
hakkında bilgi elde edelim, hakikaten eyle
midir, değil midir? Ondan sonra mesuliyet 
aranır. Konunun hayatiyeti üzerinde durulmu
yor, ehemmiyeti üzerinde durulmuyor, biz im
zaladık, biz imzaladık gibi, konu bir yere 
götürülmek isteniyor. Mesele bu değil.. 

,Sonra, önergenin .şimdi verilmesi meselesine 
gelince, tabiî Adalet Partisi sözcüsü her me
selede olduğu gibi, yine partimize art niyetler 
ve saire atfetti. Bu biçim, biloyorsunuz, suçla
malara ben biç cevap vermiyorum. Kaç defa 
söyledim, meseleler böyle karşılıklı suçlama
larla halledilmez. Bir şeyler ortaya koyuyoruz, 
karşı gerçekleri korsunuz, bir mantık koyu
yoruz, karşı mantık korsunuz, tartışırız. Budur 
Meclisteki müzakereler, mütemadiyen art niyet, 
şu ve bu suçlamalar değil. Ben daha berbat 
suçlamalar yapabilirim size ve belki de daha 
ıgeçerli olur ama, mesele bu değil. Her sefe
rinde art niyet, yok Moskova, yok kızıl, yok 
ideolojileri belli. Neyi hallediyor bu şekildeki 
konuşmalar? Hallediyor mu bugünkü ikili and-
laşjmalar meselesini, üsler meselesini, bu şekil 
suçlamalar ? 

OBLÂL NURİ KOÇ (Kars) — Kendinize gö
re Türkiye'yi yönetmek istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Koç, rica ederim. 
BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 

Ondan sonra, verilen tarihlere bakın, 31 Mart
ta gazetelerden öğrenmişiz Sayın Çağlayan-
gil'in beyanatını. 5 Nisanda da- önergeyi ver
mişiz. Sanki çok sonra vermişiz gibi, bakın 
aradan ne kadar zaman geçmiş? Beklemişler 
diyor. Canım dört ,günde de bu mesele, grup 
toplanır, konuşulur, metni hazırlanır, filân, 
ancak verilir yani. Gecikmiş bir şey yok. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün, 
bir başka yönden, şimdi verilmemeliydi iddiası
na da cevap vermek isterim. Bizce asıl Ameri
ka'da ikili anlaşmalar üzerinde görüşmeler ya
pılıyorsa, gazetelerin dediği gilbi, asıl bu zâ -
manda bu .meselenin Meclise getirilmesi, orada 
müzakereleri yapan yetkililere destek olur. 

Böyle bu kadar mühim, dikenli ve zor oldu
ğu, büyük devletlerle münasebetin zor olduğu, 
Sayın Dışişleri Bakanınca, kendisinin itiraf et
tiği meselelerde, büyük devletler karşısında, 
aman dostuz, sesimizi çıkarmıyalım, 'gücendir-
miyelim gibi, davranarak haklarımızı elde ede* 
meyiz. Bilâkis bu müzakereler yapılırken Ame
rika'nın, Türk kamu oyunun bu mesele üze
rinde hassasiyet gösterdiğini, Meclisin hassa
siyet gösterdiğini, önemle üzerinde durduğunu 
bilmesi, bizim onlar karşısında ıslaha muhtacol-
duğu, iktidar çevrelerince kabul edilen bu 
andlaşmaların ıslahı konusunda yardımcı olur 
müzakerelere, onu engelleyici değil. Bir defa 
dış politikada bu şeyden, aman efendim gü-
cendirmiyelim, şöyle olmasın, böyle • olmasın
dan çıkmak lâzımdır. Başka devletler karşı kar
şıya çekişiyor ve pazarlık ediyor, haklarını 
öyle elde ediyorlar. Kamu oyunun hassasiyeti 
bir ağırlıktır, bir kozdur, müzakereleri yapan
ların elinde. Binaenaleyh, gayet vaktinde ve
rilmiştir o bakımdan da. 

Sonra, ikili anlaşmaların NATO uygulama 
anlaşmaları olup olmadığı meselesi. Bu mese
le üzerinde biz bütçe görüşmelerinde 6 Ocak
taki Dışişleri Bütçesi üzerinde yaptığım ko
nuşmada uzun uzun durduk ve ikili anlaşmala
rın NATO'nun üçüncü maddesine dayanan 
uygulama anlaşmaları olmadığını belirttik. 
Ama, biz ne istiyoruz şimdi? Bu hususta katî 
bir karar verilmesini istemiyoruz. Diyoruz ki, 
bir araştırma yapılsın, hakikaten uygulama 
kararları mıdır, değil midir, o zaman belli ol
sun, araştırılsın. Bizim kanaatimizce kesin de
liller var olmadığına. Meclis bu kanaatte ol-
mıyabilir. Ama bizim istediğimiz bir hüküm 
verilmesi değil, bir araştırma yapılması bu hu
susun. İkili anlaşmaların uygulama anlaşma
ları olmadığı, beş tanesinin 1950 den önce, ya
ni NATO'dan önce yapılmış olmasından belli. 
Sonra uygulama andlaşmaları hiçbir zaman 
esas anaandlaşımamn dışında ve onu çok aşan 
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haklar ve imtiyazlar tanıyamaz. NATO'nun 
3 ncü maddesi; «Müşterek savunma için yapı
lacak» işlerden bahseder. Amerikalılara, bil
mem TRT Kanununa aykırı yayın yapma mü
saadesi verme, gümrüklerden bilmem muafiyet 
verme emselesi NATO'nun ortak savunması ile 
ne deresede ilgilidir? Cürüm işliyen Amerika
lıların Türk kanunlarına tabi olmaması ne de
receye kadar müşterek: savunma ile ilgilidir? 
Bu hususlar pekâlâ cayi sualdir. 

Anayasanın 65 nci maddesine aıtıf yapan 
Sayın C. H. P. sözcüsüne, aynı maddenin 4 ncü 
fıkrasını da hatırlatmak isterim. Bir kere de
diğim gibi, birinci mesele bu ikili andlaşmalar 
acaba hakikaten, Meclisten geçmesi zorunlu ol-
mıyan uygulama andlaşmaları mıdır? Bunun 
tesbiti lâzım bir araştırma ile. 

İkincisi, diyelim ki, öyle karar verildi. Ama 
aynı maddenin 4 ncü fıkrası diyor ki : Türk ka
nunlarını ihlâl eden veya onları değiştiren» tam 
terimi şimdi hatırlıyamıyorum; Anayasayı ya
nıma almayı unutmuşum. «Türk kanunlarını 
değiştiren veya onlara karşı olan anlaşmalar 
aynı maddenin birinci fıkrasına tabidir.» diyor. 
Yani Meclisin onaylamasına tabidir. İkili anlaş
maların ise Türk kanunlarını değiştirdiği, Türk 
kanunlarına aykırı hükümler ihtiva ettiği, hat
tâ Anayasaya karşı aykırı hükümler ihtiva et
tiği bu kürsüden defalarca açıklandı. Binaen 
aleyh, bir an için uygulama andlaşmaları oldu
ğu kabul edilse bile, 65 nci maddenin 4 ncü fık
rası mucibince birinci fıkraya tabi olması. Yani, 
Meclisten geçmesi lâzımdı. Kaldı ki, yine hatır
latayım bizim burada istediğimiz şey, Meclisten 
geçmesi de değildir, Meclisin bir araştırma ya
parak, bu kadar önemli bir konuda bilgi edin-
mesidir, bilgi elde edinelim sonra hükme varı
rız. Uygulama mıdır, değil midir, kanunlara 
aykırı mıdır, değil midir, bağımsızlığımızı ve 
egemenliğimizi haleldar ediyor mu etmiyor mu? 
Karar safhası sonra gelir. Şimdi istediğimiz sa
dece bir araştırma yapılması hususunda Yük
sek Meclisinizin karar vermesidir. 

Bildiri yaymlıyarak, işte, tekzibedildi, deni
yor. E, okunan bildiride burada söz konusu olan 
hususlar hakkında, hiçbir sarih tekzip yok. Sa
dece, bu bildiride yer almıyan konulara inanıl^ 
'manialıdır filân gibi, yuvarlak bir tâbir var. 
Kaldı ki, bir an için farz edelim, 24 andlaşma-

nm metni yoktur, dememiş olsun, Sayın Dışiş
leri Bakanı, bir an için böyle kabul edelim, bir 
an için kabul edelim ki, bu andlaşmalardan bi
rini en vahim olarak nitelememiş olsun. Bir an 
için kabul edelim ki, ne yaptığı bilinmiyen, ik
lim şartlarını kontrol eden istasyonların mevcu
diyetini söylememiş olsun. Ama ondan önce söy
ledikleri - ki bunu birinci konuşmamda hatır
lattım - o hususlar kâfi derecede bir gerekçe de
ğil midir bir araştırma açılması için? Çöpsüz 
üzüm değil demiş, büyük devletlerle münasebet 
kurmak zordur demiş, bu anlaşmaları meydana 
çıkarmak için aylarca uğraştım demiş. Eğer bü
tün yazılı metinler mevcut idiyse, arşivde neden 
acaba Dışişleri Bakanlığı aylarca uğraşmış, ken
di ifadeleri ile, bunları meydana çıkarmak için? 
Neden Devletler Hukukuna aykırı hususlar, 
hükümetleri aşan uygulamalar vardır diyor? 
Bütün bunlar, 6 Ocak görüşmelerinde bir öner
ge münasebetiyle yapılan görüşmelerde Sayın 
ÇağlayangiPin beyanatında ve Meclis tutanak
larında mevcut. Binaenaleyh, partinin ortak 
grup toplantısında söylediği, gazetelerde çıkan 
beyanlar doğru olmasa bile, bu Meclis tutanak
larına geçmiş beyanları, bu ikili andlaşraaların 
ele alınmasını ve tahkikini gerekli gösterecek 
ehemmiyettedir. Nasıl olur da bu kadar büyük, 
önemli bir konuda Meclisin hiçbir bilgisi olmaz. 
Binaenaleyh, bütün bu gerekçelerle yeniden 
Meclisin bir araştırma açılmasına karar verme
sini arz ve teklif ediyorum. Mesele bu andlaş
malar hakkında nihai bir karar vermek mese
lesi değil, bu andlaşmaların niteliğini, kapsa
mını, şartlarını ve uygulama şekillerini ortaya 
çıkarmak ve Meclisin bu konularda bilgi edin
mesinden ibarettir. Saygılarımla, (T. 1. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda buyuru
nuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, bugün müzakere konusu 
olan mesele; ikili anlaşmalar nelerden ibaret
tir, kaç tanedir, Anayasanın 65, 66 nci maddele
rine uygun olarak yapılmış mıdır, millî men
faatlere aykırı anlaşma var mıdır, yok mudur? 
Bu konuları inceelmek üzere bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulması konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir milletvekili ola
rak değil de bir vatandaş olarak milletvekillerine 
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şöyle bir sual sormak yerinde olur: «Sayın millet
vekilleri, bugün ikili anlaşmalar hakkında çeşitli 
söylentiler devam edip gitmektedir. Bu ikili and-
laşmaların millî menfaatlerimiz, millî egemen
liğimiz aleyhinde olanları olduğu iddia edilmekte
dir. Bu ikili andlaşmalar nelerden ibarettir, 
kaç tanedir, mahiyeti nedir?» diye sorulduğu za
man, bu soruya cevap verilebilecek tek bir millet
vekili yoktur. Ve biz hepimiz, her gün vatandaş
lar tarafından bu sorulara muhatabolmaktayız. 
(A. P. sıra]arından, «bunlar gizli şeyler, sorulur 
mu?» sesleri.) 

Ha, bunlar gizli şeydir, meselesine gelince : 
Şimdi elimizde bir Anayasa var. Bu Anayasanın 
65 ve 66 ncı maddeleri andlaşmalar hakkında hü
kümler koymuş. 65 nci maddenin koyduğu hü
küm şudur: Uluslararası bir andlaşma yapıldığı 
zaman bunun yürürlüğe girebilmesi için mutlak 
surette Parlâmentonun tasvibinden geçmesi lâ
zım. Şimdi bahis konusu olan andlaşma vardır. 
Hangi andlaşma? NATO Andlaşması. Bu And
laşma vaktiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin onayından geçti mi? Geçti. Bunda şüphe yok. 
NATO Andlaşmasmın ne olduğunu, bu anlaş
maya hangi maksatla girdiğimizi bilmiyen yok. 
Her hangi bir Rus tecavüzü karşısında Türkiye'
nin Batı demokrasi âlemi ile ve bu NATO anlaş
masına giren Devletlerle birlikte, kendi varlığı
nı müştereken savunması için yapılmış bir anlaş
ma. Yine Anayasanın aynı 65 nci maddesine gö
re, Millet Meclisinin onayından geçmiş ikili an
laşmaların uygulanması ile, tatbikatı ile ilgili an
laşmaları da Hükümet yapar ve bu anlaşmalar 
Millet Meclisinin tasvibinden geçmeden yürürlü
ğe girer. Biz bir andlaşmayı tasvibetmişiz, vak
tiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO And-
laşmasmı tasvibetmiş, kanun halinde çıkarmış. 
Bu Andlaşmanın Türkiye'de uygulanması için, 
onunla ilgili birçok, tatbikatı ile alâkalı hususlar 
vardır. Bunlar yapılmış. Hükümetler yapar 
ve bunlar uygulanır, bunlara da bir diyeceği
miz yoktur. 

Ama, şimdi gelelim yine Anayasanın 65 - G6 
ncı maddelerine. Bu maddelere göre, bu ikili and
laşmalar, yani Parlâmentoca tasdik edilmiş, onay
lanmış andlaşmalar ve bunların uygulanması ile 
ilgili olanlar dışında her hangi bir andlaşma ya
pılamaz. Yapıldığı takdirde bunların mutlak su
rette Parlâmentodan geçirilmesini ve tasvip oyu
nun alınmasını şart koşuyor. ) 
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Şimdi önümüzde bir konu var, Türkiye mil
letlerarası andlaşmalar bakımından NATO'nun 
üyesidir. Bunu Parlâmento taısdl'k etmiştir, üyesi
yiz, bunun hakkında kimse söz söyliyemez. NATO 
Andlaşmasmın uygulanmasiyle ilgili andlaşmalar 
var; bunlar da yapılır, bunlar hakkında da 
kimse söz söyleyemez. Ama, NATO Andlaş
ması ve onun uygulanmasiyle ilgili andlaşma
lar dışında yabancı bir devletle, Türkiye'nin 
egemenliğini gölgelendirecek, diğer andlaşma
lar yapılmış mı, yapılmamış mı, böyle andlaş
ma var mı, yok mu? Mesele burada toplanıyor. 
Böyle andlaşmalar varsa, bunlar hangi anlaş
malardır? Bunları hepimizin bilmemiz ve bu 
anlaşmalar Parlâmentodan geçmediğine göre, 
ya yürürlükten kaldırılması için iktidarda bu
lunan hükümetleri zorlamamız veyahut da 
milli menfaatlerimize uygun olarak yapılmış 
anlaşmalar varsa, bunların mutlak surette Mec
listen kanun halinde geçmesini sağlamamız lâ
zımdır. Şimdi polemiğe gitmemek lâzım. Mese
lenin ve kanunun şansızlığı, T. 1. P. tarafından 
Meclise getirilmiş olmasıdır. Ama, bunun dı
şında bir gerçek var : Bugün Türkiye'de 
NATO anlaşmasının uygulanması ile ilgili an
laşmalar dışında yapılmış, ve bugün uygulan
makta olan ikili andlaşmalar var mıdır, vok 
mudur konusu? buna kim cevap verebilir, bu Mec
liste? Hiç. kimse cevap veremez. («Hükümet cevap 
verir» sesleri.) Hükümetleri kim tâyin eder, 
kim seçer? Parlâmento seçer. Binaenaleyh, 
Parlâmento hükümetleri her zaman denetle
mek zorundadır. Hükümetlere o yetkiyi veren 
Parlâmentodur. Bir Parlâmento üyesi, arkamız
daki levhada, ««Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir.» yazılı olmasına binaen Parlâmentodan 
geçmemiş, millî menfaatlerimizin aleyhine ya
pılmış andlaşmalar varsa, bunun hesabını sor
makta bu Meclisin vazifesidir. 

CELÂL NURt KOÇ (Kars) — Aksini iddia 
eden kim ? 

BAŞKAN — Sayın Koç, sizin müdahale et
meye hakkınız yok ki, aksini mi söylediniz, uy
gun mu söylediniz? Bu şekilde karşılıklı ko
nuşmaya lüzum yok. Meclisin bir konuşma 
adabı, hususiyeti var, rica ederim. 

CELAL NURİ KOÇ (Kars) — Soru sordu, 
söyledim. 
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BAŞKAN — Sayın özarda, siz de her müda
haleye cevap vermeyiniz, lûf eın. 

Buyurun Sayın Öızarda. 
REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Ben size 

şunu söyliyeyim ki, NATO Andlaşması 1!9»2 
senesinde yapılmış, fakat yabancı devletlerle 
1948 den itibaren yapılmış ikili andlaşmalar 
vardır. NATO Andlaşmasmın yapılmasından 
evvel imzalanmış ikili andlaşmaların bu and-
laşmanm şümulü içinde ve ibu andlaşmanm tat
bikatı ile ilgili olduğunu kim iddia edebilir1? 
Ben şimdi, 'burada vaktiyle o andlaşmalar niçin 
yapıldı, bu andlaşmalar millî menfaatlerimize 
aykırı olarak yapıldı diye bir iddiada bulunu
yorum. Zaman, öyle tehlikelerle karşı karşıya 
bırakmış ki, Türk Milletini, nihayet kendisini 
gelmekte olan bir tdlılikeden kurtarmak için 
diğer bir Devletle andlaşma yapmak mecbu
riyetine sevk etmiş. Bunlar, zamanın icapları
na göre, yapılmış andlaşmalardır. Bunları ni
çin yaptınız diye, s-orulan bir husus da yok. 
Elbette ki yapılan anlaşmalar Türkiye'nin 
şartlarının, ıgünkü şartlarının icabına, göre, 
millî menfaatlerimize uygun mütalâa edilerek 
yapılmış andlaşmalardır. ıBunları da kabul ede
lim, fakat, gelelim meselenin esasına. 

Bugün Anayasa eliyor ki, «Uluslararası an
laşmalar 'Parlâmentonun onayından 'geçirilmek 
mecburiyetindedir.» Hangi andlaşma geçiril
miş? İki tane andlaşma geçirilmiş, birisi NATO, 

' diğeri ise OENTO'dur. Bu andlaşmaların uygu-
lanmasiyle ilgili andlaşmalar yapılmışsa, bun
lara da âmenna, 'bir diyeceğimiz yok. Ama, 
bu andlaşmaların uygulanması ile ilgili 'olma
nın dışında, millî hâkimiyetimizi tehlikeye dü
şürecek andlaşmalar yapılmışsa, bunları mey
dana çıkaralım. Üzerinde duralım. 

Sayın Dışişleri Bakanvekili İçişleri Baka
nımız yoktur, diyor. Sayın Başbakan da... (Sol
dan gürültüler, «öyle söylemedi» sesleri) Bir 
taraftan söylendi yoktur diye. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, her müdahaleyi 
mutlaka değerlendirmek mecburiyetinde misi
niz? Lütfen kafanızdaki mevzuları söyleyiniz. 
Rica ederim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Vaktiyle 
bu meseleler burada, konuşulurken Sayın Baş
bakan da «Amerika'ya verilmiş üs yoktur» 
dedi. Bir müddet sonra «Üs yok ama, tesis var» 

ledi. Arkasından, «iBiz memleketin değil bir 
':arış toprağını, bir tek çakıl taşını bile ver
meyiz» diye bunu [günlerce ağzında sakız yap
tı. 

Muhterem arkadaşlar, !biz memleketin bir 
c>akıl taşını verip vermemek dâvası peşinde de
ğiliz. Şayet memleketin çakıl taşı dışarda para 
ediyorsa, ihracedilebilirse onu vermekte de 
;ıillî menfaat ve millî hâkimiyet bakımından 

bir mahzur görmüyoruz. Mesele millî hâkimi
yetimize gölge düşürecek andlaşmalar var mı, 
yok mu? Bunlar araştırma meselesidir. Şimdi 
NATO andlaşmasmın yürürlüğe girmeden ev
velki tarihte yapılmış olan ikili andlaşmaların 
NATO andlaşmasmın uygulanması ile ilgili 
andlaşmalar olduğunu kim iddia edebilir? Hiç
bir kimse bunu iddia edemez. 

Muhterem arkadaşlarım, 'buraya çıkıp, «Fa
lan parti şu kadar müddet iktidarda kaldı, niye 
'bunu değiştirmedi. İrfan Solmazer sen Millî 
Birlik Komitesi üyesi idin iki dudağın arasın
dan çıkan bir lâf kanundu, niye değiştinme-
din?» demekle mesele halledilmez. Türk Ceza 
Kanununun suçları sınıflandıran maddeleri 
vardır. Suçlar birtakım gruplara ayrılmıştır, 
bunlardan birisi de mütemadi suçlardır. Ve 
Ceza Kanununda mütemadi suçlara klâsik bir 
örnek olarak kaçak elektrik cereyanı kullanıl
ması gösterilir. Bir şathıs kalkar evinin arka
sından geçen belediyenin direğine bir tel atar, 
ovine kaçak elektrik cereyanı alır. Bu cereyan 
üç sene, beş sene devam eder. Bu süre içerisin
de o evde oturan kiracı değişir, ondan sonra üç 
tane, beş tane kiracı dana değişir, ama, en son 
gelip oturan kiracıyı yine aynı şekilde o ka
çak elektrik cereyanından faydalanmaya devam 
ederse, bir 'gün gelip onu yakalıyan belediye 
memuruna, «Efendi, sen senelerden beri bu 
mahallede oturuyordun, gidip geliyordun, niye 
'bunun hakkında şikâyette bulunmadın, zabıt 
tutmadın, bu ceryanı hen çekmedim, sorumlu
su ben miyim?» diye 'bir soru sorulmaz. Müte
madi suçlarda, devam eden suç müddetince, 
ona iştirak eden herkes suça aynı derecede iş
tirak etmiştir. 

Şimdi mesele suçlu aramak, suçluyu meydana 
çıkarmak meselesi değildir. Mesele ortada, Ana
yasanın tâyin ettiği sınırlar dışında Millet Mec
lisince onaylanmış NATO ve CENTO andlaşma-
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larınm uygulanması ile ilgili andlâşmalar dışın
da yapılmış ikili anlaşmalar var mıdır, yok mu
dur? Bunu bilmiyoruz, gazetelerde görüyoruz, fa
lan yerdeki Amerikan askerî üssünde çalışan işçi
ler, iş ihtilâfı çıkmış, dâva etmiş. Kimi dâva et
miş? NATO'yu dâva etmiş, NATO cevap vermiş. 
«Bu üs benimle alâkalı değildir, bana bağlı değil
dir.» Takibedilmiş, nihayet bu üslerin NATO'ya 
değil, Amerikan Millî Savunma Bakanlığına ait 
üsler olduğu tesbit edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Uzarda, bir daki
kanız vardır, ona göre konuşmanızı düzenleyiniz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Şimdi, vatandaş her gün Amerika Cumhurbaş
kanı Johnson'u dâva ediyor. Mahkeme koridorla
rında «Başkan Johnson, Başkan Johnson» diye 
çağırılıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu hal nedir, 
böyle şey olur mu? Demek ki, bunlar neyi ortaya 
koyuyor? Bunlar şunu ortaya koyuyor ki, bugün 
NATO'nun ve NATO uygulanmasiyle ilgili and-
laşmalarm dışında, doğrudan doğruya, Amerikan 
Hükümetine Türk topraklarında hâkimiyet sağ-
lıyan bâzı menfaatler sağlanmıştır. Bir insan bir 
yağmur, bir dolu karşısında kendisini kurtarmak 
için bir çatının altına koşar, saklanır, muhafaza 
olur ama, yağmur diner, hava açar günlük güneş
lik olur ortalık, sen hâlâ; beni vaktiyle yağmur
dan korudu, diye o çatının altından çıkma (Sağ
dan, alkışlar) ve seni o çatının altında muhafaza 
eden adam da, ben seni muhafaza ettim ilelebet 
seni köle olarak kullanacağım, derse bunun tevil 
edilecek tarafı var mı muhterem arkadaşlar? Ar
tık ortalık günlük güneşlik olmuştur, biz millî hâ
kimiyetimizi gölgeliyen anlaşmalar varsa, bunları 
teker teker meydana çıkarmak ve bunları ayıkla
mak mecburiyetindeyiz. 

Biz Amerikan düşmanlığı değil, Amerikan 
dostluğunun bugünkünden daha fazla kuvvetlen
mesini isteriz. Her komşu ve her Devlet gibi, Ame
rika ile olan dostluğumuzun da kuvvetlenmesini 
isteriz. Ama bir şartla... 

BAŞKAN — Sayın uzarda rica ederim, bağ
layınız. Demin bağlayacaktınız, ikaz etmiştim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bir dakika
nız var demiştiniz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız da dolmuştur 
efendim. 

i REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bir şartla, 
Amerika Hükümeti bizim içişlerimize müdahale 
etmesin ve Amerikan Hükümeti bizim millî hâ
kimiyetimize gölge düşürecek davranışlardan sa
kınsın, biz onlara daha çok dost olalım. 

Yalnız şunu unutmamalıdır ki, vaktiyle Tür
kiye'de Wilson prensiplerini uygulamak ist iyen 
ve Lozan Anlaşmasına, Türkiye'ye hâkimiyet ver
diği için imza koymıyan Amerika'ya bu kadar 
bağlanmak da nafiledir, bir gün bizi sükûtu ha
yale uğratabilir. Postdam ve Yalta Konferansla
rında geçmişte bizi Rusya'ya sattığı gibi, yarın 

I yine Rusya ile anlaşıp bizi satabilir. Onun için 
I biz her şeyden evvel millî hâkimiyetimize güvene

rek Türk topraklarında millî hâkimiyeti ilelebet 
payidar etmek için çalışmak mecburiyetindeyiz. 

I Önergenin lehinde rey vermenizi rica ederim Say-
I gitarımla. (Sağdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Kasım Gülek?. Yok... 
Sayın Nuri Eroğan, buyurunuz. 
NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, verilmiş öner
ge hakkında şahsi görüşlerimizi ifade için söz al
mış bulunuyorum. 

Cümlece malûm olduğu üzere Yüce Meclisin, 
birisi teşriî, birisi de murakabe olmak üzere iki 
görevi vardır. Murakabe görevini Yüce Meclis, 
Anayasanın 88 nci maddesinde tesbit ettiği soru, 
genel görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis 
araştırması ile yapmaktadır. 

I Verilmiş bir önerge ile bir Meclis Araştırma
sı istenmektedir. Bir Meclis araştırmasının icabı 
var mıdır, yok mudur, lüzumlu mudur, değil mi-

I dir, bu araştırma bir fayda sağlıyacak mı, sağla-
mıyacak mı? Bu hususta karar Yüce Meclisin ola-

I çaktır. 

I Biraz evvel, takrirde imzası bulunan hatibin 
beyan ettiği üzere, soruşturma, araştırma sadece 

I takrirdeki maddelere inhisar etmiyecektir. 
Esasen 1965 seçiminden 'beri ortada bir iddia 

vardır. Bu iddia sahipleri - ki, takrir sa'hipleri 
I arkadaşlarıdır - onlarca Türkiye hükümranlık 

halkları zedelenen Ibir durumdadır. Bunu ibetfta-
raf etmelk lâzımıgelımektcdir. Bu da anlaşmala
rı ibozımak, müstakil bir politika takibetımelkle 

I mümkündür. Bu Ibir iddia, Ancak, ne derece 
I isabetli, ne derece memleket için faydalı 'tartı-
I şıl'acak bir mesele ? 
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Muhterem arkadaşlarım, verilmiş bu önerge 
hakkında fikirlerimizi beyan etmeden evvel, 
Türkiye'nin hükümranlık: halklarının zedelendi
ği iddiasına değinmek istiyoruz. Burada ışunu, 
cümlenin bildiği üzere, tekrarlamak isteriz iki, 
İkinci Cihan Harbinden sonra tecavüze karşı 
»bir müdafaa çemiberi kurulmuştu. Bu ımüdafıaa 
çemberine Türkiye'yi sokmak için o 'zaımanın 
iktidarı büyük çabalar sarf etti. Türkiye'nin 
menfaati bu çemlberin içinde olmakta idi. Fa
kat Ibu çemlber, Türkiye'yi dışında bırakan Ibir 
çemberdi. 1949 da yapılan Ibu müracaatlar, ıs
rarlı müracaatlar, maalesef müsbet bir netice 
vermemiştir. Nihayet 1952 yılında ibu talep ka
bul iedilmiş, Tüılkiye bu müdafaa çemberinin 
içine .girmişti. Bu müdafaa çemberi, bilindiği 
üzere, NATO'dur. NATO'nun 'kuruluşundan 
bugüne kadar geçen iktidarları tetkik edersek, 
hepsi NATO'nun içinde bulunmayı Türkiye'nin 
.menfaatine görmüşlerdir. 

Birincisi; 1949 yıllarında iktidarda bulunan 
C. H. Partisi ki, NATO'ya girmeyi ısrarla iste
miş. 

İkincisi 1952 yılında NATO'ya girmeyi müm
kün'kılan Demokrat Parti iktidarı. 

Üçüncüsü, 27 Mayıs 1960 da iktidara gelmiş 
iolan Millî Birlik Komitesi. 27 Mayıs sabahı, 
saat 05,15 ite Ankara Radyosundan konuşan, 
ihtilâlin kudretli Albayı şöyle dioyrdu: «Mütte
fiklerimize, (komşularımıza ve bütün dünyaya 
hitabe diyoruz. Gayemiz Birleşmiş Milletler Ana
yasasına ve insan (halkları prensiplerine taıma-
ımı ile riayettir». Düyüik Atatürk'ün «yurtda 
'sulh ve cihanda sulh prensibini yaşatacağız, 
bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerilmize sadı-
kız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız, CENTO'-
ya bağlıyız.» 

Ondan sonra gelmiş olan muhtelif koalisyon
lar da aynı görüş içinde olmuşlar ve NATO'-
dan ayrılmayı düşünımemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya gel
miş iken bir hususu parantez içinde arz etmeyi 
faydalı 'buluyorum. Verilmiş olan takririn tari
hine bakacak, olursak, bu tarihin tedbitinde 
bir isabetsizlik, taikrir sahipleri için ıbir talih
sizlik olsa gerek. Takririn verildiği tarihte, Ame-
rikayı ziyaret etmelkte olan Oumhurbaışkanıımı-
ziîi şerefine verilen yemekte bizim bağımsızlı

ğımızı' zedelediği iddia edilen Devletin Baş-kanı 
şöyle konuşuyordu: 

«Parlâmentomuzun duvarlarında olkunan 
«Hâkimiyet Milletindir» süzü ile belirtildiği gibi 
siz hür insanların kuvvetli ve 'bağımsız kurum
lar kurabileceğini gösterdiniz. 40 yıl kadar ön
ce dâhi Kemal Atatürk'ün önderliğinde kuru
lan modern, Türkiye, çağımızın en büyük dev
rimlerinden birine sahne olmuştur. Bağımsız
lık kaşanmak istiyen milletler için Türkiye 
ilıham kaymağı lolmuş ve olmaktadır. Türkiye'
de, Amerika'nın uzun zamandan beri izlediği 
hayırlı ve güçllü Ibir gidiş vardır. Geleneğin 
sadece kuvvetli olan değil, 'barışa en çok hiz-
ırnet edenlere aidolduğunu biliyoruz. Bu alanda 
20 nci yüz yılda birçok (kereler Türkiye 'yi öncü 
durumda 'gördük.» . 

Muhterem arkadaşlar, bunun ifade ettiği 
mâna, Amerika Cumhuriyet Hükümetlinin, 
Türkiye'nin bağımsızlığına son derece riayetkar 
olduğunu göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Mecliste 
kurulmuş bir anane, mevcuttu. Cuını'lmriyetin 
kurulduğundan 1965 yılma kadar, İler bütçede 
Türk Ondusuna Yüce Meclisten Milletin selâmı 
gönderilir ve bu ayakta alkışlanırdı. Yine ku
rulmuş güzel bir anane vardı. Muhalefet ve 
iktidar, en çekişmeli anda, en şerit mücadeleli 
safihalarda bile dış politikada birlik ve beraber
lik içinde idiler ve bunu bu kürsüden defaatle 
ifade etmişlerdi. Bunun, şüphe yolk ki, Türk 
Milletine güc verdiği, dış âlemce dikkatle müşa
hede ediliyordu. 

Bizim Aldalet Partisi iktidarı, dış politika 
hakkında me düşünüyor'? Bir iki oümle ile bu
raya temas etmek istiyorum. Seçim beyanna
memizde diyoruz ki, «Türkiye'nin dış politika
sında Batılı müttefikleri ve dostları ile sıkı mü
nasebet ve işbirliği politikasına devam edilecek, 
aynı zamanda komşuları ile de karşılıklı saygı 
ve güven esaslan içinde doslulk münasebetleri 
geliştirilecek ve ticari iliş/kiler artırılacaktır. 
Türkiye, Dünya barışının en büyük garantile
rinden biri .olarak Birleşjmlş Milletler Teşkilâtı
nı görmektedir. NATO ve CENTO gibi Birleş
miş Milletler Andlaşlmasma uygun bölgesel sa
vunma teşkilâtları ile güvenliğini takviye ede
rek millî menfaatlerini. gerçek!eştirme ve Dün
ya barışına hizmet etme arzusundadır.» 
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1965 ten sonra Mecliste yer almış bir grup, 
'bu görüşün aksini iddia eder ve derler k i ; 
«Atatürk'ün politikasına dönelim, bağımsız bir 
poltitika takibedelim, yalnız olaralk kendimizi 
müdafaa etmeye güçlüyüz.» 

Muhterem arkadaşlar, hep çocukluğumuzda 
hasırlarsınız, 10 ncu yıl marşını söylediğimiz 
devrelerde, kendimizi çok gücllü bulurduk. Çün
kü basılınızda Büyük Atatürk vardı. Ama Ata
türk; münferit bir politika takilbetmemiştir. Her 
zaman diğer milletlerle el ele olmayı araulamış-
tır. Bir müdafaa çemberi içinde bulunmayı lü
zumlu ve zaruri görmüştür. Biz bu vesile ile 
Atatürk'e bağlılığımızı bir defa daha, onun izin
de yürüdüğümüzü bir defa daha ispata imkân 
verdikleri için takrir sahiplerine teşekkür ederiz, 
Atatürk, dış politikada bö'llgesel anlatmalara bü
yük önem veriyordu. Balkan Antandı, Sadabat 
Paktı onun bütün Dünyaya, bölgesel anlaşma
larla bütün Dünya barıişına gidilecek bir yolu 
çizdiği gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, bu kür
süden Sayın Genel Başkanımız ve B'ajşvdkiliıni'i-
zin ifade ektiği gibi, haysiyetli bir politllka 
takiibetmekted'ir, dış politikamızda. Türk'lye 
hiçbir suretle hükümranlık halklarımdan bir 
şey kaybetmemiştir. Bu vesile ile iki misal 
arz etmeme müsaade ediniz. Sözlerimi böyle
ce bitireceği/m. 

ifade ettiler ki, «Türkiye'de suç işi iyen bir 
Amerikalı .muhakeme edilemem'efcitedir» Fran
sa 1da bir Amerikalı Albay bir Fransızı çiğnc-
ımiş, o da aynı şekilde anlaşmalarla bağlı ol
duğundan, Franlsa'da muhakeme edilememiş-
tir. Ama, basın bir patırtı koparmaımıştır. 
Avrupa, Amer'ıka'yı kovuyor, demdi. Fransa'
da De Geulle misali gösterildi. Ama Alman-
yaldan çekilmeyi ihsas ettirdiği anda Ameri
ka 'lılar, bütün Almanya direnmiş onun orada 
kalmasını büyüik kuvvetle istemiştir... 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Fransa'da ne 
oldu? 

BAŞKAN — Bir Koç'tan kurtulduk, bir. 
Koç'a mı rasladık Sayın Şükrü Koç? Rica ede
rim. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Türklerin giremiyeceği Türkiye 
hudutları dâhilinde bir saha mevcut değildir. 
Bunu Başbakanımız da, Dışişleri Balkanımız 

da açıkça ifade ettiler. Ve o zamanki Millî 
Savunma Bakanı burada masaya vurarak de
diler ki, «Cfelin, berlber istediğiniz yeri gezdi
receğim size»' 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ederek söz-
lerilmi bitiriyoruim. Hükümranlık haklarımızı 
zedeliyecek bir durum bahis mevzuu değildir. 
Türkiye'nin Amerika ile birlikte ve beraber 
olarak hareket etmesini mahzurlu görüp de di
ğer bir kutba çekmeyi arzu edenler, maalesef, 
Ibu arzularını ta'tibik imkânını bulamıyacakl ar
dır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Muîhterem arkadaşlarını, şim
diye kadar bütün grupları adına arkadaşları
mız konuşmuş ve onu takiben şahısları adına 
da iki arkadaşımız konuşmuş bulunmaktadır. 
Bu arada .görüşmenin yeterli olduğuna dair 
bir önerge gelmiştir. Yeterlik önergesini oya 
koymadan ervvel Hükümet adına 'Sayın Dışiş
leri Bakan vekiline söız vereceğim, onu takiben 
son söz milletvekilmindir, hükmüne göre, sı
rada olan bir milletvekiline söz vereceğim. Da
ha sonra da yeterlik önergesini ıoya sunacağım. 

»Buyurunuz Sayın Dışişleri Bakan vekili. 
RIFAT BAYKAL (Mardin) — Sayın Baş

kan, bir önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi aldım, 
burada, kürsüde vukübulam beyanlar içinde 
isim zikredilmediği cihetli size bir sataşma'tâ
bir edilen taarruz vukulbulmadığı kanaatinde
yim. Bu bakımdan ayrıca söz veremiyeceğim. 
çünkü, isim tasrihi suretiyle bir tartışma olma
mıştır. İçtüzüğün maddei maihususu ise, zatı hak
kında bir taarruz vâki olan kişiye ancak söz 
verilmesi hakkını, yetkisini bize vermiştir. Bu
nun haricinde size söz veremiyeceğim, zatı hak
kında deniyor. 

(Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ İÇİŞLERİ 

BAKANI FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Urfa Milletvekili 
Sayın Beihiee Boran ve iki arkadaşı tarafından 
verilmiş bulunan önerge münasebetiyle Hükü
met adına maruzatta bulunacağım. 

Muîhterem milletvekilleri, Bediice Boran ta<-
rafından verilmiş bulunan önerge, memleketi* 
mizle Amerika arasında akdedilmiş bulunan 
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ikili anlaşmalar münasebetiyle, Anayasa'nm 88 
nei maddesine istinaden bir Meclis araştırması 
yapılması hususunu derpiş etmektedir. Önerge
nin mesnedi, bilhassa Sayın Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil'in 30 - Mart - 1967 günü 
Adalet Partisi grupunda yaptığı konuşma ve 
o konuşmanın 31 - Mart günü bâzı gazetelerde 
intişar eden haberlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, peşinen arz etmek 
isterim ki, önerge münasebetiyle burada yapı
lan konuşma, bilhassa Behice Boran tarafından 
yapılan konuşma daha ziyade mevcudolmıyan 
muhayyel ve olması arzu edilen hâdiselere is-
tinadettirilerek, muhayyel hâdiselere istinadot-
tirilerek hüküm bina edilmek suretiyle muay
yen şeylerin tekrar söylenmesi arzusundan ileri 
ıgelmektedir. Ve bu 1965 seçimlerinden itibaren, 
çeşitli vesilelerle, bu millet kürsüsünden her 
fırsatta beyan edilegelmektedir. Çürikü öner-
gaye mesnedolan beyan mevcut değildir. Öner
geye mesnet teşkil eden 31 Mart* tarihli gaze
telerdeki haberler A. P. Grupu tarafından res
men yalanlanmıştır. O halde, tekzibedilen bu 
'beyanlara aidolan hükümler ne İhsan Sabri 
Çağlayang'iPi ne de Adalet Partisi Grupunu il
zam etmesi iktiza eder. Mevcudolmıyan beyan
lara göre de böyle bir önergenin verilmemesi 
lâzımgelir idi. Ama gayet tabiî muayyen mak
satlar. ve muayyen hedeflere vasıl olmak için 
Türk Devletinin Cumhurbaşkanı Amerikada, 
Hariciye Vekili Amerikada orada bâzı hadise
ler cereyan ederken, elbette ki Türkiye'nin 
menfaatine olabilecek ve muayyen maksatlara 
ulaışılamıyacağı mülâhazası ile tam bu kritik 
anda, muayyen hesaplarla böyle bir önergenin 
verilmesi iktiza ediyordu. Ve önerge de bu mak
satla verilmiş bulunuyor. Halen Cumhurbaşka
nımız Amerika'da seyahatlerine devam etmek
tedir, kendisine Türkiye Hükümetinin Dışişleri 
Bakanı refakat etmektedir. Türkiye'nin men
faatleri için, Türk Milleti'nin menfaatleri için 
müzakereler cereyan eder. Türk Parlâmento
sunda da bu menfaatleri sektedar edecek mu
ayyen taraftan ıgelen muayyen maksatlı, mu
ayyen istikamette bu işi gölgeleyici ve balta
layıcı beyanlar Türlk Parlâmentosu kürsüsünde 
ifade ve beyan edilir. Bu Türk tarihinin garip 
(bir tecellisi, Türk seçim sisteminin bu memle
kette yarattığı garip bir tecellidir. Ümidederiz 

ki, büyük milletin takdirleriyle ve vatanperver 
Türk Halkının ve onun hakiki mümessillerinin 
bu realiteleri görerek yakında buna bir çare 
bulacağı ümidedilir. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — İtham 
etme. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Itham-

kâr konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Velev ki öyle olsun. O zaman 

dahi söz almanın usulü var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ FARUK SÜ-

KAN (Devamla) — Kıymetli arkadaşlarım, 
ısrarla beyan edilmektedir ki, 24 tane anlaşma
nın metni yoktur. Söylüyoruz, halihazırda imza
lanmış bütün anlaşmaların metinleri Devlet ar
şivlerinde mevcuttur, tescil ettiriyoruz. Görecek
siniz ki, şu beyanlardan sonra ki, bunlar evvelce 
müteaddit vesilelerle beyan edilmiştir - bu be
yanlardan birkaç ay sonra yine bu tarzda mev
cut anlaşmaların metinleri yoktur, diye bu kür
süden aynı grup tarafından, aynı maksatlarla 
ifadelerde bulunulacaktır. Bu hususu da tescil 
ettirmekte millî menfaat olduğu noktai naza un
dayız. 

Tekrar ediyorum, mevcut bütün anlaşmala
rın metinleri halihazırda Devlet arşivlerinde var
dır. O itibarla 24 anlaşmanın metni yoktur, bu 
metin olmadığına göre, şu veya bu şekilde hare
ket yapmak lâzımdır, araştırma yapmak lâzım
dır gibi muhayyel ve mefhum hükümlerle bura
da konuşmak ciddî bir hareket olmıyaeağı gibi 
biraz evvel de arz ettiğim gibi, Türkiye'nin men
faatleri ile de bağdaşamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu çok çeşitli 
vesilelerle Dışişleri Bakanı tarafından arz ve be
yan edilmiştir. En son defa 6 Ocak 1967 de bir 
gensoru münasebetiyle, keza 17 Şubat 1967 de 
bütçe müzakereleri münasebetiyle enine boyuna 
her taraflı mesele teşrih edilmiş ve efkârı umu-
miyeye ve Parlâmentomuza arz edilmiştir. 

Bu itibarla tekrar, tekrar malûm olan bu 
mevzuun buraya getirilmesinde, biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, muayyen hedeflerin olduğu ha
kikati ortaya çıkmış oluyor. Bir kere daha be
yan edelim ki; Hükümet olarak Türkiye'nin 
dış münasebetlerinde ve her türlü harekâtında 
daima Türkiye'nin menfaatleri mütekabil menfa
at esasına, Türkiye'nin egemenliğine ve eşit hak-
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lar prensibine riayet edilmek suretiyle meseleler 
ele alınmakta, ikili anlaşmalar ve çeşitli diplo
matik ve siyasi münasebetler de bu temel görüşte 
değerlendirilmekte ve hareket edilmektedir. 

Sayın Selim Sarper'in ifade buyurdukları, 
keza Adalet Partisi Sözcüsü Ertuğrul Akra'nın 
beyan buyurdukları tarzda, Anayasanın 65 nci 
maddesi ve 244 sayılı Kanun, muahedelerde nasıl 
yol takibedileceği, ikili anlaşmaların hangi pro
sedür içinde Meclislerden geçirileceği hususunu 
derpiş ve tahkim ettiği, gibi, ne dereceye kadar 
buradan anlaşma ahkâmının açıklanabileceği 
'hususunu da gözlerimizin önüne sermiş ve kalıp
lamış bulunmaktadır, isteniyor ki, askerî sırlar 
ve Türkiye'nin menfaatleri bâzı yönleri ile bâzı 
maksatlarla, hattâ hissî tesirlerle ifşa edilsin ve 
bunun ötesinde de muayyen hedeflere vâsıl bu
dunsun.. Her ne suretle olursa olsun, hangi tah
rik yapılırsa yapılsın, Büyük Milletin mümessil
leri ve onun hükümetleri tarafından hiçbir su
retle bu tarzda oyunlara ge'linmiyeeektir. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri) Hürriyet gibi, ege
menlik gibi, ulvî prensipleri siper etmek ve para
vana yapmak suretiyle, olanları tahribe yelte
nenlerin hakiki maksatlarının ne kadar aşikâr 
olduğu 1905 seçimlerinden itibaren şu kürsüler
de ve bu Parlâmentoda gerek Türk parlöman-
terleri tarafından, gerekse Türk efkârı umumi-
yesi tarafından gayet vazıh ve sarih surette bun
ların sahipleri bilinmekte ve ona göre değer ve
rilmektedir. Bu itibarla meseleyi tamamen millî 
menfaatler çerçevesi içinde mütalâa etmek du
rumunda olduğumuzu ve her türlü tahrikler kar
şısında gayet soğukkanlı, temkinli ve millî men
faatleri daima göz önünde bulundurmak suretiy
le sır mahiyetinde olan ve olabilecek açıklama
larda bulunmanın Türkiye'nin âli menfaatleri 
bakımından mahzurlu olacağı hususunu ifade 
ederken, ikili anlaşmaların ve bilûmum .anlaşma
ların da her ne suretle olursa olsun Türkiye'nin 
menfaatlerini zedelemiyecek ve Türkiye'nin 
hükümranlık haklarını gölgelemiyecek tarzda 
Hükümetin hassasiyet göstermekte bulunduğu
nu bir kere daha arz etmek isteriz. Selim Sarper 
Beyefendinin ifade ettikleri gibi, şartlara göre, 
günün şartlarına göre, anlaşmalar veya andlaş-
malar, elbette ki, değişmez şekilde değil, değişti
rilebilir ve tadilâta tabi tutulabilirler. Hükümet 
de bu ölçüler içinde ikili anlaşmaları ele almış 

I bulunmaktadır. Amerika ile müzakerelerimiz de
vam etmektedir ve bir kere daha beyan edelim 
ki, millî menfaatlerimiz her şeyin üzerinde mü
talâa edilerek bu müzakereler devam etmektedir. 

Benim, Hükümet adına arz etmek istediğim 
cevaplar, bunlardan ibarettir. Meclis araştırma
sının açılıp, açılmaması hususu da Yüce Meclisin 

I takdirlerine aittir. Saygılarımla arz ederim. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul, son söz 
milletvekilinindir, hükmüne göre sırada bulun
maktasınız, buyurunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; önergenin aley
hinde konuşan muhterem sözcü arkadaşlarımız 
geniş olarak teknik malûmat verdiler. Ben bir 
hususun zabıtlara geçmesi için gayet kısa ko
nuşacağım ve bunun için söz almış bulunuyo
rum. 

1965 senesinden bugüne kadar bir partinin 
sözcüleri, devamlı bir mevzuu ele almakta, Türk 
efkârı umumiyesi içinde bu konuyu geniş ola
rak işlemek istemektedirler. Bu, egemenlik, 
millî güvenlik ve millî savunmamıza, Amerika
lıların Türkiye'de bulunmasının aykırı olduğu 
fikridir ve çok ince esaslarla işlenmektedir. 
Ben şunu ifade etmek isterim ki, Deli Petro za
manından beri büyük bir komşumuzun Türki-

I ye'de muayyen emelleri vardır. Bu büyük kom
şu tarafından bugün dahi aynı emellerin tahak
kuku yolunda çalışılmaktadırlar. Amerikalıla
rın NATO dolayısiyle ikili anlaşmalar dolayı-
siyle NATO anlaşmasından bugüne kadar yapı
lan yardımlar malûmdur. Bu ordu çerçevesi 
içinde kıymetlendirilirse, ordu içinden gelen bir 
arkadaşınız olarak, geçenlerde Erzurum'da ya
pılan tatbikatta bulundum, bu şanlı ordumu
zun hangi seviyeye geldiğini iftiharla gördüm. 
Bu kış ve kar içinde yepyeni silâhlarla, çok mo
dern silâhlarla, çok güzel giyimle ve muharebe 
görmüş bir arkadaşınız olarak en son sistem 
mermilerin kullanıldığını, gündüz değil, gece 
de kullanıldığını görmüş bir arkadaşınız olarak 
şunu ifade edeyim ki, Amerikalılarla yapılan 
anlaşma, Türk Milletinin menfaatlerine uygun 
bir anlaşma olmuş ve bugün Türkiye sınırlarını 
savunacak şanlı ordunun kudretini artırmıştır. 
Şimdi ne isteniyor? Üsler varmış, onlar yani 

I Amerikalılar çıksınlar, gitsinler, yahutta NATO 
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Anlaşmasından biz çıkalım. Ne olacak NATO'-
dan çıkarsak ? Silâh gelmiyeçek veya bize icabe-
den yardımlar yapılmryacak ve Deli Petro'nun 
evvelki politikasının Türkiye'de gerçekleşmesi 
sağlanmış olacaktır. Zabıtlara geçirdiğim bu 
olayı, şunu kati olarak ifade edeyim ki, zanne
dildiği gibi yalnız bu işlerle meşgul olanlar de
ğil, en yüksek dağımızda bulunan, o bâzılarının 
kıymet vermediği, okumaz dedikleri o köylü, en 
yüksek dağda bulunan o çiftçi, köylü bu işi çok 
yakından bilmekte ve şöyle ifade etmektedirler: 
«Benim ecdadımın çoğu onlara karşı savaşarak 
şehit olmuştur. Binaenaleyh söylenen bu sözle
rin nereye gitiğini biliyoruz.» 

Binaenaleyh şöyle bağlamak isterim ki, ikili 
anlaşmaları niçin burada açıklamak istiyoruz? 
Eğer biz milletvekilleri, bu ikili anlaşmaları öğ
renmek istiyorsak, başka bir yol vardır. Bun
lar gizliliği havi olan - ki Sayın C. H. P. Söz
cüsü çok güzel izah ettiler, çok güzel değerlen
dirdiler - askerî anlaşmalardır. Eğer bu gizli
liği öğrenmek isteseydik ve bu önerge sahiple
ri isteseydiler, bu toplantının gizli olarak yapıl
masını isterlerdi. Bu Parlâmentoda Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar bir
çok gizli toplantılar yapılmış ve milletvekilleri 
bu gizli toplantılarda birçok gizli şeyleri öğren
mişlerdir. Bu gizli toplantılar, geçen "devrede 
de yapılmış ve dışarıya çıkmamıştır. Şimdi açık 
bir toplantıda bu millî güvenliğimizle ilgili, ifa
de buyurdular, atom mayın yerleri varmış, ben 
de ilk defa duyuyorum; bunların açıklanması 
lazımmış. Peki, bunlar açıklanırsa kim istifade 
edecek bundan? Türkiye'de emelleri olan mu
ayyen milletler, muayyen ideolojiler. Türkiye'
ye hareket yaptığı zaman kendi plânlarının ona 
göre hazırlanması yani, Türk menfaatlerine ay
kırı olan açıklamaların burada yapılması isten
mektedir. Bu bakımdan biz milletvekilleri ola
rak millî güvenlik, millî emniyetin kıymetini 
hepimiz takdir eder ve bu Millet Meclisi kürsü
sünden buna aidolan kısımların açıklanması de
ğil, bilâkis açıklıyanları mahkeme huzuruna 
getirip onlara hesap sormasını biliriz, öğren
mek istiyen milletvekili arkadaş bu gizli şey
leri giderler, şahsan öğrenirler. Aksi halde 
memlekete fayda değil bu önerge, fenalık geti
recektir. Bu bakımdan önergenin aleyhinde rey-
verilmesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu âna 
kadar grupları adına bütün arkadaşlarımız ko
nuşmuş bulunmaktadır. Ayrıca şahısları adına 
da üç arkadaşımız konuşmuştur. Halen sırada 
Sayın Ahmet Tahtakılıç, Sayın Gelâl Nuri Koç 
ve Sayın Kenan Esengin söz almış bulunmakta
dır. Yeterlik önergesini okutacağım. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Aley
hinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Fikirler tebellür etmiştir; konuşmaların ki

fayetini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ahmet Torgay 

BAŞKAN — Sayın Esengin, buyurunuz, ye
terlik önergesinin aleyhinde. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, memleketin ciddî meseleleri bil
hassa NATO gibi, ikili anlaşmalar gibi mesele
ler edebiyatla, demagoji ile halledilemez. Mü
saade ederseniz en kötü vaz'edilen bir, mesele 
vardır. Maalesef parlâmentoda olsun, yazarlar 
olsun bu iki şeyi birbirinden ayıramıyorlar. 
Ayıramadıkları için de biz böyle çıkmaza giri
yoruz. NATO ayrı, NATO'ya bağlı ikili anlaş
malar ayrı, NATO ile hiç ilgisi olmıyan ikili an
laşmalar ayrı. Binaenaleyh, bunları esaslı ola
rak ortaya koyalım. Herkes de bilen de bilmi-
yen de biraz anlasınlar. Bundan sonraki konuş
malarımızda dış politika güdümlerimizde bir
birimizi nasıl destekliyeceğiz? Nerede destekli-
yeceğiz, nerede desteklemiyeceğiz ? Bugün ar
kadaşlar, ikili anlaşmaların öylesi vardır k i ; 
hakikaten NATO'ya bağlıdır ve bunlar NATO 
Anlaşmasından başka şey değildir. Bunların 
üzerinde belki hiç görüşmemek de mümkün ola
bilir. Fakat, ikili anlaşmaların öylesi vardır ki, 
hiç NATO ile ilgili değildir, gelişigüzel bâzı şa
hıslar tarafından verilen tâvizlerdir. Bunlar 
Amerikalılara tâviz vermiştir. Hattâ Türkiye'
de bu bakımdan NATO standartlarına bağlı ol
mıyan, Amerikalı olmıyan çeşitli personel var
dır. Bunlar kaçakçılık yapmaktadırlar, bunlar 
memlekette oyunlar oynamaktadırlar, bunların 
hiçbirinin NATO ile ilgisi yoktur. Bunları ele 
alalım da memlekete hangileri faydalıdır, han
gileri değildir, hangisi NATO ile irtibatlıdır, 
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hangisi değildir, bunu görüşelim. Bir arkadaşı
mız çıkıyor buraya efendim, Amerika ile yapı
lan andlaşmaları istememek, NATO'yu isteme
mektir veyahutta bilmem filânı istemektir. Bu
nun kadar meseleyi kötü vaz'eden bir durum 
olmaz. Kim böyle istiyor? Biz ne istiyoruz? Ya
ni ben, kendi şahsım için söylüyorum, biz 
NATO'ya bağlıyız, arkadaşlar. NATO ihtiyaç
tan doğmuş bir savunma paktıdır. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, size bir sataş
ma vâki olmadı. Boş yere kendinizi müdafaa 
etmeyiniz. Ayrıca yeterlik aleyhinde konuşunuz. 

KENAN ESENGÎN (Devamla) — Saym 
Başkan, yani grup namına değil, kendim namı
ma konuşuyorum demek istiyorum. 

NATO bir ihtiyaçtan doğmuştur, NATO'ya 
girmeye kimse aleyhtar olmamıştır. NATO'dan 
çıkmak istiyen de ben karşısında olurum. Ama, 
ikili anlaşmalar vardır ki, vicdanınızla düşünü
nüz, bu memleketi sömürge haline getirmek du
rumuna sokmuştur bizi. öyle ikili anlaşmalar 
vardır ki, en gizli yerlerimizde, en kuytu yerle
rimize yabancıları sokmuştur ve bunları çıka
ramıyoruz. Gizli andlaşmalarla öyle imtiyazlar 
verilmiştir ki, memleketin en mahrem aileleri-

4. — İSOBULAR 

a — SÖZLÜ SORUL. 

1. — Kars Milletvekili Âdil KuricVin, 227 
sayılı Kamınla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü islemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş olduğu
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/184) 

BAŞKAN — Soru sahibi Âdil Kurtcl izinli 
bulunmaktadır. Bu sebeple sözlü sorusunu geçi
yorum. 

2. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/185) 

3. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, 4753 
sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutulacak arazi 
miktarının tesbit edilmiş olup olmadığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/186) 
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nin içerisine yabancılar girmiştir. («Kifayet 
aleyhinde» sesleri) 

işte arkadaşlar demek istiyorum ki, yeter
lik önergesini kabul etmeyin de bunlar görüşül
sün, bir şeyler öğreniniz ve buraya çıktığınız 
zaman gelişigüzel konuşmayın! Ben size dokü
man vereceğim. Burada 15 bin yabancı vardır 
ki, Amerikalı dahi değildir. Türkiye'de gelişi
güzel yaşıyorlar, kaçakçılık yapıyorlar. 36 bin 
dolmakalem getiren, satan Italyanı biliyorsu
nuz. Bunları niçin görüşmek istemiyorsunuz? 
Rica ederim yeterlik önergesinin bu maksatla 
aleyhinde konuşuyorum, isterseniz yeterlik 
önergesini kabul eder örtbas edersiniz, ondan 
sonra da milletin malını o kaçırır, bu yer ve siz 
de mesudolursunuz. Allahaısmarladık. (Sağdan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Yeterlik önergesini ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Sayın Behice Boran tarafından ikili anlaş
malar konusunda bir Meclis araştırması açıl
ması hakkındaki önergeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... önerge kabul 
edilmemiştir. 

VS CEVAPLAR 

AR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci ve 3 ncü mad-
desfoıdeki sözlü sorunun sahibi Âdil Kurtel ar
kadaşımız izinli bulunduğu cihetle sözlü sorula
rını geçiyorum. 

4. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya*-
nın, Artvin'de kontrolü fabrikası kurmak üzere 
Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin ne 
olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/188) 

BAŞKAN — Saym Turgut Altunkaya?.. 
Burada. Sayın Tarım Bakanı bulunmadığı cihet
le sözlü sorunuz gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 
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BAŞKAN — Sayın Kanbolat,.. Burada. Sa-
yın Başbakan?... Adına cevap verecek bakan?.. 
Yok... Bulunmadığı cihetle sözlü sorunuz gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

6. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/190) 

BAŞKAN — Sayın Karcı?.. Burada. Sayın 
Başbakan?.. Yoklar. Adına cevap verecek Millî 
Eğitim Bakanı?.. Yok... Bakan bulunmadığı ci
hetle sözlü sorunuz gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

7. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Bergama ve Akhisar arasında yapılması ta
karrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmayacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/191) 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu?.. Yok. 
Sayın Sami Binicioğlu sözlü sorusunun görüşül
mekte olduğu birleşimlerde iki defa üstüste bu
lunmadığı cihetle sözlü sorusu düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu?.. Yok. 
Sayın Sami Binicioğlu iki defa üstüste sözlü .so
rusunun görüşüldüğü birleşimde bulunmadığı 
cihetle İçtüzük hükümlerine göre sözlü sorusu 
düşmüştür. 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin JJysaV-
ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ga
len 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 îskân ve 
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?.. Bu
rada. Bu sözlü soruya cevap vermek üzere hazır 
bulunan Bakan?... 

BAYINDIRLIK BAKANİ ORHAN ALP 
(Ankara) — Bakanlığımızla ilgili değil. 

BAŞKAN — Diğer, bu sözlü soruya cevap 
verecek Bakan?... Yok. Sayın Bayındırlık Ba
kanı kendileriyle ilgili olmadığını beyan etmiş
lerdir. Bu bakımdan onunla ilgili kısmı halledil
miş durumdadır. Diğer bakanlar da mevcut bu
lunmadığı cihetle sözlü soru gelecek birleşime 
bırakıl mıştııv 

10. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması 
derpiş edilen radyo istasyonlarından Erzurum 
ve Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

BAŞKAN — Sayın Akay?.. Burada. Sayın 
Bakan?.. Yoklar. Sözlü soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

11. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel- izinli bulunduğu 
cihetle, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Şenyurt burada. Sayın 
Millî Savunma Bakanı yoklar. Sözlü soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

13. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokıdunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yoktur 
mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu yoklar. Sayın 
Binicioğlu iki defa sözlü sorularının görüşüldü
ğü birleşimde bulunmadığı cihetle İçtüzük hü
kümleri muvacehesinde sözlü soruları düşmüş
tür. 

- 7 9 -
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14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bulu
nan tarıma elveri§li toprakların icara verilmesi 
işleminde, hangi objektif kıstaslara göre hareket 
edilmekte olunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/215) 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır?.. Yoklar. 
Sorularının görüşüleceği birleşimde ikinci defa 
bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalarda 
yapılan tadilât ve tamiratın kime aidolduğuna 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
sözlü cevabı (6/217) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın işgüzar bu
radalar. Sayın Enerji Bakanı yoklar. Bayındır
lık Bakam buradalar. Sayın Bakan sözlü soruya 
cevap vereceksiniz. 

Sayın işgüzar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı yoklar. Bayındırlık Bakanı buradalar. 
Yalnızca Bayındırlık Bakanının sorunuza vere
ceği cevapla iktifa eder misiniz, yoksa ikisinin 
de bulunduğu bir birleşimi mi beklersiniz? Ter
cihiniz? 

HlLMl İŞGÜZAR (Sinop) —-Bayındırlık 
Bakanının cevap vermelerini istiyorum, çünkü 
ikisi de bir arada bulunmuyorlar. 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı ile Bayındırlık Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasını ara ve rica ede
rim. 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

1. Enerji ve Ta(biî Kaynaklar Bakanlığına 
bağlı daire, müessese ve şirketlerin çalıştıkları 
resmî binalar için Ankara'da her yıl ödenen 
kira bedelleri nedir, ve bu binalar için yapılan 
(tadilât ve tamirat kime aittir. 

2. Bayındırlılk Bakanlığına bağlı bulunan 
bilumum resmî »binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedelleri ayrı ayrı gösterilmek üze
re nedir? Kaç yıl için kira mukavelesi yapıl
mıştır. 
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3. Her iki Bakanlıkta işlerin süratli yapıl
ması ve (organizasyon bakımından 'olduğu gibi 
rantalbilite bakımından da kendi Bakanlıkları
na aidolmak üzere Bakanlık binaları yapılması 
düşünülmekte midir ? 

BAŞKAN — Sözlü .soru okutulmuş bulun
maktadır. Sayın Bayındırlık Başkanı buyurunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; 

Bakanlığıma hağlı daireler için Ankara'da 
her yıl ne kadar kira ödendiğine dair Sinop 
Milletvekili Sayın Hilmi îşgüzar'ın sözlü soru
sunun Bakanlığımla ilgili kısmını cevaplandır
mak için huzurunuza ıgelmiş bulunuyorum. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı resmî daire
ler için senede bir milyon üç yüzbin lira Kara
yolları Genel Müdürlüğü Bütçesinden ve 276 
bin lira da Bakanlığımız bütçesinden olmak 
üzere, bir milyon altı yüz bin lira kira öden
mektedir. Kirada oturan dairelerimizi ve öde
nen kira bedellerini sırası ile ve kısaca arz 
ediyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü ve diğer dai
reler için 190 'bin lira. Yine Karayollarının Ma-
kina ikmal Dairesi Başkanlığı ve diğer daireler 
için 514 bin lira. Ve Fen Heyeti müdürlükleri
nin işgalindeki bina için 19 200 lira ve diğer 
'teşekküller için yine Karayollarına aidolmak 
üzere, mütaakıp miktarlar ödenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; hepinizin malûmu ol
duğu üzere, Orta - Doğu Teknik Üniversitesine 
ıgiden yol üzerinde Karayolları Genel Müdürlü
ğü binası inşa edilmektedir. Bu binanın inşası 
ikmal edilinceye kadar Karayolları Genel Mü
dürlüğüne bağlı dairelerin de kirada oturması
na zaruret vardır, inşaatı devam etmektedir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü esas binasına ta
şındıktan s>onra bu miktar kiranın artık ödenip 
ödenmemesi bahis konusu olmıyacaktır. Kirada 
Ibulunan diğer üniteler için yeni Ibir bina inşaatı 
şimdilik düşünülmemektedir. Esasen ödenen kira 
bedelleri de gayet mahdut miktardadır. 

Bu hususları bilgilerinize arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem milefcvekilleri, Sayın Bayındır
lık Bakanının vermiş olduğu malûmattan dolayı 
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(kendilerine teşekkür ederim. Esasında sualimiz 
Şümullü blduğu için, Bayındırlık Bakanlığına 
aidolan kısımlar hakkında bilgi almış bulun
maktayız. Buna rağmen resmî binalara ödenen 
kiralar çok fahiş ıbir durumdadır. Hiçbir yerde 
ve bilhassa ıgeri kalmış ülkelerde bu şekilde 
dolgun kira ödendiği de vâki değildir. Vekil 
Ibeyin buradaki işaretlerinden de anlaşılacağı 
veçhile 1 milyon altı yüz bin lira gibi yılda öde
nen (kiranın miktarı az değildir. Plânlama Da
iresi her hususta kılı kırk yararken milyonlar
ca ödenen kirayı plân ve programa ne şekilde 
alıp kabul ediyorlar? Halkikaten üzerinde dur
maya değer. Memleketimizin çok yerlerinde Hü
kümet konakları yoktur. Yerleri ıhazır olmasına 
rağmen yatırım yönünden faydalı olmıyacağı 
iddiası ile binalar yapılmaması, kira politikası
na rağbetten mi ileri geliyor, arilıyamıyorum. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bulun
duğu binalarla, Yüksek Hâkimler Kurulu, Da
nıştay binaları, Köy İşleri Bakanlığı, Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğüne aidolan ve kira ile 
lOturulan binalara ödenen para, milyonların çok 
üstündedir. Bu bakımdan Hükümetin ve bilhas
sa Bakanlığın bu ıkira üzerinde, fakir Türk Mil
letinden alman paralarla ödenen kira üzerinde 
önemle durulmasında fayda vardır. Karayolla
rı Genel Müdürlüğü binasının inşaatına başlan
mış olması keyfiyetini biz memnuniyetle kabul 
etmekteyiz. Devletin hükmî şahsiyeti, ve vatan
daşların işlerini huzur içinde görmeleri hür
riyeti bakımından da kira ile binalardan istifa
de yolundan tvtik vazgeçilmelidir. Büyük şehir
lerde verilen kira bedellerini, memleketin fakir 
yerlerinde işyerleri açılmasına sarf edilmeli ve
ya küçük fabrikasyonlara gitmek suretiyle iş
sizlere az da olsa, iş bulma imkânları aranma
lıdır. Esasea yatırıma mani olan, bizim ka
naatimize göre kiralardır. Bu kiraları küçük 
'göstermek suretiyle çeşitli binalara küçük kira
lar verildiği iddiasiyle ortaya çıkmakta doğru 
değildir. Görüyoruz ki, yalnız Bayındırlık Ba
kanlığına ödenen »kira bedeli yılda 1 600 000 
liradır ki, resmî daireler içinde bakanlık ola
rak, en az kiranın ödendiği bakanlık da Bayın7 

dirlik Bakanlığıdır. Bizim gayriresmî olarak 
edindiğimiz malûmata göre, diğer bakanlıkla

rın ödedikleri kiraların miktarı hunim çok da
ha üstündedir. 

Bu bakımdan, hiç değilse Hükümetin artık 
mesken politikası bakımından, bir ihtiyacı karşı
lamaktan uzak kalmış .olan Saraçoğlu Mahallesini 
ele almak suretiyle buranın devlet sitesi haline 
getirilmesi ve bütün devlet müesseselerinin buraya 
yerleştirilmesinde fayda görmekteyiz. Bu bakımdan 
da Hükümetin ve bakanların dikkatini çekmek 
isterim. Hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı Yoklar. Bakan bulun
madığı cihetle sözlü soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

BAŞKAN — Sayın Ülker burada. Sayın Ada
let Bakanı yoklar. Sözlü soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

18. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

BAŞKAN — Sayın Erdinç yoklar. Sayın Er
dinç iki defa sözlü soruların görüşüldüğü birle
şimde bulunmadığı cihetle, sözlü soruları düş
müştür. 

19. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

— 81 — 
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BAŞKAN — Sayın Erdinç yoklar. Sayın Er
dinç, iki defa sözlü sorularının görüşüldüğü bir
leşimde bulunmadıkları cihetle sözlü soruları 
düşmüştür. 

20. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünüülen 
Koçîcöprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

BAŞKAN — Saym Erdinç yoklar. İki defa söz 
lü sorularının -görüşüldüğü birleşimde bulunma
dıkları cihetle sözlü soruları düşmüştür. 

21. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Erdinç, so
rularının görüşüldüğü birleşimde ikinci defa bu
lunmadıkları e'uhetle sözlü soruları düşmüştür. 

22. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10 - 12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/224) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Erdinç, soru
larının görüşüleceği birleşimde ikinci defa bulun
madıkları cilıetle soruları düşmüştür. 

23. <— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdürlüğü 
ihdasının düşünülmekte olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/225) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Erdinç, so
rularının görüşüldüğü birleşimde ikinci defa bu
lunmadıkları cihetle sözlü soruları düşmüştür. 

24. — Sinop Milletvekili ' Niyazi özgüç'ün, 
yangın felaketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleketler
den yardım yapılmış olup olmadığına dair tmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/226) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym özgüe? Bu
radalar. İmar ve İskân Bakanı bulunmadıkları 
için soru, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

25. — Van Milletvekili Mclv.nct Erdinç'in, 
Van - Gevaş Bey arkı sulama, projesinin yeniden 
ihalesinin düşihıülüi) cliWihiiUmcd.igi.ui, dair 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakamından sözlü 
sorusu. (6/227) 

BAŞKAN — Saym- Erdinç? Yok... Sayın 
Erdinç iki de Ta üst üste sözlü sorusunun görü
şüldüğü birleşimde bulunmadığı cihetle, sözlü 
sorusu düşmüştür. 

26. — Van Müh l vekili M cinnet Erdim/in, 
Van'ın Erciş ilçesinde. Karayolları 11 nci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin a cumasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından södil sorusu. (6/228) 

BAŞKAN — Saym Eı-d'um, iki defa sözlü 
sorularının görüşüldüğü birleşimde bulunmadığı 
cihetle, sözlü sorusu düşmüştür. 

27. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yaliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yayımına devanı edilip 
edilmeyeceğin e dair Bayın dirlik Bakanından 
sözlü sorusu,. (6/221)) 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, sözlü sorularının 
görüşüldüğü birleşimde iki defa üst üste bulun
madığı cihetle, sözlü soruları düşmüştür. 

28. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/230) 

BAŞKAN — Sayın Erdinç Yoklar. Bulunma
dığı cihetle sözlü sorusu gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

29. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakamından södil sonucu, (6/231) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Erdinç?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sözlü soruları 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

30. — Van Millet vekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş üçcr.inde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından södil sorusu. (6/232) 

BAŞKAN — Saym Mehmet Erdinç?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle soru gelecek 
birleşime bırakılmış tır. 

http://Mclv.nct
http://cliWihiiUmcd.igi.ui
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31. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Erdinç?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

32. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdi-
deden Adalet Partili milletvekilleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/231) 

BAŞKAN — Memduh Erdcmir?.. Yok. So
ru sahibi bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar?. Burada. Tarım Bakanı?.. Yok. Bakan bu
lunmadığı cihetle sözlü soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

34. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/236) 

BAŞKAN — Kendisinin talebi üzerine geri 
verilmiştir. Geri alınmasına mütedair talep Ri
yaset'e verilmiştir. Binaenaleyh; gündemden çı
karılmıştır. 

35. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'Hin, Bahçe ilçesini Ilaruniye 
bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabi
lize bir yol yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/237) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan? Yok. 
Soru sihibi bulunmadığı cihetle, soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

36. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soi'usu. (6/238) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle, soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

37. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle, soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

38. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'
ın, Van'da bir otomatik telefon santrali kurıd-
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp, yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız burada, Sa
yın Ulaştırma Bakanı yok. Bakan bulunmadığı 
cihetle, soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

39. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/211) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız burada, Sa
yın Adalet Bakanı yok. Bakan olmadığı cihetle, 
sözlü soru gelecek birl&şime bırakılmıştır. 

40. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/242) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Bakan bulun
madığı cihetle, sözlü soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

41. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair soru
su ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü ce
vabı. (6/243) 
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BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Burada. 
Sayın Bayındırlık Bakanı?... Burada. Sözlü so
ruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyrulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Van Milletvekili 
M. Salih Yıldız 

Soru : 
Van'ın Çatak kazası malûm bulunduğu üzere, 

Narlı nahiyesiyle ve diğer kısımları ile yolsuz
luk yüzünden irtibatsız haldedir. Bölgenin dağ
lık oluşu ve gereken ehemmiyetin geçmiş bütün 
devirlerde lâyıkiyle verilmemiş olması sebebiyle 
aynı dert devam etmektedir. Narlı yoluna baş
landığını bilmekteyim. Ancak, bu yolun Nar-
lı'ya kadar ikmalinden sonra devamı hususunda 
durumun ne merkezde olduğu kati olarak bilin
memektedir. 

Bu sebeplerle, 
1. Bahsi geçen Çatak - Narlı yolunun inşaatı 

noksansız olarak ne zaman bitecektir ? 
2. Bu yol, Narlı'dan sonra, devam ettirile

cek midir, ettirilecek ise, bu husustaki etütler ne 
saf hadadır ? 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Bayındırlık 
Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Van ilinin Çatak - Narlı yolu hakkında 
Van Milletvekili Sayın Salih Yıldız tarafından 
verilmiş olan sözlü soru önergesini cevaplandır
mak istiyorum. Gevaş ayrımı Çatak - Narlı il 
yolunun onarımı 1970 yılında tamamlanmak üze
re programa alınmıştır. Ancak, mevcut il yolu 
ağında Narlı'dan sonra yol yoktur. Narlı'ya ka
dar gelen yol ağına yeni yol ilâvesi suretiyle 
devam ettirilmesi, trafik azlığı dolayısiyle şim
dilik düşünülmemektedir. Bilgilerinize arz ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız buyurunuz 
efendim. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın verdikleri 
cevaptan da anlaşıldığı üzere, Çatak ve Narlı 
yolunun ancak 1970 yılında, işaret edildiği şe
kilde tamamlanacağı ifade edilmektedir ki, 

1970 yılını beklemek, hele yol gibi çok zaruri 
olan bir mevzuda bu kadar beklemek, her halde 
haklı bir bekleyiş olmasa gerek. Bu itibarla 
verilen cevap bizi tatmin etmemiştir. Bu yolun 
ehemmiyeti aşikârdır. Biran evvel ele alınma
sında büyük faydalar ve büyük zaruretler mev
cuttur. Hele Narlı'dan sonrasının trafik azlığı 
dolayısiyle düşünülmediğini ifade etmek çok acı 
bir gerçektir. Zira, trafik bir yana, sadece va
tandaşın gelip gitme imkânları dahi yolsuzluk 
yüzünden tamamen gayrimümkündür. Orada 
vatandaşların yaya dahi yürümesi, yüksek ma
lûmlarınız, mümkün değildir. Bu kadar zaruri 
bir ihtiyacı, trafik kaidelerine ve trafik çoklu
ğuna bağlamak ve bu sebepten talik etmek her 
halde haksızlık olur. Bunun biran evvel tecel
lisini ve tahakkukunu beklemekteyiz. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

42. — Van . Milletvekili 31. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda hir etüt bulunup bulunmadığına dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'in sözlü cevabı (6/244) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Burada
lar. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. 
Buradalar. Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyrulmasmı saygılarımla ri
ca ederim. 

Van Milletvekili 
M. Salih Yıldız 

Soru : 
Van'ın Çatak kazasında elektrik yoktur. Ka

zanın esaslı bir elektriğe kavuşmasına kadar çok 
âcil olan durumun bir jeneratör verilmesi sure
tiyle giderilmesi mümkündür. 

Bu sebeplerle, 

1. Çatak kazasının elektriği konusunda Ba
kanlığın bir etüdü var mıdır, varsa ne safhada
dır? 

2. Halen çok müstacel olan elektrik ihtiya
cını gidermek için bir jeneratörün kazaya tah
sisi ve hemen faaliyete geçirilmesi hususunda 
Bakanlık ne düşünmektedir? 

— 84 — 
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BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Van Milletvekili 
Sayın Salih Yıldız'in okunan soru önergelerine 
cevaplarımı! arzI edilyortulm. 

Van iline bağlı Çatak ilçesinin elektriklendi-
rilmesi İkinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde olup, 
dizelle beslenecek şekilde plânlanmıştır. Ancak, 
son çalışmalar neticesinde Pervari ilçesi yakınla
rındaki Bahçesaray hidro - elektrik santralinin 
tesisine karar verilmiş bulunduğu cihetle, sant
ralin ikmalini mütaakıp mezkûr ilçenin bu kay
naktan beslenmesi mümkün olabilecektir. Bunun 
haricinde ilçeye daha önce bir dizel grupunun 
tesis edilmesi ancak, belediyelerin kendi imkân
ları ile mümkün olabilir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyurunuz. 
SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Bakanın 

verdikleri cevap son derece açıktır. Bir ihtiyacın 
ortada mevcudolduğu ve bu ihtiyacın bugün 
için ele alınmadığı ve giderilemez halde olduğu 
bugün için bir gerçek olarak ortaya konmuştur. 
Bahsettikleri Bahçesaray santrali hakikaten çok 
büyük bir tesis olarak düşünülmektedir. Bu te
sisin faaliyete geçmesi, tahakkuku büyük zamana 
bağlıdır, çok büyük bir iştir. O tesis bittikten 
sonra, Çatak ilçemizin elektriğe kavuşması son 
derece talbiîdir. Fakat bir ilçenin bu kadar büyük 
hir tesisten sonra ancak elektriğe kavuşmasını 
•beklemek her halde ilce halkı için çok acı bir bek
leyiştir. Her ne kadar bugün için bir dizel veril
mesi mümkün görülmüyorsa da Saym Bakanımı
zın ifadelerine göre, bu pek mühim bir iş olma
sa gerektir. Kaldı ki, biz bundan da vazgeçtik, 
sadece bir jenaratörün verilmesini talebediyoruz. 
Ama Sayın Bakan* diyebilirler ki, bu jenaratör
ün verilmesi drektman Bakanlığımızı ilgilendir
mez, başka mercileri ilgilendirir. Ama Sayın Ba
kanın en ufak bir ilgileri her halde elektriksiz 
bulunan bu ilçemizin elektriğe kavuşmasına yara
yacaktır. Hele Sayın Bakanımızın hakikaten ve 
gerçekten bu gibi ihtiyaçları yakından bilen muh
terem bir kimse oluşunu da hesaba katarak, bu 
ihtiyacın ehemmiyetini bir kere daha arz ederek 
kendilerinden derde deva ve bu ihtiyacı gidere
bilecek bir teşelbbüsü kısa zamanda istirham et
mekteyiz ve beklemekteyiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

43. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Burada
lar. Saym Turizm ve Tanıtma Bakanı? Yoklar. 
Bakan bulunmadığı cihetle sözlü soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

44. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj insansının programa alınıp alınmadığına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Refei Sezgin'in sözlü cevabı (6/246) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bura 
dalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Van Milletvekili 
M. Salih Yıldız 

Soru : 
Van'ın Gürpınar kazasına bağlı ve Zernek 

mevkiinde yapılacak bir baraj Havasor Ovasın
dan başlamak suretiyle binlerce dönüm araziyi 
sulayacağı gibi, aynı barajdan elektrik istihsal 
etmek de mümkün olacaktır. 

Bu sebeplerle, 
1. Zernek Barajı programa alınmış ise, etüt

leri ne safhadadır? 
2. Son safhaya gelmiş bir durum" var ise, ne 

zaman ihaleye çıkarılacaktır? 
BAŞKAN — Buyurun saym Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, say m millet vekilleri; sayın Yıldız'ın 
biraz önce anzettiğim cevalba vermiş olduğu 
cevap halkıımı ndan, usul dışında bir ilki M i m e 
aıızetmek işitiyorum. Jenaratör ıfeonusunda hu
susi Jbir .aılâıka gösıterıeceğini ifade 'etmek iste
rim. 

— 85 — 
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Okunan sora önergesine ıcevaplarımuzı anze- I 
diyoritim. 

Van - Zermek barajı plânlama etüdleri de
vamı etmektedir. Forımüılasyon 'çalışmaları ve 
plânlama ıraporu Su - İş firmasına ihale edil
miş ve 'bu fiııma tarafından yapılan plân çalış
maları ikmal edilmiş bulunımaktadır. Plânla
ma raporunda belirtilen esaslara ve ibikçe im
kânlarımıza ıgöre, diğer projelere nazaran pi-
riyorite durumu gözönünde bulundurulmak 
suretiyle ve tabsisen bölgeler 'arasındaki denge-
yede dikkat edileırek, önümüzdeki yılların in
şaat programlarına bakanlığımız tarafından 
ıteklif edilecektir, saygı ile ;arzeder<lm.> 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurunuz. 
SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, muhterem Bakan'm işa
ret buyurduğu hususun; tahakkuk etmesi ümi
dini bize verdiği için, hakikaten son derece mü
tehassisim, Hakikaten Zernek barajının tahak
kuku halimde sözlü sorumda da kısaca arzetti-
ğim 'gilbi, 'çcık büyük bir saha sulama imkânları
na kavuşacak, ayrıca, bu santralden çok 
büyük enerji de elde <edil!miş 'olacaktır. Hele böl
geler arasındaki ilktisadi dengeyi tahakkuk et
tirebilmek ba&ımından da soın derece yerinde 
bir teşebbüstür. Binaenalyeh, biz sayın Bakan'-
m buradaki .konuşmalarını ümit verici bir ha
ber olarak ve aynı zamanda bir vaid olarak ele 
alıyor, kabul ediyor ve böylcee saygılarımı su
nuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

45. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Tabii âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/247) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili sayın Ke
mal Yılmaz?... Yok. Bulunmadığı 'cihetle soru
ları gelecek birleşiım'e bırakılmıştır. 

46. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı'nın Şaban özü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk İlçesi yolunun ıslahının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlı Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle, sözlü soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 
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47. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünden, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/249) 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır?... Yok. So
ru sahibi bulunmadığı cihetle, sözlü soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

48. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Vy-
saVın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in sözlü cevabı (6/250) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?... Bu
rada,. Sayın Bayındırlık Bakanı burada. Sözlü 
soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki belirttiğini sorumun Sayın Ba

yındırlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasında aracılığınızı saygılarımla rica 
ederini; 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya'nın Karasu ilçesi turistik değeri 
olan bir beldedir. Oysa, Karadeniz kıyısında 
plajları ile seçkin bir yer alan bu ilçeyi il mer
kezine bağlıyaıı yol ise bu turistik değer ile 
bağdaşmıyacak bir durumdadır. 

Karasu'nun turizm gelişmesini önliyen ve 
toz - toprak içerisinde 'bulunan Adapa'zarı - Ka
rasu turistik yolunun: 

1. Yeniden düzenlenmesi, virajlarının kal
dırılması, asfalt kaplanması düşünülmekte mi
dir? 

2. Bu yolun 1966 icra programı ile ele 
alınması öngörülmüş müdür? 

BAŞKAN — Soru okunmuş bulunmaktadır. 
Buyurunuz Sayın Bayındırlık Bakam. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Adapaza
rı - Karasu yolu hakkında Sakarya Milletveki
li Sayın Hayrettin Uysal tarafından verilmiş 
bulunan sözlü soru. önergesine cevabımı arz 
ediyorum. 

Toplamı takriben 7 milyon lira olan 48 ki
lometre uzunluğundaki Adapazarı - Karasu 
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yolu, 1966 yılı onarım programına alınmış ve 
aynı yıl içerisinde 1 milyon 100 bin lira har
canmış ve onarımı yapılmıştır. 1967 yılında 
Adapazarı'ndan itibaren 28 ncı kilometreye ka
dar olan kesimin onarımı 'bitirilerek asfaltla
nacaktır. Geri kalan kesimin ise, imkânları
mız nisbetinde önümüzdeki yıl tamamen asfalt
lanması için her türlü çareye 'başvurulacaktır, 
saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Hayrettin 
Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bayın
dırlık Bakanının soru önergemle ilgili olarak 
verdiği cevaptan ötürü, kendilerine teşekkür 
ederim. 

Esasen bu soru önergemin veriliş zamanı 
aşağı - yukarı bir yılı geçiyor. Bu süre zarfın
da çok önemli bir ilçe olan ve turistik değeri 
bulunan ve 48 kilometrelik bir yol olan Adapa
zarı - Karasu yolunun belli bir yere kadar 
olan kısmının 1967 yılında asfaltlanması el
bette ki bizi memnun edecektir. Hiç. şüphesiz 
imkânlar nisbetinde diğer kısmının da tamam
lanması için Karasu halkının, tek aşağı - yukarı 
fındıktan sonra, geçim kaynağı olan ve turis
tik bir ibölge olması bakımından önemle, ilgi 
ile bekledikleri bir husustur. Yeni ve pek de
ğerli Bayındırlık Bakanından diğer kısmının da 
•kısa bir sürede tamamlanması temennisiyle 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

BAŞKAN — Sayın Hayrelttıin Uysal? Bura
da. Sayın Millî Eğitim Balkanı yoklar. Bakan 
bulunmadığı cihetle sorunuz .gelecek 'birleş'lane 
bırakılmıştır. 

50. — Mardin Milletvekili İbrahim Atasoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

BAŞKAN — Sayın îbnı'hjm Atasoy?... Yok. 
Sayın soru sahibi 'bulunmadığı cihetle sözlü sora 
gelecek (birleşime bırakılmıştır. 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
saVın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 t e meyda
na gelen âfet ve sel baskınları .sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne reşit yardım 
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, gündemimizin 9 ncu sırasında bulunan 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın Bakanlı
ğım ile ilgili sorularına, arkadaşım Hayrettin 
Uysal'ın muvafakatleriyle, Bakanlığımızla ilgili 
kısmının cevaplarına * amadeyim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, gündemin 9 ncu 
sırasındaki sorunuzda mündemiç Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanına tevcih edilmiş bulunan 
kısmını Sayın Bakan cevaplamak istiyor. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorularımın Saym Başba

kan, Sayın Bayındırlık, Tarım, Çalışma, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, imar ve iskân bakanları ile 
Köy İşleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasında aracılığınızı saygılarımla rica 
ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Temmuz 1965 te Sakarya'ya yağan sürekli ve 
şiddetli yağmurlardan bâzı ilçe ve köyler sel bas
kınına uğramıştı. Bir âfet halini alan yağmur
lar özellikle köylerde büyük zararlar yapmıştır; 
milyonlarca liralık maddi hasar olmuştur. Köylü
nün ekilmiş arazileri sular altında kalmış; toprak 
ürünleri çürümüş; çok yerde ürünü seller alıp 
götürmüştür. Evler zarar görmüş, emekler boşa 
gitmiştir. 

Şu var ki, Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
Başbakan Yardımcısı Saym Süleyman Demirel 
başta olmak üzere bâzı bakanlar sel felâketine 

8 7 -
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uğrıyan bölgeye hemen gelmişler ilçeleri ve köy
leri gezmişler, durumu yakından görmüşlerdi. 

Bu arada, uğranılan zararların Devletçe kar
şılanacağı ve gereken tedbirlerin alınacağı da 
ifade edilmişti. 

Ancak, o günden bugüne dek bu konuda kök
lü hiçbir tedbirin alınmadığı, zararların karşılan
ması bir yana bâzı hususlarda verilen sözlerin da
hi yerine getirilmediği görülmüştür. 

Diğer yandan, akarsuların ve derelerin ıslahı, 
süratle, yapılmadığından her an yağabilecek sü
rekli ve şiddetli yağmurlar bölgeyi âfet ve sel 
baskmlariyle tehdidetmektedir. 

Bu bakımdan çok önemli saydığım bu konula
rın aydınlığa çıkarılması kanısındayım : 

1. Sakarya ilinde Temmuz 1965 te meydana 
gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zarar tesbit edilmiştir. 

2. Bu âfet ve sel felâketi sonucunda zarar 
gören ilçelere ve köylere ne çeşit yardım yapıl
mıştır; bu yardımların miktarı ne kadardır; za
rar görenlerin tümü bu yardımlardan faydalan
mış mıdır? 

3. Bu âfet ve 'sel felâketine uğrıyan ilçe ve 
köylerdeki zarar görmüş? borçlu çiftçi ve köylü
nün Ziraat Bankasına, Tarım ve Kredi koopera
tiflerine olan borçlarının ertelenmesi konusunda 
ne düşünülmüştür? 

4. Bu âfet ve sel felâketine uğramış köyler
den Almanva'va isçi gönderileceği sovlenmis; bin
lerce köylü, kâğıtlarını yaptırmak için kıt bütçe
lerini bu yolda harcamış, müracaatta bulunmuş
tur. Bu müracaat edenlerden ve özellikle sel felâ
ketinden zarar görenlerden kaç kişi işçi olarak 
dışarıya gönderilmiştir. 

5. Sel felâketine uğramış hangi köylerden, 
kaç kişi, Temmuz 1965 ten bu yana işçi olarak 
dışarıya gönderilmiş bulunuyor? 

6. Şiddetli ve sürekli yağmurlarla her zaman 
ve özellikle Akyazı ve Hendek ilçelerinin ova köy
lerini tehdit altında bulunduran, zararlar veren 
Mudjurnu çayı ve Dinsiz suyunun ıslahı konusun
da ne gibi çalışmalar yapılmıştır?. 

7. Köylülere yeni tarım alanları aşacak, on 
binlerce dönüm toprak kazandırma imkânını sağ-
lıyacak Mudurnu bataklığı ile Dinsiz suyunun 
çevresindeki •' bataklıkların kurutulması işi ele 
alınmış mıdırt 

8. Hendek - Balıklı İnsaniye köyü başta ol
mak üzere çevresindeki köylere zarar veren Ba-
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lıklı derenin düzenlenmesi, adı geçen derenin üs
tüne köprü yapılması düşünülmekte midir? 

9. Hendek - Çakıllık köyü barajı sel felâke
tinde ağzına kadar dolmuş bu arada set yıkıl
mıştı. Bu durum karşısında ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır? 

10. Sel felâketinden en çok zarar görmüş 
olanlardan biri de Hendek ilçesidir. İlçenin Baş-
pmar, Mahmutbey, Dereboğazı mahallerinde bir
çok ev harabolmuş; sel, kasabanın içme su tesis
lerini, elektrik santrali kanalını bâzı mahallerin 
elektrik şebekesini, geçit veren köprüleri, mezba
ha binasını tahribetmiştir. Bu konuda Hendek 
Belediyesine ne gibi bir yardım yapılmıştır? 

BAŞKAN — Saym Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Saym 
Başkan, saym milletvekilleri, Saym Hayrettin 
Uysal arkadaşımızın sorularının Bakanlığıma 
taallûk eden 1, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerine 
cevaplarımı arz ediyorum. 

1 Temmuz 1965 de maydana gelen taşkın so
nunda tesbit edilen maddi zarar takriben 
(37 000 000 Tl.) dır. 

6. Taşkınlara sebep olan Mudurnu ve Dinsiz 
sulan Aşağı Sakarya havzası plânlaması içinde 
mütalâa edilerek, buralarda yatak düzenlenmesi 
ve şedde inşası gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bu plânlama, ihale suretiyle yapılmıştır. 
Konu, bu plânlama raporu esaslarına ve büt

çe imkânlarına göre peyderpey ele alınarak ta
hakkuk ettirilecektir. 

Bu konuda plânlama raporundan önce, şimdi
ye kadar, yapılmış inşaatlar şöylece özetlenebilir. 

a) Sakarya Merkez Dinsiz ve Kayalar dere
leri ıslahı işine halen devam edilmektedir. 

b) Çarığıkuru köyünün Kocakayak deresi 
taşkınlarından korunması mevzuu âcil tedbir 
-olarak dozer gönderilmek suretiyle taşkın korun
muştur. 

Sarıyer deresi tam ıslah edilmiştir. 
Balıklı deresinin Puna Martinler köyünden 

Çakallık tersip bendine kadar 5,3 Km. lik kısmı 
ele alınmış ve yatak açılmıştır. Ancak yatak kum 
çakıldır. Stabl değildir. 

KargalıhanJbaba deresi mansap kısmının ıslahı 
yapılmıştır. 
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Hendek Kurtköy deresi ıslahı işleri feyezandan 
hemen sonra yapılmış, bilâhara yatak dolmuştur. 
Tekrar makina gönderilmek suretiyle yatak ıslahı 
yapılmıştır. Ancak bu yatak stabl değildir. Bu 
tedbir muvakkattir. 

7. Soru önergesinde köylülere yeni tarım 
alanları açacak Dinsiz ve Mudurnu çevresindeki 
bataklıkların kurutulması işi ele alınmış mıdır de
nilmektedir. 

6 ncı Maddede bahsi geçen derelerin ıslahı ve 
bu derelerin sebebolduğu bataklıklar kurutulmuş
tur. Bu kuruyan sahalar ziraata açılmıştır. Bu
nun dışnda Mudurnu deresinde dere ıslahına de
vam edilmektedir. 

1967 yılı içinde Dinsiz deresi ıslahına da geçi
lecektir. 

Bu sistemin ıslahı da tamamlandıktan sonra Sü-
leymaniye Bataklığında mahdut bir ayna batak
lık olarak kalacak, geri kalan kısım kurutulacak 
ve ziraate tahsis edilecektir. 

Esasen bu ayna kısmı Devlet Ormanı olduğu 
için buranın kurutularak ziraata tahsisine de im
kân bulunamamaktadır. 

8. Sözlü soruda, Hendek - Balıklı - thsaniye 
köyü ile çevresindeki kövlere zarar verdiği bildiri
len, Balıklı deresi taşkınları hakkında şimdiye 
kadar Bakanlığa intikal etmiş talep ve bir şikâ
yet vaki olmadığından, bu hususta bu sebeple 
her hangi bir etüd yapılmamıştır. 

9. Hendek - Çakallık köyünde feyezandan 
yıkılmış bulunan bend yapılmıştır. 

10. Hendek'de âcil bir tedbir olarak 4 Km. 
tulünde bir yatak yapılmış, ancak bundan çok 
kısa bir süre önce yağan yağmurlar sebebivle va-
tağm bâzı ksımlarında oyulmalar gönilmüstür. 
Bu oyulmaların izalesi için gerekli makina filhal 
ya mahalline gitmiş bulunmakta veva bir iki p'ür» 
zarfında gitmiş -olacaktır. Sayın Uysal'm tevcih et
tiği sorulardan Bakanlığımı ilgilendiren hususlar 
bunlardır. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclis tarafından kabul edilmiş bulunan saat 
tahdidine göre, şu anda saat 19,00 u geçmiş bu
lunduğu cihetle, Birleşimi kapatmak gerekir. 
Ancak müsaade ederseniz bu sorunun cevaplan
dırılacağı âna kadar Meclisin devamı hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kafbul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Hayrettin Uysal. 
ı ı <m 

I HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım bu soru önergem de 
17 Ocak 1966 tarihinde verilmiş idi. Aşağı yukarı 

I bir yıla yakm bir zaman oluyor. 1965 Temmuz 
ayında Sakarya'da şiddetli yağmurların yağması 
sonucunda meydana gelen sel felâketi birçok za
rarlar vermişti. Bu zararların 37 milyon Tl. sına 
vardığını Saym Bakan ifade ettiler. Öğünden 
bugüne kadar sözlü soru önergemde belirttiğim 
hususlardan bir çoklarının yapılmış olduğunu 
gördüm Sayın Bakana teşekkür ederim. 

i Ancak, bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
Esasında bundan 1 0 - 1 5 gün önce yine yağan 
şiddetle yağmurlar neticesinde, bu Dinsiz suyu 
ve Mudurnu çayının civarında bulunan Kavaldı 
Orman köyü su kenarı ve onun çevresindeki 30 a 
yakın köy yine az çok sel baskınlarından zarar 
görmüş bulunuyor. Elbet bunun nedeni, bu büyük 
çay ve derelerin ıslah edilme durumu kesin bir 
sonuca vardınlamamış olduğundan 1967 yılında 
Dinsiz deresinin ıslahına geçilecektir demesi Sayın 
Bakanın ve Mudurnu deresininde ıslahının ta
mamlanmak üzere bulunduğunu ifade etmeleri 
sanırım ki, önümüzdeki yıllarda Sakarya'nın bu 

; köylerini sel baskınından koruyacak bir durum 
I yaratacaktır. Sözlü sorumu cevaplandıran Sayın 

Balkana teşekkür.ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, 9 ncu soruda Ener-

I ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı dışında Tarım, Ça-
1 lışma, imar ve iskân ve Köy işleri Bakanlarıda 

muhatap tutulmuştur. Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının verdiği cevapla yetinmekte 
misiniz, yoksa onlar hakkında verilecek cevapları 
bekleyecek misiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yalnız 
Çalışma Bakanının cevap vermesini istiyorum. 
öbürlerini Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı cevaplandırdılar, tatmin oldum. Almanya'ya 
gidecek işçiler meselesinden dolayı Çalışma Ba
kanının cevap vermesini isterimi. 

BAŞKAN — Mevcut beyanınıza göre, Çalışma 
Bakanını muhatap addeden kısmını tutacağız, 
diğer taraf gündemden çıkarılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, buerün mevcut gün
demi tamamiyle bitirmiş büluumakta.vrz. Esasen 
saat de 19,00 u n-ecmiş bulunmaktadır. Bu sebep
le Birleşimi, 13 Nisan 1967 Perşembe günü saat 
15,00 de toplanılmak üzere kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 19,10 
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GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Urfa Milletvekili Behice Boran ve 2 

arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleriyle 
memleketimiz arasında akdedilen ikili anlaş
malar konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/12) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

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

2. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

3. — 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) 

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

5. — Hatay Milletvekili Yahya Karibo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tespit edilmiş 
olup olmadığına dair Başba'kandan sözlü soru
su. (6/189) 

6. —• Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

7. — 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) 

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — 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 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

11. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 

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



ir». — Manisa Milletvekili Sami Binicloğ'-
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
feli bir öğretmenin, derste talebelerine Allah 
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair MilK 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
bilûmum resmî binalar içtin Ankara'da her yıl 
ödenen -kira bedellerinin' miktarına ve binlar-
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. ('6/218) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
»özlü sorusu. (6/219) 

18. —: Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendiımahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

19. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van üi içinden geçen Aklköprü ve Kurubaş de
nelerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

20. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan »özlü sorusu. (6/222)i 

21. — Van Milletvekil Mehmet Erdinç'in,. 
, Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere

nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

22. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in r 

Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan İU - 12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
,(6/224) 

23. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/225) 

24. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa ©dilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

25. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

26. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,. 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

27. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,. 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

28. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/230) 

29. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/231) 

30. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 



açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

31. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

32. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdi-
deden Adalet Partili milletvekilleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/234) 

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

34. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/236) 

35. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn, Bahçe ilçesini Haruniye 
bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabi
lize bir yol yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/237) 

36. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn Kadirli ilçesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

37. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetinde-
ki paralann ne zaman ödeneceğine dair Tica
ret Bakanından sözlü soruşur (6/239) 

38. — Van Milletvekili M. Salih Yüdız'-
ın, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

39. — Van Milletvekili M. Salih YıldızIn, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/241) 

3 — 
40. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 

Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

41. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

42. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/244) 

43. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

44. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zeraek mevkiinde bir 
baraj inşaasının programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/246) 

45. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/247) 

46. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

47. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

48. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları-



na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

50. — Mardin Milletvekili İbrahim Atasoy-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN, İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


