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Sayfa 
fiyat tesbiti konusunda bu yıl derhal alın
ması zaruri âcil tedbirlerin neler olduğu
na dair yazılı soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Macit Zcren'in cevabı (7/9) 234:235 

3. — İçel Milletvekili Kemal Ata-
man'm, Tarsus'ta Rasim Dokur adını taşı
yan bir bez fabrikası bulunup bulunma
dığına dair yazılı soru önergesi ve Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'in cevabı 
(7/13) 236:237 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri seçimi kanun tasa
rısının geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair verdiği önergenin, Kıbrıs konusunda ağıl
mış bulunan genel görüşmeden sonraya bıra
kılması ve 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına Baş
kanlık tezkeresinde yazılı sebep ve sürelerle 
izin verilmesi kabul olundu. 

Meclis Başkanının ve onun şahsında millet
vekillerinin yeni yıllarını kutladığına dair Ge
nelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'm ve Genel
kurmay Başkanının ve onun şahsında Türk 
Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının yeni yıllarını 
kutladığına dair de Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli'nin telgrafları okunarak alkış
lar arasında bilgiye sunuldu. 

Birleşmiş Milletler Assemblesinde Kıbrıs 
dâvası için son alınan karar karşısında Millet 
Meclisinin aydınlanmasına ve millî menfaatlere 
uygun tedbirler ortaya konmasına imkân 
vermek üzere Kıbrıs konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair C. H. P. Grupu adına ve
rilen önerge ile Türk umumi efkârının Kıbrıs 
dâvasının geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış 
olan merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi 

olabilmesi ve milletvekillerinin düşünce ve 
kanaatlerini ifade edebilmelerini teminen bir 
genel görüşme açılmasına dair A. P. Grupu 
adına verilen önerge üzerindeki görüşmelere 
devam olundu. 

Saat 18,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
(Saat 16,25 te) ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Kıbrıs'la ilgili genel görüşmelere devam 

edildi. 
15 dakika sonra toplanılmak üzere oturuma 

(Saat 21,40 da) son verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Kıbrıs konusunda açılan genel görüşmelere, 

verilen yeterlik önergesinin usulle ilgili görüş
meler sonunda kabulüne kadar, devam olundu. 

Gelecek birleşimin 5 Ocak 1966 Çarşamba 
günü saat 15,00 te yapılması kabul edildikten 
sonra Birleşime (30 . 12 . 1965 Perşembe günü 
saat 0,15 te) son verildi. 

Kâtip 
Başkan Bilecik 

Ferruh Bozbeyli Sadi Binay 
Kâtip 

Manisa 
Önol Sakar 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğret-

men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka

nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı. (1/89) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 
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2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
Ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı. (1/90) (Karma 
Bütçe Komisyonununa) 

3. — Çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev 
ve yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı. 
(1/91) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

4. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması* hakkında kanun tasarısı. (1/92) 
(Karma Bütçe Komisyonununa) 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yı^ 
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı. (1/93) 
(Karma Bütçe Komisyonununa) 

6. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 neı maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı. (1/94) (Ulaştırma ve Millî Savunma ko
misyonlarına) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - , Arjantin 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı. (1/95) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bo'nolarınm tahkimi hakkında 
kanun tasarısı. (1/96) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

9. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı. (1/97) (Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
10. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 

9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/190) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
11. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/183) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

12. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/184) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından müre-
kep Karma Komisyona) 

13. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/185) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından müre-
kep Karma Komisyona) 

14. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/186) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

15. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/187) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/188) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

17. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/189) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

18. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/190) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

19. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/191) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

20. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/192) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 



B İ E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini, açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin anahtarlarını çevirdikten sonra beyaz 
kabul düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço-

j günlüğümüz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yeni yılın ilk Birleşiynine başlanılması 
vesilesiyle, Başkanlıkça sayın milletvekillerine 
sağlık ve başarı ve Meclis çalışmalarının Millete 
refah ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunul
du. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bugün 
yeni yılın ilk Birleşimini yapıyoruz. Sayın mil
letvekillerinin 1966 yılını sağlık ve başarı ile 
geçirmelerini, alacağınız yapıcı ve olumlu ka
rarların da hizmetinde bulunduğumuz büyük 
milletimize mutluluk ve refah getirmesini içten 
dilerim. (Alkışlar) 

Bâzı arkadaşlar gündem dışı söz istemişler
dir. Kendilerine çok kısa konuşmak kaydiyle 
söz vereceğim. 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Kıbrıs Türklerinin bugün içine düştükleri du
rum, Yunanistan'ın devamlı tertip ve başarıları 
ve bütün bunlara karşı tedbir almakta gecikmiş 
bir Devlet olmaktan kurtulmanın çareleri konu
sunda demeci. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, Kıbrıs 
Türklerinin bugün içinde bulunduğu durum ve 
Hükümetçe alınması gerekli tedbirler hakkında 
gündem dışı söz istemiştir. Buyurunuz, Sayın 
Özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Bugün Kıbrıs mevzuunda konuşmak üzere 
Yüksek huzurunuzda söz alışımın başlıca ilci se
bebi vardır: 

1. Kıbrıs dâvası Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden çözüm yolu bekliycn birinci dere

cede önemli bir konu olmakta devam etmektedir 
ve bu çözüm yolu bulununcaya kadar da devam 
edecektir. Bu bakımdan Meclisimizin, 1965 yı
lı çalışmalarını Kıbrıs meselesini görüşmekle bi
tirdiği gibi, 1966 yılı çalışmalarına da Kıbrıs ko
nusunu 'konuşmakla başlamasında zaruret var
dır. 

2. Açılan genel görüşme dolayısiyle Yüce 
Mecliste Kıbrısla ilgili her şey konuşulmuş, fa
kat meselenin bizatihi kendisi konuşulnıamıştır. 

Bugün Kıbrıs'ta bulunan Türklerin durumu 
ve mukavemet güçleri nedir? Mevcut durumun 
hangi noktaya kadar devamı mümkündür? İki 
senedenberi devaım eden sabrın sonu ne zaman 
gelecektir? Ada'da yarın neler olacaktır ve bu 
işin içinden nasıl çıkılacaktır? Türk Hükümeti
nin takibedeceği yeni ve enerjik politika ne ola
caktır ? 

İşte konuşulmayan, fakat Türde Milletinin 
beynini kurcalayıp da bir türlü cevabını alama
dığı önemli sorulardan bir kaçı. 

Meseleyi daha kestirmeden aydınlatmak ge
rekirse. 33 milyon Türk'ün kader ve mesuliye
tini omuzlarına yüklenmiş bulunan Yüce Meclise 
şöyle bir soru tevcih etmek yerinde olur: Kıbrısı 
nasıl kurtacacağız? Bunu bileniniz var mıdır? 

Bu soruya net 'bir cevap almak mümkün ol
saydı, yüksek huzurunuzu işgal etmeıme hiç de 
lüzum ve zaruret kalmazdı. 

Kıbrıs hakkında Birleşmiş Milletler Siyasi 
Komisyonunun 16 Aralıkta ve Genel Kurulun da 
18 Aralıkta kabul ettiği tavsiye kararı, yurdu
muzda fırtınalar koparmış, bunun nedenleri eni
ne boyuna tartışılmıştır. Bâzı Arap devlçtleriy-
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le hürriyetine yeni kavuşmuş Asya - Afrika dev
letlerinin aleyhimizde rey vermeleri sebepleri 
üzerinde fazlaca durulmuş, bu konuda da pek 
çok şey söylenmiştir. Ancak bâzı hakikatler ko
nuşulmamış, eksik kalmıştır. 

Nedir bu eksik kalmış söylenmiyen hakikat
ler? Makarios ve Yunan Hükümeti beş seneden 
beri geceli - gündüzlü çalışmış, kesif bir siyasi 
faaliyete girişmiş, fakat biz bu süre içinde ha
masi nutuklar çekmekle halklarımıza tecavüz et-
tirmiyeceğimizi iri lâflarla ilân etmekle yetinmiş 
ve meseleyi esasından değil, kenarından bile kav-
ramamışızdır. Onlar çalışmış, biz uyumuşuzdur. 
Bunun neticesi olarak Ma'kariıos'un politikası, 
Türk hükümetlerinin poltikasmdan üstün çıkmış
tır. İşte acı hakikat bu! 

Kıbrıs'ta hâdiselerin başlamasından üç ay ev
vel, 1 Ekim 1963 talihinde bu kürsüde yaptı
ğım bir konuşmada, yafan bir gelecekte Kılbrıs'-
da Türklere karşı kanlı tecavüzlerin başlıyacağ^-
nı, andlaşmalarm tek taraflı olarak feshedilece
ğini ve Makarios'un işi süratle Birleşmiş Millet
lere götürerek orada Arap devletleriyle Asya -
Afrika devletlerinin reyleriyle aleyhimizde Icarar 
alacağını ifade etmiş, 'bunu önlemek için alın
ması gereken tedbirleri de saymıştım. Ne yazık 
'İd, o zaman sözlerime kıymet verilmedi, hattâ 
alay konusu yapıldı. 

Aradan 27 ay geçtikten sonra o zamanki söz
lerimin bugün acı bir hakikat olarak karşımıza 
çıkmasından duyduğum ıstırap, bu sözlerime 
kıymet vermiyenlerin duyduğu ıstıraptan çok 
daha "büyüktür. 

Şimdi meselenin düğüm noktasına gelelim : 
Kıbrıs dâvasının bu hale gelmesine seJbebolan 
mesulleri mi arayacağız? Yoksa bu hesaplaşma
yı ileriye bırakıp Kıbrıs'ı süratle kurtarmanın 
yollarını mı arayacağız? Kendi kendimize şöyle 
bir soru daha tevcih edebiliriz. Biz neyin peşin
deyiz? Birbirimizin mi, Kıbrıs'ın mı? 

Üzülerek ifade etmek isterim 'ki, Kıbrıs konu
sunda yapılan genel görüşmeden sonra Türk va
tandaşı bu sorunun net cevabını alamamıştır. 

Hâdise şudur : Ortada bir yaralı var, dur
madan kan kaybediyor. Başına üç, beş kişi top
lanmış, (herkes birbirinin yakasına yapışmış, bu
nu bu hale getiren sensin, hayır ben değilim 
sensin kavgasını yapmakla meşgul. Kavga de
vam ederse1 netice ne olur? Pek tabiî olarak 

yaralı ölür ve o cesedin başında birçak yaralı 
daha kalır. 

Şimdi ben diyorum ki, arkadaşlar şu kav
gayı burada keselim, elbirliği ile evvelâ şu ya
ralıyı bir hastaneye kaldırıp tedavi ettirelim. 
Kurtulması için gerekirse bir miktar da kan 
verelim. O sıhhate kavuşsun, ondan sonra gö
rülecek hesabınız varsa aranızda görürsünüz. 

Kıbrıs'a bir çözüm yolu bulabilmek için ev
velâ bugün oradaki durumun ne olduğunu bil
memiz lâzımdır. Bugün Kıbrıs'ta 55 bin Türk 
Lefkoşa ve civarında, 20 bin kadarı çadırlar
da, nispî bir emniyet içinde bulunmaktadırlar. 
Bunların hayatı, düşman tarafından çevrilmiş, 
muhasara altına alınmış, yarı esir, yarı hapis
hane hayatı yaşıyan insanlardan farksızdır. 
65 bin Türk ise Rum köyleri ve şehirleri arası
na sıkışmış, esas Türk topluluğu ile irtibatı ol-
mıyan ve her türlü emniyet tertibatından mah
rum bir hayat yaşamaktadırlar. Ellerinde bu
labildikleri tüfeklerle kendilerini müdafaaya 
hazır, iki senedir her an bir baskını bekler va
ziyettedirler. 

Kıbrıs'ta yedisinden yetmişine eli silâh tu
tan 15 bin kadar Türk, Mücalıitler Teşkilâtına 
dâhildir. Bunların pek azmin mükemmel silâ
hı olup diğerlcrininki derme çatma şeyler, kır
ma av tüfekleri ve sairedir. 

Rumların umumi bir taarruzuna karşı mü-1 

cahitlerin müdafaa gücü iki ile 36 saat arasın
da değişecek durumdadır. Rumların ve Yunan 
tümeninin ağır silâhlarından mahrumdurlar.. 

Kıbrıs Türkleri kendilerini 12 saat müdafaa 
etmek için hazırlanmışlardı,- daha fazla bir im
kâna sahip kılınmamışlardı. Hâdiselerden ev
vel Kıbrıs'a giden bütün yetkili Türk makam
ları onlara böyle söylemişti. Bir tecavüze uğ
rarsanız siz 12 saat dayanınız, ondan sonra 
Türk Ordusu burada olacak demişlerdi. Onlar 
bu sözlere inanddar ve dayandılar. Ama, 12 sa
at yerine 2 senedir dayanıyorlar, hâlâ bekle
dikleri-olmadı. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Bu 
beklemenin ne büyük bîr işkence olduğunu da-
h^ iyi anlatabilmek için şu misali vereceğim. 
Son zamanlarda Erenköy cephesinde beklemek
te olan mücahitlerden 12 si bu bekleyişin ıs
tı rabiyle akıllarını kaçırmışlar ve Birleşmiş 
Milletlere ait helikopterlerle Lefkoşa hastane
lerine taşınmışlardır. 7 - 8 yüz mücahit elle-
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rinde hafif silâhlar ve kifayetsiz mermilerle dar 
bir bölgede sıkışıp kalmışlar. Etraf] arını 
6 000 Rum ve Yunan askerî ağır top ve tank
larla çevirmiş. Gözleri bir taraftan bunları 
gözetlemekte, her an başlıyacak ateşi bckle-
mefkte; bir taraftan Akdeniz'in ufuklarından, 
Anadolu'dan gelecek kurtarıcı kuvvetleri, Türk 
Donanmasını gözetlemekte ve sabırsızlıkla bu
nu beklemektedirler. Günler, geceler, 'haftalar, 
aylar, aylar ve seneler geçiyor. Fakat bekle
dikleri gelmiyor. Bu bekleyiş insanı çıldırtmaz 
da ne yapar1? 

Türkiye Kıbrıs meselesinde dönüşü olmıyan 
bir noktaya girmiştir. Bu durumda parçalan
mamak için inilecek yeri tespit, hedefi tâyin 
etmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde, bu kür
süden ifade ediyorum, bunun sonu Türkiye 
için de çok kötü olacaktır. 

Her millî meselede kendimize bir çıfoış yo
lu bulmak için bir Atatürk'ün çıkmasını mı 
bekliycccğiz? 

Saym milletvekilleri, Atatürk'ün fedakâr 
ve kahraman çocukları, bu çıkış yolunu bula
cak, kararı verecek olan sizsiniz. Onun için he
pinizden yalvarara.k istirham ediyorum. Bu 
millî meselede geliniz sen ben dâvasını bir ta
rafa bırakalım, particilik zihniyetini kafamız
dan atalım, elele verip bu dâvaya bir çözüm 
yolu bulalım. 

Çözüm yolları nelerdir? Şahsi kanaatlerimi 
ifade ediyorum: 

Yunanistan'ın güttüğü Enosis, bir dâva de
ğil, büyük bir dâvanın bir megaloidcanm 
cüz'üdür. 

Bu megaloidea uğrunda yarım asırda ellimiz
den giden zincirin halkaları Batı - Trakya, Ma
kedonya, Girit, Marmara ve Ege adalarıdır. 
İşte şimdi de Kıbrıs. 

Hayır arkadaşlar, hayır, bu böyle gidemez! 
Artık son halkayı koparıp almamız, Kıbrıs'ı kur
tarmamız ve şımarık Yunanistan'a da (artık 
dur) deyip onun kafasına Türk yumruğunu in
dirmemiz zamanı gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, MegaMdea ile mü
cadele ederken, bunun dışda olan kökleriy
le değil, ondan evvel Türkiye'de olan esas kök
leriyle ımücadele etmemiz lâzımgeldiği 'kanaa
tindeyim. Bugün Yunanistan'ın Megaloideası-
nın sembolü başka yerde değil, İstanbul'da Pat-
rikhane'dir muhterem arkadaşlarım. Patrikhane 

istanbul'da asırlardan beri bir fitne ve fesat 
ocağı olarak Türk Milletinin bağrına saplanmış 
bir kahpe hançerinden başka bir şey değildir. 
Bunca tecrübeden sonra bunun oynadığı rolü 
ve Yunanistan için taşıdığı önemi idrak ettik
ten sonra artık bu hançeri bağrımızdan söküp 
atmanın zamanı gelmiştir muhterem arkadaş
larını. 

Sevgili kardeşlerim; bugün elimizde kala 
kala i'ki tane küçük ada 'kaldı: İmroz ve Boz
caada. Burada da zevküsefa süren, tam bir 
hürriyet içinde yine ramlardır. 

Muhterem arkadaşlar, ben o kanaatteyim 
ki, biz derhal bu iki adayı askerî bölge ilân 
edip, burayı istimlâk ve tahliye ettirmek mec
buriyetindeyiz. İstanbul'da yerleşmiş bulunan 
Yunan tabiiyetindeki ve Türk tabiiyetindeki 
ramlar, bütün resmî kayıtlarla, vergi takipçi-
leriyle sabittir ki, bunlar senelerden beri mem
leketimizde devamlı surette sömürdükleri pa
raları servetleri Yunanistan'a aktarmaktadırlar. 
Bunlar içimizde Milleti kemiren birer mikrop
tan başka bir şey değildirler. Bunları, hâlâ 
bağrımızda barındırıp onlara varımızı yoğu
muzu verip Yunanistan'a aktarmalarına hâlâ 
müsaade etmemizin zamanı geçmiştir, muhterem 
arkadaşlarım. 

Muhterem kardeşlerim, Kıbrıs'ın bugün çıkış 
yollarının son katî safhasını da şu şekilde ifade 
etmek isterim. Bugün Yunanistan'ın, Kıbrıs'ta 
15 Bin kişilik bir tümeni vardır. Biz Yunanis
tan'a nota vererek «üç gün içinde bu tümenini 
çekmediğiniz takdirde aynı kuvveti oraya çıka
racağımızı» bildirmeli ve Yunanistan bu tümeni 
çekmediği takdirde derhal biz de tümenimizi 
oraya çıkarmalıyız. Muhterem arkadaşlarım. 

Evvelâ Kıbrıs'ta fiilî durumu, muvazeneyi 
temin etmedikçe müzakerelerle bir şey kazanaca
ğınım ümidetmek boş hayalden başka bir şey 
değildir. 

Biz bu yola gitmek mecburiyetindeyiz ve şa
yet Yunanistan buna karşı kıpırdadığı takdirde 
derhal Yunanistan'a karşı harp ilânı kararı ve
rip, ilk fırsatta 12 ada ve Batı Trakya-ve saireyi 
onların elinden almakta artık Türk Milletinin 
kaçınılmaz vazifeleri araşma gelmiştir. (Bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bunların hiç birisi
ni yapamıyacak olursak son bir çıkar yol var
dır, o da şudur : 
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Birleşmiş Milldtlerin tavsiye kararma rağ
men, Kıbrıs Hükümetlerini meydana getiren and-
laşmaların esası orada iki cemaati ayrı ayrı iki 
millet olarak kabul etmiştir. Son senelerde orada
ki Türk Cemaatinin hiçbir hak ve hukuku kalma
mış, biz Kılbrıs Türklerinin hak ve hukukuna te
cavüz olursa müsaade etmiyeceğiz diyoruz. Rica 
ederim Kıbrıs Türklerinin ellerinde hangi hak ve 
hukuku kalmıştır, ellerimde sarıla;bilecekleri bir 
tek hak kalmış mıdır? Onlar orada ramların 
Ibaskısı 'altında esaret hayatı yaşamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, Yunanistan, bir müs
temleke idaresinden kurtarılması için Kıibrısı 
destekliyorsa bugün orada yaşıyan yüz bini 'mü
tecaviz Türk de aynı esaret, zulüm ve işkence 
altında kıvranmaktadır. Binaenaleyh, oradaki 
Türklerin de kendi haklarına sahip hür ve müs
takil 'bir cumhuriyet kurmalarının zamanı gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, buna muhalefet etme
yip böyle 'bir cumhuriyeti, bir Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetini biran evvel ilân etmelerine fır
sat ve imkân verelim ve onları ilk fırsatta tanı
yarak onların yardımına gitmek suretiyle faiz 
de oradaki haklarımızı koruyalım. Bunları yap
madığımız takdirde Kılbrıs elden gideceği giıbi, 
Türkiye'yi de büyük felâketler beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime .son verir
ken, geçenlerde Birleşmiş ?»rilletler kararından 
sonra Lefkoşa'da toplanan Kılbrıs Türklerinin 
yaptıkları mitingde hep bir ağızdan içtikleri 
andı burada okuyup sözlerime son vermek isti
yorum. Kılbrıs Türklerinin son olarak içtikleri 
and şudur : 

«Vatan ve hürriyetimizi, Türklüğümüzü, 
Ibayrağımızı sıon damla kanımıza kadar koruya
cağımıza and içeriz. Bu uğurda genç, yaşlı, ka
dın, erkek her türlü fedakârlığa hazırız. Rum
ların kölesi olmıyacağız. Şerefli 'bir ölümü ter
cih ediyoruz. Vatan için canımız, bayrak için 
kanımız :>> 

Muhterem arkadaşlar, gözümüzün önünde 
<biı* avuç insanın senelerden beri katlandığı 
'bunca mihnet ve meşakkate rağmen hâlâ Türk
lük uğruna gösterdikleri bu büyük âlieenaplıik, 
•bu büyük fedakârlık karşısında bizim burada 
elimlizi kolumuzu bağlıyarak oturmamız hazin
dir muhterem arkadaşlarım. 

Sevgili kardeşlerim, var kuvvetimle iki 
Meclisin toplanarak Kıbrıs meselesine katî bir 

çözüm yolu 'bulması için gerekli kararın alın
masına çalışacağım. Hepinizin bu hususta yar
dım ve müzaharetini dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, elele verelim bu 
meseleyi kurtaralım. Bu hepimizin millî şeref 
ve haysiyet davasıdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv arkadaşı
mız gündem dışı konuşmaların beş dakikayı 
geçmemesinin bir teamül haline getirilmesi te
mennisinde bulunuyor. Başkanlık gündem dışı 
söz alan arkadaşlardan bu görüşlerini daima 
kısa kesmelerini rica ediyor ve onlar da bu va-
itle kürsüye geliyorlar. Bu temenniye Başkanlı
ğın da iştirak ettiğini 'bir kere daha tekrar ede
rim. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Ge
lir Vergisi Kanununun değişik geçici beşinci ve 
altıncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki tasarının, Cumhuriyet Senatosun
dan da geçerek, henüz kanunlaşmamasına rağ
men, kanunlaşmış gibi işlem yapılmasının Anaya
saya aykırı olduğu yolundaki konuşması ve Ma
liye Bakanı İhsan Gür san'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, En az Geçim 
İndirimi Kanununun bu ay uygulanmamasiyle 
ilgili gündem dışı söz istemişsiniz. Kısa olmasını 
bilhassa rica ederim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; değerli huzurlarınıza hukuk 
bakımından, Anayasa bakımından gayet önemli 
gördüğüm bir hususu arz etmek istiyorum. 

Hükümet, iki milyara yakın bütçe açığını ka
patmak için muhtelif yollar tasarlanmış. Bunlar
dan bir tanesi dört yüz milyon liralık bir istik
raz için getirilmiş bir kanun, gündemimizde bu
lunuyor. Bir diğeri de geçenlerde müzakeresini 
yapmış olduğumuz 400 milyon liralık Gelir Ver
gisi Kanununda 5 ve 6 ncı geçici maddelerin bir 
süre daha - ki, iki sene olarak komisyonda kaıbul 
edildi - iki sene daha ertelenmesi yolundaki bir 
kanundur. Bunun üzerinde konuşacak değilim, 
müzakere yapıldı ve geçti. Asıl söylemek istedi
ğim nokta şudur. 

Bu kanunun Millet Meclisinde müzakeresi ta
mamlandı ve fakat henüz Senatodan geçip Cum
hurbaşkanlığının tasdiki ve Resmî Gazetede neş
redilmesi gibi - Senatoda kabul edilip edilmiye-
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ceğini bilemeyiz, ama - edildiğini farzetsek bile -
bu usul hükümleri tamamlanmadıkça bir kanun 
halini iktisaibetmiş sayılamaz. Sayılmadığı tak
dirde 1 Ocak 1966 tarihinde halen yürürlükte 
bulunan geçici 5 nci ve 6 ncı maddeler, bilhas
sa 5 nci madde, yürürlüğe girer. Girince 1 Ocak 
tarihinde verilecek maaşlarda ve tatbiki müm
kün olan hususlarda bu kanunun tatbik edilme
si lâzımgelir. Çünkü yürürlükteki bir kanunu 
durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Maalesef 
arkadaşlar, aybaşında yürürlükteki bir kanun, 
çıkması muhtemel olan bir kanunu beklemek 
üzere tatbik edilmemiştir." Bu tatbikata hangi 
kanaatten olursak olalım, kimden gelirse gelsin 
evet demeye imkân yoktur. Bu parlâmentoda 
ciddiyetle üzerinde durulması lâzımgelen, Ana
yasa devleti, hukuk devleti ilkesinin bir nevi 
ihlâlidir. Bu noktayı arz etmek isterim. 

öte yandan da şunu da ilâve ötmek isterim 
ki, bu kanun, köylüsüyle, çiftçlsiyle, balıkçı-
siyle, bakkaliyle, mütaahhidiyle, momuriyle, 
ücre'tlisiyle en aşağı 3,5 milyon Türk vatandaşı 
mükellefi ilgilendiren bir kanundur. Basit bir 
kanun değildir. En az geçini indirimi ve ücret
lerde götürü gider indirimi getiren bir kanun
dur. Bu ihlâl üzerinde ciddiyetle durmamız lâ
zımdır. Bunu büyük bir taiblonun içimdeki di
ğer ihlâllerle birlikte mütalâa ettiğimiz takdir
de hepimizin önümüzde yol varken hassas ol
mamız lâzımgeldiği mânasını da bendeniz çıka
rıyorum. Saygılarımla. 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaV-
m, Amerikan Büyükelçisinin «Türkiye'nin Kıb
rıs'a asker çıkarma teşebbüsünü Amerika'nın 
önlemediği» yolunda yaptığı konuşmasının Tür
kiye'nin işlerine bir çeşit müdahale olduğuna 
dair demeci. 

• BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal ve Sa
yın Hüsnü Özkan, Amerika Birleşik Devletleri 
Sayın Büyükelçisinin bâzı sözleri hakkında gün
dem dışı söz istemişlerdir. Aynı konuda iki ar
kadaş söz istediğinden Başkanlığa Sayın Hay
rettin Uysal'm, söz talebi önce geldiğinden Sa
yın Uysal'a söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Hayrettin Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, Sayın Milletvekilleri; huzurunuza çok 
Önemli saydığım bir mesele için çıkmış bulunu
yorum. 

Mesele şu : 
Dünkü gazetelerde bir haber çıktı. Büyük 

müttefikimiz A. B. D. nin pek Sayın Büyükel
çisinin sözleriydi bunlar. Sayın Büyükelçi: «Si
zin Kıbrıs'a yapmak istediğimiz müdahale teşeb
büsüne hiçbir zaman Hükümetim tarafından 
mâni olunmamıştır.» Diyor. A. B. D. nin pek 
Sayın Büyükelçisi tarafından, Türkiye Dışişleri 
Bakanını ziyaretten sonra basma verilen bu demeç 
cidden çok ilginçtir ve önemi çok büyük bir 
olaydır. 

Sayın Milletvekilleri, bir müdahaleyi önle
me ya vardır, ya da yoktur. Bunun elbet gerçek 
yönü bir gün ortaya çıkacaktır. 

Ben konunun başka bir yönüne, haysiyeti
mizle ilgili bir yönüne değinmek işitiyorum. Ge
çen hafta burada bizim bir parçamız addettiği
miz Kıbrıs'ın geleceği için çok önemli olan bir 
genel görüşme yapıldı. 

Bu genel görüşmede A. B. D. Sayın Başkanı 
Johnson'un Sayın İsmet İnönü'ye gönderdiği 
mektup da söz konusu edildi. Bu mektubun ve ce
vabi mektubun ayıklanması konusunda tartışma
lar oldu. Hükümet mektupların açıklanma
sının diplomatik kurallarla bağdaşamıya-
cağını ifade etti. Yanılmıyorsam «Başkan John-
son'ıın müsaadesi olmadan gönderdiği mektu
bunun açıklanmasının diplomatik anlayış ve gele
neklere aykırı olduğu da belirtildi.» 

Şimdi görüyoruz ki, Dışişleri Bakanımızı 
A. B. D. nin pek Sayın Büyükelçisi ziyaret edi
yor, Bu ziyaretten sonra bir soru münasebetiy
le basma bir demeç geçiyor: 

«A. B. D. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini 
önlememiştir.» Bu, pek Sayın Büyükelçinin, Kıb
rıs gibi çok önemli bir konuımu'zda, bizim tar
tışmalarımıza müdahaleden başka bir şey değil
dir. Beklenirdi ki, bu kalbulden sonra A. B. D. 
nin pek Sayın Büyükelçisi «Başkan Johnson'ca 
mektubun açıklanmasında bir sakınca görmü
yoruz» desin. 

Sayın arkadaşlarım, hem sonra bir konu da
ha var, 'müsaadenizle onu da arz edeyim. 

Büyük dostumuz A. B. D. nin pek Sayın Bü
yükelçisi bundan bir ay önce de yaptığı bir ge
zide pamuk üretmemiz yerine narenciyeye yönel
memizi tavsiye etmişti. Çukurova'da yardım 
vaatlerinde bulunmuştu. 
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îc, politika meselelerimize derin bir hassasi
yetle eğilen ve iç meselelerlimizde demarş ya
pan peik Sayın Büyükelçinin bu ilgi ve hassasi
yetlerine teşekkür ederiz. Ancak Türkiye Cum
huriyetinin bir milletvekili olarak ifade etmek 
isterim İM; pek Sayın Büyükelçinin iç politika 
meselelerimize karışması kendisini birçok işle
rinde zorluklarla karşı karşıya bırakabilir.. Bu
nu düşünmesini istemek hakkımızdır. 

Bir dost devletin pek Sayın Büyükelçisinin 
zorluklarla karşılaşmasını da elbette ki, istemeyiz. 
Gönlümüz buna razı değildir. 

Teşekkür ederim. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ge
lir Vergisi Kanununun değişik geçici beşinci ve 
altıncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki tasarının, Cumhuriyet Senatosundan 
da geçerek, henüz kanunlaşmamasına rağmen, 
kanunlaşmış gibi işlem, yapılmasının Anayasa
ya aykırı olduğu yolundaki konuşmsı ve Mali
ye Bakanı İhsan Gürsan'm cevabı (devamı) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın ihsan 
Gürsan Sayın Reşit Ülker'in değindiği konu 
hakkında Hükümet adına gündem dışı söz iste
miştir. Kendisine gündem dışı söz veriyorum. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sayın Reşit Ülker'in gündem dışı yapmış 
olduğu bir konuşmaya Muhterem Heyetinizi 
tenvir etmek maksadiyle maruzatta bulunmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Reşit Ülker esasında, yani ilk anda 
haklı görülebilecek bir noktaya temas ettiler. 
Malûmunuz bulunduğu üzere asgari geçim in
diriminin ertelenmcisne dair olan kanun tasa
rısının yürürlük maddesi 1 Ocak 1966 olarak 
tesbit edilmiştir. (Orta sıralardan «kanun çık
madı» sesleri.) Müsaade buyurun. Şüphesiz ka
nun henüz çıkmamıştır. Senatonun tatile girme
si dolayısiyle Muhterem Heyetinizden çıktığı 
şekilde Senatoya sevk edilmiştir ve yürürlük 
maddesi de bu tasarı ile 1 Ocak 1966 olarak kal
mıştır. Kısa bir zamanda Senatodan çıktığı 
takdirde, tasarı bu haliyle kanuniyet iktisabe-
decektir. 

Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, bu kısa 
zaman içinde bilhassa tatbikatta bordroların 
yeniden ıslahı, uzun bir zaman alacağı için, bir
çok müşkülleri karşımıza çıkaracaktı. Biz Se

natodan bu kanunun müzakeresinin kısa bir za
manda neticeleneceğini nazarı itibara alarak, 
halen tatbikatta devam etmekte olan tatbikat 
istikametinde bir değişiklik yapmamayı uygun 
bulduk. 

Yalnız, muhterem arkadaşlarım, bir noktayı 
dikkat nazarınıza arz etmek istiyorum. Bir 
Anayasa ihlâli mevzıtubahis değildir. Şayet bir 
Anayasa ihlâli mevzuubahsolsa, o zaman biraz 
geçmişe giderek hâtıranızı bâzı mevzular üze
rinde tazelemek mecburiyetini hissetmekteyim. 
Geçen sene Bina Vergisinde, Bina Savunma ver
gilerine yapılmak istenen zamlar hakkındaki 
tasarı Yüce Meclisinizde müzakere mevzuu ol
duğu zaman bu tasarı Temmuz ayında kanuni
yet kesbetmiş, fakat yapılan zamlar 1 Mart 1964 
tarihine teşmil edilmiştir. 

Aynı vaziyet geçmişte 1961 tarihinde 192 
sayılı Kurumlar Vergisi nisbeti kanunla yüzde 
ondan yüzde yirmiye çıkarıldığı halde bu yük
seliş 1960 senesi kazançlarına da teşmil edil
miştir. 

Görülüyor ki, tatbikatta Yüce Meclisinizin 
karşısında müzakere mevzuu olan bu kabîl hâ
diseler olduğu halde o zaman her hangi bir şe
kilde, bu Anayasa ihlâli bahis konusudur diye 
karşımıza çıkılmamıştır. 

Yalnız şunu bilhassa katî olarak belirtmek 
isterim ki, şayet Senatodan yürürlük maddesi 
değiştirilmek suretiyle kanun çıkarsa bordrolar 
üzerindeki ufak bir değişme ile gayet tabiî k i ; 
kanun hükümleri yerine getirilecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/1) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs konusunda var

dığı sonuç muvacehesinde, haysiyetli Türk 
Milletini temsil eden kişilerin sorumluluğunu 
müdrik olanlarından birisi sıfatiyle, Yüce Mec
listen aşağıdaki hususun gereğini talebetmeyi 
vatani ve vicdani vazife bildim. 
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Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Siyasi 
Komisyonunda, sonra da Genel Kurulunda Kıb
rıs meselesinin halline matuf kabul edilen ka
rarın mahiyeti ve bu kararın Türk Devleti için 
ifade ettiği mâna sayın parlömantcrlerin elbet
te malûmu olmak gerekir. 

Kıbrıs'ta ilk silâhlı arbedenin başladığı gün
den tam iki yıl sonra varılan merhale, Türk 
Devletinin dış politika gelişimi yönünden dik
kat ve ibretle üzerinde durulmaya değer bir 
nokta olduğu kadar, bu politikayı yürütmekle 
görevli hükümetlerin tutum ve davranışlarının 
da, tarihin akışı içindeki mesuliyetlerini tesbit 
yönünden, tahkik ve değerlendirilmesini zaruri 
kılmaktadır. Gerçi Kıbrıs konusunda varılan 
üzücü merhale bir sürpriz olmayıp, yıllardan 
beri takibedilegelen hatalı, basiretsiz, isabetsiz 
ve gayesiz, uzak görüşten ve enerjiden yoksun 
dış politikamızın saptığı çıkmaz sokaklardan 
sadece birisi ise de bu neticenin mukadder ol
duğu hükümetlerin daha önceki hatalı davra
nışlarının tabiî bir mahsulü olacağı hayli za
mandır bilinmekte idî. 

Bu durum Türk Vatanının bütünlüğüne, 
Türk Milletinin bekasına, Türk Devletinin hay
siyetine indirilen ağır bir darbe olduğu içindir 
ki, teessür ve hassasiyetimin mahsulü olan ta
lebimin Yüce Meclisin sayın üyelerince de be
nimseneceği kanısındayım. 

Kıbrıs konusunda uğradığımız diplomatik 
yenilgi şüphesiz sadece birkaç gün devam eden 
Birleşmiş Milletler toplantısında Türk Delegas
yonunun ve bilhassa Dışişleri Bakanımızın dip
lomatik usul ve teamülle bağdaşmıyan başıbo
zuk beyan ve davranışlarının neticesi değildir. 
Bu akıbetin asıl saikini uzun süredir izlenen 
genel dış politikamızın sakatlığı olarak görme
ye mecbur olduğumuz kanısındayım. O halde 
müstakil Türkiye Devletinin hür vatandaşı ol
mak şerefini taşıyan Türkiye insanının Bat\ 
uygarlığı yönünde, iktisadi ve sosyal kalkın
masını sağlıyacak çabayı harcaması ve bu ül
küsünü rahatça gerçekleştirebilmesi için, top
rak, hayat ve istikbal garantisini temine ya
rayışlı, millî bir dış politikanın hükümetleri ta-. 
rafından takibedildiğinden emin olması gere
kir. Bu emniyetin hissedilip hissedilemiyeceği 
ise dış politikamızdaki anahedeflerin bütün 
açıklığı ve bütün açıları ile tesbitine bağlıdır. 
Aynı kanaati paylaşacağını ümidettiğim sayın 

milletvekillerinin teklifime iltifat etmesini di
lerim. 

Bu sebeple Anayasamızın 88 nci maddesi ile 
öngörülen Meclis araştırması müessesesinden 
istifade ederek İçtüzük madde 177 ye istina
den Yüce Mecliste temsil edilen partilerin iki
şer üyesinin katılmasiyle kurulacak bir komis
yonun en geç bir hafta içinde aşağıdaki husu
sun araştırılmasını temin etmesine, alınacak bil
gi ile teşriî organın dış politikamızda izlenecek 
müstakbel yola ışık tutulmasının temin edilme
sine yardımcı olunmasını saygiyle arz ve rica 
ederim. 

1. Bugünün devletlerarası diplomatik mü
nasebeti sadece karşılıklı elçi görmekten iba
ret değildir. Askerî, ticari, iktisadi hattâ kül
türel münasebetler milletlerarası siyasi ilişki
lerle çok yakından bağlantılı, daha doğrusu iç 
içedir. 

Türk Hariciyesinin, kuruluş ve işleyişi, ge
rek personel, gerek zihniyet bakımından, bu 
ihtiyaca uygun yapıda değildir. Son yılların 
zaruretlerine uygun olarak bir teşkilât ve zih
niyet reformunun yapılmasına imkân olup ol
madığına bizzat bünyede ele alınacak tahkik 
ve tetkik ile karar vermek mümkün olabile
cektir. 

2. NATO ittifakına dâhil iki devletin ya 
kın ilgisi bulunan bir meselede diğer âkıd dev
letlerin herbirinin, ayrı ayrı davranışta bulun
duğunu son Kıbrıs görüşmeleriyle bir kere da
ha müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu hale göre 
NATO içindeki askerî, siyasi ve hukukî duru
mumuzun yeniden gözden geçirilmeye muhta-
colduğunu kabule mecburuz. NATO için istik
bale matuf bir hareketin ise bugüne kadar 
olanları detayları ile bilmekle mümkün hale 
geleceği şüphesizdir. Bu sebeple NATO ilişki
lerimizin esaslı tetkikiyle bir rapora derci de 
zaruridir. 

3. A. B. D. ile ikili ittifaka istinadettiği 
ileri sürülen üsler meselesi iç politika çekişme
lerinde Hükümeti yıpratmaya müteveccih bir 
tenkid olarak kullanıldığı kadar; bâzı devlet
lerle vâki dış münasebetlerimizde de dermeyan 
cdilegelmektedir. Teşriî organın bu meselenin 
esasına vâkıf olmak en tabiî hakkı iken bugü
ne kadar Yüce Meclise hiçbir Hükümet sarih 
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bir bilgi vermemiştir. Körü körüne bel bağladı
ğımız devletlerin icabında bizi nasıl yalnız bı
raktığına, bâzan da nasıl felâketli yollara sü
rüklediğine ait en kuvvetli delilleri yakın ta
rihimizde bulmamız mümkündür. Şu halde iki
li anlaşmalara ve hele hava meydanları mese
lesine bir veçhe vermek için, Devletin kaderi
ne yön verecek olan Parlâmentonun, işin esa
sını bilmesi şarttır. 

4. Son Birleşmiş Milletler Kararına lehte 
ve aleyhte katılan milletler ile çekinser kalan
ların Türkiye ve Türk tezine karşı bu davra
nışlarını doğuran nedenlere dikkatle eğilmek 
lâzımdır: 

a) Birleşmiş Milletlerde hudut komşumuz 
olan 6 devletten biri lehimizde, ikisi aleyhimiz
de oy kullanmış, 3 ü de çekinser kalmıştır. Bu 
hale göre aleyhimizde oy kullanan Suriye ve 
çekinser kalan Irak ile diplomatik ilişkimizi 
yeniden gözden geçirmeye muhtacız. Sovyet 
Rusya ve Bulgaristan'ın çekinser ligini değer
lendirmek için bu iki devletle ilişkimizin dere
ce ve şümulünü bilmeye ihtiyacımız vardır. Yu
nanistan'la olan siyasi münasebetimizin alaca
ğı mukadder istikamet için Türk - Yunan iliş
kilerini ve bilhassa Kıbrıs sorununun bütün sa
fahatını teferruatı ile bilmek zorundayız. 

b) Birleşmiş Milletlere sunulan 32 lerin 
karar tasarısında imzası bulunan devletlerin 
ekseriyeti Afrika'lıdır. Bu devletlerin hemen 
hepsi emperyalizme karşı mücadele verirlerken 
Türkiye'yi ve bilhassa Atatürk'ü örnek ve ön
der aldıklarını ilân etmişlerdir. Keza bu dev
letlerin büyük halk çoğunluğu müslüman ol
duğundan hissi ve kalbi yakınlıklarının Yu
nanistan'dan çok bizimle olması gerekirdi. Bu
na rağmen bu devletleri siyaseten aleyhimize 
iten nedenleri bilmek zorundayız. 

Bunun için de Hariciyemizin bu devletlerle 
olan ilişkilerini veya mevcudolmıyan ilgilerini 
tahkik etmemiz şarttır. 

c) Kıbrıs konusunda alman son müessif 
kararın onaylanmasında çekinser kalan devlet
lerin pek çoğu ile çok taraflı veya ikili anlaş
malarımız, iktisadi, ticari ve kültürel münase
betlerimiz mevcudolduğu gibi bâzılarının men
faati için fedakârlığımız da olmuştur. Buna 
rağmen bu milletlere Kıbrıs meselesini hakiki 
veçhesiyle iletmemiş olmalıyız ki, bu devletler 
mesele hakkında fikir sahibi olmadıklarını rey

lerinin rengi ile ortaya koymuşlardır. O halde 
bütün bu devletlerle olan münasebetlerimizi 
yeniden tanzime mecbur olduğumuzu kabul et
meye de mecburuz. Bunun için de bu devlet
lerle bugüne kadar olan durumumuzun araş
tırılması zaruridir. 

Saygılarımla. 
Niğde Milletvekili 
Mehmet Altmsoy 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lis araştırması ile ilgili bir önerge üzerinde, 
İçtüzüğün 16 ncı bölümünde yer alan hüküm
leri uygulayarak görüşme yapacağız. Bu bö
lümde yer alan, 171 nci maddeye göre «ilgili 
Bakan ve önerge sahibi dinlenildikten sonra 
Meclis bilâmüzakere işari oyla karar verir», de
niyor. Bu itibarla acaba Hükümet adına önce 
görüşmek istiyor musunuz Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ 
LIYANGİL (Bursa Senatörü) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Şu halde söz istiyen önerge sa
hibi Sayın Mehmet Altmsoy, buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım bu konuda söz is
tiyen arkadaşların isimlerini ıttılaınıza arz edi
yorum : 

Mehmet Altmsoy, İhsan Ataöv, Sami Bini-
cioğlu.. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlar, önergemi Yüce Meclise tak
dim ettiğimden bu yana bir hayli vakit geç
miş olması dolayısiyle önergemi izah sadedin
de bâzı hususlara değinmek için yüksek huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, 

Dış politikamızın millî hüviyet ve hedefle
rini tesbite medar olacak bir Meclis araştırıl
masının lüzumuna hayli zamandır kaani idim. 
Bu maksatla Yüce Meclise sunulan ve şimdi 
huzurunuzda okunan önerge durumu gereğince 
açıklamıştır sanırım, 

önergenin Yüce Meclise gelişinden bu ya
na geçen zaman için de akıp giden olaylar, 
ise talep ve talebe mesnedolan endişelerimin 
haklılığını tescil etmiştir. Yani, araştırma 
yolu zorunlu hale gelmiştir. Hemen arz ede
yim ki, Meclis araştırması talebim Kıbrıs ko
nusuna münhasır ve muhasses değildir. Türk 
dış politikasının millî hedeflerinin tesbitine 

— 225 — 



M. Meclisi B : 31 5 . 1 . 1966 O : 1 

yarıyacak bilgilerin toplanmasına matuftur. 
Kıbrıs konusu araştırma isteğinin unsurla
rından sadece biridir. 

Ancak; dış politikamızın âkibeti yönünden 
hayati bir önem taşıyan Kıbrıs işi, tâbiri 
caizse, ölü noktaya gelmiştir. Bu merhalede 
dahi, Parlâmentoda cereyan eden müzakereler, 
ümit ufuklarında bir ışık belirtisine asla me
dar -olamamıştır. Bu hal ise Meclis araştırma 
dileğimin is'af mı sade haklı değil, aynı za
manda zaruri kılmıştır. 

Genel görüşme müzakerelerinin yöneleceği 
istikâmeti ve varacağı neticeyi önceden tah
min etmiş idik. Bu maksatla da genel görüş
meden evvel Yüce Meclisi ikaz ile bundan vaz-
geeirip Meclis araştırması teklifimize iltifat 
edilmesini rica etmiş idik. 

Şimdi ne oldu : Kıbrıs konusunda bir genel 
görüşme açıldı. Parlâmentonun iktidar kanadı. 
ile Anamuhalfet kanadı, biri diğerini it
hamdan ileri hiçbir fikir getiremedi. 
Hükümet ise dağarcığından biraz nefsi 
müdafaa, biraz hasma taarruz, birkaç yeniden 
ısıtılmış ajans haberi, bir miktar da Assamble 
müzakeresine ait hurda teferruat çıkardı. 

Kıbrıs konusunda cereyan eden müzakerele
rin bütünü ile izahı yapılamadı. Parlâmen
toya etraflı ve birbirine bağh bilgi verileme
di. 

Kıbrıs sorunu başlangıcından son mer
halesine kadar bütün açıklığı ve acılığı ile or
taya konamadı, iktidar şimdi tenkid ettiği eski 
iktidarın yörüngesine girdi. Anamuhalefet 
eski muhalefetin kendi iktidarına yönettiği 
tenkidi yeni iktidara karşı tekrar etti. Bu
nun için de Kıbrıs'ın istikbali hakkında veya 
istikbalde Kıbrıs hakkında neler yapılacağı 
tosbit olunamadı. Olunamazdı da. Çünkü, 
genel görüşme müessesesinin bünyesi buna 
müsait değildir. Açık celselerde Hariciyenin 
dosyalarını karıştırmak, vesikalarını ortaya 
dökmek mümkün değildir. Gizli celseler ise 
polemiğe müsait değildir, bir kısmı vesaik 
için mahzur ortadan kalkmış olsa bile açık
lanması şu veya bu grupun işine gelmez, 
mâni olunur. Bu kez de öyle oldu. Konu 
üzerinde söz alan her hatip mensubolduğu si
yasi partiyi hatadan münezzeh kılar. Bunun 
için de başka şahıs veya partileri suçlar. 
Muhatap ise aynı usul ve üslûp ile murakabe 

ile mukabele eder. Asıl konu, bir kenara 
itilir. (Tencere dibin kara, seninki benden kara) 
yoluna dökülür. Bu kez de öyle oldu. 

Konuşmalar uzar, Parlömanterler usanır ve 
bir yeterlik önergesi Başkanlığa dayanır. Bu 
sefer de öyle oldu. Ve neticede dağ bir fare 
doğurur. Yine öyle oldu. Ama bu sefer 
dağ farenin yanında vahîm bir netice do
ğurdu : 

Birleşmiş Milletler Assamble'sinin malûm 
kararı üzerine dünyanın, bilhassa Makarios 
ve Yunanistan'ın gözü Türk Parlâmentosuna 
çevrilmiştir. Türk Parlâmentosu toplandı Kıb
rıs konusunu tartıştı. Ona çevrilen gözler ise 
şunu müşahede etti : 

Türkiye Kıbrıs'ı kaybettiğini kabullendi; 
şimdi kendi siyasi bünyesinde bu kayıbm su
çunu kime yükliyeceğini tartışıyor. 

İşte arkadaşlar, bu zehabı silmek için genel 
görüşmeden öteye bir şeyler yapmak Yüce 
Heyetiniz için zaruret haline gelmiştir. Ya
pılacak şeyin Meclis araştırması teklifimize 
iltifat etmek olduğu kanısındayız. 

«Neden Meclis soruşturması değilde Meclis 
araştırma?» denebilir. Bizde deriz ki ; Meclis 
araştırması talebimiz her hangi bir Hükü
met âzasmm veya her hangi bir Hükümetin 
mesuliyetinin tesbite matuf değildir. Bir in
sanın geçmişteki davranışlarının, kusurlarını 
ve hatalarını; fikirlerinin ve vicdanının süz
gecinden geçirmesi nefsini cezalandırmak ama
cını gütmez. Olsa olsa, o kimse geçmişinden 
aldığı dersle, geleceğinin ve gelecekteki dav
ranışlarının hata ve kusurdan arınmış olma
sını sağlar. Bizim de araştırmadan gayemiz 
varsa kusurlarımızı, hatalı davranışlarımızı 
ıslah etmek; varsa iyi ve isabetli hareketleri
mizi takviye ve ihya etmek suretiyle dış 
politikamıza yeni öz ve biçim kazandırmak
tır. Falan Dışişleri Bakanını, filân Hükü
meti mücrim ilân etmek maksat ve gayemi
zin dışındadır, önemli olan Türk dış politi
kasının yıllardır, özlemi çekilen milllî bir veç
heye kavuşmasıdır. 

Meclis araştırmasından da müspet bir sonuç 
almamryacağı kanısını taşıyan muhterem ar
kadaşlarım var. Onlara arz etmek isterim ki, 
bu kanı geçen dönemde, araştırma komisyon
larına havale edilen bâzı işlerin sürünceme
de kalmasından galattır. Memleketimizde çere-
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yan eden bu olumsuz örneğe Amerika'dan bir 
olumlu örnek ile cevap vermek kabildir. 

7 Aralık 1941 de Amerika Birleşik Devlet
lerinin Pearl Harbour'daki üssüne Japonlar bir 
baskın yapmıştır. Amerika Deniz Kuvvet
lerine çok ağır kayıp verdiren bu olaydan 
sonra A. B. D. Parlâmentosu hemen bir tahkik 
heyeti kurarak, Pearl Harbour'da ve Ame
rika'da geniş bir araştırma yaptırmıştır. Ame
rikan Parlâmentosu bu araştırmanın rapor
larına istinaden, yirmi beş maddelik bir karar 
almıştır. Bu kararın derhal, sivil ve askerî 
makamlarca uygulanmasına geçilmiştir, ikinci 
Dünya Harbi boyunca Amerika'nın iç ve 
dış emniyetine esas olan bu kararlar böyle bir 
Meclis araştırmasının mahsulüdür. 

Birleşmiş Milletler Assamble'sinde Kıbrıs 
konusunda varılan sonuç TüHriye için bir 
Pearl Harbour telâkki edilirse, diğer hayati 
ehemmiyetteki dış münasebetlerimizde gafil 
avlanmamanın acı bir ihtarı olur kanısındayız. 

Genel görüşme Kıbrıs konusunda Hükü
metin tutum ve davranışlarının topluca mü
zakeresine matuf idi ve bilinen neticeye vardı. 
Yani, hiçbir sonuca bağlanamadı. Araştırma
nın konusu ise Cumhuriyetin dış politikasını 
tesbite ışık tutacak bütün dış politika faali
yetlerinin bir araştırmaya tabi tutulması he
define yönelmiştir. Ayrıca Milletlerarası mü
nasebetlerde bugün ulaştığımız merhalenin ne
denlerini tesbit amacını taşır. 

Parlâmentoda ne zaman dış politikamızın 
millî hedefleri söz konusu olmuşsa, «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» parolası dış politikamızın millî 
hedefidir, denilegelir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tâbir bir millî dış 
politika hedefi olamaz. Bu, sadece genel olarak 
Türk dış politikasının barış sever karakterinin, 
iyi niyetinin bir ifadesidir. 

Hükümetlerin Millî Hükümet olduğu, hâdise
ler karşısında zamanın icabına göre, yapacağı 
politik davranışların da millî politika sayılacağı 
yolundaki mütalâa da bu kürsüden söylene gel
miştir. Bu denlü ay çiçeği misali bir harekete 
millî dış politika deminin pusulasız gemi işlet
mek kadar olduğuna işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Girit adasının neden, nasıl ve kimler tarafın

dan kaybedildiği tarihçilerin tartışma konusu
dur, Osmanlı Devletini Birinci Dünya Savaşma 

iten sebepler, hâlâ sarih olarak tesbit edilememiş
tir. Koca İmparatorluğu bu badireye sürükliyen-
ler hâlâ belli değildir. Tarih, «Bu felâketli ha
beri duyunca Cemal Paşa sarardı, Talât Paşa kı
zardı, Doktor Nazım Bey titredi.» diye yazar... 
O devrin ileri gelenleri ise, her biri hatıratında 
olayı şu veya bu vesile ile sonradan duyduğunu 
kaydeder. 

Devlet düzenimiz, daha doğru deyimle reji
mimiz o günlerden farklı, fakat dış siyasetimiz 
anahatları ve hele Kıbrıs konusunda varılan mer
hale yönünden o gafletli günlerle büyük benzer
lik ifade etmektedir. Şayet, - Allah korusun -
bir gün Kıbrıs'ta Türkler ve Türkiye için her 
şey biterse, Tarih Cemal Paşa sarardı, îsmet Pa
şa kızardı, Süleyman Bey titredi diye yazsın mı 
istiyoruz? 

Cumhuriyet politikası ile kazanmamız müm
kün olan Kıbrıs'ı ittihadı terakki politikası ile 
kaybettiğimizi tarihlere tescil ettirmek mi isti
yoruz?.. 

Demokratik düzen ile idare edilen Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin uğrıyacağı dış politika 
yenilgilerinin tek sorumlusu ne Sayın Gürsel, ne 
Sayın İnönü, no de Sayın Demirel olacaktır. Bu 
sorumluluğun derece, derece hükümetlere, Par
lâmentolara ve parlâmentoların fertlerine raci 
olacağı şüphesizdir. 

İşte arkadaşlar, kanuni ve vicdani sorumlu
luğunu taşıdığınız olayların nedenlerini araştır
maya sizleri davet ediyorum. 

Olanlar, millet adına, milleti temsil eden siz
ler adına, sizleri temsil eden hükümetler tarafın
dan, daha doğrusu hükümetleri temsilen Türk 
hariciyesi tarafından yürütülen politikanın ımey-
valarıdır. 

Muhterem arkadaşlar, olanlardan memnun 
musunuz? Memnun iseniz, vicdanınızdan bera
at kararı almışsanız, teklifime iltifat etmemekte 
mazursunuz. Memnun değilseniz, sizi tedirgin 
eden geçmişin iç yüzünü öğrenmek istemez misi
niz? Sizi huzursuz kılan halin huzura kalbedil-
mesine, Türk Milletini emin istikbale iletecek yol
ların aranmasına taraftar mısınız? Bu soruları
mızın vicdanınızdaki cevabı (evet) olursa, araş
tırma teklifimize müspet oy kullanmanız gere
kecektir. Zira, «Biz parlmanterler olarak Türk 
dış politikasını bütün ayrıntıları ile biliyoruz.» 
diyemezsiniz. Çünkü: Bilmiyorsunuz, bilmiyoruz, 
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daha doğrusu ben de bilmiyorum... Bir müddet 
Hükümet mesuliyeti de deruhte etmiş olan bu 
arkadaşınız Türk dış politikasını bütün ayrıntı
ları ile bilmediğini itiraf etmektedir. Bu bilgi 
ile mücehhez ve müşerref olmak sizlerin reyi ile 
mümkündür. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grupları 

adına söz istenmiştir. Bu itibarla söz alan arka
daşların sırasını tekrar okuyorum. 

Türkiye işçi Partisi adına Sayın Tarık Ziya 
Ekinci. 

Millet Partisi adına Sayın Faruk öner. 
Ondan sonra şahısları adına Sayın ihsan Ata-

öv, Sayın Sami Bincioğlu, Sayın Celâl Nuri 
Koç. 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Ta
rık Ziya Ekinci, buyurun. 

TÜRKIYE IŞÇI PARTISI GRUPU ADINA 
TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın, 
Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri. 

Bundan birkaç gün evvel Kıbrıs konusunda 
bir genel görüşme yapıldı, iki gün müddetle sü
ren genel görüşme, biraz evvel burada gündem 
dışı konuşan Sayın Reşat özarda'nın da güzel bir 
şekilde ifade ettiği gibi, hiçbir arkadaşı tatmin 
etmedi ve olumlu bir neticeye ulaşmadı. Genel 
görüşme ne maksatla yapılmıştı, nasıl bir netice 
istihsal edildi? Eğer bu meseleler göz önüne ge
tirilirse, her arkadaş kendi nefsinde bunun mu
hasebesini yaptığı takdirde vereceği cevap şu ola
caktır : 

Kıbrıs konusunda hiçbir şey aydınlanmamış 
bugün Hükümetimizin takibettiği politika hak
kında hiçbir görüşe sahip değiliz, bu meselenin 
nasıl ve ne şekilde çözümleneceğine dair kesin bir 
görüş mevcut değildir. Esasen, genel görüşmenin 
neticesinde de Yüksek Meclisin bâzı prensipler 
ittihaz etmesi ve Hükümete bâzı direktifler ver
mesi ve bu direktiflerin ışığı altında Hükümeti
mizin gerek dış politikasına, gerek Kıbrıs me
selesinin çözümüne bir yön bulması gerekirdi. 
Fakat bunları sağlıyamaya imkân olmadı. Ge
nel görüşmenin başladığı anda Saym Meclis Baş
kanının çok samimî ikazına bâzı parti sözeüle-
riyle birlikte Türkiye işçi Partisi Genel Başka
nının vatansever duygularla bu meselenin iç po
litikaya alet edilmemesi ve şahsi çekişmelere, 
sen - ben kavgasına alet edilmemesi talebedilmiş 
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olmasına rağmen, maatteessüf genel görüşmele
rin seyri iç politikadaki mücadeleye alet edilmiş 
ve parti sözcüleri yekdiğerini itham etmek ve 
bu meseleye olumsuz bir yön verilmesinde yek
diğerini karşılıklı olarak itham etmişlerdir. 
Neticede Hükümetin bu mesele hakkında ortaya 
sürmüş olduğu fikirlerde Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda müzakerelerin seyrine dair bâzı iza
hat verilmiş ve onu takiben de Kıbrıs konusun
da bizi ilgilendiren bâzı görüşler mevcuttur. Bu 
görüşler mahfuz kalması gereken görüşlerdir, 
ve bunun ne şekilde çözüleceğine dair görüşle
rimiz mevcuttur, demişlerdir. Ama Yüce Mec
lis bu konuda hiç bir bilgiye sahibolamamış-
tır. 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs konusunun genel 
görüşme mevzuu olarak burada ele alınması 
sadedinde bâzı meseleler serd edilmiş ve gerek 
Türk kamu oyunu, gerek Yüce Meclisin bütün 
üyelerini ilgilendiren ve onların tecessüsünü 
tahrik eden bâzı olaylara, bâzı meselelere do-
kunulmuştur. Ve bu meselelerde, daha evvel be
lirttiğimiz gibi, burada Meclis araştırması açıl
masını talebeden Sayın Mehmet Altmsoy arka
daşımızın da işaret ettiği gibi, Türk dış poli
tikasının teferruatiyle gözden geçirilmesi ve 
bütün ayrıntıları üzerinde durularak bunun bu
gün vardığımız bu olumsuz merhaledeki sebep
lerinin tesbit edilmesi gerektiğini açıkça orta
ya koymaktadır. 

Nitekim Kıbrıs'la ilgili genel görüşmeler ko
nusunda C.H. Partisi adına .söz alan Sayın Ni
hat Erim'in de işaret buyurdukları gibi Kıbrıs 
meselesinde ittifakların bize tanımış olduğu 
hakları kullanabilmek için Hükümetimiz enerjik 
davranmak istemiş ve Hükümetimiz andlaşma-
larııı kendilerine sağladığı bütün yetkileri kul
lanma karanın izhâr etmiş olmasına rağmen 
bu kararı tatbik mevkiine getirmeye mâni 
olucu bâzı sebepler zuhur etmiştir. Ve bu sebep
leri şu noktalarda açıklamışlardı: Büyük müt
tefikimiz Birleşik Amerika'nın göndermiş oldu
ğu bir muhtırada veya bir mektup da veyahut-
ta bir elçisi vasıtasiyle Hükümete bildirdiği 
şekilde Kıbrıs'a aııdlaşmalarm tanıdığı yetki
ler tahtında bir müdahale yapıldığı takdirde bu 
müdahalenin neticesinde Rus'ya Türkiye'ye kar
şı bir müdahaleye girişecek olursa NATO itti
fakı işlemez ve NATO bunun karşısında Tür
kiye tarafında yer almıyacak denilmiştir, 
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Bir diğer nokta da, Garanti Andlaşması ge
reğince müdahale zamanı henüz gelmemiştir tek 
taraflı müdahaleye henüz hak kazanmış değil
siniz, bu müzakerelerin yapılması ve Garanti 
Andlaşmasma imza koyan diğer devletlerle 
ittifaka vardıktan sonra harekete geçmeniz ge
rekir yolunda bir talimat verilmiştir ki, bu 
da hem Garanti Andlaşmasmm ruhuna aykırı
dır. Hem de Amerika'yı ilgilendirmiyen bir me
sele olduğu halde bu konuda ısrar etmesi, bu 
konuda Hükümetimize kesin bir şekilde direktif 
vermiş olması, dış politikamızın içinde bulun
duğu durumu gösteren bir noktadır. 

Yine arkadaşlarını, aynı meselede Amerika 
Birleşik Devletlerinin Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine bildirdiği bir diğer nokta daha var
dır. ^ O da 12 Temmuz 1947 yardım anlaşması 
ile verilen silâhların Kıbrıs çıkarması vukuunda 
veya Kıbrıs'a karşı her hangi bir hareket ha
linde kullanılmasına müsaade edilmiyeceği be
yan edilmiştir. 

Görülüyor ki arkadaşlarım, dört noktada 
Türkiye'nin umumi dış politikasını ilgilendiren 
bâzı ihtilâflar meydana çıkmıştır ve bütün bun
lar Türkiye dış politikasının mutlaka gözden ge
çirilmesi ve Türikye'nin dış politikasının hangi 
mihrakta, hangi yörüngede bulunduğunun tes-
bit edilmesi gerektiğini kesinlikle, açık. bir şekil
de ortaya koymuştur. 

Arkadaşlarım, Devletler Hukukuna göre bir 
milletin bağımsızlığı mevzuubahsolduğu zaman 
milletin, devletinin, Hükümetinin son sözü söy
lemek hakkına sahibolması ve gerekirse son sözü 
söylemek hakkı ile birlikte son kararı vermek 
hakkını, hukukunu kullanabilme yetkisine sahi-
! »olması demektir. Hattâ icabettiği takdirde Dev
letler Hukukunun esasları dairesinde son kara
nın yerine getirebilmek için zor kullanma hak
kıdır. Ama Amerika Birleşik Devletleri yetki
lilerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Kıb
rıs konusunda verdikleri direktif veya tavsiye
lere bakılacak olursa, Devletler Hukukunun sa
rih olarak tâyin ettiği bütün milletlerin uymaya 
mecbur olduğu bu kuralların çiğnendiği âdeta 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bağımsız bir 
şekilde hareket etmesine ve bağımsızlığın icabet-
tirdiği tarzda bir yol tutmasına müsaade edil
mek istenmediği gibi bir netice bir mâna çık
maktadır. Bu da genel dış politikamızın neden 

gözden geçirilmesi lâzım geldiğini açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Yine arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 
NATO ittifakı ile ilgili olarak Amerika Birle
dik Devletleri yetkililerinin vermiş oldukları be
yanatta, bu NATO ittifakı meselesinin de ayrı
ca gözden geçirilmesi lâzımgeldiğini, yani dış 
politikamızın temelinin dayandığı hususların 
gözden geçirilmesi lâzımgeldiğini göstermekte
dir. Çünkü biz biliyoruz ki NATO ittifakı bü
tün NATO ittifakına mensup devletlerin müşte
reken kurduğu ve müştereken karar vermek hak 
ve yetkisine sahibolan, beraber yönetilen, bir it
tifak manzumesidir. Bu ittifak manzumesinde 
hiçbir devletin diğer bir devlete üstünlüğü, hiç
bir devletin kesin ve kati kararının bu ittifak 
manzumesinin Konseyi tarafından benimsenme
si diye bir prensip mevcut değildir. 

Halbuki Kıbrıs konusunda Türkiye Cumhu
riyetinin anlaşmaların kendisine tanımış olduğu 
hakları kullanma yolunda atacağı bir adıma kar
şı her hangi bir devletin tecavüzü, hususiyle 
Rusya'nın tecavüzü, vâki olduğu tadkirde NATO 
Paktının işlemiyeceği ve NATO devletlerinin 
Türkiye safında yer almıyacağı yalnız Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından beyan edilmiştir. 
O halde Amerika Birleşik Devletleri yetkilile
rinin NATO namına söz söylemeye, NATO namı
na karar vermeye , NATO namına tebliğde bu
lunmaya kendilerini yetkili saymaktadırlar. Böy
le bir manzumede artık ittifaktan bahsedilemez. 
Bir devletin nezareti, tasarrufu altında bulunan, 
onun emrü kumandası altında yürüyen bir itti
fak veya bir Ancllaşmadan bahsedilebilir ki, bi
zim anladığımız kadar NATO ittifakının böyle 
olmaması gerekir. İşte bu sebepten dolayı da 
bütün Türk dış politikasının NATO ittifakı ile 
birlikte bütün ikili andlaşmaların ve bütün kom
şu devletlerle birlikte, diğer dünya devletleri ile 
olan münasebetlerimizin gözden geçirilmesi şart 
ve zaruret haline gelmiştir. 

Arkadaşlarım artık Türk efkârı umumiyesi-
ni çok yakından ilgilendiren bu meselenin henüz 
Parlâmento üyeleri tarafından bilinmeyişi Türk 
dış politikasının oturtulmuş olduğu rayların ve
ya oturtulmuş olduğu yörüngesinin esaslarının 
bilinmeyişi son derece hazindir. Halbuki bugün 
Türk dış politikasını yönetenler Millet Meclisi 
ve Türk milleti adına hareket etmektetedirlcr. 
O halde bu politikanın esaslarını, yönünü tâyin 
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edecek olan Yüce Meclistir ve Yüce Meclis ol
malıdır. Bu itibarla tahmin ediyorum ki, içi
mizde büyük bir ekseriyetin dış politikamız hak
kında kesin bilgisi olmadığı Kıbrıs konusu ile il
gili genel görüşme yapılırken ortaya çıkmıştır. 
Türk milleti namına Yüce Mecliste görev alan 
her arkadaşın bunu bilmesi ve bugün bizi bir çık
maza sokan dış politika hakkında görüşlerini 
serdetmesi ve dış politikamızın eriştiği bu nahoş 
durumu tahlil ederek bunun için yeni çözüm 
yolları getirmeyi arzu edeceği muhakkaktır. 

İşte bu arzuya uyarak Sayın Mehmet Altın-
soy arkadaşımızın talebetmiş olduğu Meclis 
araştırması dileğiyle uygun şekilde hareket et
menizi ve buna müspet oy vermenizi ben de is
tirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dış politikamızın bir 
çıkmaz içinde olduğu meselesi Kıbrıs sorunu ile 
su yüzüne çıkmıştır. Ama bununla iLgili çeşitli 
meseleler ele alındığı takdirde dış politikamızın 
gözden geçirilmesi lâzımgeldiği kesinlikle ve 
ve açık bir surette meydana çıkar. Bu gün yer 
yüzünde ilk kurtuluş savaşını veren Türk Mil
letidir ve onu takibeden bütün kurtuluş savaş
ları günümüze kadar Türk Milletinin, büyük 
Atatürk'ün önderliğinde yermiş olduğu kurtu
luş savaşını örnek alarak verilmiştir. Ama bir 
kaç yıldan beri takibedilmiş olan dış politika
mızda ilk kurtuluş savaşımıza uymıyan millî 
kurtuluş prensiplerimize aykırı yolda bir dış 
politika tutmuş olmamız kurtuluş savaşı veren 
milletleri bizden soğutmuş, bizim karşımıza 
çıkmasına sebebolmuştur. Nitekim son Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs'la ilgili 31 1er 
karar tasarısının oylanmasında da bu mesele 
açıkça ortaya çıkmıştır. Millî kurtuluş savaşı ve
ren milletler kendi bağımsızlığına gölge düşü
recek her türlü davranışın karşısına çıkan bir 
zihniyette olduklarını belirtmişlerdir. Yine millî 
kurtuluş savaşını veren bütün milletler bu sa
vaşlarında kendilerine maddi ve manevi müza
heretini esirgeyen politikaların karşısında ol
duklarını, bundan böyle bu kabîl savaşları ve
recek olan milletlerin politikalariyle beraber 
olmıyanlarm karşısında olduklarını açıklamış
lardır. 

Yine arkadaşlarını, NATO Devletlerinin de 
kendileri ile aynı ittifak manzumesi içinde bu
lunduğumuz ve NATO devletlerinin takibetmiş 
oldukları politikayı da layıkiyle anlamamış ol-

duuğmuz keyfiyeti meydana çıkmaktadır. Ni
tekim bugün NATO ittifakı içinde bulunan bir 
çok devletler NATO ittifakına rağmen bağım
sız bir dış politikanın esaslarını vaz'etmiş ve 
bunu takibetme yoluna girmişlerdir. Bugün 
Fransa gibi büyük bir devlet NATO ittifakı 
içinde bağımsız bir dış politika izlemenin esas
larını tesbit etmiş ve NATO'nun kayıtsız şart
sız Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin di
rektifi altında ve onun yetkisi altında işliyen 
bir müessese olarak çıkmasına karşı durmuş ve 
bunun mücadelesini yapmıştır. 

Bu devletlerin büyük bir kısmı, hemen hepsi 
diyeceğimiz büyük bir kısmı Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda Türk tezine karşı müstenkif 
kalmış ve bir nevi karşı durmuşlardır. Bunun 
da gözden geçirilmesi, NATO Devletleri ile ne
den bir yakınlığın, neden bir samimiyetin te
sis edilmediğini ve onların neden Türk te
zine karşı çıkmış olduklarının gözden geçirilme
si gerekir. Bunun gibi Doğu Bloku memleket
leriyle olan münasebetlerimizin de gözden geçi
rilmesi ve bunun da esaslarının tesbit edilmesi 
gerekir. Bütün bu sebeplerden dolayı Türk Dış 
Politikasının yıllardanberi mihrakından çıkmış 
olan Türk Dış politikasının esaslarının gözden 
geçirilmesi, bunun tahlil edilmesi, bütün dün
ya devletleriyle, çeşitli bloklarla olan münase
betlerimizin bütün ayrıntılarının gözden geçiril
mesi gerekir. 

Arkadaşlarım bu meyanda hâlâ zihinlerde 
mevcudolan bir istifhama, Türkiye İşçi Partisi 
olarak kendi yönümüzden bir çözüm yolu getir
mek arzusunda olduğumuzu ve getirmek istedi
ğimiz bir çözüm yolunun göz önünde tutulma
sının faydalı olacağını da arz etmek isteriz. 
Malûmuâliniz Kıbrıs konusundaki genel görüş
melerde partimiz adına konuşan sayın genel baş
kanımız «bugün Kıbrıs'ta bulunan Makarios 
Hükümetinin fiilen meşru bir Hükümet olmadı
ğını» beyan ettiler. Gerçekten de devletler hu
kukuna göre Makarios Hükümeti meşru bir 
Hükümet olmaktan çıkmış, fiilî Hükümet duru
muna gelmiştir. Evvelâ kendi imza koyduğu an
laşmalara ve Kıbrıs Anayasasına saygı göster
mesi, bunu tam mânasiylc uygulamanın esasla
rını getirmesi ve buna riayet etmesi gerekirken, 
hem bu andlaşmalara karşı çıkması hem de and-
laşmaları tek taraflı olarak ihlâl etmesi, hem C|Q 
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Kıbrıs Anayasasını çiğnemiş olması Makaribs 
Hükümetinin meşru bir Hükümet olmaktan ye 
meşru olarak tanımaktan çıkarır. 

İkincisi kendi toprakları üzerinde sulh ve sü
kûnu temin ile mükellef olan bir Hükümetin biz
zat kendi vatandaşlarına karşı kıtal hareketle
ri düzenlemesi ve kendi vatandaşlarını kat'ı ve 
kıtale girişmiş olması da Devletler Hukukuna gö
re böyle bir Hükümeti gayrimeşru ilân etmeye 
yeterli bir sebeptir. 

O halde, Hükümetten istirhamımız bugünkü 
Kıbrıs Hükümetini gayrimeşru bir Hükümet ola
rak ilân etmesi ve bütün ilişkilerini kesmiş ol
duğunu beyan etmesidir. 

Bununla beraber, Kıbrıs'la ilişkin bütün and-
laşmalar yürürlükte olduğuna göre, Ada'da bulu
nan birliğimizin Ada'da tutunması ve zamanı gel
dikçe değiştirilmesini talebederiz. Ada'da bulu
nan Birliğimize veya Kıbrıs'taki soydaşlarımıza 
her hangi bir taarruz vâki olduğu takdirde 
Kıbrıs'ta meşru bir Hükümet mevcudolma-
dığına göre ve bugün Ada her ne sebep
le olursa Olsun Yunanistan'ın fiilî işgali 
altında olduğuna göre, bu tecavüzün Yunanistan 
tarafından yapılmış olduğu kabul edilerek bunu 
bir harb sebebi sayacağımızı da ilân etmemiz ge
rekir. 

Bütün bunların yanında Kıbrıs sorununun 
mutlaka sulh yolu ile ve barış esasları içinde çö
zümlenmesini de bütün gönlümüzle arzu ederiz. 
Bunun yapılabilmesi için bugün Kıbrıs'la doğru
dan doğruya ilgili olan tarafların yani Türkiye, 
Yunanistan, Kıbrıs'taki Türk ve Rum Cemaati 
temsilcilerinin, Birleşmiş -Milletler Temsilcisinin 
de katılacağı bir yuvarlak masa konferansında 
bu meselenin müzakeresine girişmeleridir ve bu 
mesele için olumlu bir çözüm yolu bulmasını ta
lebederiz. Ancak böyle bir müzakereye yanaşmak 
istemedikleri ve andlaşmaları ihlâl edici bir yö
ne girdikleri, oradaki Birliğimize veya soydaş
larımıza tecavüz vâki olduğu takdirde bunun bir 
harb sebebi sayılacağını da kesinlikle bilmemiz 
ve kesinlikle karar altına almamız iktiza eder 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunların ya
pılabilmesi için bugün umumi dış politikamızın 
gözden geçirilmesi ve dış politikamızın bugünkü 
dünya şartları içinde, bugünkü dünya milletleri

nin tutumu, anlayışı ve menfaatleri karşısında 
bizim de menfaatlerimizi ön plâna alarak tesbit 
edeceğimiz umumi yeni dış politikamızın ana hat
larını benimsemekle mümkündür. Aksi takdir
de bugün meriyette bulunan ve üzerinde ısrarla 
durulan, yürütülmek istenen, dış politikanın çer
çevesi içinde bu meselenin halledilmesine, arz 
etmiş olduğumuz çözüm yolunun getirilmesine 
imkân ve ihtimal yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak biraz ev
vel konuşan bir arkadaşımın da beyan ettiği gi
bi, bugün Türkiye'nin dış politikasının gözden 
geçirilmesi, dış politikasının yeni esaslarının tes
bit edilmesini gerektiren en önemli sebeplerinden 
birisi de, biraz evvel bir arkadaşımı ,m beyan et
tiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri Temsil
cisi, Büyükelçisinin son beyanatıdır. Bu beya
natta doğrudan doğruya memleketimizin içişle
rine, memleketimizin, kendi Hükümetimizin tes
bit ve tâyin edeceği politikaya müdahale tar
zında yorumlanmakta ve kabul edilmektedir. 
Böyle bir meselenin de tekerrürüne mâni olmak 
ve bu kabîl hâdiselere meydan vermemek, daha 
evvel genel görüşmeler sadedinde beyan edildiği 
gibi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanından 
gelen mektuplara mümasil mektuplara .auha-
tabolmamamız için Türk dış politikasının yeni
den gözden geçirilmesi ve bugünkü dünya şart
larının icabettirdiği esasların tesbiti gerekir. 

Bu yolda oylarınızı vermenizi istirham eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (T. 1. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi adına Sayın Fa
ruk Önder. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri. 

Niğde Milletvekili Sayın Mehmet Artmsoy'un 
Kıbrıs konusunda ve genel dış politikamız üze
rinde bilgi edinilmek maksadiyle Meclis araştır
ması yapılmasını istiyen takriri hakkında, Mil
let Partisi Meclis Grupu, görüşlerini günün şart
larının ışığı altında tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Kıbrıs'la alâkalı son genel görüşmede, geç
mişi hata ve sevabı ile bir tarafa bırakmayı, 
millî menfaatlere ve günün şartlarına uygun 
mütalâa eden Millet Partisi; görüşüne hâkim 
olan şu esası belirtmişti : 
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«Evvelâ Kıbrıs meselesine bir çıkar yol ara
malıyız. Bu yol sayesinde Kıbrıs meselesini şe
refli bir hal tarzına elbirliği ile bağlamak nasip 
olursa, ileride hâdisenin daha geniş bir tahlilini 
yapmaya ve hattâ mesuliyetlerin derecesi üze
rinde durmaya hak kazanmış oluruz.» 

Genel görüşmede ifade ettiğimiz bu yapıcı 
temenniye rağmen müzakereler maalesef karşı
lıklı bir çekişme ve suçlama havasına girmiştir. 
Bu hal Yüce Meclisten ümit verici ve muvaffaki
yete ulaştıncı karar ve davranışlar beklemekte 
olan milletimizi haklı olarak üzmüştür. Geçirdi
ğimiz bu tecrübeden sonra, bugün yapılacak bir 
Meclis araştırmasının aynı hayal kırıcı neticele
re bizi götüreceği, yeni ve karşılıklı suçlamalara 
vekile teşkil edeceği ve dolayısiylc Kıbrıs dâva
sına bir şey kazandırmıyaeağı ve hattâ zararlı 
olacağı kanaat ve endişesini taşımaktayız. 

Yüce Meclisin her meselede bilgi sahibi ol
masının lüzum ve faydalarına inanmakla bera
ber bugünkü şartların telkin ettiği bu kanaat 
ve endişenin tazyiki ile, Meclis Araştrıması açıl
masını istiyen takrir aleyhinde oy kullanacağı
mızı arz eder, hepinizi saygı ile selâmlarız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaş]arım, 

Sayın Mehmet Altınsoy'un takriri, Türkiye'
nin aşağı - yukarı bütün dış meselelerini içine alan 
bir takrirdir. Anayasanın 88 nci maddesine göre 
Meclis Araştırmasını istiyen takrir, Anayasanın 
88 nci maddesindeki «Belli bir konuda bilgi edin
mek için yapılan incelemeden ibarettir, fıkrasının 
tam a nüyle dışındadır. 

Şimdi bu takriri ele aldığımız zaman gerekçe
sinde gayet vazıh ifade edilen Kıbrıs konusu hak
kında nrı bilgi edinilecektir, ikili andlaşmalar, 
NATO andlaşmaları, Türkiye'nin içinde bulundu
ğu ittifaklar, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığının 
personel durumu ve topyekfm dış kelimesiyle ilgi
li bütün konuların üzerinde mi bilgi edineceğiz?.. 
Evvelâ usûl yönünden bu konu vazıh bir şekilde 
Heyetimizin kararına ulaşmadan görüşülmeye ge
çilmiş bulunuyor. 

Şimdi ben, bu takririn yalnız Kıbrıs yönünde 
bilgi edinilmesini istiyorsak, o tarafını memnuni
yetle kabul ederim. Hayır, yalnız Dişileri Bakan

lığının çalışma tarzı aksaklıklarını öğrenmek isti
yorsak belirli bir konu üzerinde, hakikaten taraf
tarım. Arkadaşımız takririni çok samimî bir dü
şünce ve iyi niyetle huzurunuza getirmiştir, bunu 
da kabul ediyorum. Ancak Türkiye'nin bütün me
selelerini içine alan belli bir konuda değil belli 
birçok konuda bilgi edinilmesi istenen bir takrir
le müspet bir sonuca ulaşacağımız kanaatinde de
ğilim. Bu bakımdan her şeyden önce Anayasanın 
38 nci maddesine uymıyan takririn usul yönün
den reddedilmesi ve takririn Anayasanın 88 nci 
maddesine uygun hale getirilmesi icabeder. Geç
miş dönemlerde bu konuda yapılan müzakereler
de bazan içinden çıkamadığımız anlarda takrirler 
Anayasa Komisyonuna havale edilmiş ve Anayasa 
Komisyonunun mütalâası alınarak burada müza
kere edilmiştir. Eğer bu takrir bu haliyle mü
zakere edilir ve karara bağlanırsa, bundan sonra 
Anayasanın 88 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki 
(belli konu) lâfzını çok geniş bir anlamda kullan
mak ve Meclisi devamlı, çeşitli kanunları içine 
alan genel görüşmeler, gensorularla meşgul et
mek gibi bir teamül yaratmış olacağız. Ben takri
rin ilk önce usul bakımından müzakere edilemiye-
ceğini ve bu yönden reddedilmesi gerektiği kanaa
tini taşıyorum. 

İkinci olarak da, eğer Yüksek Riyaset bu te
amülü böyle kurmaz. Şimdiki Meclisimiz her 
yol yeni yeni teamüllerini yeniden kurma devri
ne girmiştir. Geçen devrelerin teamülleri yeniden, 
teşekkül ettiğimiz zaman bir tarafa atılmaktadır. 
Eğer burada da böyle bir yola gider bir teamül 
içine girecek olursak o zaman Millet Partisinin 
hakikaten gayet vazıh olarak ifade ettiği, gerek
çeye dayanarak bir Meclis Araştırmasının bilgi 
edinmek için bir Meclis Araştırmasının bir fayda 
getirmiyeceği kanaatindeyim. Takririn gerekçe
sinde yapılmış olan büyük ithamlar muvacehesin
de, sorumluların tesbiti için bir gensoru veya Mec
lis soruşturması talebeclilirse, ona bütün gönlümle 
iştirak edeceğim. Meclis araştırmasının fuzuli 
olarak Meclisi işgal etmekten başka bir fayda sağ
la mıyacağı kanaatiyle takririn aleyhinde bulun
duğumu saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sırada 
bulunan diğer arkadaşlarımı kürsüye davet et
meden önce Yüksek Heyetinize bir hususu hatır
latmak isterim. Eğer yeni bir teklif gelmezse, 
29 Aralık 1965 günü kabul ettiğimiz önerge mu-
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cibinee birleşime 16,30 dan 18,00 e kadar 1,5 sa
at ara vermek mecburiyetindeyim. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim. 
(«Saat daha 16,30» sesleri.) 

1. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın, Bit
lis'te asker ailelerine, aylıklarının bugüne ka
dar ödenmemesi sebebine dair yazılı soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı 
(7/3) 23 . 11 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi arz ve rica ederim. 

Bitlis Milletvekili 
Zarife Koçak 

1. Bitlis asker aileleri aylardan beri hakla
rı olan aylıları alamamaktadırlar. Mahallinden 
defalarla Bakanlığa baş vurulduğu halde müs
pet menfi bir sonuç alınamamıştır. En son 
8 . 11 . 1965 gün ve 423/4 sayılı yazı ile tek
rar Bakanlığa baş vurulmuştur. Hemen hepsi 
fakir ve muhtacolan, oğullan veya eşleri vatan 
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Saat 16,30 a iki dakika var. Konuşmanız iki 
dakikada bitmez. 

Birleşime saat 18,00 de toplanmak üzere ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 16,28 

• • 

vazifesi yapan asker ailelerinin hakları ne za
man ödenecektir? 

2. Bugüne kadar ödenmemesi sebepleri ne
lerdir? Bundan sonra da bu gecikmeler olacak 
mıdır ? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli îd. Gn. Md. 27 . 12 . 1965 
Şb. Md. 2. D. Rs. Mua. 

621-302 7/23024 
Konu : Bitlis Milletvekili 
Zarife Koçak'ın yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 11 . 1965 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7-3/275-1163 sayılı 
yazı. 

>aa1 

kil: 

ğ-rı; 

3C 

UL 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar (Çanları) 

KÂTİPLER : Abdiübâri Akdoğan (Ağrı), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; gerekli çoğunluk 

yoktur. Bu itibarla 7 Ocak 1966 Cuma günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma Saati : 18,01 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Bitlis'te asker ailelerine, aylıklarının bugü
ne kadar ödenmemesi sebebine dair Bitlis Mil
letvekili Zarife Koçak tarafından verilen yazı
lı soru önergesi üzerine yaptırılan inceleme ne
ticesinde : 

1. Birlis Belediyesinin 1965 yılı gelir kay
nakları muhtaç asker ailelerine tevzii gereken 
aylıkları karşılamadığından 4109 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesi hükümleri dairesinde fondan 
tahsis yapılması mahallinden talebedilmişse de 
Bitlis Belediyesi Bakanlığımızca istenen lüzum
lu evrakı ve noksanları zamanında gönderme
diğinden mevzuubahis yardımın kanunen vaktin
de yapılamadığı, 

2. Bitlis Valiliğinin 8 . 11 . 1965 gün ve 
Özel İdare Müdürlüğü 4/424 sayılı yazısına 
bağlı olarak belediyece gönderilen evraklar ek
sik görüldüğünden 23 . 11 . 1965 gün ve 
621-352-29/20770 sayılı yazımızla durumun 
tekrar Valiliğe intikal ettirildiği, 

3. Yine Bitlis Valiliğinin 3 . 12 . 1965 
tarihli ve Özel İdare Müdürlüğü 4/455 sayılı 
yazısiyle belediyece Bakanlığımıza gönderilen 
evrak ve cetvellerin kanuna uygun olarak tan
zim edildiği anlaşıldığından Bitlis Belediyesine 
4109 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre 
13 . 12 . 1965 tarihinde 82 133 lira tahsis edil
miş ve bu paranın mahalline gönderilmesi için 
aynı günde İller Bankası Genel Müdürlüğüne 
yazılmış bulunduğu, 

4. 4109 sayılı Kanunun 8 nci maddesine gö
re muhtaç asker ailelerine fondan yardım ya
pılması hakkında Belediyelerce vâki talepler 
Kanuna uygun olduğu takdirde derhal Bakan
lıkça gereğine tevessül edildiği, 

5. Kanunen tanzim edilmesi icabeden cet
vel ve evrakı müsbiteler ilgili belediyelerce tam 
olarak gönderildiği takdirde hiçbir gecikmenin 
vuku bulmıyacağı, 

6. Gecikmeleri önlemek üzere gönderilecek 
evrakın nelerden ibaret olduğu Belediyeleri
mize tekrar tamim edildiği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
Dr. Faruk Sükan 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Tarım ürünlerine asgari taban fiyat tesbiti 
konusunda bu yıl derhal alınması zaruri âcil 
tedbirlerin neler olduğuna dair yazılı soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Macit Zeren'in cevabı 
(7/9) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
rekli işlemin yapılmasına yüksek müsaadeleri
nizi dilerim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Zirai ilâçların, her çeşit ziraat makina ve 
aletlerinin pahalı olması, Ziraat Bankasının dö
nüm başına açtığı kredinin yetersizliği yüzün
den köylünün yüksek faizle tefecilerden para 
temin etmek zorunda bırakılması gibi neden
lerle esasen maliyeti yükselen pamuk mahsulü, 
bu yıl ki kötü iklim şartları sebebiyle ekiciye 
daha çok pahalıya malolmuş bulunmaktadır. 

Buna karşılık, bu yıl pamuk fiyatları geçen 
yıllara nazaran mukayese kabul etmiyecek ka
dar düşüktür. Köylü yatırdığı paranın ve ço
luk çocuk sarfettiği emeğin karşılığını almak 
şöyle dursun, Bankaya ve tefeciye olan borçla
rını ödemekte zorluk çekmekte ve mahsulünü 
yok pahasına elinden çıkarmaktadır. 

Hükümet yetkililerinin de kabul ettikleri 
bu durumda: 

1. Tarımla uğraşanların emeğinin değer
lendirilmesi için Hükümetlerin gerekli tedbir
leri almasını öngören Anayasa hükmü ve Hü
kümet programının 32 nci sayfasında «tarım 
ürünlerine asgari taban fiyat tesbiti» konusun
da girişilen açık taahhüt karşısında bu yıl der
hal alınması zaruri âcil tedbirleriniz nelerdir? 

2. Ticaret Bakanının 8 Kasım 1965 tarihli 
bâzı gazetelerde çıkan beyanında, Ege ve Ak-
denizde yetişen 380 bin ton pamuktan henüz dü
şük fiyatla tüccarın eline geçmemiş olan 100 bin 
tonluk kısmı için destekleme alımı uygulanaca
ğı ifade edildiği halde, Hükümetçe, bugüne ka
dar bir tedbir alınmış olduğu resmen açıklanma
mıştır. Bu konudaki gecikme, köylünün elinde 
kalan az miktardaki pamuğun da düşük fiyatla 
satılmasına göz yummak anlamına gelmez mi? 

Fazla yağışlar sebebiyle, pamuk ekiminde 
uğranılan güçlükler çok önceden belli olduğuna 
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göre, gerekli koruyucu tedbirlerin, pamuk mah
sulünün idrâkinden önce alınması suretiyle köy
lümüzün korunması neden düşünülmemiştir? 

3. Pamuk mahsulü tamamen büyük tücca
rın eline geçtikten sonda dünya piyasasına uy
mak için ihracat kolaylıkları sağlamak maksa-
diyle alınacak tedbirlerden ne gibi bir sonuç 
umulmaktadır? Bu tedbirler asıl pamuk üreti
cisi olan köylüye bir fayda Bağlıyacak mıdır ? 
Yoksa bundan bir kısım fırsatçılar aşırı kâr 
imkânları elde edecekler mi? 

4. Amerika'nın dünya piyasasında pamuk 
fiyatlarını düşürme kararı Hükümet için bir 
sürpriz teşkil etmiş midir? Amerika'nın bu ni
yeti, ticaret ataşeliklerimiz tarafından daha ön
ceden öğrenilip, Hükümetimize bildirilmiş mi
dir? 

T. C. . 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Dairesi 24 . 12 . 1965 
5/23067 

Şube remzi ve 
No. 300.930.10 

Konu : Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'm yazılı 
sorusu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 12 . 1965 tarih ve 7/9.368 - 1550 

sayılı yazınız : 

Ege bölgesinde 1965 yılı pamuk mahsulünün 
her nekadar geçen yıl seviyesinden daha az ola
cağı tahmin edilmekte ise de Çukurova Bölge
sindeki üretim artışı nedeniyle bu yıl mem
leketimizin toplam pamuk rekoltesinin 1964 yılı 
mahsulünden 18 bin ton noksaniyle 308 bin ton 
olarak gerçekleşeceği umulmaktadır. 

Memleketimizdeki pamuk mahsulünün yarı
sından fazlası ihracedilmekte olduğundan fi
yatlar, iç arz ve talebe göre değil dış piyasa 
şartlarına uygun olarak teşekkül etmektedir. 

Yılda 3 milyon tonun üstünde pamuk üreten 
bir memleket olarak dünya pamuk piyasasını 
etkisi altında bulunduran Amerika Birleşik 
Devletlerinin, pamuk politikasını değiştirici 
bâzı kanun tekliflerinin mevcudolduğunun piya
sada duyulması, alıcıları yalnız kısa devreler-
deki ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal alma 
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yoluna sevk( etmiş ve piyasada meydana gelen 
bu durgunluk Haziran ayı sonlarında fiyatların 
gerilemesi şeklinde etkisini göstermiştir. 

Milletlerarası pamuk piyasasındaki bu du
rum memleketimiz piyasasını da etkilemiş ev
velâ Çukurova'da sonra da Ege'de pamuk fiyat
larının düşmesi sonucunu doğurmuştur. 

Piyasanın açıldığı Eylül ayı başlarında fi
yatlarda kaydedilen büyük-düşmeler anlaşmalı 
memleketlere ihracata müsaade edilmesi ve 
kooperatiflerin geçen yılki barem üzerinden 
alımlarda bulunmasının kararlaştırılması sonu
cunda durdurulabilmiş, Ekim ve Kasım ayların
da fiyatlarda bir miktar yükselme de sağlana
bilmiştir. 

Kooperatifler geçen yılki, barem seviyesi 
üzerinden yapmakta oldukları alımlara devam 
etmektedirler. Sümörbank da alınan karar üze
rine ihtiyacının tamamını mubayaa etmek üze
re piyasaya girmiş bulunmaktadır. Yüksek fi
yatla alım yapan anlaşmalı memleketlerin kon
tenjanları yeniden artırılmış v« bu suretle mem
leketimizin dış piyasanın etkilerinden mütees
sir olmaması sağlanabilmiştir. 

Bu şekilde talebi çoğaltmak suretiyle piyasa
da fiyatların yüksek bir seviyede seyretmesine 
imkân sağlanması, malını henüz elden çıkartma
mış olan müstahsıla faydalı olmuştur. 

Önümüzdeki yıllarda pamuk müstahsilinin 
korunması maksadiyle alınması gerekli tedbirle
rin tesbiti çalışmalarına bugünden Millî Pa
muk İstişare Komitesinde başlanmış bulunmak
tadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin pamuk ile 
ilgili olarak aldığı karar, tasarı daha Senato 
gündemine alındığı sıralarda Washington Tica
ret Müşavirimiz tarafından Bakanlığımıza du
yurulmuştur. Bu bir fiyat düşürme kararı olma
yıp, Amerikan pamuk istihsalini azaltmak üze
re Hükümete geniş yetki veren bir kanundur. 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bu 
yetkiyi ne şekilde kullanacağı henüz bilinme
mektedir. Amerika Tarım Bakanlığında bu ko
nuda yapılmakta olan çalışmaları yakından iz
lemekteyiz. 

Saygiyle arz olunur. 
Macit Zeren 

Ticaret Bakanı 
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3. — tçel MiUetvekiU Kemal Ataman'ın, Tar
sus'ta Rasim Dokur adım taşıyan bir bez fabrikası 
bulunup bulunmadığına ektir yazılı soru önergesi 
ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in cevabı 
(7/13) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 7 . 12 .1965 

İçel Milletvekili 
Kemal Ataman 

1. — Tarsus'ta Rasim. Dokur admı taşıyan bir 
bez fabrikası var mıdır? Var ise kaç seneden beri 
çalışmaktadır? Ve mezkûr fabrika işçi çalıştırmak
ta mıdır? Çalıştırmakta ise işçinin sınıflarına gö
re adedi kaçtır? Ve bu işçilerin aylık emeklerinin 
yekûn olarak tutarı kaç liradır? Ve prim olarak 
Sigortaya ne miktar para ödemektedirler? 

2. — Bu fabrika halen çalışmakta mıdır? De
ğilse satılmış mıdır? Satılmış ise neden dolayı sa
tılmıştır? Ve satıştan sonra işçiler halen çalışabil
mekte midirler? Çalışamıyorlar ise işçiler kapı dı
şarı mı edilmişlerdir? Kapı dışarı edilmişler ise 
Hükümete başvurmamışlar mıdır? Hükümete baş 
vurmuşlar ise Hükümet olarak mahallinde durum 
incelenmiş midir? İncelenmemiş ise geniş bir işçi 
kütlesinin mağduriyetine sebebolanlar var mıdır? 
Var ise haklarında kanuni muameleye tevessül 
edilmiş midir? Edilmemiş ise edilmiyeeek midir? 

3. — Mezkûr fabrikanın işçileri orada bulunan 
bir milletvekiline vahîm durumlarını bildirmişler 
inidir? Bildirmişler ise milletvekili tarafından va
him durum Sayın Başbakana tellenmiş midir? 
Tellenmiş ise Bakanlığınızın bu durumdan habe
ri var mıdır? Var ise mahallinde bir tetkikat yap
tırılmış mıdır? Yaptırılmış ise işçilerin bir aydan 
beri daha da vahamet kesbeden durumlarına Hü
kümet olarak ne gibi harekette bulunulmuştur? 

T. C, 
Çalışma Bakanlığı 30.12.1965 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı: 1014 -9 

14284 
Konu: tçel Milletvekili Ke
mal Ataman'm yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 . 12 . 1965 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/13, 509/02126 sayılı yazı
larının eki; Tarsus'ta Rasim Dokur Bez Fabrika
sı hakkında İçel Milletvekili Kemal Ataman tara
fından verilen üç maddelik yazılı soru önergesinin 
karşılığı aşağıdadır. 

1. — M. Rasim Dokur ve Ortakları İplik - Do
kuma Fabrikası Tarsus'ta kuruludur. Elli yıla ya
kın bir zamandan beri faaliyette bulunmuştur. 

Son yıllarda Maliyeye, Sosyal Sigortalara ve 
Elektrik İşletmesine olan borçlarını ödiyememiş-
tir. 

26 Ekim 1965 günü vergi borçları sebebiyle 
Tarsus Vergi Dairesince sattırılmıştır. Fabrikayı 
satmalan yeni işveren Kasım Ekenler henüz işlet
meye geçmediğinden bahis konusu fabrika halen 
faaliyette değildir. 

Faal bulunduğu zamanlarda fabrikanın aylık 
ortalama işçi sayısı 200 ilâ 235 civarındadır. Ay
lık ortalama işçilik ücreti 80 000 liraya baliğ ol
maktadır. Aylık ortalama prim tutarı ise 15 ilâ 
20 000 liradır. 

2. — Yukarda da belirtildiği üzere, M. Rasim 
Dokur ve Ortakları İplik Dokuma Fabrikası sa
tıldığı günden beri faaliyette değildir. Bir bekçi
den başka işyerinde hiçbir işçi çalıştırılmamakta
dır. 

İşlerini kaybeden ve bir kısım ücretleri öden
memiş olan işçiler ve ilgili işçi teşekkülleri muhte
lif mercilere bu arada Bakanlığımıza şikâyette 
bulunmuşlardır. Durum, 27 . 10 . 1965 günü 
yani satışı takibeden ilk günden başlamak üzere 
müteaddit tarihlerde ilgili Adana Bölge Çalışma 
Müdürlüğü İş Müfettişleri tarafından incelenip 
gerekli muameleye tevessül olunmuştur. 

Uyuşmazlık mahiyeti itibariyle hususi hukuku 
ilgilendirmekte ve mahkeme yoliyle halli gerek
mektedir. Alacaklı işçiler 5521 sayılı Kanun uya
rınca doğrudan doğruya iş mahkemesine müracaat 
edebilecekleri gibi, 274 sayılı Kanuna dayanarak 
mensubu bulundukları sendika vasıtasiyle dâva 
açabilirler. Bakanlığımıza veya teşkilâtına yapı
lan bu konudaki ferdî şikâyetlerin de 5521 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesi gereğince iş mahkemesi
ne intikal ettirilmesi hususu Adana Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne tebliğ olunmuştur. 

Bütün bu imkânlar Adana Bölge Çalışma Mü
dürlüğünce ilgililere duyurulmuştur. 

Uyuşmazlık halen Tarsus İş Mahkemesinde in
celenmektedir. 
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İşçilerin mağduriyeti adı geçen fabrikanın 
müzayakaya düşüp borçlarını ödiyememesinden 
ve yeni işverenin fabrikayı çalıştırmamasından 
ileri gelmiştir. Bakanlığımız ve teşkilâtı iş mev
zuatının kenHisine tanıdığı yetkiler içinde kalarak 
gerekli teşebbüslerde bulunmuştur. 

3. — Bu konuda Başbakanlığa yapılan müra

caatlardan Bakanlığımızla ilgili görülenler Bakan
lığımıza intikal etmiş ve hepsi hakkında yukarda 
arz olunduğu üzere gereği yapılmıştır. 

Durumun, soru sahibi milletvekiline duyurul
masını müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

)>m<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
31. BİRLEŞİM 

5 . 1 . 1966 Çarşamba 
Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/1) 

2. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin seçimi 
kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu iç
işleri, Adalet, Anayasa ve Plân komisyonların
dan seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (4/25, 
1/86) 

3. — Türk - Cezayir Dostluk Grupu kurulma
sı hakkında Millet Meclisi Başkanlık Divanı su
nuşu. 

4. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifasına 
dair önergesi (4/26) 

5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nm, birçok genel müdür, memur ve 
özellikle öğretmenlerin baskı altında tutulması, 
gereksiz nakiller yapılması, açığa ya da Bakan
lık emrine alınması konularının kamuoyu önün
de tartışılmasına imkân vermek ve Hükümetin 
olumlu bir yola girmesini sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

B - İKÎNOÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-

oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan 

ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

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

3. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

4. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, İmar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'iıı, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/53) 

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

8. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 



9. — istanbul Milletvokili Beşit Ülker'in, I 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

10. — İ;el Milletvekili Mazhar Ankan'm 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

11. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

12. — Samsun Milletvekili Babattin Uzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

13. — Samsun Milletvekili Bahattin Usun-
oğlu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy j 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

14. — Samsun Milletvekili ilyas Kik ç'in, 
dağ ve orman içi köylerine yol yaptım, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik veriİ!v;cd 
bürosunda ne düşünüldüğüne dair Köy i«le?i 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/61) 

15. —- Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için Lir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair Köy İşleri ve içiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

17. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağîtını 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/64) 

18. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül- | 

düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

19. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'ın, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 
bite--:fiğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi idn mal-
Eomo teinin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğün 3 dair B^bakan ian sözlü sorusu (6/67) 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
İnlen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/63) 

2.2.. — Sinop Milletvekili Hür d iggüsar'm, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/G9) 

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

2 i — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/71) 

25. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmasına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/72) 

26. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

27. — izmir Milletvekili Mustafa Uyarın, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 



28. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 

29. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'nm cami olarak ibadete 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/76) 

30 .— Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'in, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

31. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, ilkokul müfettişleri için her üreye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç khi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (8/70) 

33. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an 
İaşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kac 
HATO üssü olduğuna dair Başbakanda:! sözlü 
sorusu (6/80) 

34. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmadırıı Ana 
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ha
kanından sözlü sorusu (6/81) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardim Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

36. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 

kac defa değiştirilmiş olduğuna dair "Başbakan
dan sözlü sorusu (6/8G) 

37. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorur-ıı 
(6/84) 

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

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
ginin, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa ilkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs ilkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

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

41. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

42. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
ııı, pancar müstaksılma zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/89) 

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



44. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/92) 

46. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

47. — Kütahya Milletvekili Ahmen Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri işletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

48. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
niıı, Erzurum'da aile başına kaç. ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

49. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 

51. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu, (6/98) 

52. — Ordu Milletvekiil Ata Bodur'un, An
kara'da mevcut Vakıf İş Hanının nasıl bir pro
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/99) 

53. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve 
İyi Komşuluk andlaşmalarınm tatbikiyle Suri
ye hudutlarında kaçakçılık yapıldığına inanılıp 
inanılmadığma dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/100) 

54. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savun
ma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam 
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/101) 

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

56. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

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

58. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 



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

61. — Edirne Milletvekili Türkan Seçkinin, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

62. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, îzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (1/109) 

63. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

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

65. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

66. —- Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Milî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

67. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu
nun, bugünkü, şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

68. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

69. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
izmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında no düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1İ6) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

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

87. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Bursa'nm Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli

nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

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

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

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

91. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
în'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

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

93. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lunun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve iskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140)" 

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

95. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-



miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa-
yıh Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile M'îlet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası : 

1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

X 2. — Beden Terbiyesi Ganel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/58; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/615) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 8, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 
: 734) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl -
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/63; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/616) (Millet Meclisi S. Sayısı : 9; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 735) [Da
ğıtma tarihi : 28 .12 .1965] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . —1965 Kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/59) (S. Sayısı : 2) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1965] 




